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NEW YORKAS, sausio 7

Sprogimo fabrike 11 ru
sų darbininkų užmušta

ilgainiui 
panašus 
linti.

Katalikų kunigai kursto 
maištus Meksikoje

Artistas Larskis tapęs 
“čekos” sušaudytas

Paliko $12,000,000 iab 
darybos tikslams

krpnerių
lerių) —
žiau negu užpraeitais metais

telefonu
Londono

Astuoni žvejai žuvo jų 
laivui paskendus

.Juzefkos 
kad “Če-

tele-
bent

ir keletą 
padaryti

25 žmones žuvo turkų 
laivui paskendus

KALKUTA, Indija, 
— Dvejuose namuose 
venamoj miesto daly 
kratą rasta trylika

šiol bu 
prohibi 
jis Phi

lietaus ai 
temperatu

Trys negrai mirė elek 
tros kėdėj

Norit be vargo gaut “di 
vorsą?” važiuokit į 

Sovietiją

ATĖNAI, Graikija, sausio 7.
Henry Ford, Amerikos autd- 

mobilių fabrikininkas, padavė 
Graikų vyriausybei prašymą 
leisti jam įsteigti Falerone au
tomobilių fabriką. Jo prašymą 
dabar svarsto susisiekimo mi
nisterija.

Pilsudskis pasitrauksiąs 
iš premjerybės

Įtempti Francuzy Italij san 
tykiai išlyginti

NEVV ORLEANS, Li
Susišaudyme

sau- 
tarp

Del opozicijos Stalino valdžiai 
jie buvo ištremti, bet iš trė
mimo pabėgę

CALEXICO, Cal., sausio 
Praeitą naktį čia vėl buvo 
stas žemės drebėjimas.

Amerikos telefonu kompanija 
jau įsteigė susisiekimą tarp 
New Yorko ir Londono

SEVASTOPOLIS, Krimas
"Gautas čia bevie-

Amerika jau kalbas teleto 
nu su Europa

Daug ginklų ir bombų suimta 
taipjau trys įtariami sąmok 
alininkai areštuota

Italijos ambasadorius Paryžiuj 
prižadėjęs, kad francuzai 
daugiau nebebusią puolami

EMIGRAVIMAS
TUR SUMAŽĖJO

Kalkutoj susekta teroristu 
sąmokslas

Ceka” sušaudė tris kai 
riuosius komunistus'

PRISIŽINO UŽMUŠĘS
MCrrEKIAKES

temperatūros buvo
maWmum 32°

statytoji vyriausybė, kad Lie
tuvą nuo naminio karo ir per 
tai nuo pražūties išgelbėjus.

štai kodėl atsistatydino Mi
nisterių Kabinetas, Respublikos 
Prezidentas ir nuoseklia linija 
einant ir Seimo prezidiumas— 
kad tik kuogreičiausiai legali
zuotųsi sudarytoji padėtis ir 
nors pasauliui butų galima pa
sakyti, kad tatai buvo ne kas 
kita, kaip tik mažas naminis 
nesusipratimas.

Tad be reikalo šiandie džiū
gauja tokiu budu “laimėjusie
ji” ir savaip stengias išaiškin
ti tokio pasisekimo priežastis. 
Mes turim rasti būdą pasaky
ti, kad tik ačiū didžiausiai au
kai, atneštai ant valstybės au
kuro iš demokratijos ir jos vy
riausybės pusės, Lietuva šiaip

TURSA, Okla., sausio 7. — 
Miręs čia gruodžio 21 d. milio- 
nierius filantropas Charles S 
Page, kaip dabar iš jo testa
mento pasirodo, beveik visą sa
vo $12,000,000 turtą paliko į- 
vairioms labdarybės įstaigoms

PORTSMOUTH, Anglija, 
sausio 6. — Yorko kunigaikš
tis, karaliaus Jurgio sūnūs Al
bertas, su žmona šiandie krei
seriu Renovvn išplaukė į kelio
nę aplink pasaulį.

sausio 7. 
indų gy- 
padarius 

bombų, 
daug revolverių ir šovinių, kas 
rodo, kad teroristų darbuotė 
Bengalijoj dar nepasibaigus. 
Trys bengaliečiai lapo suimti.

GAISRAS N. Y. GOVERNORS 
SALOJ

6 užmušti, 16 sužaloti 
traukiniui užgavus 

gatvekarj

LONDONAS, sausio 7. —Iš 
Maskvos praneša, kad Archan
gele “čekos” įsakymu buvęs 
sušaudytas vienas garsiausių 
Rusijos aktorių, Larskis.

Larskis pirmiau buvo rusų 
Imperatoriško Teatro narys ir 
turėjo ankštų ryšių su rusų 
aristokratija, dabar, išbėgioju
sią į užsienius. Politinė policija 
dabar buvo jį apkaltinus kaipo 
kontr-rcvoliucininka.

SAN ANTONIO, Tex., sau 
šio 7. — 
duros ore 
moj 
mušė du Kelly aviacijos mo
kyklos kadetai, Terrell, 22, ir 
Sfiields, 22 metų.

Jų aeroplanams susi 
, 1500 pėdų aukštu 

nukritus žemėn, užsi

vos valdžia nesipriešino 
smurtininkams?

NEW YORKAS, sausio 7 
Amerika, jau gali kalbėtis 
fonu su Europa, kol kas 
New Ybrkas su Londonu.

Susisiekimas
New Yorko ir

SUPERIOR, Wis., sausio 7. 
— Traukiniui užgavus sustoju
sį skersai bėgių tramvajų, šeši 
žmonės buvo užmušti, o šešio
lika skaudžiai sužalota.

šio 7. — Iš įvairių 
vietų praneša apie 
maištus prieš 
leso valdžią, 
kuopelių maištai veikiai pa
trempiami.

Generolas Escabar praneša, 
kad maištą Las Perlas de la 
Puentoj buvo suorganizavę du 
kątalikų kunigai. Savo prane
šime generolas sako, kad kuni
gai Panatas ir Madura prigun- 
dę būrelį keturiolikos penkio
likos metų vaikėzų 
suaugusių berniokų 
sukilimą prieš valdžią, bet kur 
stytojai ir kai kurie sukursty
tieji buvo laiku suimti.

OAKLAND, Cl., sausio 
Kalbėdamas čia generolas 
dley I). Butler pagaliau pareiš
kė, kad Volsteado prohibicijos 
aktas esą “kvapiausios rųšies 
įstatymas”. Pirmiau jis manęs, 
kad tas įstatymas buvęs rašy
tas visiems, bet dabar matąs, 
kad jis labai klydęs.

Generolas Butler iki 
vo žinoma,s kaip uolus 
cininkas ir dar nesenai 
ladelphijoj buvo prohibicijos įs 
tatymo vykdymo diktatorius.

VARŠUVA, sausio -7. — Pra
neša, k»,d Pilsudskis norįs re
zignuoti iš ministerio pirminin
ko vietos ir pasilaikyti tik karo 
ministerio portfelį.

V1CTORIA, B. C., sausio 7. 
— Vakariniame Vancouver sa
los pakrašty paskendo žvejų 
laivas Jessie. l^aive buvo as
tuoni įgulos žmonės, apie ku
riuos manoma, kad jie visi yra 
žuvę.

Demokratija smerkia bet ko
kį smurtą tad saugodama patį 
svarbiausi 
o visa kita palikdama antroj 
eilėj, taikiai pasitraukia, užleis
dama valstybės vedimą taip 
garsiai afišavusiems save ge
resniais patriotais ir didesniais 
tautininkais esant. Tegul, atei
tis parodys.

sausio
liniu pranešimas sako, kad pra
eitą naktį paskendęs Juodo
siose jūrėse, ties Tųslinsko pu- 
siausaliu, vienas turkų laivas 
ir kad dvidešimt penki žmonės 
prigėrę.

Kiek toliau į pietus pasken
dęs antras turkų laivas, bet 
skaičius žuvusių žmonių dar 
nežinomas.

Visu Krimo pakraščiu siau
čia smarkios audros.

kos Prezidentas i
Ministerių Kabinetas suimtas, 
Seimas išvaikytas ir musų 
Konstitucijoj nep«ižistamii Bil
du paskelbta laikina valdžia.

pirmas 
American 
graph kompanijos 
W. S. Giffordo, New Yorke, ir 
Didžiosios Britanijos pašto mi
nisterio, Sir Evelyn P. Murray, 
Londone.

Susisiekimas kol kas nėra 
tobulas, besikalbant aiškus ir 
gerai girdimi žodžiai kartas
nuo karto oro situacijų sutruk- 
domi, vietoj a.rtikuluotų žo
džių girdėt tik užimąs klikseji- 

mas. Inžinieriai spęciajistai 
tečiau tiki, kad aparatas bus 

patobulintas taip, kad 
trukdymai bus

S1O 
munšaininkų ir prohibicijos 
agentų, susekusių slaptą degti
nės varyklą, vienas munšainin- 
kas, Algie Carriev, buvo ‘nu
šautas. Kautynės įvyko netoli,Per 1926 metus New Yorkoj Šiandie saulė teka 7:18, 
nuo Amite, Tangipahon pavapi-(mieste nuo munšaino mirė 757 džiasi 4:85 valandą. Mėnuo 
joj. .žmonės. džiasi 9:10 vai. vakaro.

tarp 
tapo 

jau įsteigtas ir -šį rytą įvyko 
pasikalbėjimas taip 
Mephone and Tele- 

prezidento

Du kunigai, sukurstę maištą 
Las Perlas de la Puentoj, 
areštuoti

OSLO, Norvegija, sausio 7. 
— Banginių žvejos pramonė 
Norvegijai praeitais 1926 me
tais davė pelno tik 75 milionus 

(apie 19 milionų do- 
keliais milionais ma-

ROMA, sausio 7. Haiti 
respublika ir Vatikanas vėl 
atnaujino santykius, kurie per 
ilgus metus buvo nutraukti.

MEKSIKOS MIESTAS, sau- 
Meksikos 
kįlančius 

prezidento Cal- 
tečiau tie atskiri

MASKVA, sąusio 7. — Iš
siskyrimai Rusijoj dabar duo
dami belaukiant eilėj. Sovieti- 
jos vedybų įstatymas leidžia 
išsiskirti be didelių trukdymų 
ir procedūrų. Pakanka tik vy
rui ar moteriai pareikšti, kad 
nori išsiskirti, ir visa. Del to 
ties vedybų biurais dabar kas
dien stovi eilės vyrų ir moterų, 
norinčių gauti išsiskyrimo raš
tą, ir kad suskubtų aplikantų 
dėl išsiskyrimo reikalus aprū
pinti, tų biurų valdininkų skai
čius dabar dvigubai padaugin-

METROPOLIS, III., sausio 7. nant buvo sužaloti dešimt žmo- 
— Policijos suimtas negras, nių.
Will Brown, prisipažino, kad 
jis užmušęs dvi moteriškes 
negres, kurios gruodžio 17 die
ną buvo rastos Brookporte ne
gyvos su kirviu suskaldytom 
galvom.kainą 

Respub- 
grąžinta 
Bet žiu- 
kuriomis

ROMA, Italija, sausio 7. — 
Italijos emigracija praeitais 
1926 metais buvo 40,000 ma
žesnė ne kaip 1925 m. Piaei- 
tais metais 279,357 italai emi
gravo į svetimus kraštus lai
mės ieškoti, iš to x skaičiaus 
36,000 emigravo į Jungtines 
Valstijas.

NEW YORKAS, sausio 6. — 
Governors saloj piaeitą naktį 
gaisras sunaikino keturis dide
lius Jungt. Valstijų armijos 
pojto triobesius. Nuostoliai sie
kia per $75,000. Gaisra gesi-

Norvegv banginių žve 
jos pramonė

Buvęs prohibicijos diktatorius 
dabar sako, kad Volsteado 
aktas esąs kvailiausias įsta
tymas

Grėsė pavojus Lietuvos 
nepriklausomybei

Bažnyčia sudegė
POLO, UI., sausio 7. Pra

eitą naktį gaisras sunaikino 
vietos metodistų episkopatų 
bažnyčią. i

MUNŠAININKAS NUŠAUTAS 
KOVOJ SU VAIZDŽIOS 

AGENTAIS

• t .aidi AllhiiCie Eholoj
• « w / •

J. Carry, Edwįn Denby (buvusis laivyno sekretorius) ir admi
rolas J. K. Robinson. Denby pasiėmė ant savęs atsakomybę už 
aliejaus laukų konsecijas.

LONDONAS, sausio 7. — 
Britų ambasadorius Paryžiuj 
pranešė užsienio ministeriui 
Chamberlainui, kad įtempti 
Francijos Italijos santykiai dėl 
incidentų pasieniuose pasibai
gę. Prieš keletą dienų Italijos 
ambasadorius Paiyžiuj buvęs 
atsilankęs pas užsienių tninis- 
terį Briandą ir iškilmingai pri
žadėjęs, kad panašių incidentų 
sienoj iš italų pusės nebebusią.

Britų vyriausybė taipjau ga
vo žinių, kad incidentas Ger- 
mersheime, kur francuzų oficie- 
ras vieną vokietį nušovė^ o 
du kitu sužalojo, tapęs jau 
užglostytas.

Fordas nori steigti Grai
kijoj fabriką

BERL1NAS, sausio 
Stalinsko (buvusios 
Dono krašte) praneša, 
ka” ten sušaudžius tris kairiuo- 

isius komunistus, Supalką, Mi
rgai ir Kučiną.

Visi trys jie pirmiau, kaipo 
! politiškai pavojingi revoliuci- 
ninkai, buvę ištremti į tolimas 
sovietijos vietas, bet jie iš savo 
trėmimo vietos buvę pabėgę. 
Dabar jie buvę Juzefkoj areš
tuoti ir be jokio teismo sušau
dyti.

Prieš kiek laiko Supalka, Mi
gai ir Kučinas buvo pašalinti 
iš komunistų partijos už tai, 
kad jie organizavę partijoj opo
zicijos ratelius. Po išmetimo 
iš partijos jie buvo apkaltinti 
neva už ruošimą sukilimo prieš 
sovietų valdžią ir pagaliau iš
danginti į tolimas trėmimo 
vietas, i| kur jie betgi, pabė
gę, buvo sugrįžę į Ukrainą sve
timomis pavardėmis.

MASKVA, sausio’ 7. — Pra
nešimas iš Artemovsko, Dono 
baseine, sako, kad įvykus spro
gimui valdžios metalurgijos dir 
btuvėse, vienuolika darbininkų 

OSSINING, N.-Y., sausio 7. luv0 uimušta ir dau« 3U‘ 
— Praeitų naktį Sing Sing ka- ^lota.
Įėjime buvo elektros kėdėj nu
žudyti trys negrai, Goldson, 
Humes ir VVilliams, visi tarp 22 
ir 26 metų amžiaus. Praeitų 
metų vasario 7 dieną jie, ban
dydami apiplėšti New Yorke 
vieną šilkų krautuvę, užmušė 
krautuvės sargą W. Youngą, 65 
metų.

Vakar atėjusios iš Kauno 
“Lietuvos žinios", kurios smur
tininkų valdžios buvo uždary
tos, bet po kelių dienų vėl leis
tos eiti, duoda paaiškinimų, dėl 
ko buvusioji demokratinė Lie
tuvos valdžia pasidavė klerika
lų ir tautininkų smurtininkams 
be jokio pasipriešinimo. Gruo
džio 21 dienos leidiny valstie
čių liaudininkų orginas straip
sny “Respublikos išlikimas — 
visų aukščiausias įstatymas” 
sako:

Naktį į gruodžio 17 dieną, 
kai visa Lietuva ruošėsi iškil
mingai švęsti savo Respublikos 
Prezidento 60 m. gimimo ir 35 
m. jo pilno atsidavimo ir aukų 
tautinio darbo sukaktuves, be
sirengiant taikoje paminėti, 
sunkiausiąją tautinės ir valsty
binės idėjos atgimimo “Varpo” j taip dar apsaugota nuo anar- 
gadynę, chijos, savitarpio skerdynių ir

neišvengiamos visa to galuti
nės pasekmės — nepriklauso
mybės pražudymo.

Dabar, kaip Lietuvos de- 
* ’mokratija, taip ir patys perver- 

Ismo šalininkai laukia, ką mes 
pasakysime. Mes gi kviesime 
kraštą daugiau nei kada nors 

* palaikyti tvarką ir įamybę. Ne 
Respubli- ta yra tikroji motina, kuri su- 
eštuotas; tinka, kad kūdikis butų pu

siau perskrostas, bet ta, kuri 
sutinka kūdikį verčiau kitai 
perleisti, bet tik jis iryvas lik
tų. Taip reikia įvertinti ii 

bu v, Prezidento gerb. D-ro K. 
Griniaus atsisakymą ir skubo
tą naujos vyriausybės patvirti
nimą.

Naują vyriausybę sudariusio
sios partijos, rodos, turėjo šim
tus kitų kelių pravesti savo li
niją įeiti į valdžią, arba ją vi
sai sau pasiimti, — be tokie 
Konstitucijos paniekinimo ir 
valstybės likimo ant kortos pa
statymo.

Mes visokį perversmą kuo- 
griežčiausiai pasmerkiame, net 
visoks smurtas yra kelias Į 
anarchiją

Kas liko daryti?

Turėjo būti už visokią 
atstatytas paniekintas 
likos autoritetas ir 
Konstitucijos gąrbė. 
rint į tas priemones, 
tasai perversmas įvykdytas, be 
kraujo praliejimo jokios kito
kios galimybės visa tai beatsta- 
tyti nebebuvo. Todėl, tuiint 
galvoj, kad visoks naminis ka
ras ar suirutė tebesamomis są
lygomis Lietuvai yra lygu pra
žūčiai, buvo visų paaukota, 
kad nuo to valstybę išgelbėjus, 
nes 1) susirėmus tarp savęs 
dviem ginklo pajėgom grei
čiausia čia pat - vidu j įsimaišy
tų trečioji, kad ir bolševikai, 
palenkdami kovos išvadas kam 
kam, tik ne tų pirmųjų dviejų 
šalių naudai, o tada Lietuva 
greičiausia butų nustojusi ne
priklausomybės. Kad tai nėra 
tušti išvedžiojimai, lai kiekvie
nas pasiskaito radio praneši
mą apie Lenkų ministerių kabi
neto gruodžio 19 d. posėdį ir 
l^lsudskio jsakjTmą kariuome
nei.

Jei kas gali tą baisios atsako
mybės momentą įvertinti, tas 
supras, koks pavojingas žais
mas iškrėstas pačiam valsty
bės hkimui, kokia kaina rizika
vo neatsakomingieji to perver
smo iniciatoriai ir kiek takto, 
šalto kraujo, pasiaukavimo bei 
išsižadėjimo turėjo parodyti 
IJ et u vos demokratija ir jos pa-

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

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

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kati 
NAUJIENOSE gulima 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. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

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

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai 
našauja:

Galima laukti 
sniego, su nedidelė 
ros . atmaina; stiprus mainąsis 
vėjas.

Vakar 
minimom 21 
Fahrenhęito.

Chicago, III. šeštadienis, Sausis-January 8 d., 1927
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PRAKALBOS
Temoje:

Išgelbėjimo laika* jau prisiartinu!
Kas, kada, iš kur, kokiu budu bus 

išgelbėta? Tie klausimai yra bega
lo įdomus, nes mes matom nelaimin
gą žmoniją kenčia vaitodama, lauk
dama geresnių laikų.

Į tuos klausymus tinkamai atsa
kys kalbėtojas Y. Nevulis iš New 
Yorko.

Ned., Sausio 9 d., 1927
C. S. P. S. SVET.

ant 48th ir So. Honore St. 
CHICAGO, ILL.

Pradžia lygiai nuo 6 vai. vakare.
S. J. Beneckas kalbės nuo 3 v. po piet 

11145 So. Michigan Avė.
KOSELAND, ILL.

Inžanga liuosa, nebus rinkliavos.
Kviečia T. B. S. S.
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Kas bus, tavorščiai; 
kas bus?

“Ježednevna” jau smunka— 
Naujienos-gi tunka, 
Kas bus, tavorščiai, kas bus?
,200 žmonelių, Maskvos pcd- 

liorėlių
Tavorščių gazietą teskaito...
'1'iek liko lurgelių, tamsiųjų 

žioplelių,
Kurie bolševikus palaiko.

lizdo žvėriukus, 
padaužos tuoj aus

galybės

—tavorš-

NAUJIENOS, Chicago, III.
... .. i> i i ,............ —

ANTRAS AKTAS

Draugai kadeinai ir draugai 
komunistai nuvertė demokrati
nę Lietuvos valdžių. Dabar jau 
komunistai džiaugiasi, o kade
mai lėbauja. Vėl dainuoja ko
munistai:

Apie vieną šunį
Juozas Lcftwich (Kentucky) 

mano turįs razumniausią šunį 
visoj apylinkėj.

’ ’ * t ; .• f . g

“Toots” yra to gudriojo šuns 
vardas. Jis atsisako turėti ką 
nors bendra su visais kitais 
savo giminės piliečiais, jeigu jis

• šeštadieni::, Sausis 8, 1927

IŠKILMINGAS MASKARADU RALIUS
Rengia Tautiška l)r-stė Lietuvos Dukterų

Tautiškos Bažnyčios Svetainėje
3501 So. Union Avė., Chicago, Ui.

.Subatoje, Sausio-Jan. 8 d., 1927
Pradžia 7:30 vai. vak. Tikietai 40c

Kiekvienas atsilankęš gaus brangias dovanas. 
Busite užganėdintas kiekvienas atsilankęs. Muzika 
pakviesta iš Paryžiaus.

Kviečia KOMITETAS

t

Tokią skaitlinę “džiodžoi” 
pareiškė

Manadžeris Unies bendroves. 
Jojo-gi žodžiai vis ką nors 

reiškia:
Nepleš-gi saviesiems jis 

“šlovės”.
Baisusis Perkūnas prie sienos 

prispyrė
Tavorščių 
O broliai 

ištyrė 
Tavorščių 

štukas.
Susiėjo “sovietas”, 

čių vadukai:
Druliukai-vepliukai, 

kai Žiopliukai
Psalmeles jau gieda: 
“Kas bus, tavorščiai, kas bus? 
Kur gausim piniondzų, 
Baudonų, “goroncų”, 
Kaip peiperį leisim, 
Kariausim ir keiksim, 
Kaip, LSA. griausim, 
Kaip Maskvai taruausim, — 
Draugijose—vėl snausim 
Ir užpakalin gausim, 
Kas bus,’ tavorščiai, kas bus? 
Jei ježednievna greit žus?

—Padauža X.

Trazdu-

“Gul šiandieną jau ant šieno 
liaudininkai veik visi, 
socialisto nėr nė vieno: 
jie džčloje jau visi.
O mes dabar linksminkimės kaldra ir kitais 
ir įviriną garbinkime, 
tuoj busim komisarai (bis) 
škrževičių rytoj karsim, 
o Požėlai plaukus rausim, 
kitus siųsim Sibiran 
(du kartu galite pakartoti)
Solo: (paprastai dainuoja vie- gfoj(> šian ir tcn ponas Left. 

nas žmogus) 1 ' “ ! wich padarė tyrinėjimą ir re-
Geri musų klerikalai, tai vi- Zllttate surado didelę blusą io-

I voje. Mat, “Toots” pamatęs 
už sauvalę bhtsą lovoje, griežtai atsisakė 

eiti gulti. Kada jo savininkas 
po didelės kovos pagavo ir nu-

nėra giliai įsitikinęs, kad tas pi 
• lietis yra aristokratiškos kilmės. 
I “Toots” buvo aprūpintas su 
____ __ ____ i užklodais. Jis 
niekuomet neidavo gulti iki jo 
lova nebūdavo paklota kaip rei- 

. kia.
Kiek laiko atgal, kai “Toots” 

I atėjo laikas gulti, kilo didelis 
sujudimas. Jis unkšdamas Lė-

IIIIUHIIIUlUI!l«IUIBItUlllimilltWltUtll!!tl!!li™Hltl!ll
Bažnyčios Įkurtuvės

Nepakenčiant Romos Kata
likų Bažnyčios politikos, 
mes įsteigėm Laisvą Lietu
vių Katalikų bažnyčią. Ne
dėlioj, Sausio 9 d., 10:00 vai. 

J^Jryte dalyvaus Archįvysku- 
pas Karfora, Kun. S. A. Ge- 
niotis, Kun. Barsis ir kiti. 
Visi kurie tik pritaria tam 
veiksmui, prašome atsilan
kyti.

3462 So. Halsted St.

Bolševikų opera

BALIUS BALIUS
Rengia

Dr. ir Dailės Draugystė šviesa

Sukatoj, Sausio-Jan. 15 d., 1927 m,
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street
Pradžia 7 vai. vak. įžanga 75c ypatai

Draugystės nutarta: Norintiems jsirašyt į viršminėtą Draugy
stę tą vakarą įstojimas veltui.

Šokiams yra pasamdyta 9-nių geni muzikantų Grušo orkestrą. 
Jaunimas turės progos tikrai gerai pasišokti.

Kviečia visus KOMITETAS

(Dainuokite kas norite 
kaip norite. Tinka chorui, vie
nam, dviem, trim ar keturiem 
balsam, (laidas patys susiraski-

ir

Liaudininkų ir socialdemo
kratų valdžia įsigalėjo Lietu
voje. Komunistai pasibučiavo 
su kademais ir visi kartu gieda 
šitaipos:

Griaukim, griaukim mes šian-

1ŠMILMINGAS METINIS BALIUS
RENGIA LIET. TEAT. DR-STE ŠV. MARTINO

Nedėlioj, Sausio 9 d., 1927 m.
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted St.
Pradžia 7-tą valandą vakare.

Kviečia visus atsilankyti
x KOMITETAS.

Įžanga 50c.

IŠKILMINGAS BALIUS 
Lietuvių Tautiška Parapija 

Parengia Iškilmingą Balių
3501 So. Union Avcnue

Sausio (Jan.) 9 d., 1927 m.
Pradžia 7:00 valandą vakare

Visi esate maloniai užkviesti į šit) iškilmingą balių. Užtikriname link
smai laika praleisite. Grieš Bartkaus Benas.

Kviečia KOMITETAS

sinaugkim visus ir po vieną. 
Tie buržujai mus neklauso, 
išsimeskim dar po kaušu.

(Bis, bravo).
Visus mitingus draskykim 
ir kalbėtojus naikinkim.
Lai nepalieka nė vieno, 
kol mes gyvi dar šiandieną 

(bravo, bis).
Valio, draugas Voldemaras, 
liaudininkams tuoj bus karas. 
Lai gyvuoja Krupavičius 
ir tavorščius Plechavičius 

. (visi kartoja kiek nori).
Lra, ura, buržujų nebebus.
Iškarsime socialdemokratus 

visus.
šliuhus imsim bažnyčioje, 
o divorsus tai Maskvoje. 
Valio, valio draugai fašistai, 
valio, valio komunistai...

(bis, bravo) 
Liaudininkai musų priešai, 
socialistai visi niekšai, 
Tai ura už kademus 
ir visus kominternus

(bravo bis). .

$1000 DOVANŲ

suomet yra, 
kartais- mumis 

pabara ir tyli. 
Su jais kartu visi stokim- - 
Maskva matuška su mumis. jjud0 bIusą> ‘'Toots” staiga įšoko 

j lovą ir greit užmigo.
Taigi draugai, pasimokykite 

______gyvenimo. Jis jums 
j džėlą ir antausius jiems ap- parodo, kad jis nesiduoda iš
daužė. Iš Maskvos sendvičių naudoti parazitams. O draugai, 
nėra, o darbininkai jiems špy- ar jųs taip darote? Jis dėl vie- 
gą parodė. Kademai neturi lai- nos blusos atsisakė eiti į lovą.

TREČIAS AKTAS 
I (

Kademai sukišo komunistus ‘Toots

ko su jais kalbėti, —tad ta- () jųS> draugai, kartais ’ėinhte 
gulti nežiūrint į tai, kad irvorščiai vieni likę dainuoja:

Radio Eiperts (Not. Ine.)
Lietuvių Radio technikų grupė yra 

susiorganizavus dėl patarnavimo lie
tuviams.

Mes dizaininam, budavojam, per- 
budavojam, testinam, parduodam ir 
mainom radio aparatus. Musų Radio 
inžinierius ima visą atsakomybę už 
gerumą aparato, kurį mes pardtfbdam 
pirkėjui. Ir mes teikiam visą patar
navimą dykai dėl savo kostumerių. 
Musų kainos yra mažiausios ir apa
ratai geresnis už kitus.

Mušt) Radio inžinierius duoda pa
tarimus dykai. Kreipkitės laišku, p 
musų atstovas atsilankys pąs tam
stą. Kx)žna šeimyna gali įsigyti ka
ilio aparatą per mumis. Rašykit: *

Radio Experts (Not. Ine.)
2226 W. Marauette Rd., Chicago, III. 
Telefonu galima šaukt nuo 6 iki 9 

vakarais Prospect 10421

JIESKOK LAIMES PAS
C. P. SUROMSKI • 00,

Kur banguoja Dtinojėlis, 
kur Volgelė miela plaukia, 
tenais musų sovietėliai, 
ten mus Kapsukas jau trati- kapitalistus ir duodatės

kia* engti. Nebūkit žiopliai, susi-
Protestuokim kas kaip galini, 1 praskit, imdami sau už pavyz- 

jdį “Toots’ą”.
Prašau “Vilnies”,' “Laisves”

• ir “Darbininkų Balso” šį strai- 
smetoniniai ko- Ps,,i neatsisakyti perspaudinti.

ciidrnšė —Padaužų Proletarijušaso llol 1 elov
. Y 1

tavors-

klerikalai mus prigavo, 
meskim kaukes jau į šalį, 
poteriaukim Trockiui savo.
Tuo tarpu 

munistų talkininkai 
savo giesmę ir dabar 
čiams jau šitaip dainuoja:

“Dabar, tavorščiai, mums jus 
nereikia,

tupčkit džėloj ir graudžiai 
verkit,

jei kuris dar prasižiosit, 
tuoj aus dūšios nustosit 
paliks tik kūnas (bis).

KETVIRTAS AKTAS

tavorščiai ašaras 
protestuoja. Nebe- 
kompozitorių, tai

Trockiniai 
lieja ir vėl 
liko jiems 
dabar dainuoja ir verkia kas 
kaip moka. Atsirado dar vie- | 
nas tavorščius, kuris surašė 
šitokią giesmę:

Graudžius verksmus apturė
jom,

kurių nė vienas nenorėjom, 
komunizmas jau užmigo, 
o mes gavome špyga, 
tramta liuli, tramta liuli, 
tramta liulicki moji...

—Kertukas.

labiau jus išnaudoja
šimtas blusų yra lovoj. Kapi
talistai
kaip “Toots’ą” blusos, o ar jus
neinate gulti? Jus einate pas

save

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru- 
Eių ir šeimynų 

[ūsų Speciall- 
ikumas.

3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Ites. Tel.

Beverly 2300

C. P. SUROMSKIS & GD

Branch

IIIIHIIIIIIilIlIlIlIlIhin

>. Dabar

3352 So. HALSTED St.
Tel. Yards 6751

Gydolės - Tonikas - Laxative
Pirmiau

BUDAVOKIT STIPRUMĄ
Apsisaugokit nuo žiemos pavojingų slogų

Su

Padaužų prezidento pastaba. 
Tavorščiai, jei kas norėsite ši
tą operą pastatyti, tai susižino
kite su manim, nes sąlygos' gani 
lengvos. Draugas Vabalas tu
ri ir gaidas parašęs, o tavorš
čius Driulis galėtų sumokinti 
chorą ir solistus.

žiema, su savo didelėmis permainomis oro, sniegu, sli
dumų, darganomis, vėju ir lietumi yra labiausiai pa
vojingas sezonas visuose metuose. Mažos slogos 
tankiai išsivysto į Gripų, Pneumoniją, Influenzą, 
Difteriją ir daugelį kitų pavijingų ligų ir yra priežas
timi mirties. Vienatinis tikras būdas apsisaugojimo 
nuo slogų, tai užlaikymas savo kūną stipriu, kad kūnas 
galėtų atsilaikyti nuo slogų bakterijų — užlaikykit 
savo vidurius liuosus ir veikiančius ir budavokit savo 
sistemą su geru tonikų. SALUTE BITTER VYNAS 
yra žolių gyduoles, bet ne gėrimas. Tai yra tonikas, 
kuris būdavo ja sistemą ir laxative, kad užlaikius 
skilvį Ii uosti ir veikiančiu — tikrai apsaugoja nuo 
slogų ir budavoj a sveikatą vaikų, vyrų ir moterų. Pa
bandykit butelį šiandien savo vaistinėj.

z Reikalauk iš

SALUTE MANUFACTURING CO.

$1000

Iškilmingas Maskaradų Balius
Subatoį, Sausio 8,1927Rengia Lietuviu Raudonos Rožės Pašelpos 

Kliubas iš Cicero, III.

LIETUViy LIUOSYBES SVETAINĖJ
14th St. ir 49th Ct., Cicero, III.

616 W. 31st St., Chicago, III.
Tel.' Boulevard 7351

PAS VISUS GERUS VAISTININKUS

Pradžia 7:30 valandų vakare 
Tikietas 75c, įskaitant rūbų pasidėjimą 

Muzika ROKUS PORUS SERENADERS

*

3514-16 Rooaevelt 1W.
Arti St. Louis Are. 

CHICAGO, ILL.
, H 
=

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8962

TIKRAI rasi. Perkam, par
duodam ir mainom namus, 
farmas, lotus, visokius biz- 
nius. Taipgi pardavinėjam 
geriausių išdirbyščių auto- 
7 > 
mobilius Franklin ir Paige 
karus. Duosim naują auto
mobilį už jūsų seną; kas tu
ri lotus arba namą, mainom 
ant automobilio. Jei nori 
parduot savo automobilį, at
vesk pas mus, gausi pinigus 
— CASH. 

i,

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

..................I III Mb H

DR. W.
YUSZKIEWICZ

Musų gydymo būdas tiktai na- 
turalis (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmų, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepe
nų, inkstų, gerkles, nosies, akių, 
ausų ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

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

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

STEBĖTINAS DARBAS
Jeigu žmogus ką padaro nau

ją daiktą, tai nėra stebėtina, bet 
jeigu padirba iš seno naują, tai 
žinoma yra stebėtina. O man 
tas tai kaip šiaudai. Jeigu kas 
turit seną pianą ir su vis'neži
ba arba subraižytas, aš jum ga
liu visą pataisyt, taip kaip bu
vo naujas ir gana, už prieinamą 
kainą, ir netik pianus, bet kiek
vieną medžio darbą perdirbu iš 
seno į naują.

Taipgi jeigu kas nori pirkti 
naują pianą, padedu išrinkti, i • ,
nuvedu pirkėją tiesiog į dirbtu
vę ii’ gali pasirinkti kokį tik no
ri ir nė kiek ne brangiau kaip 
krautuvėj. Tajp pat ir ant išmo- 
keščių galima gauti. Reikale, 
kreipkitės laišku arba ypatiškai 
šiuom antrašu:

3225 Lowe Avė., Chicago

| SEPTINTAS METINIS ŠOKIS !
| Rengia S. L. A. 208 Moterų Kuopa |
j SOUTH SIDE MASONIC TEMPLE, 6400 SOUTH GREEN STREE | 
f Trečiadieny, Sausio 129 1927 Pradžia 8 v. vak Įžanga Ypatai $1

4



Šeštadienis, Sausis 8, 1927

PINIGAI TELEGRAMŲ 
Į LIETUVĄ

Išmokama Amerikos Do
leriais į 4-5 dienas.

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

| “Turtingas Žmogus” |

SS Visi mėgsta tų skambėjimų ir kiekvienas aį
9 nori sužinoti paslaptis. Št
.W &
SS Turtingi žmonės, kuriais jus didžiojatės tu- 
SS ri sistemų dėl taupymo pinigų, bet tai nė- 
SS ra paslaptis.

SS ^as yra žinoma viršininkams šios bankos
**’ J'e maloniai jums apie tai paaiškins.

«s
K 
SS

Štai kas yra — TINKAMAS INVKST- 
MENTAS — nes pinigai tinkamai investuo
ti uždirbs daugiau pinigų, negu JUS patys 
galėtumėt tai padaryti. M

I ", ,.... ■
1 1

NAUJIENOS, Chicago, TU.

KORESPONDENCIJOS
-_________________________- - -i

Mrs. MIGHNIEVIGZ-VIOIKIENE

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

METROPOLITAN 
STATE BANK

2201 VV. 22nd Street 
Chicago, III.

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

valandų vakare

ssss

SS

SS

SS
Reikalaudami

RAKANDUS

pl« 5

Šį mėnesį yra puikus pasirinkimas Pirmų 
Morgičių dėl investmentų, apie kuriuos jus 
turėtumėt pagalvoti tuoj. Jie yra SAUGUS, 
jie yra TIKRI ir jie MOKA 6( <. Jie yra tie 
patys investmentai j kurios bankas yra in
vestavęs savo pinigus.

MR. JONAS ČAIKAUSKAS
Manageris Lietuvių Departinento

CENTRAI““ BANK
1112 West 35th Street

CHICAGO, ILLINOIS

KAS YRA GERIAU

DEL JŪSŲ

I

SS
SS

SS

ja

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti
tus pasirinkimas Naujausių Madų - 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų 
Siuvamų ir Šluojamų mažinu. Ir vi 
sų kitų Namams reikmenų ir puoftalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina 
mos. Patarnavimas mandagus; Leng 
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės 
7^ Peoįįesįui niturę įĮmgaatį

Pirkti koki nors beverti staką 
arba investuoti savo pinigus Į 
Pirmus Morgičius ir auksinius 
bonus, kurie yra absoliučiai sau
gus jūsų pinigams ir dideliems 
nuošimčiams.
Atsilankykit į musų bankų dėl 
pasikalbėjimo apie investmentus. 
Jums tai nieko nekainos.
Ponai Macikas, Grisius, Sedem- 
ka, Jagminas. Rymkiewicz ir 
Mickiewicz visuomet pasirengę 
patarnauti jums Rankoje.

A

Peoples BankC

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

1177-83 Archer Avenue 
Kampan Richmond Gi.

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av. 
Chicago

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

NAUJIENOSE”Garsinkites
niTYYiinYYTYTTTTYiTTiiiimxximiinxinxiiiyxiTr

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, mma- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie-

I taisals.

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

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

h

H

Dentistas Grubman
3464 So. Halsted St.

Valandos: 9:30 ryt. iki 8:30 vak.

Nedėliomis: 10 iki 12 dieną

M

H

M

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

Atdara dieną ir naktį
Phone Boulevard 4352

—

k

GEBĄS DARBAS, 
ŽEMOS KAINOS

Dirbame ant išmokėjimo 
kas nori

DENTIST GRUBMAN 
3464 So. Halsted St.

H

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ
KUPONAS

H
H

H

N

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Atnešk šį kuponų su 
savim, 
20% už darbų pra
dėtų prieš Vasario 

1 dienų.

nuleisiu

N

H 
M
H

M
M 
H 
H 
M
M

Kenosha, Wis.
Nesideda prie raudonųjų 

fašistų

Sausio 2 d. įvyko susirinki
mas Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj (SLA.) 212 kuopos. 
Baigiant susirinkimą Juozas 
Mačiulis paaiškino, kad ALDl) 
I). kp. rengia protestų prieš 
Lietuvos dabartine smurtinin
kų valdžių ir kad SLA. 212 
kuopa prisidėtų. Tada pirmi
ninkas paaiškino visus komu
nistų praeitus darbus prieš 
Lietuvą. Kaip pradėjo aiškin
tai bolševikai negalėjo nusėdėt 
ant krėslų, rodos, kad kas karš
tų geležį butų jiems padėjęs. 
Ignas Baubonis, menkutėlis 
žmogelis, apie 96 svarų ir apie 
96 plaukų ant galvos, pradėjo 
spičių duoti, bet niekas nieko 
nesuprato kų jisai norėjo pa
sakyti. Jo kalba labai neaiš
ki, tiktai šaukė apsiputojęs. 
Paskiaus buvo įnešta, ar su 
bolševikais ar atskirai rengti, — 
11 balsų, kad su bolševikais, 
o 28, kad atskirai rengti pro
testo mitinga.

Bolševikai pradėjo visokiais 
balsais kaukti: “Fašistai, dar
bininkų priešai”. 1

Mėnesis atgal tas pats Bau
bonis atėjo į Lietuvos Balso 
Draugiją su rezoliucija prieš 
senąja Lietuvos valdžių, kad 
tokia valdžia esanti prasta. 
Ten jie buvo prisirengę prie 
to ir pervarė tą savo rezoliu
cijų. Tada Baubonis nebežino
jo kų bedaryti iš to džiaugsmo, 
maniau, kad jau turės bolševi
kiškų valdžią Lietuvoj. Jis bu
vo atsinešęs ir j LSA. kuopos 
rusirinkima tų pačių rezoliu
cijų, bet pamatęs, kad nieko 
nepeš nedrįso nė parodyti jų. 
Bet į dabartinį susirinkimą tie 
vyrai atidrožė su , pi Ina energi
ja dabar esu nubalsuos vien
balsiai. O jeigu ne,—tai išva
dinsime fašistais. Bet kaip 
teikia jųjų visi planai sugriu
vo. Tie “buržujai” ėmė ir at- 
cimetė nuo tų išgamų.

Aleksas I^astauskas po susi- 
linkimo vaikščiojo galvų susi
spaudęs ir vis kartojo: Nesu
prantate! Jus visi bužujai. čia 
ne Bolševikų draugija rengia, 
bet ALLDD. Turi narių 7,000; 
o bolševikų draugija turi tiktai 
kelis šimtus. Jeigu bolševikai 
7,000 narių turėtų, tai“ tuoj jų
jų rankose butų Amerika.

Draugai skaitytojai jsitemy- 
kite kiek jie patys prisipažįs
ta turį narių ir kiek proto. 
Gerbiami bolševikai, jeigu jus 
esate 'okie galingi, tai kaip dėl 
tokios mažutės Lietuvos, turė
tų užtekti jūsų septynių. Kodėl 
jus negalite nuversti dabartinę 
Lietuvos valdžią? Naujienose 
buvo rašyta, kad Lietuvoj yra 
3,000 bolševikų. Juk su tokiu 
dideliu skaičium jus galėtumėt 
nuverst visų pasaulį, sulig jūsų 
proto.

Aš paieškau Bimbos ir norė
čiau paklausti, kada Amerikoj 
turėsim bolševikų valdžią. Bim
ba sakė, kad jei tik sustotų 
darbai ant kelių mėnesių, tai 
musų lankose tuoj butų%Ame
rika. Ir už kelių mėnesių už
ėjo didelė bedarbė. Mes Bim
bos pasekėjai, labai džiaugia
mės, kad tuoj sulauksime “ro
jaus” ir praleidome iki pasku
tinio cento. Tad mes nors da
bar reikalaujame Bimbos, kad 
padarytų rojų Amerikoj, o. jei 
nepadarys, tai mes pakelsim 
didelę revoliuciją prieš Bimbą.

—X. Bolševikas.

Nuo pleiskanų <!
Naudok I

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

15 Dienų 
Nuošimčiai

AKUŠERKA
3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Tel. Yards 1119

Dykai
Visos taupymui sąskaitos padarytos šiame 
banke prieš arba 15 sausio, gaus 3'/ dykai 
nuo sausio 1 dienos.

Transferuokit Savo Sąskaitas
Atneškite savo bankinę knygutę bile kokios 
bankos ir mes iškolektuorime jūsų pipirus 
ir nuošimčius į šį dideli banką be jokio -dėl 
jūsų trubelio.

6% Pirmi Morgičiai Real Estate 
Auksiniai Bonai

Mes turime jų didelį pasirinkimą visokiomis 
kainomis nuo $100, $500 ir $1,000.

West SideTrust
AND SAVINOS BANK

<yin uZluthorized *Tru»t Company
CORNER HALSTED and VOGSEVEirt ROAD 

CHICAGO

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

Dr. C. A. O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.
z11"1   ~ —s

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

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

Valandos nuo 9 lyto iki 9 vakaro 
Apart nedėldienių ir Seredų

Tel. Lafayette 0094

L. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

Patyrusi gydytoja ir akušere 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

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

Optemestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752y

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas .

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto!

K. iURGElIOMIS
ADVOKATAI 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare.
Soredoj ir Pčtnyčioj nuo 0 iki 
Nedčlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashinKton St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

Vakjy 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
TeivjJr'ne Roosevelt 9090 

Namų TeleL,£ry Republic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St^ Room 539 
Tel. Central 6890

Vak. 8223 S. Halsted St^ Chicago 
Tel. Yards 4681

JOHN T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St. 
Room 1414 

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

Res. 4624 So. Francisco Avė 
Tel. Lafayette 9477 

Nuo 7 iki 9 vakare

G E R B. Naujienų įkai
ty toj os ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienos e«

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

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite dr- 
jęelbų.

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vak vakare.

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUšERKA 
3252 So. Halsted St.

Viršuje Universal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrink it.
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. YuszkiewicjK
1407 Milwaukee Avė., 2 fl. 

I, —

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0334

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 8200

*» DR. HERZMAN -®»
— IŠ RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurRaH ir akuScrls.

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

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

VALANDOS4 Nuo 10-12 pietų 
ir nuo 6 Iki 7:30 vai. vakare.

. Dienomis: Canal
Telefonai: J 8110‘ Nak*į.

| South 'hore 2288
’ Boulevard 4136

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

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirnrras 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. No- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

t . Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

k-------------------------- -- ---

DR. M. .L SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfaz 6858 

L —

Naujienų Spaustuvė
ytį. Unijini Spaustuvė,
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Iš PO DIKTATŪROS LETENOS.

Jau atėjo pirmutiniai po įvykusio perversmo “Lietu
vos Žinių” numeriai.

Gruodžio mėn. 21 d. vai. liaudininkai gavo teisę vėl 
leisti savo laikraščius. Gavo teisę taip pat veikti liaudi
ninkų sąjungos centras. Bet socaldemokratų spauda ir 
organizacijos dar, matyt, tebėra po karinės diktatūros 
letena.

Tečiaus ir vai. liaudininkams dar neleidžiama rašyti 
visą tiesą. Pirmam pasirodžiusiam po perversmo “L. 
Žinių” numeryje daugelis straipsnių išėjo su dideliais tuš
čiais tarpais. Kad musų skaitytojai matytų, kaip “tautiš
koji” Smetonos-Voldemaro valdžia “myli” laisvę ir švie
są, kitoje vietoje perspausdiname dvejetą Kauno laikrąš- 
čio strapsnių, palikdami juose lygiai tokias skyles, kokias 
padarė diktatorių cenzūra.

NUSILENKĖ SMURTUI, KAD IŠGELBĖJUS 
LIETUVĄ.

Svarbiausia, ko mes žiūrėjome tik-ką atėjusiuose Lie
tuvos liaudininkų organo numeriuose, tai — kurio nusi
statymo laikosi ta partija-ąulig perversmu. Šituo klausi
mu mes “L. Žiniose” skaitome:

“Mes visokį perversmą pasmerkiame, nes visoks 
smurtas yra kelias į anarchiją (toliaus keletas eilučių 
iškąsta cenzoriaus. “N.” Red.)

“Demokratija smerkia bet kokį smurtų tad sau
godama patį svarbiausi — valstybės likimą, o visa ki
ta palikdama antroj eilėj, taikiai pasitraukia, užleis
dama valstybės vedimą taip garsiai afišavusiems save 
geresniais patriotais ir didesniais tautininkais esant. 
Tegul, ateitis parodys.”
Dar aiškiau šita mintis išreikšta kitoje vietoje to pa

ties straipsnio, užvardyto: “Respublikos išlikimas — visų 
aukščiausias įstatymas”. Tenai, trumpai pąminėjus, kaip 
ginkluoti sąmokslininkai iš pasalų užpuolė ir suėmė val
džios vadus, sakoma:

“Turėjo būti už visokią kainą atstatytas panie
kintas Respublikos autoritetas ir grąžinta Konstitu
cijos garbė. Bet žiūrint į tas priemones, kuriomis 
tasai perversmas įvykdytas, be kraujo praliejimo jo
kios kitos galimybės visa tai beatstayti nebebuvo. 
Todėl, turint galvoj, kad visoks naminis karas ar su
irutė tebesamomis sąlygomis Lietuvai yra lygu pražū
čiai, buvo visa paaukota, kad nuo to valstybę išgelbė
jus, nes 1) susirėmus tarp savęs dviem ginklo pajė
gom greičiausia čia i>at viduj įsimaišytų trečioji, kad 
ir bolševikai, palenkdami kovos išvadas kai kam, tik 
ne tų pirmųjų dviejų šalių naudai, o tada Lietuva 
greičiausia butų nustojusi nepriklausomybės. Kad 
tai nėra tušti išvedžiojimai, lai kiekvienas pasiskaito 
radio pranešimą apie Lenkų ministerių kabineto 
gruodžio 19 d. posėdį ir Pilsudskio įsakymą kariuo
menei.

“Jei kas gali tą baisios atsakomybės momentą 
įvertinti, tas supras, koks pavojingas žaismas iškrės
tas pačiam valstybės likimui, kokia kaina rizikavo net 
atsakomingieji to perversmo iniciatoriai ir kiek tak
to, šalto kraujo, pasiaukavimo ir išsižadėjimo turėjo 
parodyti Lietuvos demokratija ir jos pastatytoji vy
riausybė, kad Lietuvą nuo naminio karo ir per tai nuo 
pražūties išgelbėjus.”
Charakteringas, pagaliau, yra sekantis “L. Žinių 

pareiškimas visuomenei:
“Dabar, kaip Lietuvos demokratija, taip ir pa

tys perversmo šalininkai laukia ką mes pasakysime. 
Mes gi kviesime kraštą daugiau nei kada nors palai
kyt tvarką ir ramybę. Ne ta yra tikroji motina, ku
ri sutinka, kad kūdikis butų pusiau perskrostas, bet 
ta, kuri sutinka kūdikį verčiau kitai perleisti, bet tik 
jis gyvas liktų. Taip reikia įvertinti ir buv. Preziden
to gerb. D-ro K. Griniaus atsisakymą ir skubotą nau
jos vyriausybės patvirtinimą”.
Tai yra dalis pusiau-užrišta burna išreikštos tiesos. 

Apie kitą dalį tos tiesos mes dar negirdime nė vieno žod-
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žiu, nes socialdemokratams dar neleidžiama visai kai*
- >8.00 bet i.• a nrt •
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Dviem mAneaiams--------------- 1.60
Viešam mtoeaiaj ______—_ .75 

į 
Chicagoja per nežiotajue: Į

vieną kopija------------------------- «c j Kas bus toliau — nė patys Lietuvos liaudininkai tuo
Minėsiu!----------.-------------------- 75c tarpu dar negali pasakyti. Jų laikraštis nurodo, kad Vol-

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,1 demaro kabinetas savo deklaracijos dar nepaskelbė ir ne- 
pažtui |.. .. ...$7.oe žinia, ar skelbs.

~ 8.50
„ 1.75 . .
... i.25 esąs pareiškęs, kad jisai ieškosiąs Seimo pasitikėjimo, 

nes “be pasitikėjimo Vyriausybės darbas nesąs galimas”. 
Pati Seimo ekzistencija, girdi, pareisianti nuo tolimesnių 

$4 oo įvykiu eigos. Ar su Seimu busią galima dirbti, paaiškėsią 
besvarstant biudžetą.

Bet po šitokių pareiškimų yra neaišku, ar Voldema
ras, negavęs pasitikėjimo šitam Seime, skelbs naujus rin
kimus, ar mėgins apseiti visai be Seimo. Smurtininkų pa
statytas premjeras norįs keisti konstituciją taip, kad vy
riausybė turėtų “daugiau veikimo laisvės”.

Tečiaus visi Voldemaro pareiškimai gali nueiti nie
kais, kadangi, kaip “La Žinios” nurodo, į politikos areną 
išėjo dabar visai nauja pajėga, būtent, armija, apie ku
rios politinį nusistatymą niekas nieko tikra negalima pa
sakyt. < į

karui 
nepri
turint 
ir M. 
Kabi- 
patei-

Ar Seimas pasiliks — taip pat nežinia. Voldemaras

visuome-

PRIEŠ KĄ ATKREIPTAS SMURTO AŠTRUMAS
Klerikalai, fašistai ir tautininkai daugiausia, žino

ma, rėkia apie “bolševizmą pavojų”. Ir dėl to, kad jie taip 
rėkia, tai jiems tenka dalinai ir “įrodyti darbu” savo rik
smo “rimtuųią” 4 (

Todėl smurtininkų valdžia areštuoja ir net šaudo ko
munistus. “Lietuva” praneša, kad komunistų esą suimta 
daugiau, kaip 250. Bet tuo pačiu laiku Voldemaras spau
dos atstovams duoda pareiškimą, kad komunizmo pavo
jus Lietuvoje esąs menkas, nes darbininkų randąsi Lietu
voje “tik 10,000” (?), ir todėl proletariato diktatūra Lie
tuvoje — “tik sapnas”. *

Iš komunistų pusės buvęs pavojus tiktai tuo atžviL 
giu, kad jie galėję nors porai valandų padaryti sukilimą, 
kuris butų davęs progos lenkams įsiveržti Lietuvon. Da
bar tečiaus šitas ‘.‘pavojus” esąs likviduotas.

Jeigu taip, tai tuomet nesuprantama, kam tuos nie
kam nepavojingus komunistus Voldemaro valdžia šimtais 
grudžia į kalėjimus ir net smerkia mirčiai!

Aišku, kad po visu šituo kruvinu humbugu dėl “ko- 
munizmo pavojaus” slepiasi kas nors kita. Štai kas sle
piasi :

Naujasis premjeras laikraščių atstovams pasakė:
“Prof. sąjungos, kokios dabar yra, nesančios ga

limos, bet sudarytos grynai profesiniais reikalais 
esančios leistinos”.
Yla, vadinasi, išlindo iš maišo. Smurtininkai nori su

naikinti organizuotą darbininkų judėjimą Lietuvoje.
Tos unijos (profesinės sąjungos), kurios yra Lietu

voje dabar, kaip tik ir yra profesinės, o ne kitokios, or
ganizacijos. Ir Voldemaras yra pasiryžęs jas pa
smaugti.

Štai kam buvo nuversta demokratinė Lietuvos vald
žia ir sutrempta respublikos konstitucija!

Kaip Smetona “myli” tiesą
Kokia spaudos “laisvė” už

viešpatavo Lietuvoje po to, 
kai “valstybiniai” ir “tauti
niai” nusistatę avantiūristai 
nuverto teisėtą valdžią, paro
dys du žeminus telpantys strai
psniai, tilpę “Lietuvos Žinių” 
gruodžio mėn. 21 dienos lai
doje. Mes paliekams tuose 
straipsniuose daug-maž tokius 
pat tuščius tarpus-, kokie juo
se pasidarė, “pasidarbavus” 
cenzoriui.

Pirmame Liet. vai. liaudinin
kų organas mėgino pasakyt, 
kokią reikšmę Lietuvai turi 
gruodžio 17 d. perversmas. Ji
sai skamba taip:

PERVERSMAS IR KAS 
TOLIAU.

Naktį i gruodžio 17 dieną 
Kaune įvyko kariškas- pervers
mas. Pajėga tapo išvaikytas po
sėdžiavęs ir besvarstąs biudže
tų Seimas, suimtas Seimo Pre
zidiumas, internuotas savo rū
muose Bespublikos Preziden
tas d-ras K. Grinius ir suim
ti Vyriausybės nariai. Po to 
sekė štai kokie įvykiai: gruo
džio 17 dienų vakare atsistaty
dino internuotas Generalinia
me štabe p. M. Sleževičiaus 
Ministerių Kabinetas, tų pat 
dieną buvo sudarytas prof. A. 
Voldemaro Min. Kabinetas,

gruodžio 18 dieną atsistatydi
no B. Prezidentas K. Grinius, 
o sekančių dieną Seimas išrin
ko B. Prezidentu p. A. Smeto
na. €

Tokia yra, trumpai kalbant, 
šių dienų ‘įvykių eiga.

Sukilimas ir perversmas bu
vo padaryti kovos su bolševiz
mu ir gelbėjimo krašto nuo 
raudonojo pavojaus obalsiais. 
Del pergyvenamojo momento 
aplinkybių neliesime dabar 
klausimo apie tai, kiek taria
masai bolševizmo pavojus buvo 
realus ir ar buvo reikalingas 
ir pateisinamas tokios nepap
rastos priemones tam pavojui 
pašalinti. Viena tuo tarpu ga
lime pabrėžti, kad buvome ir 
toliau pasiliekame 
demokratijos ir 
litinių santykių 
liu

šalininkais 
vystymosi po- 
evoliucijos ke-

< !

Antra vertus, negalima igno
ruoti laktus, negalima nesi
skaityti su perversmo išvado
mis. Panašus žygiai galėtų 
nustumti kraštų i tarpusaviu

Šeštadienis, Sausis 8, 1927
į na 38 balsais. Seimo posėdy 
1 dalyvavo 42 atstovai — visas 
dešinysis \ blokas, 3 lenkai, 2 
klaidediečiai ir 1 žydas.

žudynių bei anarclūjos tyedųg- 
nę ir vestų prie ekonominio 
kracho; kilus naminiam 
butų pražudyta ir musų 
klausomybė. Tik šita 
galvoje galima išaiškinti 
Sleževičiaus Ministerių 
neto atsistatydinimą ir
sinti d-ro K. Griniaus pasiry
žimą pasitraukti iš R. Prezi
dento vietos. Pasiaukavimas 
aukšČiausiems krašto reika
lams be abejonės bus tinkamai 
suprastas ir įvertinamas de
mokratines Lietuvos 
nes.

perskaičius 
prezidento rinkimų protokolą, 
publika suderintai sušuko valio 
ir giedojo tautos himną.

Perversmas iškėlė 
priekin 
kus ir prisišliejusius

valstybės 
tautinin- 
prie jų 

k.rikA^ionis demokratus. Tau
tininkų socialinis veidas (jų 
pažiūra į žemės rėformą) ir jų 
poetinis nusistatymas (palin
kimas prie nbūharchizmo) yra 
gerai žinomas musų visuome
nei.

Tuoj atsirado Kauno arcivys- 
fkii|>as, ir p. Smetona ėmė prie- 

% saiką, kurios tekstą paduoda
me atskirai.

Trečią valandą posėdis ir 
(Seimo sesija baigiama, kitos se- 
I sijos pradžia už pusvalandžio.

• Iš lėto pradėjo rinktis ir dau
giau dešiniojo bloko atstovų.

Raspubli- 
p. Smetonai 

prezi-

Naujai išrinktam 
kos Prezidentui 
prieš vykstant perimti 
denturos, ties Seimo ir Prezi
dento gatvėmis buvo susispietę 

žmonių,

Kas gi toliau?
Mes dar neturime ,naujojo 

Min. Kabineto deklaracijos ir 
nežinome net, ar toji deklara
cija bus perskaityta. Padėtis, 
matomai, komplikuojasi dar ir 
tuo, kad politinių faktorių tar
pe perversmo išdavoje atsira
do nauja pajėga, kurios veidas 
yta visai neaiškus. Taigi, iš to 
fakto, kad Seimas turėjo be ne
paprasto posėdžio B. Preziden
tui rinkti dar vienų paprastų 
posėdį, negalima daryti išva
dų, kad Seimas nebus paleistas 
arba Seimą paleidus- bus pa
skelbti kiti rinkimai. Visi tie 
klausimai netrukus turės pa
aiškėti; drauge paaiškės taipo
gi ir krašto tolimesnio tvarky
mosi galimybės ir normalaus 
gyvenimo sąlygos. .

Antrame straipsnyje “L. ži
nios” norėjo aprašyt dešiniųjų 
atstovų susirinkimus Seime, 
šis straipsnis dar “iškalbinges
nis” ir skamba taip:

KAS SEKMADIENĮ XII. 19 
DĖJOSI SEIMO RŪMUOSE 

Ties Seimo rūmais.
Atsistatydinus Besp. Prezi

dentui dr. K. Griniui,,

jSeimo posėdis.

Apie antrą valandą atvažiuo
ja Seiman pirnh dr. J. Staugai
tis ir atidaro posėdį. ■

Pusiau ketvirtos vai. vak. į- 
vyko -kitas taip pat vienų deši
niųjų ir mažumų Seimo posė
dis, kuriame išrinkta naujas 
Seimo prezidiumas: pirm. ukin. 
sąjungos Stulginskis, I vice pir
mininkas krikšč. dem. Krupavi
čius, II vic. pirm.
Ambrazaitis; I sekr. krikš. d. 
Masiliūnas, II sekr. feder. Jo
čys. ,

federantas

DR. K. DRANGELIS
Darbų tvarkoj Seimo pirmi

ninko iV naujo respublikos pre
zidento rinkimai. l)r. Staugai
čiui atsisakius, Seimo pirminin
ku 33 balsais išrenkamas at
stovas Stulginskis.

Toliau renkamas resp. prezi
dentas. Juo išrinktas A. Smeto-

DENTISTAS
4193 Archer Avenue 

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

Lietuviai Daktarai

Posėdis buvo paskirtas 12 
vai. dieną,

pilni

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

3464 So. Halsted S't.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

CH1CAGO, ILL.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee 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

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

t

Pusę dvylikos Seimo korido
riai ir garderobas buvo 
žmonių.

y

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandoą 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

4910 So. Michigan Avė.
rz > j _ I nuo 9 ikt 11 vai. ryte; valandos į ouo 5 g va|, vaįare

f**^***"">"^^  ̂ - ........

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
/

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

8 iki 2 vai. po pietų

i

nuo 
nuo

Or. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, UI. 

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

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

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

Tel. Lafayette 4146
vi a~ J nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos į nuo g g vai.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7942

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

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Artesian Avė. 
Phone Prospect G659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso 'Telefonas Pulhnan 1193 

Namų Telefonas Chesterfiold 0578

O-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Deni ibi as

3213 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Kės. Telefonas Hemlock 2615
r

4
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Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė j naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 valandai 
vakare, kasdien.

Nedaliomis uždaryta.
3302 So. Union Avė.

CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

________________________________

f~' 1 111 ’
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 38tb Street, Chicgo, III.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

M
N

Reumatizmas sausgėla
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPS1CO .COMPAUND mo- 
>tis lengvai prašalina viršmi- 
lėtas ligas; mums šiandie dau- 
jybė žmonių siunčia padėka- 
.ones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už ,*1.05.

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

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.

KORESPONDENCIJOS

Grand Rapids, Mich.
Dar veinas smūgis komunistams

Sekmadieny, sausio 2 d., SLA. 
60 kp. laikė savo mėnesini su
sirinkimų. Besvarstant organi
zacijos reikalus atrodė viskas 
ramu, bet kuomet priėjo prie

laiškų skaitymo, tai tik tik ne
kilo revoliucija. Mat, LDLEX 
30 kp. pridavė savo atsišauki
mų, kad Susivienijimo kuopa 
prisidėtų prie surengimo pro
testo mitingo prieš Lietuvos 
fašistų ir klerikalų smurtinin
kus. Tuo pačiu laku pridavė 
laiškų ir komunistinis sąryšis. 
Kiek padiskusavus vienok laiš
kai abu liko priimti, bet kuo
met pradėta svarstyti prie ko 
Susivienijimo kuopai butų tin
kamiau prisidėti, tai, žinoma, 
čia komunistai jau ir paleido

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
yra rekomen-

duojamas per

_ _ J'Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, „tuomet pašaukite

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

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

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana
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Chicagos Didžiausias Galutinas Išpardavimas Amerikos Puikiausiu

Siutu ir O ve r Kautų
Šis yra didžiausis išpardavimas kur tūkstančiai 
ausų draugų ir kostumerių jau laukia — proga 

nusipirkti GERIAUSIAI ŽINOMUS RUBUS, 
pigesnėmis kainomis negu yra reikalaujama už 
paprastus rubus paprastame išpardavime.

Kuppenheimer, Fashion Park, Hart Schaffner & 
Marx ir kitų žinomų išdirbysčių greitam išvaly
mo išpardavimui trijose sensacinėse grupėse.

Siutai
$40 iki $50

ir Overkautai nupiginti

$29
iki

Siutai
$62 iki $70

ir Overkautai nupiginti

$47
iki

Siutai
$52 iki $60

ir Overkautai nupiginti iki

Atsiminkite, kad šitame išpardavime VISAS TA- 
VORAS NAUJAS. Ir nupigintos kainos yra tik
rai nepaprastos, nes TURNER BROTHERS rūbų 
kainos visuomet yra TEISINGOS. Dar niekuo
met nebuvo ir nebus panašaus išpardavimo kaip 
šis, nes tai yrk TIKRA VERTĖ.

f . /
MOTINOS! Pirkit savo VAIKAMS RUBUS laike šio išpardavimo.

PUIKUS NAUJI SIUTAI IR OVERKAUTAI
$11.50 $16.50

verti iki verti iki
$20 $30

Mieros pritaikomos visokio typo vaikams, šimtai dėl pasirinkimo

“West Side’s Grcatest Clothiers”

URNER BROS. CLOTHING CO.
Kampas Halsted St. ir Roosevelt Road

visų savo mašinerijų j darbų ir 
toksai pasidarė užimąs, kad, 
rodos, tik iškils sovietų vėliava 
ir jau apsivers šv. Jurgio Dr- 
jos salė kojom aukštyn, šaukė 
komunistai: kaip jus negalite 
prisidėti prie musų, mus sąry
šis atstovauja septynias orga
nizacijas. Kiti nariai jiems 
perkerta: gal septynius narius, 
o ne septynias organizacijas. Ir 
taip Įsikarščiavo, kad net tū
las surukęs šiaučelis visaip 
iškoliojo draugą T. Aleksiną. 
Mat, pas komunistus tokia jau 
etika. Bet kada buvo leidžia
ma balsuoti prie kurių prisi
dėti, tai už sąryšio atsišaukimą 
balsavo 8 nariai, o už LDLD. 
visas susirinkimas. Po nubalsa- 
vimo išnikta 3 delegatai — T. 
Aleksinas, J. Smidgius, A. Ber
notas-.

Po susirinkimo paaiškėjo, 
kad tas pats sąryšis buvo išne
šęs protestų prieš Sleževičiaus 
valdžią. Jeigu tai butų liesa, 
lai kam komunistai da nor prieš 
Smetonos valdžią protestuoti,? 
Veidmainiai, daugiau niekas.

—Gulbiniškis.

Grand Rapids, Mich-
Iš LDLD. veikimo

Gruodžio 31 d. penktadieny, 
sulaukimui Naujų Metų, tapo 

I surengta gražus šokis su įvai
riais pamarginimais. Publikos 
prisirinko galia daug, daugiau 
negu buvo tikėtasi. Manau, kad 
kuopai liks kiek pelno. Reikia 
pasakyti, kad tai da pirmas 
parengimasšios kuopos po jos 
atsisteigimo. Tikimės, kad 
kuopos komitetas ateity su
rengs da geresnius vakarus.

šeštadieny, sausio 1 d., LDL 
1). 30 kuopa laikė savo mėnesi
nį susirinkimų. Narių dalyva
vo apie 12. Susirinkimų ati
darė d-gas A. Kauskas, kuopos 
organizatorius. Pirmininku iš
rinktas A. Kauskas vienbalsiai. 
Perskaitytas praeito susirinki
mo protokolus. Likos priimtas 
vienu balsu. Kuopos komiteto 
raportai priimti. Pasirodo, kad 
kuopa greitu laiku žada pasta
tyti scenoje porų gražių vei
kalų. Pagirtina.

Priėjus prie naujų sumany
mų likos nutarta išrinkti komi
tetų iš 3 narių dėl surengimo 
protesto mitingo prieš Lietu
vos smurtininkų valdžių. Į ko
mitetų išrinkti šie draugai: S. 
Naudžius, J. Karsokas, J. Bra
ziulis. Nutarta užkviesti ir ki
tas kuopas ir draugijas prisi
dėti prie yiršminėto mitingo.

I kuopų prisirašė vienas nau
jas narys. Gulbiniškis.

Kaip Nuga-Tone Subudavo 
ja Stiprų, Sveiką Kūną

Nuga-Tone turi savyje specialūs formos ge
ležies, kurs suteikia daug raudono ir svei
ko kraujo. Jos taipgi turi savyje fosforo, 
kuris būtinai yra reikalingas dėl stiprių 
nervų prie;'to dar talpina savyje šešias ki
tas puikias gyduoles, kurios yra vartoja
mos visame pasaulyje geriausių gydytojų dėl 
subudavojiino stiprio, sveiko kūno energin
gų vyrų ir moterų.

Nuga-Tone sustiprįna skilvi, pagerina ape- 
kita, pagelbsti virškinimui, pašalina ganus ir 
koktumų, suteikia malonų ir ramų miegą, 
padaugina žmonių svarumą ir sustiprina nu
silpusius žmones. Nuga-Tone pagamina bur
noje malonų kvapą, nuvalo apsivėlus! 'lie
žuvi prašalina galvos skaudėjimą, gydo tul
žies ligas, inkstus, kepenis, pūslę ir praša
lina vidurių užkietėjimą. Tai yra vienos iš 
geriausių gyduolių žinomų dėl silpnų, ner- 
vuotų, nusiminusių ir nuo>'at sergančių vyrų 
ir moterų. Jus galit gauti Nuga-Tone bile 
kokioje vaistinyčioje. Vartokit jas per 20 
dieni/ ir jei nebūsit užganėdintas, sugrą- 
žinkit jas atgal vaistininkui, gausit atgal 
savo pinigus. Tikrai žiūrėkit, kad gautumėt 
Nuga-Tone imitacijos neatliks reikalingo 
darbo.

x---------------------------------------

Didelis Išpardavimas

Dideles verčios gramafonai, ku
rie buvo <$75.00 verčios, galite 
pirkti už ..... ,.................. $35.0P
Išpardavimas bus tik per tins 
dienas, Subatoje, Sausio 8, 10 ir 
11 dd. Kas norite gauti gerą 
gramafoną, tai šiame išpardavi
me galės pirkti pigiai. Nepamir
škite musų antrašo.

Gus. Balsevičius
1733 W. 47th St.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bua 
brangi dovana.

Peoples Furniture Co. Krautuvėse
DIDELIS

ISPARDAVIM
A ' • ■ .

Augštos ryšies, platus rinkinys, naujų vartotų ir 
pertaisytų pianų, grojiklių pianų ir gruma fonų. 
Dabar Jums yra proga pasirinkti už nužemintų 
kainą, nauji ar gerą vartotą instrumentą su di
deliu pinigų sučėdijimu!

.ta.W

Veikite tuojaus. Matykite šios bargenus šiandien 
PEOPLES KRAUTUVĖSE

Grojiklių pianų didis pasirinkimas, vartotų ir pertaisytų, 
pilnai garantuoti, kuriuos gavome į mainus ant Kimball 
Grand Reproducing pianų, daug žinomų padarymų kaip 
tai: Gulbransen, Kerzheim, Hampton, Farand Cicilian, 
Goldsmith, Solo Concerto, Smith and Schultz, Kimball 
ir t. t. po

$125, $150, $180,200, $275, $395
Rankoms grojinami, vartoti ir pertaisyti pianai, kuriuos 
gavome į mainus ant grojiklių pianų. Pilnai garantuoti, 
didis skaičius, pusdykiai, po

$45, $50, $58, 59, $60, $75
J

\ N-

Kainos didžiai nužemintos ant naujų ir krautuvių de- 
monstratorių Grojiklių Pianų. Didelė proga įsigyti naujų 
vėlesnio padarymo grojiklį už nužemintą kainą:

$550 Vertės $675 Vertės $800 Vertės

Už $298 Už $375 Už $495
Didelis skaičius gerų vartotų gramafonų, gerai žinomu 
padarymu, gerame padėjime, po

$15, $18, $25, $30,34, $38irti. .
Dėl pasinaudojimo iš šios progos, patartume Tamstoms 
būti pirmutiniais musų krautuvėse, kol dar yra pilnas 
pasirinkimas.

Lengvus išmokėjimai . prieinami kiekvienam
i 1 ............................. ..... .ii, ......................i, i ■■ i

Dvi Didžiausios Lietuvių Krautuvės Amerikoje

B cr
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4177-83 Archer Avenue• y \ * * . ’ ’ . •
M. KEŽAS, Vedėjas

PIANU KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted Street

.1. NAKROŠIS, Vedėjas
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SEKITE GERIAUSJ 

MOKYTOJĄ.

Pradžioje metų geriausia

rius jokių paklaidų. Paty
rimas yra geriausias moky
tojas. Sekite jį! “Tas ku
ris klauso gali pereiti per vi
są savo gyvenimą liuosas

nuo triubeliiA Cicero pasa
kė 2,000 metų atgal. Neabe- 
jokit vartodami Trinėrio 
Kartųjį Vyną atsitikimuose 
skilvio suirimų, kaip tai 
nuo prasto apetito, nevirš
kinimo, užkietėjimo, galvos 
skaudėjimo ir panšiuose at
sitikimuose kur reikia gy
duolių kurios išvalytų žar
nas ir prašalintų pavojų. 
“New York, Nov. 3. 'Laike 
musų kelionių po Jungtines 
Valstijas mes radome reika
lingu vartoti laxative ir po 
vartojimo keleto iš musų 
mes pabandėm Trinerio 
Kartųjį Vyną ir suradome, 
kad jis gerai pagelbsti ir tei
kia geras pasekmes, A. Per- 
nes, Kapitonas A. C. Sparta. 
Prague, Czechoslovakia’. Jei 
jūsų vertelga negali jums 
dastatyti, tai rašykit pas 
Joseph Triner Company 
Chicago, III.

C hicagos Zinio s
PLftSIKAI VĖL STVĖRĖSI 

KANKINIMŲ

Kankino moterį ir vyrą tris va
landas, kad Išgauti branginę- 
nis

Kankintojai plėšikai vėl pa
sirodė darbe. Šį kartą trys plė
šikai puolė Hanry Everett ir 
jo žmoną, Glen View priemies
ty ir kankino juos tris valan
das, degindami juos eiga retais 

, iki jie pasakė, kur yra paslėp- 
I ta už $10,1)00 brangmenų.

Everett su žmona buvo vieni' 
namie. Plėšikai paskambino' 
varpelį ir kada jiems atidalyta 
duris, jie įsibriovė į vidų ir 
atstatė revolverius. Paskui 
Everett ir jo žmoną pririšo 
prie kėdžių ir ėmė reikalauti 
pasakyti kur yra paslėpti bonai 
ir brangmenys. Jiems atsisa
kius pasakyti, plėšikai pradėjo 
deginti juos cigaretais, o pas
kui ir yla badyti ir mušti. Po 
trijų valandų kankinimo, mo
teris nebepa kęsdama skausmo, 
pagalios, pasakė kur yra pa
slėpti bonai ir brangmenys, ku
rias plėšikai pastvėrę išsinešdi
no. Everett neužilgo pasiliuo-| 
savo ir pašaukė policiją, 
plėšikų ir pėdsakas buvo 
gęs.

din-

PAŠOVĖ PUOLIKĄ

likoHerrell Williš, negras, 
pašautas ir gal mirtinai sužeis
tas, kada jis bandė užpulti se
ną moterį Mrs. Mary Connors, 
1932 Calumet Avė. Jis puolė 
ją naktį prie 18 ir Michigan 
Avė. ir bandė ją įsitraukti elėn, 
bet ji ištruko iš jo nagų ir ėmė 

pageltos. Jos šauksmą 
policistas O’Shea, kuris 
suėmė. Vedant prie te- 
puolikas- bandė pabėgti 

kelis šu-

šauktis
užgirdo
puoliką
lefono,
ir policistas paleido
vius, kurių vienas pataikė j
galvą ir puolikas veikiausia 
mirs.

Lake Forest policija irgi ieš
ko patvirkėlio, kuris užpuolė 
dvi jaunas, mergaites, kurias jis 
paviliojo iš mokyklos ir nuve
žęs į mišką jas išgėdino, l’ž- 

• vakar jis taip pat paviliojo 13 
m. negrę, pasakydamas, kad 

i jos motina serga ir jis ją par 
(Vešias namo. Vieton to jis nu- 
i vežė ją j \nišką ir ten išgėdino. 
Paskui davė .jai $5, kad ji nie
ko nesakytų. Po to paaiškėjo, 
kad dvejetą savaičių atgal jis 
panašiai užpuolė kitą 14 m. 
mergaitę. Spėjama, kad patvir- 
kelis yra biznierius ir policija 
tikisi jį susekti.

Nuoširdi Padėka
ANTANAS OVERLINGIS'

Nuoširdžiai tariu padėkos žo
džius visiems dalyvavusiems 
mano mylimo pusbrolio Antano 
Overlingio laidotuvėse, I kurios 
įvyko Sausio 4 <1. Ypatingai ta
riu ačiū ger.b. kun. Statkui už 
iškilmingas pamaldas, ačiū vi
siems draugams, giminėms ir 
pažįstamiems, kurie aukavo ir 
dalyvavo laidotuvėse. Taipgi šir
dingai ačiū graboriui S. P. Ma
žeikai už jo nuoširdų ir man
dagų patarnavimą.

Dėkingas
Vincentas Šidlauskas

96KJV

UNIVBRSAL KIJUBAS

Byloj 3 vai. po pietų Uni- 
versal Kliube (814 W. 33 St.) 
treniruosis Jack Sherry su 
Toolos, “pajukusiu graiku.” 
Be to, kilnos sunkins vogas 
Koudis, Freimontas ir kiti. —S.

JONAS YONČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Penktadieny], Sausio 7 ('.ieną, 
11:30 valandą dieną, 1927 m., 
sulaukęs 34 metų amžiaus; gi
męs Lietuvoj, Tauragės apskr., 
Gaurės valšč., Uzvarnių kaimo, 
palikdamas dideliame nuliudime 
!;avo mylimuosius ir mylinbius 
moterį Ludoviką, sūnų Joną 9 
m., dukterį Ludoviką 8 m., tė
vą Antaną Yončių, brolį Anta
ną, seserį Oną Yončienę Ame
rikoj, o Lietuvoj brolį Petrą ir 
Praną. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 1910 Canalport Avė.

Laidotuvės įvyks Antradie- 
nyj, Sausio 11 dieną, 8:80 vai. 
ryto iš namų j Apveizdos Die
vo parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. .Jono Yončiaus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. ų

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnus. Duktė, Tėvas

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7532.

A. PRABISH
GRABORIUS

Automobiliai visokiems reikalams. 
Pašaukus naktj greit suteikiam 

patarnavimą.
2205 Lake St., Melrose Park, Iii.

Phone Melrosd Park 797

PADĖKAVONĖ
ANIELe URBONIENĖ

Likosi palaidota Sausio-.January 
1 d., 1927 metais, Lietuvių Tau
tiškose kapinėse. Visiems gimi
nėms, pažįstamiems ir kurie da
lyvavo mano mylimos moteries 
laidotuvėse, tariu širdingai ačiū.

Liekame nuliūdę
Dukterys ir vyras V. Urbonas

7359 So. Paulina St.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

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

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

S. D. LACHAVVIGZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

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

TeL Canal 1271 
ir 2199

Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRAU! ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So, Ashland Avė.

Volandoi:
Nuo 2 iki 4:30 Ir nuo 7 iki 1U. Nedi- 

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

2226 MarąheH H1v<l
> TELEFONAS CKAWFORD 148d ' 

TELEFONAS CANAL M64

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, 11!.

Phone Boulevard 52C3 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ai naktį.

1646 W. 46th St., Chicago, III.

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St^ Chicago

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

,DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AipU SPECIALfSTAS
Palengvins akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rno, 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- 
žii usias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Val.i 10 
iki 8 vai. Nedėlinj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

25 METU PATYRIMO
V

Pritaikimc akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja į daik
tą.

Jei spaudos rastas išrodo dvigu
bas.

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

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

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebėkit mano iškabos 1

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

V

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

Chicaga Yra Stebėtinas Miestas Pasaulyj
Su 10 Milijonai Gyventojai Pranašaujama Trumpoj Ateityj;

kur bus milžiniškos pasekmės investoriams. Mes visi norime padaryt pinigu ir dikčiai pinigų, bet bjjantįems jnvestuoti į nuosavybes (Real Estate), kad nepatrotinus 
keletą šimtukų sunkiai uždirbtų, dauguma iš musų prilaikė biednystoj. O kurie rizikavojo, pirko, tie visi padarė pinigų ir šimteriopai užaugino savo turtus sykiu 
su smarkiai augančiu miestu Chicagos. BET NENUSIMINK DAR NĖRA PER VĖLU IR DABAR INVESTINTI, NES CHIČAGOS MIESTAS pradėjo augti dar smar
kiau nekaip 10 metų atgal. Vidurmiestyj, kur jau tirštai apibudavota, jau mažam investoriui neprieinama mokėt tokias augštas kainas, todėl yra priverstina 

trauktis j pietvakarinę šalį (j rytus negali miestas plėtotis, nes ten ežeras), kur dar galima už prieinamus kain as pirkti ir padaryti didelius pelnus.

ita Auksinė 
Proga Visiem

Didelis Išpardavimas Lotu 
Naujoj Lietuvių Kolionijoj 

SPRING FOREST
Pirmiau Vadintas 
Willow Springs

ŠIANDIEN IR RYTOJ 
Subatoj Ir Nedėlioj 

Sausio (Jan.) 8 ir 9 d., 1927

Subdivižino Ofisas

S. P. K AZWELL & 00.
Archer Avė. & Spring St.

SPRING FOREST
P. O. Willow Springs

Golf Coursc

* SPRING 
FOREST, ILL

S.P.Kazw/l & Co. 
Archer Are af Spiirt^

BIZNIO LOTAI
Ant 87-tos g*at. ir Archer Avė., g*at- 
vekarių linijos, geri kampai bile ko
kiam bizniui. Parsiduoda tik po 550 
pėda, lengvais išmokėjimais. Po ke
lių mėnesių pirkėjai viens nuo kito 
pirksis ir mokės dubeltavai.

REZIDENCIJOMS LOTAI
Sveikam gyvenimui ant aukštų kal
nų su lapotu mišku 14 ir Y2 akro dyd
žio. Parsiduoda po S650 ir aukščiau, 
lengvais išmokėjimais, kurių kainos 
be paliovos užaugs 10 kartų tiek, kol 
pabaigsi mokėt.
Kiti lotai parsiduoda tik po S300 
SI 00 įmokėti, likusius po S10 ant 
mėnesio.

Chicagos Ofisas

S. P. KAZLAWSKI
6312 So. Western Avė.
Phone Prospect 2102

BILE KAS GALI IšPLANUOT SUBDIVIŽINĄ, BET TIK GAMTA GALI MEDŽIUS užaugint, ant aukštu kalnų sveikas gyvenimas, nei reumatizmas, nei vandens užplūdimas niekados ne- 
kenks. Tyras oras pailgins jūsų gyvenimą, šitas yra paskutinis šmotas žemės tarpe Forest Preserve Parkų, ką gali gauti pirkt su tokiu puikiu mišku. 100 metų senumo Klevai, Vuosiai ir Ar- 

žuolai pavėsingi; arčiausia nuo Chicagos dirbtuvių, su visais pa Tankumais kaipo: gatvekariai, gclžkelio stotis, cementiniai bulvarai, mokyklos ir storai.
Tokiu budu jeigu dar neturi nusipirkęs ir nematęs šito puikaus Subdivižino, kur jau daugelis Lietuvių nusipirko ir budavoja puikiausius namus, tai nelauk nieko, o atvažiuok fr pasiskirk sau 

dailiausi miško šmotą ar kampą dėl biznio. ‘ L
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Kiekvienas
Šaltis

Pavojingas
"Daug tūkstančių žmonių kasmet mir 

sta nuo Šalčio pasekmių. Viena pnouinc 
nia nukerta 150,000. Taigi Šaltis, daly 
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu.

Tas būdas yra Hill’s Cascara-Bro- 
mide-Quinine. Jis kas žiemų sustabdo 
milionus Šalčių — į 24 valandas.

Vartok Šalčiu) prasidėjus. Vartok Sal 
tį pribaigti, o sulaikyti gripų. Niekas 
dar nerado goresnio būdo. Visose aptie
kime gaunama.
Tikrai Gauk Kaina 30c

CASaųJOlllNINE
Raudona su paveikslu

Dentistai
Drs. Kelia ir Winberry

Atlieka puikiausių dentisterijos 
darbų už kainas, kurias visi išga
li. Suteikiame egzaminaciją dykai 
ir pasakom kiek kainuos iŠ anksto.

X-Ray — Gas
11215 Michigan Avenue

Roseland
Phonc Commodore 0307

Valandos: 9 iki 9 kasdien 
9 iki 12 Nedėliomis

6558 So. Western Avė.
Valandos: 5 iki 9 vakarais. Dieno
mis ir nedėldieniais pagal sutartį. 

Phone Hemlock 2061

ŽEMOS KAINOS

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

Teisingas ir mandagus patarnavi
mas,

GLOBĖ FURNITURE &, 
UPHOLSTERtNG GO.
6G37 So. Halsted St.

SERGANTI ŽMONES
Jei jus turi* sunką 

r A kraujo ligą, silpnu*
Ą nervus, ligas inkstų 

pūslės, užkrečiama* 
šlapumo arbs 

*• < privatiškas ligas, pasi 
tarkit su Dr. Ross tuo- 
jau. Jei tos ligos ne 
bus tinkamai išgydy 
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivyp 

ak *yd*
DR. ROSS per trisdešimtį metų 

besispecializuodamas įsigijo pilną su 
pratimą šių ligų ir suteikia geriau3) 
gydymą

čia nieko nėra viršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra naturalė pasekmė didžiausio mo
kytojo — PATYRIMO.

Serganti žmonės yra kviečiami pa
sinaudoti tokiu pačiu gydymu per Dr ; 
Ross kur jis yra išgydęs tūkstančiui ’ 
kitų.

MOTERYS su “socialėmis” ligomis 
kraujo, užsikrėtimo ir chrodiškų tru- 
belių yra gydomos moderryšku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien.

Dr. B. M. Ross
35 South Dearborn St.

Kampas Monroe SU Crilly Buildhig 
Imkite elevatorių iki penkto auglio.
DVIDEŠIMTS PENKI METAI

TAME PAČIAME NAME.

Vyrų priėmimo kambarys 606. Mo
te^ priėmimo kambarys 608. - Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6j 
po pietų. Nedėliomis nuo lOYyto iki | 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
aubatomia nuo 10 ryto iki 8 vakaro 
Atsišauk it, informacijos Dykai.

Garsinkite Naiijienose

AMOLYS
2 Dienų Fill-Up Išpardavimas. I’ane-

dėlyj ir Utarninke
POCAHONTAS, $8.76

10 tonų ir augščiau, $8.75, 5 tonai, $9,
3 tonai, $9.50, 2 tonai, $9.76. Frank- 
lin arba W. Ky. M. R. $6.50, 5 tonai 
egg lump, $8. Westend nut, $7.50. 
Navy Standard arba West Virginia 
Peerless brand. Jos yra labai geros 
ir teikia daug šilumos. Dastatomos 
C. O. D. 5 arba 10 tonų vežimai tuo
jau arba už 10 dienų — bile kur Chi- 
cagoj, Oak Park, Cicero arba North 
Shore net iki Glencoe jei užsisakysit 
tuoj, ši kaina yra pigesnė 50c iki 75c 
negu marketo kainos.

United Coai Buyers of Chieago 
Kasyklų atstovai ir Olselio 

Pardavinėtojai
Chain bers of Commerce Bldg. 

Phone Franklin 5390
Laikyk šį skelbimų, gausit $1 kredito 

už pirmų vežimų

gyvenimas' 
r Mėnesinis Žurnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street
Chieago, III.

TeC Boulevard 3669 

Sausio Numeris 
Atspaudintas 
Nusipirkit visi

Į metus išeis 12 knygų. Gale me
tų galima sudaryti j' vienų knygų 
— 384 puslapių. t

Prenumerata metams ......•. $2 y,
Pusei metų ......................— $1 .

b Kopija .............................. 20c

LIETUVOS SALDAINES
šiuomi pranešame Gerbiamai 

Publikai kad mes ką tik gavom 
iš Lietuvos šviežių saldainių.

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

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

Visad kreipkitės dėl saldainių 
pas: i

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

Yards 6062.
t-

Besikeičiantis oras visuomet atgabena 
žmonėms slogas ir kitas formas ligų. Jūsų 
geriausias sveikatos apsaugotojas, šiame 
metų laike, yra gerai apšildytas namas su 
užtenkamai geros rųšies šilumos.

Turėkit savo anglinyčių pilnų. Jei jūsų 
kuras mažinasi, užsisakykit šiandien.

Consumers Company Anglys ir Coke yra 
parduodamos su pilna garantija gerumo, 
pilno svorio ir užganėdinimo.

“Kiekvienas tonas turi užga
nėdinti, o jei ne, mes paimam 
atgal ir gruzinam pinigus”.

Turėkit Savo 
An^linyčią Pilną.

1 1 1 .

NUSIPIRKIT SAU ANGLIŲ DEL 
PERSITIKRINIMO!

(onsumer^Įompanv
COAL—COKE—MATER1AL

ORDBR PHONE
ONE TON FRANKUN

OR A LOAD 64OO
THEME’S A “CONSUMERS” YARD IN YOUR NEBGHBORHOOP

Lietuvių Rateliuose
Town of Lake

. Prieš pat šventes, šeštadienio į 
vakare, kada sūnūs nuėjo gul
ti, o šeimininkė buvo išėjus 
bučernėn, liko apiplėšta Julia 
Stankevičienė, 5341 So. Marsh- 
field Avė. (phone Prospect 
9550). Išnešta visus jos dra
bužius.

Įtariamas yra jos įnamis tū
las Wm. (Vladas) Navickas, 57 
m., kuris tik savaitę laiko apsi
gyvenęs ir dingęs, buk pasi

imdamas šeimininkės ir savo 
‘drabužius. Policija jo ieško, nes 
Stankevičienė išėmusi prieš jį 
varantą, tečiaus ikišiol tebėra 
nesurastas. — R.

KUN. P. P. ZALINKEVIČIUS,

Praneša, kad apsistojo gyven
ti Chicagoj, Lietuvių Katalikų 
šv. Marijos Bažnyčioje, Lietuvių 
Klebono skyriuje, 1400 W. Ohio 
St., kampas Noble St. Atlieka 
veltui Krikštus, šliubus, Laido
tuves, pagal seno Rymo Katali
kų kanono. Reikale galite kreip
tis, kas pėtnyčią nuo 7 vai. vak. 
iki 9 vai., Nedėlioj nuo 9 ryto 
iki 2 po pietų.

Išduoda metrikus ir kitokius 
paliudijimus reikalingus sulig 
valstijos įstatų. Mišios šv. Ne
dėlioj 9, 10, ir 11 vai. ryte^ Kle
bonas šv. Marijos Loskavosios 
Bažnyčios.

Drg. P. Grigaičio 
maršrutas

Pradžioj ateinančios sąvaites 
drg. P. Grigaitis apleis Chica- 
gą. žada aplankyti didžiausias 
lietuvių kolionijas, pasimatyti 
su veikėjais ir draugais. Drg. 
Grigaitis išvažiuos iš Chicagos 
antradienį. Maršrutas sureng
ta sekamai:

Sausio 12 d. Binghamton, N.

Sausio 15 ir 16 d. Brooklyn, 
kur dalyvaus Amerikos Lietu
vių Tarybos suvažiavime.

Sausio 17 d., Philadelphijoj, 
Pa.

.Sausio 18 d. Baltimore, Md.
Sausio 19 ir 20 dd. Pitts- 

burgh, Pa.
Sausio 21 d. AJcron, Ohio.
Sausio 23 d., Detroitu Mich.
Gauta laiškų su užkvietimais 

ir iš daugelio kitų vietų; neži
nia ar bus gana laiko visas ap
lankyti. Su kaikuriomis kitomis 
kolionijomis dar eina susiraši
nėjimas. — Rep.

Roseland
Yra ir jĮhs mus koletas žmo

nelių, kurie nesiskaito su gy
venimo aplinkybėmis, bet tik 
vaduodamies savo senu protu 
mano galėsiu tuoj padaryti per
vartą šio surėdymo. Prie to
kių priklauso ir Martynai su 
Zone. Pirmiau jie turėjo dau
giau sekėjų, kurie kartu su jais 
veikė, bet dabar visi pradeda 
nuo jų trauktis, negalėdami pa
sivyti jų progreso į atbulą pu
sę. Martynas pasigavęs tokius 
savo buvusius sekėjus vaišina 
štai kokiais epitetais: “Aš
jums murzas išdaužysiu paren
gime, vidury svetainės.” O Zo- 
nė prišokusi tokį buvusį sekė
ją kolioja: “Tu rup..., tu rup...” 
Kada jai pastebėjo, kad rnote- 
rei nepadoru taip kalbėti, ir
tai dar viešoj vietoj, atsake, 
kad ji nieko blogo tame nema
tanti...

L-. K •4* 1®*Ma.i-tjsn.Hii Uolotą. metų la^
bai didžiavosi 4 savo bolševizmu 
ir vis kalbėjo apie rrrevoliuei- 
ją. Bet nesulaukdamas tos 
rrrevoliucijos prisipirko Vilnies 
šėrų, nemažai įvestino į Vilnies 
bendrovę ir liko buržujum. To
dėl tai kaip tikras buržujus jis 
dabar ir grūmoja kitiems mur
zas daužyti. Jis taipjau ragina 
visus daryti bendrą frontą 
prieš Naujienas. Mat jis gudriu 
budu nori gauti sau sekėjų, ku
rie dėl jo kapitalo dirbtų, o jis 
tik pelną sau semtų ir galėtų 
su Zone dainuoti “Komunizmas 
jau gyvuoja”. Bet darbinin
kams iš to jokios naudos ne
bus. Jiems vistiek pat ar dirb
ti dėl fabrikanto kapitalizmo, 
ar dėl Martyno kapitalizmo, 
komunizmu pavardintu. Dar 
dirbdami dirbtuvėj nors skur
dų pragyvenimą užsidirba, o 
dirbdamas Martyno kapitalui 
nė to negaus. Tas tai ir ver
čia darbininkus galvoti ir ša
lintis kapitalistinio komuniz
mo. — Darbininkas.

-------r-------- ».

Brighton Park
Plėšikai labai pamėgo p. J. 

Kamendulio namus, 4554 So. 
Western Avė. Pereitą mėnesį 
jie apsilankė tris sykius, o 
šiemet jau viėną kartą — pe- 
eritą pirmadienį. Nors durys 
buvo užrakintos, bet plėšikai 
vistiek įsigavo į vidų, pasiėmė 
visus raktus, tris laikrodėlius, 
du žiedus ir daug kitų smulk
menų daiktus, kitų ir mažos 
vertės, kaip popicros, žiirnalą ir 
tt. f " >

Antrame l’late jie išėmė sti
klą ir įėję vidun pasivogė rak
tus ir iškratė visą stubą.

Duota žinia policijai ir ji tiki
si plėšikus surasti. —- R.

■ ■, „L.1. , . ......L.,
' • . Y-

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

Joe Adams, West City majo
rus, kuris praeitą mėnesį tapo 
nužudytas. .

Padėka už auką
Chicagos Komitetas Lietuvos 

Našlaičiams šelpti spalio 31 
buvo surengęs vakarienę ir Vė
linių nakties siaustį, kuri davė 
apie $120 pelno. Kadangi K-to 
ižde irgi buvo keli desėtkai 
dol., tai ir juos pridėjus, Liet. 
Moterų Golbos K-tui, Kaune, 
tapo pasiųsta 1,500 litų, šiomis 
dienomis K-to pirm. K. Katke
vičienė gavo laišką nuo Kauno 
K-to valdybos laišką, kad tie 
pinigai, 1,500 litų, priimti ir 
bus sunaudoti šiltesnių rūbų 
našlaičiams nupirkimui. Apsi
džiaugs našlaičiai gavę šiltus 
rubus, o ir bus dėkingi chicar 
giečiams už jų auką.

Laiškas skamba sekamai. 
“1926 m. gruod. mėn. 12 d. 
“Didžiai gerbiamai Chicagos 

Komiteto Lietuvos Našlaičiams 
šelpti pirmininkei poniai K. 
Katkevičienei.

“Lietuvių Moterų Globos Ko
miteto Valdyba visu savo są
statu širdingai dčkavoja Tam
stai ir visiems, kas prisidėjo 
prie prisiuntimo taip žymios 
aukos**fl$00*lifcų) musų žinioje 
esantiems našlaičiams sušelpti. 
Begaliniai nudžiugom, gavę to
kius pinigus! Prašom atleisti, 
kad užtrukom su pakvitavimu 
pinigų gavime, čia musų nedi
delė kaltė, nes banke gaudami 
pinigus negalėjom sužinoti kas 
juos siunčia. Mes tik spėjome, 
kad tokią gausią dovaną mums 
gali atsiųsti tik musų artimas 
ir mums tikrai prijaučiantis 
musų skyrius Chicagoje. Ir 
musų neapsirikta, nes šiandien 
gavome iš Tamstos laišką, ku
ris patvirtino musų spėlioji
mus. Visų našlaičių vardu dar 
kartą dėkavojame už tą taip 
didelę auką ir tvirtiname, kad 
tie pinigai bus sunaudoti tam, 
kas pirmiausia ir svarbiausia 
reikalinga musų mažučiams 
žiemos metu, tai šiltesni rūbai.

“Linkime Jums, gerbiamieji, 
didžiausio pasisekimo Jūsų dar
be ir daug laimės Jums vi- 
sienfs, kas neužmiršo mus čia 
vargstančius Lietuvos žemelėje.

“Su aukšta pagarba,
L. M. G. K. Pirmininkė:

D. Šleževičienė,
Nąriai: L. Raupienė,

Julija Damijonienė, 
St. žygelienė 
Aleknienė

Sekretore E. Oškinaitė.”
Ch. K-tas Liet. Našlaičiams 

Šelpti kiek vėliau pasiuntė dar 
300 litų, surinktus vienoj “bun- 
co party”. Tie pinigai buvo 
skirti žaislams — Kalėdų dova
nėlėms našlaičiams. Be abejo, 
tie pinigai buvo gauti dar prieš 
Kalėdas ir sunaudoti skirtam 
tikslui, bet apie tai dar nėra 
gauta žinios.

Taigi Chicagos moterys vei
kia kiek išgalėdamos, kad su
šelpti Lietuvos našlaičius. Rei
kia, kad tą kilnų jų darbą pa
remtų visi chicagiečiui.

Komitetas netolimoj ateity 
ketina sudrengti linksmas tik7 
rai lietuviškas vakaruškas, ku
rių pelnas taipjau eis Lietuvos 
našlaičiams, kurie yra taip rei
kalingi visuomenės pagelbos.

— R.

I Pranešimai
! Brighton Park. — SLA 176 kuo- 
pos metinis susirinkimas įvyks 
penktadieny, sausio 7 d., 7:30 vai. 
vak., Jokantų name, 4138 Archer 
avė. Nariai ir narės malonėkite vi
si pribūti užsimokėti užsilikusias 
mokestis. Taipgi šis susirinkimas 
yra gana svarbus, nes yra daug da
lykų nutarti. —A. Trejonis, sekr.

Joniškiečių Labdarybės ir Kul
tūros KHubas rengia koncertą ir 
šokius Lietuvių Auditorijos mažo
joj salėj, 3133 S. Halsted st. Atsi
bus ateinantį sekmadienį, sausio 9 
dienų. Programas prasidės 6:30 v. 
vakare. Sekamos ypatos išpildys 
programų: F. Garalskaitė, B. Gri- 
caitė, A. Burkaitė, A. Ančiutė, M. 
Audriejunaitė, K. Audrcjunas, A. 
DaČkienė. Muzika grieš North Sidės 
jaunų lietuvaičių. įžanga ypatui 50 
centų. —Komitetas. 

—
North Side. — Pirmyn Mišrus 

Choras rengia koncertų ir balių ne
dėlioj, sausio 9 d., Liuosybės svet., 
1822 Wabansia avė. Pradžia 7 vai. 
vakare. Kviečiame publikų skait
lingai atsilankyti, o atsilankę pasi
klausysi! gražaus koncerto ir pa
remsi! Pirmyn Mišrų Chorų.

Komitetas.
■ ■

Draugystė Meilės Lietuvių Ame
rikoj laikys metinį susirinkimų 
šeštadieny, sausio 8 d. kaip 7:30 
vai. vakare, prie 19G0 So. Union 
avė. ir 19 gt. Nariai esat kviečia
mi į mitingą, nes bus daug reika
lų aptarti ir bus darbininkai ren
kami dėl baliaus. —J. B. Yušius.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
turės savo metinį susirinkimų 9-tą 
dienų šio mėnesio, 1 Vai. po pietų, 
Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
st. Draugystė kviečia visus j metL 
nį susirinkimą.

A. Margevičius, .rašL’
--------- 1 -r ) ,>

Town of Lake. — Draugijos Šv. 
Petro ir Povilu visi nariai, kurie 
turi paėmę draugystės tikietų, ma
lonėkite sugrąžinti sausio 8 d., 8 
vai. vakare, 4523 S. Wood st. Pra
šomi atsilankyti ir tie, kurie turi 
gauti iš draugystės dovanas. Už 
nepribuvimą busite nubausti $1.

T. Kuizinas.

Dr-stė Lietuvos Vėliava Ameri- 
ke Nr. 1 laikys sąvo metinį susi
rinkimą sausio 9 d., 1 vai. po pie
tų, paprastoj svetainėj. Draugai ir 
draugės malonėkite atsilankyti į 
susirinkųnų; yra daug svarbių da
lykų apsvarstyti. Naujoji valdyba 
užims savo vietą. Kviečia sekreto
rius J. Dabulski.

Amerikos Lietuvių Piliečių Poli
tikos Kliubas laikys savo metinį 
susirinkimų sausio 10 d.; kaip 7 v. 
vakaro, Strumilos svet., 158 E. 107 
St. Draugai, būtinai turit pribūti, 
nes bus svarbių svarstymų kaslink 
kiiubo reikalų. —Valdyba.

KuRuros Ratelio susirinkimas {vyks 
Kulmtoj, Hausio S, vai. po pietį], 
1354 N. Kedzie Avė. Visos narės at- 
silankykit. x — Valdyba

Garfield Park L. V. ir M. P. Kliu- 
bo metinis susirinkimas įvyks Nedė
lioj, Sausio (Jan.) 9 d., 1927 m.,. John 
Engel’s Svetainėj, 3720 W. Harrison 
St. Malonėsite visi atsilankyti.

— Rašt.

L. S. S. 81 kuopos metinis susirin
kimas įvyks šeštadieny, sausio 8 d., 
nuo 8 vai. vakaro, Liuosybės svetai
nėj, 1822 Wabansia Avė. Visi nariai 
kviečiami laiku pribūti.

— J. Lapaitis, Rašt.

SLA 260 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, sausio 9 d., K. J. Machiu- 
ko svetainėj, 2436 W. 59 St., 2 vai. 
po pietų. Visi nariai kviečiami at
silankyti. Taipgi naujų kandidatų 
atsiveskite prirašyti.

J. Jasulevičius, sokr.

Paveikslai, “Lecture slides” yra 
rodomi kiekvieną nedėlios vakarą 
Raymond Chapel, 816 W. 31 gat. 
Pradžia kaip 6:30 v. vaikams, ir 
nuo 8 iki 9 vai. suaugusiems. Pa
veikslai yra žingeidus, istoriški, 
verti pamatymo. Kam laikas pavė
lina, ateikite pasižiūrėti.

G. Tamošiūnas.

Draugystės Lietuvos Dukterų su
sirinkimas įvyks 9 d. sausio, 1 vai. 
po pietų, Mark \Vhitc Sųuarc. Vi
sos narės malonėkit atsilankyti ir 
nauja valdyba turės užimti savo 
vietų. —R. L. S.

Liet. Teatr. Dr-jos šv. Martino 
nariai būtinai privalote atsilanky
ti į metinį balių, kuris atsibus sau
sio 9 d., Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted st. Pradžia 6:30 v. va
kare. Taipgi atsiveskite dėl prira
šymo naujų narių; už nebuvimų 
bausmė pagal nutarimų. —P. K., ras

SLA 185 kp. metinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, sausio 9 d., Yvano- 
vo svet., 21Qt Broadvvay. Visi na
riai yra kviečiami atsilankyti į su
sirinkimų, nes yra daug svarbių 
reikalų apsvarstyti. Bukit visi lai
ku. Pradžia 2 vai. |)o pietų.

P. S. Rindokas, nut. rašt.

SLA 129 kuopos metinis susirinki- 
mas įvyks sausio 9 d., lygiai 1 vai. 
po pietų, Dvorak Park svetainėj, 
W. Cullerton ir May si. Gerbiami 
nariai ir narės malonėkite daly
vauti susirinkime, yru svarbių rei
kalų svarstymui. Už neatsilankymų 
bausmė pagal narių nutarimų.

Valdyba.

Chicagos Lietuvių Auditorijos 
Bendrovės direktorių ir draugijų 
atstovų susirinkimas įvyks pįinia- 
dienyj, sausio 10, 7:30 v. v., Audi
torijoj, 3131 S. Halsted st. Alsilun- 
kykit visi direktoriai ir draugijų 
atstovai, nes yra daug reikalų dėl 
apsvarstymo. —Letukas, seki’.

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Draugijos Sa

vitarpinės Pašelpos metinis susi
rinkimas atsibus nedėlioj, sausio 
9 d., Northwest Masonic • Temple 
svet., 1547 N. Ix;avitt st., kaip 2 v. 
po pietų. Draugai malonėkite su
sirinkti laiku, taipgi bus renkami 
darbininkai dėl ateinančio draugi
jos baliaus, kuris įvyks nedėlioj, 
sausio 16 d., Wicker Park svet.

X. šaikus, sekr.
..J.______ ĮĮ-LL_____ —

IEŠKAU savo švogerio Vinco Na
viko; paeina Padvarininkų kaimo, 
Truskavos vai., Panevėžio apskr. 
Gyveno Chicagoj, dabar nežinau 
kur randasi. Turiu svarbų reika
lą. Meldžiu tuojaus atsišaukti.

Kazimieras Luizinas
3120 S. Parnell avc., Chieago, III.

DUOSIU $5 tani, kas praneš 
apie Dom. Stolpiną. Domini- 
kas Stulpinas pirmiau gyveno 
Chicagoj, o dabar prasišalino. 
Dirbdavo po restaurantus už 
veiterį ir kukorių. Amžiaus apie 
35 metų, aukščio 5 pėdų 8 co
lių. Šviesaus gimio, mėlynos 
akys, šviesus plaukai; kalba už
kąsdamas žadą arba mikčio
damas. Ant kaires pusės pažan- 
džio randasi duobė. Meldžiu 
pranešt. Joe Smitb, tel. Hay- 

’mtirket 0433. 1116 Washington 
Blvd., Chieago, III,

APSIVEDIMAI
PAIEŠKA U apsivodimui mergi

nos ar mįslės tarp 25 ir 35 metų 
unžiaus, gero budo ir doro elge
sio (persiskyrėlės neatsišaukit). Aš 
‘su 36 metų, našlys, turiu pastovų 
darbų ir turto. Kreipkitės laiškais.

Ig. Grig. 309 So. 6th St., 
ST. CHARLES, ILL.

JIESKO PARTNERIŲ"
IEŠKAU pusininko prie labai 

pclnjngo biznio Blue Island mieste
lyje. 189 S. Western avė., Blue 
Island, III.

REIKALINGAS partneris su ne
dideliu kapitalu, arba parduosiu 
krautuvę su visais rakandais, ta
bako, saldainių, groserio ir notion. 
Esu viena, negaliu apsidirbti. 
3551 S. Halsted st.

SIŪLYMAI KAMBARijT
.L1ĘJU5IV H.OJELIS

Pigiausia vieta dėl darbininku 
žmonių dėl Kyvenimo, su valgiu 
$8 j savaitę, be valgio $3 ir aukš
čiai! už ruimą. Gera vieta dėl at
važiavusių iš kitų miestų.

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

RENDON 1 kambarių fialas. 
Elektra, gazas, maudynė.

4441 S. Campbell avė.

ANT rendos 5 kambarių fialas, 
ant 2 f toro, šildomas su pečiais.

7250 S. Washtenaw avė.

KAMBARYS ant rendos dėl 
vieno ar dviem*vaikinam, arba 
vedusiai porai, su valgiu ar be 
valgio. Kambarys šildomas. Vi
si parankumai.

7140 So. Maplewood Avė.

NUOMON 2 moderniški kambariai 
dėl dviejų vaikinų. 6515 So. T aiman 
Avė., Hemlock 7081.

RENDAI kambarys vyrams, mo
terims ar vedpsiai porai. Kas nori, 
gali valgyt patys pasigaminti arba 
mes pagaminsiu). Kambariai pigus 
ir šilti.

703 W. 21 Plaee
Iš fronto ant paskutinio aukšto

ANT RENDOS geras kambarys 
geram vaikinui wrba dėl dviejy, 
gerai įtaisyta, prik’atiškas įėjimas, 
galima gyventi laisvai. Kambarys 
šildomas su elektra, su valgiu ai
be. MRS. RATKEVICH, 

1820 Evergreen avė.
2 lubos, arti Milwaukee avė.

RENDON 5 kambarių fintas. 
Elektra, gazas, maudyne. Pigi ren- 
da. 3321 \V. 51 SI.

NUOMON kambarys, garu šildo
mas. 3415 Emerald avė. 2 fl.

IŠRENDAVOJIMUI garu apšildy
tas kambarys vienam vaikinui, 
elektra, maudynė. F. Bolis, 733 W. 
18 st., 3 aukštas frpntas.

RENDON 6 kambarių flatas, 
karštu vandeniu šildomas, netoli 
\Vesterii avė. 2136 W. 151 h st.

RENDAI kambarys dėl. vaikino, 
karšiu vandeniu apšildomas; gali 
ir valgi pasigaminti. | mėnesį $11. 
3437 So. Emerald avė.

RUIMAS rendai vAvrui su valgiu 
arba be valgio. Elektra, maudynė, 
garu apšildoma. 822 \Y. Garfield 
Blvd., 1 lubos.

KAMBARYS rendai vaikinui ar
ba merginai, apšildomas, elektra, 
maudyne, 2 lubos. 3362 S. Lovve 
avė.
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SIŪLYMAI KAMBARIU
ANT rendos moderniškas kam

barys, vienam ar dviem vaikinam. 
Karšiu vandeniu apšildomas ir vie
nam karui garažas. 6551 So. Tal- 
inan st. Heinlock 3740.

GRAŽIAI fumišiotas, garu Šil
domas frontinis kambarys nuomon, 
vienam arba dviem vyram. 3014 
Emerald avė. Phone Boulevard 
10192.

ĮIEŠKO DARBO
PAIEšKAU darbo į pekarnę 

už pirmą ar antrą ranką prie 
keksu ir prie visokius duonos. 
2 fl. frontas.

1950 So. VVood st.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

RAKANDAI
TURIU parduoti forniČių, dvi 

lovas, naujas karpetas, siuvama 
mašina kriaiičlui ir kirpimui 
k ių.

K. W1LIUS 
189 S. VVestern avė. 
BLUE ĮSI.AND, 1LL. 
Tel. Blue Island 2226

PARDAVIMUI

jran-

GROJI K LIS pianas vertas $700, už 
$110, sykiu 90,roielių ir benčius, $50 
cash ir po $10 atsakantiems žmo
nėms. 6512 So. Halsted St., Ist fl.

PARDAVIMUI Rooming House 
arba pusininką priimsiu. Paty
rimas nėra reikalingas.

3251 So. Michigan Avė. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI bučernė-grosernė. 
Tai yra senas ir pelningas biznis. 
Biznio daroma nuo 80 iki 100 dol. 
į dieną. Kurie ieškot biznio ir nebi
jot darbo arba norit i trumpą lai-REIKALINGA senyva moteris

našlė, kad ir su dviem vaikais. k3 palikt bagetais, štai jums proga. 
Darbas ant fanuos stubą apžiūrėti Nemokantį darbo, U 
prie mažos šeimynos. Platesnių ži- Canalport Avė.
nių suteiksiu per laišką. Rašykit l’lione Roosevelt 4395. 
šiandien.

JOE UNITUS
R. 1, Scottville, Mich.

darbo, išmokysiu. 1907

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė. 3935 S. California avė.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. 2300 \V. Norlh Avė. Armi- 
tage 1322.

PARDUOSIU savo $750 vertės 
grojiklį pianą už $110, cash $50, 

'kitus po $10 j mėnesį. Pasimatykit 
I su Barney Kaspuska, 6136 South 

REIKALINGA prie namų ' Halsted st., 1 fl.
darbo moteris arba mergina—| 
patyrusi. Kreipkitės į storą 

P. K. BRUCHAS 
3321 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir kitų 
j smulkmenų krautuvė. Savininkas 

1818 Cąmilporl avė.

PARDAVIMUI
VAŽIUOJU Į KALIFORNIJĄ

Priverstas esu greitai par
duoti savo puikiausiai įrengtą 
restauraną Bridgeporte. Biznis 
yra išdirbtas per daugelį metų. 
Kas greitai atsišauks ir pa
siūlys tinkamą kainą, tam ir 
parduosiu. Paskubėkite, jej no
rite įsigyti gerą ir pelningą 
biznį.

3103 So. Halsted St.

EXTRA BARGENAS
Parduosiu arba mainysiu j kitą 

biznį buėernę ir grošernę. Fikčeriai 
- pirmos klesos. Stakas — didelis. 

Turiu parduoti greit ir pigiai. Prie
žastis pardavimo — neturiu patyri
mo tame biznyje.

5124 So. Ashland Avė.

SPECIALIS BARGENAS. Del su
prantančio biznieriaus grosernė ir rū
kytos mėsos. Malt ir Apynių užlai
kome. Del svarbios priežasties greit 
parsiduoda. Viską patirsit ant vie
tos.

4447 So. Wentworth Avė.
Tel. Boulevard 7628

EXTRA
Turiu pardavimui bučernę, 

noriu parduoti pigiai, mainysiu 
arba priimsiu gerą pusininką. 
BURCA, 1600 Van Buren St., 
Gary, Ind.

NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEME MOKYKLOS
Nauji Namai

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

& SVARŲ vieilnikus ^l.OO. Imant 
daugiau duosiu pigiau, 1)00 knrvc- 
lių-balimdžių visokių

' verstinų po $2.50 pora, ____
šunų labai gerų $16 ir $30; 
didelių apželtkojų geltonų 
$10 pora.

M. P. ANDREKUS 
Pentwater, Mich.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Parsiduoda bučernė labai pigiai dėl 

svarbios priežasties. Turiu parduoti! 
šią savaitę. Kas kiek duos. < 
biznis, gera vieta, ilgas lysas.

Paklauskite per 
Tol. Chestei-rieUl 27.30

Medžioklei 
labai 
vištų

NAUJI METAI 
SUTEIKIA 

NAUJĄ PROGĄ
DEL JŪSŲ

Mes turime vietos savo 
ganizacijoj, kuri suteikia 
rų progą dėl keleto smarkių 
tuvių. Jei turit ambicijos ._ (
dirbti 1927 metais daugiausiai 
pinigų savo amžiui ir esat nu
sprendę VEIKTI TUOJ, tai pa- 
cimntvL-il «n \fr uinin I

I 1409 S. I9th Ct., Cicero, 111 
i i * —. .. i... ...

PARDAVIMUI eoffee shop, yra 
barai ir kiti fikčeriai. Parduosiu 
pigiai. 544 W. 18 St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė su kampiniu namu, yra 
5 fintai, garažas dėl 3 karų, 
geras Biznis.or-

tik-1 Kreipkitės:
i- I 3001 Union avė.lie-1 
už-'

simatykil su Mr. SJęuzas šioje 
šis* pasiūlymas bus 

sausio 8, 1927. Atsi-

PARDAVIMU bučernė 
grosernė. Nupirksit pigiai 
svarbios priežasties.

J. D.

ir 
dėl

savaitėje, 
tiktai iki 
šaukit

7
Rm. 502, 

W. Madison st.

SALESMENŲ

Ir dalinam laikui darbininkų 
Patyrimas nereikalingas. 
nurodysiu jums, kaip galit už
dirbti daug pinigų. Išmokinsiu ko,°nijoj T , . k« bnnallii«*A Ut
jumis kaip dirbti ir dirbsiu sy
kiu su jumis. Pažinimas anglų 
kalbos nebūtinai reikalingas. 
Atsišaukit nuo 11 ryto iki 
vakaro, panedėly, utarninke 
ba seredoj. Klauskite:

PARDAVIMUI grocernė ir mo
kyklos reikinens. Parduosiu pigiai 

'arba mainysiu ant mažo namo, kad 
butų storas su pragyvenimu.

Kreipkitės:
3518 S. Wallace st.

> PARDAVIMUI delikatesen, sal
dainių, cigarų krautuvė, visokių 

j, 4 kambarių flatas 
lir krautuvė, $35 rendos. Išvažiuo
ju ant farmų. 5122 Prineeton avė.

8
ar-

PIRMOS klesos bučernė parduo
dam ar mainom ant mašinos, loto, 
kendžių Storo ar karėiamos. Atsi
šauki! 4550% S. Kedzie avė. ileni- 
lock 5939.

Mr. MĄGDICK, Vedėjas
Foreign Dept. Room 660

First National Bank Bldg.
31 So. Clark S t.

PARDAVIMUI Soft Drink parlo- 
ris, parduosiu visą ar pusę. 531 
Vermont st., Blue Island, 111.

REIKALINGAS barberys, kuris 
sutiktum būti partneriu. Turi būti 
gerai išsilavinęs barberystės amate.' 
ir kalbėti angliškai. Del platesnių 
žinių rašykite arba ypatiškai kreip
kitės

FRANK BAKAITIS, 
406 E. 79 St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė; senas biznis. Priežastis parda
vimo — liga. Vienas esu ir nega
liu tinkamai prižiūrėti. Mainyčiau 
į mažą namą.

šaukit
Tel. Yants 1571

PARDUOSIU ar mainysiu ant 
namų bučernę ir grosernę, geroj 
vietoj. Geras biznis. Namas tu- 
i i būt. nedidesnis kaip 2 flatų.

138 Broadway 
Melrose Park, III.

REIKALINGAS SIUVĖJAS
Pirmarankis prie moteriškų Cus- 

tom Tailors. Darbas ant visados. 
Geistina geras siuvėjas. Jei patiks, 
galės būti buznio dalininku. Atsi
šaukit tuojau. J. A. SVILOVV, 3351 } DAUnAVIMI.I n . n
Irving Park Blvd. Tel. Kevstone PARDAVIMUI Restoranas ir Room- 
5286. t*n6 house, 1114 W. Madison St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
saldainių krautuvė, skersai gat
ves nuo lietuviškos mokyklos. 
Biznis senas ir geras. Priežastis 
pardavimo, netikėtas moteries 
susižeidimas.

1505 49th Ct., Cicero, UI.

AUTOMOBILIAI
^HANDLER 7 sėdynių, žie

minis karas, atrodo ir bėga kaip 
naujas. Parduosiu už $295, arba 
už jūsų pačių pasiulijimą, nes 
priežastis svarbi. 4607 South 
California Avė., 2-ros lubos.

PARDAVIMUI Ford coupe, 5 ba- 
loon tajerių, bumperis, speedtho- 
meter, heateris, daug kitokių pri
dėjimų. Išrodo ir bėga kaip nau
jas. Kainuoja daugiau kaip $700, 
dėl-greito pardavimo atiduosiu už 
$195. 4101 So. Rockwe!l si. Tel. 
l.afayette 6310.

MEDUS MEDUS
Grynas, garantuotas Wisconsino me
dus, atsižymėjęs savo skoniu. 1 kvor
ta už $1.00 arba 5 svarai už $1*.35, 
per paštą pridėkite 10c daugiau. At
sišaukite nas , |

* A. SHfcRBY
5612 So. Marshfield Avė.

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai ir dvi 

siuvamos mašinos: Singer ir VNhite. 
2 lubos, 822 W. 37 PI.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
PARDUOSIU bučernę labai pi

giai dėl svarbios priežasties. Turiu 
parduoti šią savaitę. Teisingas pa
siūlymas nebus atmestas. Jeigu no
rit padarvti biznį, atsišaukit kuo-1 
greičiausia. Geras biznis, gera vie-! 
ta, ilgas lysas. į

Chesterfield 2736 1

NAUJI NAMAI NAUJOS 
PROGOS!

Muro nartias, 5 ir 5 kam b., 
garu apšildomas, visi reikalin- 

lotas 38x125, 
Randasi gražiausioj apielinkftj, 

________ arti Halsted St. ir 83-čios. 
Namai dviejų augštų po ke-' Svarbi pirežastis verčia atiduo- 

turis ir penkis kambarius, pui-,^ tik už $11,000. Auksinė pro- 
kaus muro, moderniški įrengi-
mai ir nepaprastai geroj vietoj. I muro namas, 6 ir 6 kam. 

gražus beismentas, ir kij.i įren
gimai. Randasi Brighton Par
ke arti We,stern Avė. Kas pir
mesnis, tas laimes šį bargeną 
už $10,800. Su įmokėjimu susi
tarsime.

5-fIntai ii 
mas ant mutinio pamato, gera- 

jme padėjime. Rendų neša į mė
nesį $96.00. Randasi Bridgeport 
apielinkėj arti 35tos ir Union. 
Savininkas priverstas parduoti 
visus štoro fixtures ir namą už 
$7,900. Įmokėt $2,000.

Naujas muro namas, 5 ir 5 
kamb. karštu vandeniu apšil
domas, viškos, apdirbti porčiai. 
Randasi arti vienuolyno ir lie
tuviškų biznių. Kaina tik $13,- 
700. (mokėt $4,000.

Naujas muro 4-flatai po 5 
kambarius, moderniškai įreng
tas, lotas 50x125. 4-karų muro 
garadžius. Randasi Marųuette 

, arti 63-ios 
gatvės. Parduosime už teisingą 
j>as:iulijimh arba mainysime kas 
ką. turite.

5-kambariy bungaknv, aržuo- 
lu ištrimuota, plieno konstruk
cija. Randasi arti parko ir ka* 
rų linijos. Kaina šią savaitę tik 
$6,800. (mokėt $1,500.

Taipgi turime keliatą gerų 
pirkinių ir mainų, kuriuos čia 
negalime sutalpinti. Malonėkite 

į kreiptis j musų ofisą, o mes 
* užtikriname kad liksi ilžganė- 
dintas, — taip, kaip likose už
ganėdinti tie, kurie pirko per 
musų ofisą pirmiaus.

K. J. MAUKE and CO.
(Macliiukas)

2436 W. 59-th Street 
Tel. Prospect 3140

P. S. Dollar Savings, Build- 
jing and Loan Ass’n. “Sptilka” 
! atidarė naują Seriją, gera pro-

Kelioliką naujų muro namų 
gatavų apsigyvenimui, randasi iri patogumai, 
pas mus pardavimui.

$1,500.00 įmokėti, o likusių 
sumų kaip rendą, po $60.00 į 
mėnesį. Kendos atneša po $90.00 
į mėnesį.

4-rių augštų muro namai jau 
baigiami būdavot ir dabar ant 
pardavimo. Tik $2,500.00 įmo-i 
keti, likusius išmokės rendoriai 
ir dgr pelną pirkėjui duos. Ge
riausias investmentas Chicago-

Kelidliką puikių muro bunga- 
low po 5 kambarius, su labai ma
žu jmokėjimu.

Keli muro namai po 5 kam
barius mainui ant farmų ar lo
tų.

Visos šios sąvastys yra ge- 
riausis pirknys Chicagoje ir pir-

Storas, medinis na-

HlUOll I r ” * i — , »»»,-.
Geras kėjai čia gali uždirbti greitu lai-' Parko apiehnkej, 

ku didelius pinigus. Kreipkitės: gatvės. Parduosiu

PARDAVIMUI NATIONAL CASH 
REGISTERIS, muša nuo 1c iki $9.99., 
Mokėjau $350.00, parduosiu už. ■ 
$125.00. Vartotas tiktai 6 mėnesius. I 
Atsišaukite greitai

J. A. AGLYS, 
1211 E. Marųuette Rd.

► - :------------------------- -A"-----------

PARDAVIMUI paint ir Hanvare 
storas arba mainysiu ant namo ar 
loto. Gera vieta dėl painterio arba 
Tin Shop, su flatų ar be. Didelis 
štoras, pigi renda.

Kreipkitės:
1626 W. 35 St.

PARDAVIMUI grosernė. Vieta 
apgyventa lietuvių ir rusų. Turiu 
parduoti, nes viena negaliu vesti 
biznio — vyras pasišalino. 561 W. 
14th St.

GROSERNĖ ir bučernė
Parduosiu arba mainysiu ant 

bungalow, lotų ar automobilio. Da
roma biznio $1500 į savaitę cash. 
Maišytų tautų apgyventa vieta, ran
dasi ant kampo. i

1036 W. 31 St. 
Boulevard 2497

BUČERNĖ IR GROSERNĖ 
" parduota fikčeriai ir 

Parduosiu 
ant

Turi būti | 
stakas. Kainavo $5500. 
už geriausį pasiūlymą. Patirsit 
vietos.

3739 \V. Grand ;
Pašaukit vakarais 

Hemlock 1506

avė.

PARDAVIMUI arba mainymui če- 
verykų krautuvė į namą arba ge
roj vietoj į' lotą. Norintis pirkti 
arba mainyti kreipkitės greitai.

Gera proga biznieriams 
2523 W. 47th St. 
Tel. Lafayette 8189

Namai pardavimui Piano Lekcijos

2 NAUJI mūriniai namai, 6 ir 6 
kambarių, aržuolo trimingas, karš
tu vandeniu apšildomas, {taisyti 
pagal vėliausios mados, graži vie
ta, namas randasi 6734 S. Maple- 
wood avė. Namas randasi 6653 So. 
Talrnan avė.

NAUJAS mūrinis namas 5 ir 5 
Kambarių, maudynės, elektra ir vi
si parankamai, karštu vandeniu 
apšildomi ant pirmo floro. Namas 
randasi 4637 S. Washtenaw avė.

VIENŲ metų senumo namas, 6 ir 
6 kambariu, aržuolo trimingas, 
karštu vandeniu apšildomas ant 
pirmo floro. Lotas 37 y 125. Par
duosime pigiai. Namas randasi 
Brighlon Parke. •

4 pagyvenimų mūrinis namas ant 
kampo, tik baigiamas budavoti, vis-* 
kas bus įtaisyta pagal vėliausios 
mados. Namas randasi S. E. kam
po ant 66 Rockwell St.

4 PAGYVENIMŲ namas ant kam
po prie Marąuettę Park, gera ran
da, gera vieta. Parduosime pigiai. 
Namas randasi 6602—04 South SI. 
I.ouis ave.

šituos namus galim mainy- 
mažesnių ar didesnių namų

Mes 
ti ant 
arba lotų. Jeigu tamstos neišsirink- 
tumėt i.š tų musu namų, tai mes 
pabudavosime kokis tik tamstom 
patiks.

Jokantas Bros. /
* I

4138 ARCHER AVĖ.
Lafsyette 7674

W. Hayden Bell
Ed. Bakševičius 

Manager 
4336 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 8600

--------- j.------------------------------------------------

FARMA 40 akerių, gera 
Parduodu arba mainau ant 
mieste. Kn.«» norit, ria&ylcit 
Duosiu teisingą ntsakymą.

(i, STULGAITĖS 
Road 1 

I.UTHER, M1CJL

žemė, 
namo

MORTGECIAI-PASKOLOS

Pranešu cbicagiečiams, kad aš duo
du lekcijas ant pianų. Kas norite 
gražiai išmokti paskambinti, tai atei
kite 
ma.

pas mane. Kaina labai prieina- 
Del informacijų kreipkitės:

BKONISLAVA ,1’HšKAJTft
4446 So. Sawyer Avė.,
Tel. Lafayette 4787

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Avto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL

1507

AUTO ENGINEERING 
SC11OOL

W. Madison Street

ĮVAIRUS skelbimai
Tel. Yard.s 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting

Malevojam ir popieruojam. 1 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

MARQUETTE MANOR 
Pardavimui 8 flatų mūrinis na
mas 90 pėdų Rampas, gani šil
domas, aržuolu trimotas, labai 
geroj vietoj, vienas blokas nuo 
63rd St. 2-7, 2-4, 4-5 kambarius. 
Rendos $579 į mėnesį. Greitam 
pirkėjui kaina labai prieinama. 
Kreipkitės prie savininko.

2537 W. 63rd Street 
Krautuvė

------------------------—r------------------------------

2- RI MORGlClAI
3- TI MORGlClAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

; PARDAVIMUI namas 4 flatų. Bai’-jga pristoti dabar.

---------------- - , (
MES turime 6 groji k liūs pianus 

savo sandėlyj po $165. Jie yra taip 
geri kaip nauji, turime parduoti

genas cash arba išmokėjimais. Savi
ninkas 1 augštas iš užpakalio, 3726 
Emerald Avė.

PARDAVIMUI Quincy Inn 
Road House biznis arba kartu 
su

ATYDA BRIGHTON PARKIE- 
CIAMS

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00 
3804 S. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

namu ir žrn^ie 3 akerių.
112 St. ir Riageiand avė.

WOI?TU, ILL.

Pirmi Morgičiai

PARDAVIMUI 5 kambarių medi
nis namas, 
mais; extra 
8935.

su visokiais paranku- * a' 
lotas šalę. Tel. Republic barių,

PARDAVIMUI NAMAS 
BIZNIU

Name randasi bučernė su

SU

groser-
KVI 1 JlilllJ liauji, ąui iiu^ j/miiMvi* i • • lf 1 < a
tuojau. Pasirinkite patys. Atsišau- biznis t išdirbtas per 3 metus.

Sol Ellis & Sons, Inc.
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. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosavelt 8500

Naujas 2 aukštų mūrinis namas, 
krautuvė ant pirmo augšto, 5 kam- i 

j barių, 2 ofisai ir laukiamasis kam-1 
: barys ant antro augšto, garu &il<lo- Investuok savo pinigus į pirmus sau- 
ma. Labai gera vieta dėl dry goods, gius aukso morgičius ir gaukite še- 
aptiekos, vyrų aprėdalų krautuvės šis nuošimčius už savo sutaupytus pi- 

1 arba kito kokio biznio. Randasi 4001! nigus. Geriausį patarnavimą gausite
Archer Avė. Kaina nebrangi.

2 augštų mūrinis nąmas, 6-6
, kaina tiktai $10,500, 

$2500, kitus taip kaip rendą.
Pirkit naują 2 augštų mūrinį na- j 

mą, 4-4 kambarių. Yra skiepas ir 
viškai, kaina $10,500.

2 augštų mūrinis, 4-4 kambarių, 
skiepas ir viškai, ekstra lotas, 2 ka-1

kam- 
cash

lUOJdU* I <i?hi iiifiiii peliji. maiaou \ * • .. • . *1*' r • 1 v • .
kitę subatoj arba nedėlioj iki 5 po Priežastis pardavimo — einu | ki- rų medinis garažas, kaina tiktai 
pietų biznl ’ ’
AMERICAN STORAGE HOUSE i' K,elP>f*les= „

2216 Madison st. I S. Campbell avė.

$11,000.

pas

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt Street 

Tel. Canal 1678

MOKYKLOS

PARDAVIMUI cigarų, cigaretų ir 
saldainių krautuvė. Turiu parduoti 
iš priežasties ligos. Atsišaumte.

955 W. 19 St.

PzKRDAVIMUI bučernė ir 
sernė, daroma geras biznis, 
biznio gatvės, netoli NVestern Elec
tric. Pardavimo priežastis — 
šeimynoj. Turime 2 krautuves, 
galime abiejų gerai prižiūrėti. 

2007 S. Cicero avė. 
CICERO, 1LL.

gru
pele

liga
ne-

PARDAVIMUI per savininką 
nauja krautuvė, 25y60 ir 6'kam
bariu flatas viršuj, sekamas nuo 
N. W. kampo 59 St. iv Saeramen- 
to avė. Kaina ir išlygos labai pri
einamos.

Saukit 
Prospect 8588 arba Prospect 9875

......... 1 .......---ty--------- ---------------------
NAMAS ir grosernė pardavimui 

tik $5,400. 2539 W. 46th St.
! __ r - --------------------------------
| MAINYMUI puikus namas 3 fla- 
;tų, 2 po 5 ir 4 ruimai. Mainysiu j

PARDAVIMUI bekernė, geras biz- įotą, automobilį, ruhning namo, bu- 
nis, turi būt parduota tuojau. 

2005 W. 19th St.

PARDAVIMUI LENZ 
APTIEKA

ičernės arba Koa(j House. Kas pir
mas, tas laimės. ' 

šaukit ; c .
Tel, Lafayette 5107

BARGENAS. Pardavimui muro
, , , namas, 2 po 4 kambarius; randasi

Krautuvė, skiepas ir 6 kambarių Brighton Parke. Kaina $7,200 ir 2 
^Inl.tn O MA X ■ 1 Z. *_ __ * 1 • • • • •

loto daržas. Stakas vertas $5200, Į nuolyno? įmokėti $150(k 
fikčeriai $2800. įplaukų $50 į die- namas mokėsis.

fialas, 2 karų ^mūrinis garažas,* Vį ‘ p0 6 kambarius, randasi prie vie- 
, likusius

ną. Pardavimo priežastis — mirtis 
moteries. Geras lysas, rendos už 
visą namą $125 į mėnesį. Galit pil
nai apžiūrėti, cash už viską $3000. 

2250 W. 69 St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, arbJ grosernė viena. Turiu du 
bizniu. Parduosiu pigiai už pirmą 
pasiūlymų. Priežastis — liga. Kreip
kitės greitai, kas pirmas, tas lai
mės. 821 W. 34 St. ir 3832 South 
Lowe avė. Klauskit J. Bružas.

PARSIDUODA dviejų stalų 
pool room ir soft drink. Gera vie
ta ir geras biznis. Kas norit pirkti 
ar mainyti meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

10701 So. State st. 
Roseland* III.

SAVININKAS 
6352 So. Claremont avė.

PARDAVIMUI 80 akru
Alabamos pietinėj valstijoj, 
Floridos, f rūktų žemė, oranž 
ga. Mainyčiau ir ant namo

f ar m a 
arti 

, oranžai au- 
Chica-

reipkitės:
V. ALEKSANDRA 

2804 S. Union avė. 
2 lubos užpakalis

PARDAVIMUI 2 flatų medinis 
naujas, 6 ir 6 kambariai, elektra, 
maudynė. Namas randus 740 W. 
48 PI. Galima pirkti, tik $1000 įmo
kėti. Arba mainysiu ant

Kreipkitės f 
J.

6634 So.
Wilichko 
Maplewood

ko nors.

avė.

H. Koplewski
Savininkas 

4003 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 9305

PARDUODU 3 aukštų mūrinį na
mą, (> po 4 kambarius ir dviejų’ 
flatų medini namą užpakalyj. Ne
ša rendos $100 mėnesiui. Kaina 
$8000.

MAINYSIU mūrinį narna 4 po 4 
kambarius ant fanuos arba loto.

BIZN1AVAS medinis namas su 
Storu ir 4 kambariais ir 2 flatų po 
4 kambarius. Namas cash arba mai
nysiu ant 2 flatų mūrinio namo. 

2554 S. Halsted st.
Victory 8194

DIDELIS BARGENAS
Už $6600 nupirksite 2 augštų 

medini namą ir mūrinį, atneša $86 
rendų į mėnesį.

J. MRAZEK, 
. 2329 S. Robcy st. 
Tel. Roošcvelt 7976

DVI LIETUVAITĖS
Mokina visokius šokius. Valandos 

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

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

<iiixxxxxxxxxxmmxmx^

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

G. LEVESKI, .
1318 W. 12 St.

Los Angeles, Calif.
^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
Černių, Del i kate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemiu. Musų 

jpecialumas, Geras petar 
na vienas, žemos kainos.

Sosthehns, 1912 So. State St.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausia iš lietuvių, kur duoda 

iižganėdinimą. {vedam elektros dra- 
lus, motorus, taigom elektros reik
menys, fikčerjus ir tt.
'V- P; Stephan Electric Co. (not inc)

2522 So. Halsted St.. Chicago
Phone Victory 7452

pa-

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

__ ________ gramatikos, sintaksės, aritmetikos
4 kambarių cottage, parduosiu knygvedystės, stenografijos, ir kiti 

pigiai, savininkas apleidžia miestą, mokslo šakų. Musų mokyklos naujj
sistema stebėtinai greitai užbaigiamu 
pradinį mokslą j devynis mėnesius

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, ‘ Mokvkloi^^iai
(urnas šildomas, apleidžiu miestą. ^5*??,kduoah. pigiai. 7019 S. Talinan, ^^Sj|(aĮ^,®gĮr^1g^vl'lgja^^n

' i padėsimo įsigyti abelną mokslą. Sa
i vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi-

PARDAVIMUI garadžius su te abelnai ir visose mokslo šakose ap 
-i -j 7 t i • sišvietę. Anglų kalbos visas kursą* 

pioperte Bridgeporte. Labai pi- laiškais $30, Išmokėjimais $5 mė 
gjai parduosiu, nes 
miestą. Kreipkitės po

Tel. Boulevard

BAKGENAAS
4 kambarių cottage. 

rj ’.
3618 Parnell avė.

Didžiausios Vertės Ir 
Bargenai Kokie Kada 
Nors Buvo Pasiūlyti 
Del Parloro Rakandų
Mes per daugel) metų pardavinė
jome tiktai olselio kainomis. Da
bar pasiūlome publikai rakandus 
tokiomis kainomis, kurios nebuvo 
girdėtos iki šiol. Garantuojame, 
kad musų kainos bus dėl jūsų tik
rai olselio kainos tiktai.
Gražus mohair iš
margintas setas
Gražus Jacųuard 
setas

$99.50
$82.50

Ir daugelis kitų l 
musų didelėj dirbtuvėj.

gerų bargenų

Lincoln Upholstering
Company 

1208-10 No. Iloync Avė. 
Netoli Division Street

apleidžiu nėšiui. .
4 v. P. M Amerikos Lietuvių Mokykis 
8382 J. P. OLEKAS, Mokytojas 

8106 S. Halsted St„ Chicago, III.
MECHANIKAS garažų, welding, 

electrlc, kalvis, taisytojas. M. Gocis, 
154 \Vooster Avė., Akron, Obio.

I


