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Daktaras Grinius Atsisakė Nuo Smurtininkų Pensijos
i , ————— — -      1  —   '* »• k ■*-    ** •

Kaip ėjo karo teismas 
komunistams Kaune

----------------------------------------f-

Lietuvos smurtininkų ministe- 
riai žada vaduotis “teisėtu mū”

Daktaras Kazys Grinius 
pensijos nepriėmė

“Liet, žinios“ praneša:
D-rui K. Griniui, kaip mums 

teko patirti iš patikimų šalti? 
nių, naujasai Ministerių Kabi
netas buvo pasiūlęs pensiją po 
600 litų mėnesiui. D-<as K. 
Grinius, mandagiai dėkodamas 
jos pasiūlymo iniciatoriams,
pensijos nepriėmus.

Valdančiųjų derybos su 
mažumomis

“Liet, žinios“ rašo:
Mums pranešama, kad da

bartinės pozicijos partijos, kad 
sudarytų Seime daugumą, pra
dėję tiesiogines derybas su 
tautinėmis mažumomis len
kais ir žydais.

Min. pirmininko ir užs. reik, 
minist. prof. Voldemaro kelio
nė Klaipėdon taipgi turinti U) 
patį tikslą, kad susitartų su 
Klaipėdos krašto atstovais.

Derybų rezultatai tuo tarpu 
dar nėra paaiškėję.

Kalbama, buk tautinių ma
žumų atstovai užėmę laukimo 
poziciją.

Uždrausti įvežti į Lietu
vą laikraščiai

KAUNAS, XII. 29. [UJ. -r- 
Karo cenzūros uždrausti įvežti 
Lietuvon šie laikraščiai: Pary
žiaus rusų kalba “Dni” ir “Pos- 
liednije Novosti“, Pragos “Pra- 
ger Presse“ ir Hygos “Fruh- 
morgen“.

Kauno komendantas 
uždarė teatrą

Kauno komendanto įsakymu 
Kauno žydų teatras laikinai už
darytas.

GRIUVĘS KAMINAS DU AR 
DAUGIAU ŽMONIŲ UŽ

MUŠĖ

B1RM1NGHAM, Aha., sau
sio 11. — Milžiniškam Birming- 
ham Electric kompanijos kami
nui nugriovus du asmenys bu
vo užmušti, dešimt sužaloti, o 
dviejų dar pasigendama.
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DRO. f, GRIGAIČIO
“Naujienų” Redaktoriaus

Prakalbu Maršrutas
Kalbės:

Sausio 15 vakare
Brooklyrij N. Y.

Sausio 17 vakare
Philadelphia, Pa.

Sausio 18, vakare
Baltfmore, Md.

Sausio 19, vakare
Pittsburgh, Pa.

Sausio 21, vakare
Akron, Ohio.

Sausio 23 po piet
Detroit, Mich.'

Sausio 24, vakare
Grand Raplds, Mlch.

Kaip ėjo Kaune karo lauko 
teismas.
“ — T—

KURIO SPRENDIMU BUVO
KETURI KOMUNISTAI SU

ŠAUDYTI

Kauno “L. žinios’’ rašo:
Penktadienį, gruožio 24 d. 

prie 22-ro pėst. pulko įvyko Ka
ro lauko teismo posėdis.

Prieš Karo lauko teismą pa
statyti šeši komunistai: Požėla 
Karolis, Greifenbergeris Juo
zas, Giedrys Kazys, Garny Ra- 
failas, Abramavičius Faivušas 
ir Muga Ipolitas.

Tie visi asmens buvo kalti
nami iš visos eilės punktų Ka
ro lauko teismo įstatų ir ypa
tingų valstybės apsaugos įsta
tymų.

I Jiems buvo inkriminuojama 
be'še visliais veikimas tikslu 
padalyti Lietuvoje komunistinį 
perversmą.

Perskaičius kaltinimo aktą, 
teisiamiesiems buvo leista pasi
aiškinti. i

Visi neprisipažino kaltais.
Buvo peržiūrėta kaltinimo 

medžiaga, išklausyta 11 liudi
ninkų, kurie parodė, ką kas ži
nojo.

Pasibaigus liudininkų išklau
sinėjimui, kiekvienas iš kalti
namųjų laikė savo paskutinį 
žodį. '

Teismas pasitaręs išnešė 
sprendimą, einant kuriuo visi 
teisiamieji pripažįstami kaltais 
ir n užmerkiami: Požėla Karolis, 
Greifenbergeris Juoas, Giedrys 
Kazys ir čarny Rafailas 
mirties bausme; Abramavičių 
Faivušą - iki gyvos galvos ka
lėjimui ir šelugą Ipolitą — 8 
metams sunkiųjų darbų kalėji
mui.

Po sprendimo karo lauko 
teismo pirmininkas nurodė į 
galimybę prašyti Valst. Prezi
dentą jiasigailėti ir mirties 
bausmę pakeisti kalėjimu iki 
gyvos galvos, ką jie ir padarė.

Po to visi buvo atgabenti 
kalėjimam

Vai. Prezidentas A. Smetona 
prašymą atmetė.

Teismo sprendimas įvykdy
tas gruodžio 27, apie 5»val. ry
to. Vinį keturi nubausti mirti 
buvo sušaudyti. 

***** O

Raudonplaukiai negrai! 
būt šoferiais

NEVVARK, N. sausio 14. 
— Vietos Yellovv Cab kompani
ja nepriima šoferiu nė vieno 
vyro, kurs turi raudonus plau
kus. 'Kompanijos vlrSininkas 
sako, kad keturiolika metų 
praktikos parodę, joge i 98 
nųoš. raudonplaukių esą per
daug neatsargus, o todėl kaip 
autų šoferiai esą pavojingi.

/ Pala Negri gavo $15,000

IX>S ANGELES, Cal., sau
sio 14. — Filmų aktorė Pola 
Negri (lenkė, Paulina Chalu- 
pec) S mirusio filmų aktorio 
Rudolfo Valentino paliko tūp

Ką žada naujas Lietuvos 
vidaus ministeris

Vidaus reikalų ministeris p. 
Musteikis žada vaduotis “tei
sėtumo“ obalsiu

KAUNAS, gruodžio 27. [Lž], 
— Vidaus Reikalų Ministeris 
Musteikis pasikalbėjime su 

(“Echo“ bendradarbiu šitaip 
apibudina žadamąją vyriausy- 
bes politiką vidaus klausimuo
se. "

Bedarbiams darbai busią tę
siami toliau, šiuo metu einą 
pasitarimai dėl išvežimo musų 
bedarbių Prancuzijon. kur dar
bo sąlygos esančios pagerėju
sios. [Prancūzijoj dabar savų 
bedarbių yra taip daug, kad 
vyriausybė nesumano ką dary
ti. Buvo pasiūlyta projektas 
visus Francuzijoj esančius dar
bininkus svetimšalius deportuo-

ĮPacific -and Atlantic PhotoJ
Iren Karsanyj, žymiausi Ven

grijos artistė.

IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^ t0 v duoti.j0 turt’-

ti], Vyriausybė rūpinsis, kad 
išeiviai butų apsaugoti nuo iš
gabenimo į Prancūzijos koloni
jas.

Administracijos aparate arti
moje ateity įvyksią pakeitimai 
ir jau vykstą. Esą manoma pa
keisti Raseinių, Telšių ir Rokiš
kio apskrities viršininkus. Kato
ne kol kas pakeitimų nebusią.

Politinė ir kriminalinė poli
cija veiksiančios savistoviai. 
Politinės policijos etatai busią 
padidinti.

Politinės policijos viršininko 
pareigas laikinai eisiąs Račys, 
o jo pagelbininko Vėžys.

Kovai su jurų kontrabanda 
busią nupirktas karo laivas.

Vyriausybė mananti refor
muoti savivakįybes. Esamieji 
Lietuvos įstatymai busią per
žiūrėti ir išnagrinėti.

Veikusios profesinės sąjun
gos buvusios užkrėstos komu
nistine dvasia. Todėl visi jų va
dai esą areštuoti ir sąjungų 
veikimas nutrauktas.

Vyriausybė ateity leisianti 
veikti tik tokioms profesinėms 
sąjungoms, kurios nieko ben
dro su politika neturi ir rū
pinsis tik ekonomine savo na
rių gerove.

Bažnytines provincijos klau
simas busiąs sutvarkytas. 
Bažnytinė provincija busianti 
pripažinta, kaipo būtina įstai
ga valstybėje.

Kad išmokėjus dvasininkams 
algas vyriausybė jau paskyrusi 

I iš valstybės lėšų virš pu^ės mi- 
liono litų.

Baigdamas pasikalbėjimą 
Musteikis pabrėžė, kad vyriau
sybė vadovausis teisėtumo ir 
tvarkos ©balsiais. [Neteisėtu
mu ir smurtu pasigrobę krašto 
valdžią geriau nekalbėtų apie 
“teisėtumą“, kurs jiems visai 
svetimas.]

Nėra nusikaltėlių, Bei- 
ffija uždaro kalėjimus

BRIUSELIS, Belgija, sausio 
14. —Stipriai sumažėjus nusi
kaltimams, Belgijoje uždaryta 
penki kalėjimai, kuriuose ben
drai buvo tik aštuoni kaliniai 
uždaryti. Uždaryta kalėjimai 
Dinante, Huy, Marche, Neuf 
Chateau ir Furnese. Laikyti 
aštuonis kalinius penkiuose 
tuose kalėjimuose valdžiai bu
tų parėję 80 tūkstančių dole
rių per metus.

AUKŠTADVARIS. Trakų 
apskrity, gruodžio 9 d. nusi
nuodijo morfijum vaistininkas 
Dalyga. Priežastis: nesantaika 
šeimynoje ir ekonominis skur
das, nes policija rengėsi pa r-

Meksikos užs. ministeris 
atsako Kelloggui

Nuneigia valstybės sekreto
riaus priekaištus, buk Mek
sika auklėjanti bolševizmą

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 14. — Del Jungtinių Vals
tijų valstybės sekretoriaus pa
reiškimų senato užsienio reika
lų komisijai, kad Meksika plė
tojanti bolševikišką hegemoniją 
Latinų Amerikoj, Meksikos už
sienio reikalų ministeris Saenz 
vakar atsakydamas pareiškė:

“Tą pono Kelloggo priekaištą 
tenka griežtai atmesti. Ponas 
Kellogg primena kažkokį 
sovietų užsienio ministerio Či- 
čerino pareiškimą. Del to tu
riu priminti, kad gegužės 4, 
1925, musų respublikos prezi
dentas [Callesl savo pareiški
me yra aiškių aiškiausiai pasa
kęs, kad respublikos valdžia 
nepakęs nė jokio jos gero pa
sitikėjimo naudojimo ir nesi
leis, kad ji butų pavartota įna
giu svetimoms intrigoms ar 
tarptautinei politikai.”

Vakar buvo suimti penkias
dešimt du kunigai kaipo kurs
tytojai žmonių prieš valdžią.

Sprogimo laive 37 darbi
ninkai užmušti

____ t__ . t.
TAMP1CO, Meksika, sausio 

14. — Britų gazolino garlaivy 
Essex Įsiės vakar įvyko spro
gimas, kurio trisdešimt septy
ni darbininkai, meksikiečiai, 
buvo užmušti Sprogimas įvyko 
laivą kraunant.

Aktorius' žuvo uRny
NEW YORKĄS, sausio 14. 

Apartmentų namo gaisre, 28 
VV. 55th St., vakar žuvo ži
nomas aktorius, Arnold Daly, 
51 metų. Jis gyveno ketvirta
me aukšle. •

Chicagai ir apielinkei federa- 
inis oro biuras šiai dienai pra- 
lašauja: V

Bendrai giedra, bet šalta; 
stiprus žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
maksimam 16*, minimam 2* 
Fahrenheito.

šiandie saulė teka 7:16, lei
džiasi 4:43 valandą. Mėnuo lei-
džiasi 5:19 vai. ryto.

Meksikos kataliku maištai 200 mory Filipinuose ADF padės kovoti komu-
ir jy vadas pakėlė maištą nistus unijose

Jaunas katalikų demagogas 
Garza daro sąmokslus Jungt. 
Valstijose prieš Meksikos 
valdžią

Esą nepatenkinti aukštais vie
tos valdininkais amerikiečiais

MANILA, Filipinai, sausio 
14. — Iš Zamboangos, Minda- 
nao provincijoj, praneša, kad 
Šulu saloj sukilę čiagimiai mo- 
rai.

New Yorko kailių siuvėjų uni
jos streike komunistiniai va
dai išaikvoję $800.000

Sukilėliams, skaičium 
vadovaująs morų

MONTERY, Meksiko, sausio 
j 14. — Maištai sukurstytų ir 
kurstomų katalikų plinta po vi
są Meksiką. Maištus kursto ku- apie 20G, 
nigai ir šalininkai jauno katali- viršila Datų Tahil.
kų demagogo, Rene Capistran - Gen. Nathorst, vyriausias 
Garzos, Katalikų Jaunuomenės‘milicijos vadas, įsakė pulkinin- 
Sąjungos pirmininko ir Kntali-'kui Stevensui žygiuoti prieš 
kų APsau8°s Sąjungos vicepir- sukilėlius. Sako, kad maišto 
rnininko, paskelbusio revoliuci-j priežastis buvus čiagimių nepa- 
nį karą dabartinei j ” 
Calleso valdžiai, o taipjau ir 
iniciatoriaus ekonominio boiko
to. Tie neramumai, nors vy
riausybės visur patrempiami, 
vis tik vargina valdžią, kuri ir 
be to turi pilnas rankas darbo.

Maištai ypač plačiau ėmė 
pasireikšti nuo šių naujų metų, 
ir maištininkų obalsis visur 
yra “Tegyvuoja karalius Kris
tus!“

Patsai demagogas Garza, ku-'kų, išsprendė, 
ris rugpiučip mėnesi buvo Arės- pridėtų kiekvienam 
tuotas už į 
buotę, bet netrukus vči paleis- giau* ' . _ _
tas, pabėgo Į Jungtines Valsti-,kai turi gaut nuo šių metų sau-1 Pagarsėjęs 
jas “darbuotis”. Per pastarus šio 1 dienos. ;
keturis mėnesius jis buvo’ 
Washingtone i

prezidento sitenkinimas vietos aukštais 
‘ ’ 'amerikiečiu valdininkais.

Geležinkeliečiai laimėjo 
2Yi cento priedo

Fla., 
Darbo 
taryba

International 
(kailių siuvėjų) 
galimos pagal- 
visai komunis- 

nnijai

ST. PETERSBURG, 
sausio 14. — Amerikos 
Federacijos vykdomoji 
savo konferencijoj nutarė duo
ti New Yorko 
Fur Workers 
unijai' visokios 
bos atsikratyti
tų ir jų pragaištingų 
įtakų.

Taryba pareiškė esanti įsiti
kinus, kad kailių siuvėjų uni
ją kontroliavus grupe komunis
tų, turinčių artimų ryšių su 
Maskva.

Federacijos vicepirmininkas 
Mathew Woll pateikė tarybai 
ilgą pranešimą apie pastarąjį 
kailių darbininkų streiką New 
Yorke, kuriame jis sako, kad 
komunistiniai streiko vadai iš- 
aikvoję daugiau kain 800.000 
dolerių.

NEW YORKAS, sausio 14 — 
United States board of arbit- 
ration, kuris nuo gruodžio 21 
dienos iki šiol tardė American 

(Railway Express kompanijos 
| ginčą su savo 60,000 darbinin- 

kad ,kompanija 
.___ , _________1 darbinln-

priešvalstybinę dar-*kui 2^/m cento valandai dau- ( hcirles ( htiplino bcdd
* i. Tą algos priedą daibinin-, -----------

i kintamųjų pa- 
i veikslų aktorius-komikas, Char- 

Geležinkeliečiai buvo reikalą- * les Chaplin, turi vėl bėdos. Pa- 
ir New Yorke, v£ nu0 HVž iki 12 centų prie- staro j i jo pati, Litą Grey Chap- 

lin,"per teismą ieško išsiskyri
mo su juo, kaltindama jį dėl 
neištikimumo, žiaurumo ir vi
sokių kitokių nuodėmių — kaip 
jau paprasta tokiais atvejais, 
kur
nas vyras ir ji nori jo atsikra
tyti.

Charles Chaplinas yra tur
tingas žmogus, jo tintas sie
kia desėtkus milionų dolerių. 
Dabar jo pati, ieškodama “di- 
vorso”, visą vyro turtą, jo rū
mus ir studijas Los Angelėse 
pavedė į lesyverio rankas. By
la, žinoma, bus “garsi”, sen
sacijų daug. Sensacijų godžiai 
Amerikos spaudai bus rugia
pjūtė. Dar didesnė rugiapiutė 
bus advokatams — milionierių 
juk byla.

Tuo tarpu jau dabar kai ku
rios visuomenės doros saugoto
jų organizacijos darbuojas ir 
reikalauja sustabdyti krutamų- 
jų paveikslų teatruose Chap- 
lino komedijų rodymą. Lynn, 
Mass., burmistras Bauer jau 
taip padarė: vietos teatrams 
Įsakė nerodyti Chaplino fil
mu, v

ivritu II iivn xvrin.v, r ' - .

konferuodamas su aukštais ka- d0 valandai, 
talikų vadais, su bažnyčios 
“kunigaikščiais, taipjau su; Amerikos patamsiuose 
valstybes, departamentu, su se-j, 
natoriais ir kongresmanais. Ma- Dvi valstijos 
soniška katalikų 
Kolumbo Vyčiai 
Columbus) laiko 
savo globoj ir 
jam padeda.

Kai praeitą liepos
Meksikos valdžia išleido įsaky
mą, kad visi kunigai turi įsi
registruoti atitinkamose vy- jeį fas įstatymas bus priimtas, 
riausyhės įstaigose, .Garza tuo-1 nU3ikaltę .mokytojai bus bau- 
jau ėmė . organizuoti katalikų1 džiami pinigais nuo 100 iki 500 
jaunuomenės sąjungą, 
bęs, kad esamoji Meksikos val
džia turinti būt nuversta. Am- sį0 14< _ Alabamos legislatu- 
bicijos pilnas, jis siekiasi pats ron įnešta bilius užginti evo- 
but Meksikos prezidentu. Savo ]iucij()s teorijų dėstymą valsti- 
programan jis deda.: tikybos ir;jos mokyklose. Bilių sutaisė ir 
sąžinės laisvė [žinoma, tik ka-'įnegį atstovas kunigas Thom- 
talikams], švietimo laisve, Į pSon 
spaudos ir susirinkimų laisvė 
[katalikams], privatinės nuo
savybės gerbimas, draugiškiau
sių santykių su Jungtinėmis 
Valstijomis auklėjimas.' Dabar
tinė krašto konstitucija butų 
panaikinta, o atsteig’ta 1857 
metų konstitucija.

Garza skelbia, kad jei jam 
pavyksią katalikų revoliucija 
Meksikoj, jis visų pirmiausiai 
iššluosiąs dabartinės konstitu
cijos ZT'-ti}. straipsnį, kvivino 
remiasi naujieji Meksikos že- 
mčs ir aliejaus įstatymai ir 
prieš kuriuos valstybės sekre
torius Kellogg; gindamas ame
rikiečių aliejaus kompanijų in
teresus Meksikoj, protestuoja 
ir grūmoja santykių nutrauki
mu.

Be to, Garza žada tuojau pa
naikinti darbo įstatymus, nes, 
girdi, einant tais 
Meksikoj įsisteigus darbininkų 
tironija.

Sako, kad Capistran Gai*za 
savą katalikiškai revoliucijai 
Meksikoj gavęs Jungtinėse Val
stijose didelių sumų pinigų.

organizacija 
(Knights of 
jį ypatingoj 

visais budais

mėnesį

projektuoja už
ginti mokyklose evoliucijos 
mokslų dėstymą

OKLAHOMA CITY, Okla., 
sausio 14. — Oklahomos valsti
jos legi&Iaturon įnešta įstaty- • 
mo projektas, kuriuo užginama 
dėstyti evoliucijos mokslą vi
sose tos valstijos mokyklose.

paskel- dolerių.
MONTGOMERY, Ala., sau-

Biznierius Nusižudė

BLOOMINGTON, III., sausio 
14. — Del pairusios sveikatos 
nusižudė, susivaręs kulipką į 
galvą, turtingas vietos biznie
rius, Albertas Schwarzman.

moteriškei nusibodo vie

įstatymais

Lapkričio 26 d. Šiauliuose 
nuo darbo miesto turgavietėje 
pabėgo nuteistas Šiaulių apy
gardos teismo 6 metams kalėti 
kalinys Rutkauskas Vladas. s

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yra try.s i.< daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
x lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

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

2. Per NAUJIENAS yffi, patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iš kitų 
miešti)

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 234fi West 69th Street

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III



50,000KORESPONDENCIJOS
So. Omaha, Nebr.

BALIUS BALIUS JUOS

JIESKOK LAIMES PAS

LININE
PAVEIKSLU

Pranešimasšian

Branch

Dabar

KUN. P. P. ZALlNKEVIčlUS

Įžanga 50c

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT

ERTAS IR
WICKER PARĮ HALI, 2040 West Norlh Avė.

$500 Dovanų Meldažio SvetRENGIA LIETUVIŲ BALTOS ŽVAIGŽDES

2244 West 23rd Placc14 Metinis Maskaradų
Muzika John Pociaus

3514*16 Kooaevelt Kd 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 89Č2

3352 So. HALSTED St 
Tel. Yards 6751

5833-35 So. WESTERN Av
Tel. Hemlock 6151

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

Pranešam draugams, kostumeriams ir pažį
stamiems, kad mes atidarėm restaurantą. 
Gaminsime Lietuviškus ir Amerikoniškus 
valgius. Patarnavimas bus mandagus, kai
nos žemos. Meldžiame atsilankyti ir persi
tikrinti. Vieta .......

JOSEPH VARNAGIS
540 W. 18th Street

kad jus paliekate. O dar yra ir 
tokių žmonių, kurie savo kūdi
kius prie'*- lovoms pririša, o patys 
važiuoju “ant gud taim”.

Lamokietė sako, kad P. J. bu
vo areštuotas. Taip, jis buvo 
areštuotas, bet ne nubaustas. Ir 

bot tie žmo
nės, kurie jį areštavo. Bet ko
kios armijos buvo tie įmonės, 
ar ne jūsų fašistinio raugo žmo
nės ?

Lamokietė sako ,kad P. J. 
moteris paviešėjus Lietuvoj ir 
sugryžus pareikalavo iš jo divor- 
so. Jei Lamokietė įrodys, kad 
tas jos melas yra teisingas, tai 
aš jai duosiu $25, o jeigu neiro- 
dys, tai pasirodys, kad ji yra 
paprasta liežuvninkė UavatkA.

"Romiečiai jau ne sykį. darė 
puolimus ant P. J. ir tai dagi 
kriminalius. Bot jis juos visa
dos, kaip mažus kūdikius, ; nu- 

«Tasa ant 3 čio pusi.)

BUDAVOKIT STIPRUMA
Apsisaugokit nuo žiemos pavojingų slogų

Tel. Lafayette 4223
Plumbjng', Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
1228 W. 38th Street, Chlc.ro, 1IL

^CTHCAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS SAV. PAŠ

Sekmadieny, Sausio 16 d., 1927 m.

davatkos vis

Koncerte dalyvauja: “BIRUTI*:” 
Vadovaujama Komp. p. A. VANAGAIČIO 

P-Ie VALERIJA ČIAPUKAITS jauna ir gabi smuikininke, JONAS ČIAPAITIS, 
P-le BIRUTĖ BRIEDŽIUKĖ, ALDONA GALSKIUTĖ ir kiti.

PrograTno pradžia 5 vai. vak.

Gydolės - Tonikas - Laxative
Pirmiau

DIDELIS METINIS BALIUS
Rengia

Aną dieną netikėtai pakliuvo 
man į rankas “Draugo” 294 
aum., kuriame radau tūlos La- 
mokietės žinutę iš So. Omaha. 
Tarp kitko ta Lamokietė rašo: 
“Čia, Omahoj, tarp lietuvių nuo 
senai gyvena smarkus Grigaiti- 
nis sacialistas ir agitatorius. 
Apie kitus myli* parašinėti į 
“Naujenas”, nors mažai teisy
bės prisilaiko.” Tai pasakiusi 
Lomokietč betgi nepaduoda nė 
vieno pavyzdžio, kur buvo ne
teisingai “Naujienose” apie 
Omahbs lietuvius rašyta. Te- 
čiaus Laumokietė tai iš tikrųjų, 
kaip kokia davatka, priplepėjo 
visokių melų ir šoko su kibiru 
srutų pulti ant Omahos “social- 
buržųjų”, Naujienų redakto
riaus, Naujienų ir P. J. šeimos:

Neatsakinėčiau j visus Lamo- 
kietos šmeižtus. Tai butų berei
kalingas laikrašty vietos užėmi
mas, o antra 
tiek neišmokinsi tiesą sakyti ar 
rašyti. Atsakau tik į pačius 
svarbiausius dalykus.

Lamokietė sako, ka’d vietos 
lietuviai nustoja skaitę ir rėmę 
Naujienas. Tai yra grynas me
las. Omahiečiai netik nenusto
ja remti ir skaityti Naujienas, 
bet jų rėmėjų ir skaitytojų skai
čius dabar yra labiau padidėjęs, 
negu kada nors pirmiau buvo. 
Omahiečiai lietuviai labiau mėg
sta Naujienas, negu kurį kitą 
laikraštį ir Naujienos todėl la
biau, negu kiti laikraščiai yra 
užkariavusios Omaha.

Lamokietė sako: “Alba vėl, 
pamatęs pas kai-kurias šeimi
ninkes, laikančias jnamius-bur- 
dingierius, kuris šeimininkei 
patarnaudavo, atnešdavo anglių, 
taipjau tas socialistų pradinis 
mokslinčius šaukia, kad jo mo
teriai neneštų, ba, girdi, uždy- 
ka jis neneš.” Taip ir yra. Ka
la burdingierius pradeda patar
nauti šeimininkei, — atnešti 
anglių, plauti indus ir grindis, 
,ai šeimininkui priseina bėgti iš 
;avo sukurto lizdelio. Tas pats 
atsitiko ir su Lamokietė. Jos 
vyras Chicagoj, o jai reikia lin
dėti su trimis vaikais svetimam 
beismente.

Toliaus Lamokietė sako, kad 
‘P. J. neturi veidroduko, reikia 
kaliukės.’’. P. J. nereikalingas 
keturkojos kaliukės, bet yra 
užtektinai dvikojų, kurios ap- 
loja visus progresyvius Omahos 
ietuvius, o ir pačias Naujienas.

Kaslink aprėdalų, Lamokietė 
sako, kad P. J, moteris kas mė- 
lud vis naujos dresės, čeverykai 
kepurės, vis naujo stiliaus,, ne- 
itsiliekant nuo turtuolių milio- 
nierių. Taip, P. J. šeima nėra 
:aip nudriskus, kaip kad Romos 
/ergų. Bet atminkit ir tai, 
tad P .J. sunkiai uždirbęs kele-

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

PAS VISUS GERUS VAISTININKUS

žiema, su savo didelėmis permainomis oro, sniegu, sli
dumų, daqęanomis, vėju ir lietumi yra labiausiai pa
vojingas sezonas visuose metuose. Mažos slogos 
tankiai išsivysto į Gripą, Pneumoniją, Influenzą, 
Difteriją ir daugelį kitų pavojingų 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 gerintas. Tai yi*a tonikas, 
kuris budavoja sistemą ir laxative, kad užlaikius 
skilvį liuosu ir veikiančiu — tikrai apsaugoja nuo 
slogų ir budavoj a sveikatą vaikų, vyrų ir moterų. Pa
bandykit butelį šiandien savo vaistinėj.

Reikalauk iš
SALUTE MANUFACTURING CO.

BALIUS BALIUS
LIETUVIU TAUTIŠKA PARAPIJA

Parengia iškilmingą balių

Savo Svetainėje 
3*01 South Union Avenu* 

Sausio-Jan. 15 d., 1927
Pradžia 7:30 valandą vakare

Visi be skirtumo esate užkviesti. Užtikriname linksmai laiką 
prie geros muzikos. Kviečia KOM1TE1

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.,. Nedalioj 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.

DAUG PROGŲ LAIMĖTI
Brighton Park Lietuvių Athletic and Ben. Club

Turi daug dovanu, vertės $500.00, kurias išdalins laike 
Maskaradinio Baliaus

šeštadienyj, Sausio-Jan. 22, 1927
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ

2244 West 23rd Place
Pradžia 8 vai. vakare

Muzika J. POCIUS

Šalčiai pavojingi.
šaltis yra rimtas mikrobų užpuolimas 

užkrečiamas. Neapleiskite jo nei valandč- 
Ičp. Niekas nežino, kur jis gali nuvesti.

Viti 150.00 mirčių kasmet kįl; 
priežasties Šalčio.

iui reikia keturių dalykų *—r 
daryti tuoj. Sulaužykite Šaltį 

tabdykite karštį

ir b? 
majoniu pasekmių kaip kitos gyduolės. 

Gaukite tikrąjį 
Hilt's ir pridėkit’ k'Ha pradeda. Vi
sos ’api’ck. •

TFAfVKIT 
fcAD BUTŲ

OSIWgi
ft M BONA 
didute '

Tikietas 35c. 
įstojimas nupi- 

KOMITETAS.
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Nedėlioj, Sausio 16 d., 1927
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIUM 

3133 So. Halsted St.
Pradžia 7 vai. vak. įžanga j svetainę 50c ypatai

Kviečiame visus atsilankyti, nes bus puikiausia 
muzika po vadovyste K. Kindurio, nes jo muzika 
visur puikiai pasirodo.

Kviečia KOMITETAS.

iiiiiiiiiiHi.iiiiiiiii'ijijhiiiiittiiiiiin.ehiiiiHiitiiiHiiiiiiirifiiiijii.iiiiiiijiiiiiiiiiHriiiiiiiiihmiiiiiin-i!

METINIS BALIUS SU DOVANOMS
Rengia Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašelpos Kliubas 

Nedelioj, Sausio* Janų ar y 16 d., 1927 
TAUTIŠKOS BAŽNYČIOS SVETAINĖJ,

3">th ir So. Union Avė.
"Ii

Pradžia 7:00 vai. vakare
Norintieji įsirašyti j Viršminčtą Kliubą tų vakarą, 

gintas. Taigi naudokitės proga. Kviečia

tą dolerių, nenešu jų Dievo 
agentui, bet pasilaiko juos sau. 
Tad jus neprivalėtumėt vadint liko kalti ne P. J 
buržujais tų žmonių, kurie kar
tu su jumis yra išdirbę 16-20 
metų skerdykloje ir kitose dirb
tuvėse ir savo ..kruvinu darbu 
įsigijo nejudinamojo turto ir da 
kelis šimtus dol. turi banke dėl 
juodos dienos. Jus turite su
prasti, kad jūsų skurdas ir var
gai paeina ne nuo kito, kaip 
vien nuo Romos agentų. Jus 
jiems mipirkote pusę blfrko že
mės, pustatūt bažnyčią, kaip ko
kio dvaro daržjųę, dar dviejų 
augštų namą Jėzaus seselėms, 
be to didelę svetainę ir mokyk
lą. Visam tam jus sudėjot per 
20 metų daugiau kaip $150,000. 
O ir dabar turitt užlaikyti agen
tą ir porą kitų dykaduonių, ku
riems turite netik gerą algą 
mokėti, bet dar ir nemažus tur
tus jiems sukrauti. Jei 
die jus turėtumėt tuos s 
uždirbtus centus, kuriuos išme- 
tėt bažnyčiai ir jos agentams, 
tai ir jus butumet apsirengę 
kaip civilizuoti žmonės ir nerei
kėtų kitus vadinti socialburžu- 
jais. »

Dar turiu pasakyti, kad • nė 
vienas progresyvia žmogus ne
mokėję pas jus pašelpos prašy
ti, bet ne vienas romiečių narys 
yra prašęs pašelpos iš progresy
vių ir buvo sušelptas keliais de- 
sėtkais dolerių. *

Lamokietė sako, kacĮ kada bū
davo vietos lietuvių parengimai, 
tai žiūrėk socialburžujus P. J. 
ir ateina, savo sūnelį ant rankų 
nešinas. Taip, P .J. savo kūdi
kį nepalieka ir nepaliks namie 
mažulėlį vieną verkiantį, taip

Rengia
Dr. ir Dailės Draugystė Šviesa

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

3133 So. Halzted Street
Pradžia 7 vai. vak. < . z Įžanga 75c ypatai

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

šokiams yra pasamdyta 9-niij geru muzikantų Grušo orkestrą. 
Jaunimas turės progos tikrai gerai pasišokti.

Kviečia visus KOMITETAS

axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
s Reumatizmas sausgėlė § 
h Nesikankykite savęs skaus- M 
" mais, Reumatizmų, Sausgėlė, □ 
m Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu R J — raumenų, sukimu; nes skau- B 
M Įėjimai naikina kūno gyvybę ir m 
M iažnai ant patalo paguldo. M

CAPSICO COMPAUND mo- 2 
m »tis lengvai prašalina viršmi- * 
J lėtas ligas; mums Šiandie dau- * 
m ?ybė žmonių siunčia padėka- m 
J vones pasveikę. Kaina 50c. per * 
m paštą 55c. ar dvi už .*1.05. h

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- - 
J KATOS1”, augalais gydyties, * 
m kaina 50 centų. m

Š JUSTIN KULIS =
3259 South Halsted Street *

3 CHICAGO. ILL. m

reikia
liuosupkite vidurius
suvikrįnkitf sis’erną.

Hill’s tą pąd.iro į 24 valandas

Izlč:u 
t* kida 
d įjoja

Chlc.ro


■'” .....................• ' --------- - —.—_—

Šeštadienis, Sausis 15, 1927 NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

malšino. Buvo siuntinėjami ir 
grumojantys jo gyvasčiai laiš
kai. Viename laiške juodran-

kiai, pasivadinę “kliubo komisi
ja” rašė: “jus labai nepageidau
jamas mums zmogas tai mes sa
kom jums kad jus pasitraukit! 
mums nokelia bo mes prasaleh- 
sem jumis teip kaip prasalinam 
jusu broli prano.” Bet P. J. it 
to juodašimčių laiško nebijojo, 
galbūt dėlto, kad jis yra sąži-

ningas ir geras žmogus, kuris nė 
vienam nėra padaręs skriaudos.

— XX.

’ po piet, vietą lietuvių masinį 
mitingą, tikslu užprotestuoti

Ruošia masinį mitingą.

Gruodžio 30 U., laikė susirin
kimą vietinių lietuvių draugijų 
atstovai. Apart visko nutarto 
sušaukti sausio 23 d., kaip 2 v.

Pianu Išpardavimas
Abiejose Peoples Krautuvėse

Kainos labai nužemintos ant pasaulyje pagarsėjusių KIMBALL 
Grojikliy Pianų taipgi ir kitokių išdirbysčių pianų. — Veikite 

tuojaus, matykite šiuos hargenus šiandienų pas Peoples!

linių ir tautinių fašistų valdžią 
ir jos daromą terorą ir kartu 
pareikaluti, kad butų atsteigta 
senoji valdžia, išinkta demokra
tiniais principais.

Buvo renkama ir sąryšio val
dyba. Pirmininku pasiliko tas 
pats — A. S. Poškus, sekreto
re M. Akromiene. Po masi
nio mitingo vėl bus delegatų su
sirinkimas.

Visi Omahos lietuviai ateikite 
į šį masinį susirinkimą. Jei jus 
esate darbininkai ir norite lais
vės sau. tai iv jūsų broliai ir se
serys to paties nori. Tad ir pa
kelk savo balsą prieš tuos, ku
rie dabar terioja Lietuvą ir te
rorizuoja gyventojus. — XX.;

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyniką,

Vaikų ir visų chroniškų ligą- 
Otieas: 3103 So. Halsted StM Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. No 
dėliomis ir iventadieniaia 10—12 diou 
-----... ---------------- ---------- ;-------- ——r

TeL Lafayette 0094 \

E. V. KRUKAS
Registruota Akušėr*

Cohfinement 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 sutarti).

4120 So. Richmond Street
Phone Cicero 3901—J-H

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS

1340 So. 48th Ct., Cicero, III.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro 

Apart nedėldienių ir Seredų
_i_____ _  , ............... - , ■ , .....

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUSERKA 
3252 So. Halsted St.

Patyrusi gydytoja ir akušėrė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

XįĄ,

Kn<BXut

kai-

$575

NAUJI KIMBALL GRO- 
JIKL1AI PIANAI dabar 
parsiduoda musų krautu
vėse už $155.00 nužeminta 
kaina. Pirmą kartą žmo
gaus gyvenime yra pasiū
lyta tokia vertybė, ir gal 
būt paskutinį kartą, tik 
pamąstykite. Naujas, gra 
žiausias ir geria
KIMBALL Grojiklis, ku
rių buvo tūkstančiai par
duota po $750.00 su pil
niausiu patenkinimu kiek
vieno, dabar jums yra 
proga sutaupyti $155.00 ir 
įsigyti šį instrumentą t i 
už ........... ...\..... cėq

Lengvais jmokėjimais 
suolelis ir roleliai veltui

Naujas
Grojik-
Veikite

Štai kitas negirdėtas 
bargenas. 
Gulbransen 
lis $325.00.

f *

tuojau pasinaudokite 
šia proga, nes dabar, 
pirkdami Gulbransen 
Grojiklį Pianą sutau
pysite veik pusę 
nos įgydami už 

$325

Suolelis, Lempa ir 30 
volelių veltui

Westville, III.
šv. Kazimiero dr-ja ir SLA. 

223 kp. laikė metinį susirinki- 
I mą sausio 2 d. Buvo renkami 

ir kuopos viršininkai. Liko iš
rinkti visi nauji, išėmus senąjį 
kasierių.

Kazimierinė, arba SLA. 223 
I kp. visados laikydavo susirin- 
I kimus kas pirmą nedėdienj 

* kiekvieno mėnesio. Nuo dabai’ 
susirinkimai tapo perkelti į 
antrą nedėldienį kiekvieno mė
nesio. Nariai tad nepamirski- 

[ te apie permainymą susirinki
mų dienos.

l)r-ja piąeš Naujus Metus 
buvo surengusi didelį balių. 
Muzikantai buvo geri, balius 
buvo linksmas ir jis davė dr-jai 
nemažai pelno. Tad ir vėl tapo 
nutarta surengti balių subatoj, 
vasario 26 d. r—J. N. JociuH.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Suaustu va

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

Moterys ir margi 

n oš kreipkitis so 

reikalais nuo 12 ik)

Viršuje

State
Univeraa)

Bank

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIMENE
\ AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

Už dyką pa 
tarimas, dar 1, 
kitokiuose rei 
kaluose mote
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite d* 
gelbą. ,,

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

prie? 
laike 

ir p<

Akiniai $5 ir Augščiau

RocM, III.
Mes turim čįa kleboną, kuris 

per Kalėdas pasigyrė, jo tu rys 
pakvietimus į penkias parapi
jas. Kas jos ir kur jos yra, to 
jis nesakė. Bet jis labai “ge
ras” Jis esą pasitiksiąs ant vie
tos, jei busią užtektinai sudėta 
pinigų šventėms. Jei mažai bus 
sudėta aukų, tai jis išeisiąs. Tai 
užgirdę žmonės dėjo kiek kuris 
galėjo. Bet kaip girdėt, kuni
gas esąs nepatenkintas — per- 
mažai penkinių sudėta. Jis sa
kąs, kad geras katalikas šven
tėms tūry s aukoti mažiausia 
penkinę. — Klapičiukae.

V. S. Naryauckas, M. 0
Gydytojas ir Chirurgas

Šiuo skelbia, kad jis dabar praktikuos naujoje vietoje.

1223 N. Ashland Avė., netoli Mjlwaukee Avė
Ofiso telefonas Brunswick 2889. Res. Arm. 4258

Valandos nuo 7 iki 9 vakaro. Nedalioj pagal sutartį.

Dentistas Grubman 
3464 So. Halsted St.

Valandos: 9:30 ryt. iki 8:30 vak. 
Nedėtomis: 10

GERAS 
DARBAS, 

ŽEMOS 
KAINOS

Dirbame ant išmokėjimo 
kas nori

DENTIST GRUBMAN 
3464 So. Halsted St.-

iki 12 dienų

KITON \S

/.. nesi šį Kuponą su 
sa\ :n nuleisiu
21) u z darbu p ru
dė ą p'’i • ’i •

j dieną.

Lietuviai Advokatai

DR. G. SERNER
(LIETUVIS) 

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

3265 S. Halsted St. 
2-ros lubos 

Tel. Boulevard 7679

ŠALIN PURUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
>no plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su- 

ninkština plaukus, sustiprina 
>laukų šaknis, prašalina iš plaukų 

pleiskanas, apsaugoja plaukų alin
amų ir užlaiko juos labai švariai. 

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

Įvairus Gydytojai
i'elephone Yanj» 9v94

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8200
■ n 11 ■ ■ ■■■ ■ ■ ■ ■ ——y

Didžiausi ir Gra
žiausi Bradford 
Grojikliai Pianai.
Ant išpardavimo 
musų krautuvėse 
veik už pusę kai
nos šie pianai yra 
verti ir kitur par- 
sidodavo po $900 
iki $1,000, dabar 
pirksite musų 
krautuvėse už

Suolelis, Lempa ir 
30 volelių veltui

Ant lengvų 
išmokėjimų

Pianų,Šimtus kitokių bargenų rasite atėję į musų krautuves;
Radių, Gramafonų, Rakandų ir visokių namams reikmenų. 

Lengvais išmokėjimais.
Del jūsų pačių saugumo ir pilno patenkinimo visuomet 
lankykite didžiausias Lietuvių Krautuves Amerikoje.

betterHOHE
PIANŲ KRAUTUVES

4177-83 Archer Avė. ■ 1922-30 So. Halsted St.
M. KEŽAS, Vedėjas . J. NAKROŠIS, Vedėjas,

Tas Silpnas, Nuvargęs ir 
Nusilpęs Jausmas Ryt

mečiais
Pirmutinis ženklas nusilpnUims Jčgtl ir 

praradimas energijos yra jautimas nuovargio, 
pajautimas silpnumo utsikfilua tuojau ifc ryte 
ir steku energijos ir ambicijos. žmonės to
kiame stovyje paprastai turi trubello su se- 
kūmomis ligomis: kenčia nuo prasto apetito, 
nevirtkinamų vidurių, praradimas svarmuo, 
nusilpnėjimo inkstų ir kepenų, pūslės ne
veikimo silpnų nervų, kartumo skilvyje ar
ba žarnose, galvos skaudėjimo, svaigulio, 
koktumo, turi nemalonų kvapsni burnoje, 
apsivėlusi liežuvi ir panašius nesmagumus.

Nugu-Tone yra puikios gyduolės sulekian
čios sveikatą, stiprumą ir energijos būdavo- 
tojus, neu tūkstančiai vyrų ir moterų žino 
tai, kurie vartoja jas. šios gyduolės padaro 
turtingą, raudoną kraują, sustiprina nervus 
ir raumenis, taipgi sustiprina ir atžviešina 
visus kūno organus Ubai atsakančiai. Nuga* 
Tone yra puikiausios gyduoės žinomos kaipo 
pataisančios apetitą ir sutaiso kūną | pirmos 
klesoe stov|. Vaistininkai pardavinėja jas 
ir jei neužganėdina, grąžina pinigus. Ban
dykit buteli ir persitikrinkit. Neimkite imi
tacijų—tiktai nusipirkite tikras Nuga-Tone.

GYVENIMAS 
, Mėnesinis žurnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorfas-Leidčjas 

900 W. 52nd Street
Chicago, m. 

Tel. Boulevard 3669

SUSIPAŽINIMUI PRISIŲSI- 
ME VIENĄ NUMERI GYVE
NIMO TIEMS DRAUGAMS, 
KURIE PRIDUOS SAVO 

ADRESĄ
Į metus išeis 12 knygų. Gale me
tų galima sudaryti j Adeną knygą 
— 884 puslapių.

Prenumerata metama „...... $2
Pusei metų ......    $1

. Kopija ................................... 20c
.................. ..... ■ /

Didelis Pasisekimas

F^en-a-mint
Gardus, mint kramty
mui gumas, kuris užlaiko 
vidurius reguliariai. Vai

kai mėgsta j|.

15c ir 25c

K. GUGIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St„ Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
8828 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1810 * 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLOG. 
77 W. WasMngU» 8L 

Oor. Waahingt<m and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

K. JURGELIONIS
ADVOKATAI

Miesto Ofisas
190 Nė. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3835 So. Halsted St 

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

Tel. Yards 0141
Djlot vlsuore teismuose. — Ab
straktai. — (ngaliojimai. —• Pas
kola pinigų 1 it 2 morgičiams.^

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Deaybron St. Room 1538 
Telephone Randolpb 8261 

Vak;- is 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
TeA«.£Jr»ne Roosevelt 9096 

Namų TeltofvX>’ Republic 9600

^DR. HERZMAN
-IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 15 
•netų kaipo patyrę* gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo .staigias ir chroniškas II- 
/as vyrų, moterų ir valkų pagal 
ąaujausius metodus X-Ray ir Ki
ekius elektros prietaisas.
Ofisas Ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St^ netoli Morgan St.
VALANDOS* Nuo 19-12 pietą 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal

Telefonai: J 811U< Nak** 
į South ' bore 2288 
* Boulevard 4186

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

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

JOHN MINSKAS
LAWYER ą ' ,

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2551

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare- 
Seredoj ir Pfitnyčloj nuo 0 iki 
Nedalioj nuo 10 ryto fld 1 v. p. p.

V. W, RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SL Boom 539 
Tol. Central 63M

Vak. 8238 S. Halsted SU Chicago 
Tel. Yards 4681

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė? 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyriškų* ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryta, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

A. A. OLIS
ADVOKATAS

U S. La Šalie St., Room 2001
Te. Randolpb 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 V. v. apart PanedMlio ir 
Pitnyčiog.

JOHN T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monro© St.
Room 1414

Nub 9:80 ryto iki 5 vai. vakare 
Tel. Kandolph 4242

Res. 4634 So. Frandsco Avė 
’Į'el. Lafayette 9477 

Nuo 7 iki 9 vakare
. . - ....................... - .

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel Pairtai 8858

BES

E R B, Naujienų įkai
ty to jos ir skaitytojai

eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Vlncennes 6987 arba Hemlock 6524

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.

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

Optemestrist 
Bei. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland A v. 
ir 805 E. 47tli St. 

Iu*i*wd 1752
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18.00
$4.00 
2.00 
1^0

8c 
18c 
75c

$R 00 
t? no 
tR.OO 

8c

Perversmo eiga ir pa
sėkmės Panevėžy

(Musų korespondento).

Iš ryto 17 d. gruodžio Pane

Naujienom afnn keidian 
•ekma<lienlni TeMfie Naujienų Ften 
drovi. 1739 S Hthted M. Chirago 
(U — Talefnpa«t Rf>na**«U
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PAVOJUS MOKSLO 
LAISVEI

Kai Daytone buvo iškelta 
pagarsėjusi “beždžionių by
la’", tai daugelis tam įvykiui 
nepridavė didelės svarbos. 
Negalimas daiktas, sakė jie, 
kad dvidešimtame šimtme- 
tyj, obskurantizmo apašta
lai galėtų įstatymais 
pašalinti iš mokyklų evoliu
cijos mokslo dėstymą. Juk 
šiandie nėra nei vieno šiek 
tiek žymesnio biologo, kuris 
atmestų evoliucijų.

Bet buvo žmonių, kurie 
rimtai susirūpino dūliai 
“beždžionių bylos”. Jie sa
kė, jog tai tik pradžia. To
liau evoliucijos priešininkai 
dar labiau įsidrąsins ir ban
dys pravesti specialius įsta
tymus, kurie draustų valsti
jų palaikomose mokyklose 
dėstyti evoliucijos mokslą.

Paskutinė nuomonė buvo 
teisinga. Vos spėjo pasi
baigti Daytono byla, kaip

^8 50 kuvo viskas ramu, nes pilie- 
1.75'čiai dar nieko nežinojo, kas 

Kaune atsitiko. Tik 12 v. žmo
nes ėmė kalbėti, kad Kaune nu
griauta senoji vyriausybė ir kad 

Metama -................ tR.oo i valdžia paėmusi
Pusei matų ___-__ ___________4.00
Trimi minėdama -—........ — 2.M)
Pinigui reikia siusti palto Mnney i ir 

kartu su užsakymu. ,

kariuomene, 
kuriai vadovauja Plechavičius

• Grigaliūnas - 'Glovackis, o 
vykdoma." ios valdžios priešakyje 
atsistosiąs buvusis prezidentas

tam, kurie jį sugaus. Be to vi- 
B si galvijai priverčiami per

plaukti tam tikras vietas, j 
: kurias įdedama nuodų panaiki- 
| nimtii vabzdžių kankinusių gal- 

. S vijus. Surinkti galvijus į ap
tvertus laukus yra nelengvas 
'dalykas ir būtinai reikalinga, 
kad jojikai ir jų arkliai butų

Domaševičius, Dr. Domaševi- Patyrę, štai vienas piemuo ap- 
čiaus sūnūs. ra*° savo prityrimą.

Pirmąją ir sekančiomis per- Jau baigėm varyti galvijus 
versmo dienonfis ■ tuojau buvo i dvarą, bet sužinojom, kad vėl 
suareštuoti ir likusioji neva ko- rt’d<ia jojikų Savanan. Savavo 

galvijai yya žinomi, 
blausia laukiniai, 
tuos, kurie randasi 

.bet gal būt už viso 
'galvijus.

munistų darbuotojai; Dr. Do
maševičius, uždarytosios sąjun
gos pirmininkas, A. Juchnevi
čius, Seniauskas ir k.

Socialdemokratines Darb. Są
jungos veikimas tuojau buvo su-' as esu

, kaipo Ja
ne tik už
Kvyslande, 

pasaulio

jaunas ir
šti to fakto, kad dabartine 
valdžia tapo legalizuota: ją 
pripažino Dr. Grinius ir 
Sleževičiaus kabinetas. 
Smurtas, pasak “Vienybės”, 
yra blogas dalykas ir prieš 
jj reikia protestuoti.

Vadinasi, išeiną taip; 
prieš smitrtą reikia protes
tuoti, bet prieš Smetonos — 
Voldemaro valdžią, kurią 
smurtininkai pastatė, pro
testuoti neužsimoka, nes ji 
yra legalizuota.

Visa tai primena negud
rų bobutės pasakymą, kuris 
faktinai niefto nepasako.

SMURTININKAI
IR SEIMAS

Naujoji Voldemaro vald
žia, matyti, nesitiki Seimo 
paramos. Valdžios organe 
“Lietuvoj” mes skaitome 
štai kokį dalyką:
' “ Pats seimas, iš kurio 
pirmiau būdavo laukiama 
politinės išminties, dabar

Antanas Smetona, 
i

Tomis žiniomis kai kas tikė-j 
.kėjo, kai kas ne: nemanė, kad 
vyriausybė biu» taip neapsižiurė- 
jusi ir netvirta.

Nors visai tikrų žinių ir ne
buvo dar porą valandų galima 
gauti, tačiau gandais jau buvo 

• galima tikėti, nes naktį,. 3 vai., 
gyventojai girdėjo, kaip karei
vių pulko orkestras ėjo į stotį 
naujo apygardos vado pasitikti. 
O apie devintą vai. ryto 4 p. ka
reiviai parade sveikino naująjį 

'savo vadą. O tuo tarpu karo 
apygardos vadas pulk. > Jakaitis 
buvo Kaunan Dr. K. Griniaus 
sukaktuvių reikalais išvykęs. 
Naujuoju vadu perversmininkų 
vyriausybės buvo paskirtas 
pulk. Tamašauskas, krikščio
nims valdant buvęs 4 p. vadu, 
o prie šios vyriausybės atleistas 
iš kariuomenės.

Apie 3 v. mieste jau buvo iš
kabinti su pulk. Tamašausko pa
rašu skelbimai, kur pranešama 
apie įvykusį perversmą ir apie 
tai, kad naujosios vyriausybės 
priešaky atsistojęs buv. prezi
dentas. A. Smetona.

Vėliau su pulk. Įeit. Mumiko 
parašu, kaipo miesto ir apskri*

spenduotas, bet apie jos vadų 
areštavimą neteko girdėti.

Apskrities viršininkas Ros- 
manas dar krikščionių valdžios 

į pastatytas, po Naujų Metų butų 
buvęs paliuosuotas, todėl per- 
versmininkams labai pritarė.

įdomią poziciją užėmė šauliai. 
Jie vis kalbėdavo apie ramybės 
šalyje palaikymą, apie teisėtai 
išrinktos vyriausybės saugoji
mų, bet perversmo metu pasiro
dė esą kas kita. Visiems šau
liams buvo įsakyta klausyt va
dų įsakymų. Tačiau neklausan
tieji nebuvo baudžiami, 'tik 
jiems nebuvo duodamos jokios 
pareigos. Naktimis apginkluo
ti vaikščiojo ir padėjo pervers
mininkams palaikyt tvarką. O 
jų kliube buvo didžiausi šukavi
mai ir džiaugsmai, kad nuvers
ta socialistine vyriausybė. Su
prantama, kokie ir vadų įsaky
mai buvo.

Karo stoviui esant visuomenė 
buvo priversta tylėti, todėl la
vai pasyviai laikėsi. Jokių nie
kur susirinkimų nebuvo. Pane
vėžy tvarka buvo gal didžiausia 
dėl to, kad čia stovintis 1 pulkas 
yra vienas labiausiai priįaučian- 
čių perversmininkams. Apie 
kareivius, žinoma, to negalima

myliu nuotikius, labai man pa
tiko, kad aš buvau išrinktas jo
ti į Savaną. Sykiu su kitais 
septyniais piemenimis aš pradė
jau joti į Savaną, atstume 25 
mylių. Septyni arkliai nešė 
maistą ir be to dar buvo po 3 
arklius kiekvienam piemeniui, 
išviso 31 arklys. Pirmą dieną 
mes pasiekėm išrinktą lauke 
vietą ir pasistatėm ten palapi
nes. Sekantį rytų prieš sep
tintą valandą mes papusryčia- 
vom ir buvom pasirengę į .šios 
dienos darbą. Administratorius 
asmeniškai viską tvarkė, tačiau 
suprantama, kiekvienas piemuo 
buvo prityręs ir gerai žinojo, ką 
daryti. • ■

’ f į ' ' *

Arkliai, išskynus tuos, ku
riais mes jojom, buvo supan
čioti ir paleisti ganytis; tyliai 
mes išjodinėjom po Vieną to
kiame atstume, kad ištarus 
garsiai žodį artimiausias joji
kas užgirstų. Po kiek laiko vie
nas iš piemenų sušvilpė ir mes 
kiekvienas sustojom. ženklas 
buvo, kad jis mato jaučius. 
Beveik tame pačiame momente 
jaučiai pamatė mus. Jie tuoj 
pasileido bėgt, ir mes risčia 
sekėm juos, visuomet būdami 
atstume vienas nuo kito 20 
jardų.

---- 1.... ..........  - •
—Tomai, sušuko adminietni - 

torius, nuvesk mus į ten kr.::v. 
jautį pavertei. Tomas pamažu 
jojo priešaky į vietą, kame 
jautis gulėjo, ir mes varėm 
pirmyn visus galvijus, eidami, 
atstu nuo galvijų 15 jardų,' 
kuomet jis atjojo į vietą, nuli-( 
po nuo arkilo, ir pirmiausia nu
mušė jaučiui ragus, aišku, kad 
jautis kaikurį laiką turėjo didį 
skausmą, bet reikia būtinai tas 
padaryti, kad jautis ne taip 
pavojingas butų. Tą padaręs' 
Tomas greit atpalaidavo jautį 
ir užšoko ant arklio. Jautis; 
tuoj atsistojo ir atbėgo į Tomo 
arklį. Arklys biškutį pasisuko 
į šalį ir leido jaučiui save bels
ti, ne tiesiai į galvą, kadangi 
šis tuoj jį paverstų bet šonais. 
Tuomet pasirodo arklių prity
rimas. Jie pradeda (padedant 
kitiems jojikams ir arkliams) 
stumti jaučius pirmyn, galvijų! 
link, taip stumiamas dviejų ar-J 
kliu (kurie patys žino ką dary-l 
ti, be raitelių nurodymų), jautis 
nueina i vietą ir einą sykiu su 
banda; ir tą patį mes padarėm 
su kitais jaučiais.

* Po kontrolės mes visus* galvi
jus suvarėm į užtvertą vietą, 
kurios plotas viena kvadratine 
mylia, kame jie privalo išbūti 
pakol pasibaigs rinkimas. Toks 
darbas mums tęsiasi apie vieną 
mėnesį ir tuomet prisirinko 
daugiau nei šeši šimtai jau
čių. Dabar prasidėjo jautukų 
ir nežymėtų jaučių bei karvių 
žymėjimas. Po to mes juos 
skyrstėm į įvairius tvartus, tai 
yra nelengvas ir pavojingas 
darbas. Mano tarnyba buvo su- 
skyrstimo kelyje, ir mano pa
reiga buvo varyti jaučius pir
myn ir priversti juos eiti per 
siaurus vartus. Staiga bulius 
su plačiais ir aštriais ragais 
pabėgėjo ir užpuolė mane, aš 
nubėgau į patvorį ir dar ne
spėjau visai nubėgti, jis jau 
pasiekė mane. Su didžiausiu 
bildesiu jis barškino ragais ap
link mane tvoros balastus. Jei

hteMtadieiUjii, Saulis 15, 1^27 

jo ratffti nebūtų užkliuvę tvo- 
ron, tai jis tikrai butų mane • 
nužudęs ir ši istorija butų pa
likus nerašyta, bei atsitiko k?d 
aš 'įsirepečkinau į nepavojingą 
vietą, apsupančia bildesiu ragų, 
aš likau visai nesužeistas, ta
čiau aš buvau arčiau mirties, o 
ne gyvybės. Priversti paskuti
niuosius du arba tris jaučius 
eiti per vartus yra visuomet 
sunkiausias darbas. Vyras, ku
ris privalo tą daryti, privalo 
vartoti visokias gudrybes. Vie
nas metodas yra tupėti arti 
vartų ir darant visokius užė- 
sius mesti gabalus žemių į jau
tį, kad jis įpyktų ir pradėtų 
bėgti artyn, tuomet vyras greit 
įeina pro vartus ir jautis jį se
ka. Jautis įsismaginęs prabėga 
vartus, o tas vyras prieš jau
čio sustojimą spėja uždaryti 
vartus. Vieną dieną prisėjo ir 
man daryti toks darbas. Vis
kas butų pasisekę gerai, išsky
rus vieną faktą, jog užpakaly 
stovėjo kitas jautis, kuris su
lig1 mano išskaitliavimo turėjo 
ramiai pastovėti ilgiau, bet aš 
apsirikau. Tuoj jis užpuolė 
mane ir pernėrė ragais mano 
drabužius ir nešiojo mane po 
dvarą apie 20 jardų. Staiga ir 
netikėtai jis paleido mane ir 
pats nuvirto. Jis buvo nesvei
kas ir greit nudvėsė. Buvo 
manoma, kad jis plaukdamas 
atsigėrė nuodingo vandens.

Iš esjieranto kalbos vertė 
Juozas Rupinskas.

visoj šalyj subruzdo taip va- kaip ir nustojo savo pras- 
dinami fundamentalistai, tJmės. Visų (?) yra tvirtas 
y. tie žmonės, kurie biblijos įsitikinimas, kad dabartinis 
autoritetą stato aukščiau seimas gali arba lojaliai vy- 
visko. Kas su biblijos paša- riausybei padėti, arba, jei 
komis nesutinka, tai skaito- jis panorėtų jai trukdyti, vy

ties komendanto, buvo iškabinti 
skelbimai apie kąrp ^tovio pas
kelbimą. šiuo skėlbimu buvo 
griežtai uždrausta kritikuoti 
naujosios valdžios įsakymai, ve
sti bet kokią agitaciją arba eiti 
prieš naują vyriausybę. Taip

pasakyti, bet karininkų, išauk
lėtų krikščioniškos vyriausybės, 
dauguma buvo patenkinti. Kiti kuris p|ačiai tęgiagi 

atestuoti. ' aninti onlivilz i»» onaf

šiapjau perversmas parodė mu‘ms nepasisekė “ j . " 
daugelio žmonių valdininkų ir stabdyti ir jie f “ 
spaudos tikrąjį veidą, kuris prie Miškas buvo taip tankus, kad

Pirmiausia musų tikslas bu- 
’ vo neleisti jiems įeiti į mišką, 

i ir antra 
'apjoti aplink ir sustabdyti juos, 

jų su- 
įbėgo į mišką.

Lietuviai Daktarai

ma bedievybe.
Numatoma, kad šiais me- J° egzistencijos, 

tais bus bandoma pravesti tautiškam krašto upui sei- 
anti-evoliucinis įstatymas mo egzistavimo klausimas 
šiose valstijose: South Caro- dabartiniu momentu neturi 
liną, Washington, Oregon,' jokios svarbos”. Pasakyta 
Kansas, Florida, Virginia iVi£an aiškiai: jeigu seimas ne- 
California. American Ci\U pritars valdžios darbams, 
Liberties Union praneša, tai valdžia galės ir be jo ap- 
jog Minnesotos valstijoj jau sieiti 
tapo įneštas bilius, Mūrio ( 
tikslas yra uždrausti evoliu
cijos dėstymą tos valstijos 
mokyklose.

Susidaro gan rimta padė
tis. Organizuoti obskuran- 
tizmo šalininkai stato pavo- 
jun mokslo laisvę. Jie visai 
nesiskaito su tuo faktu, jog

A. MONTVID, M. D.'
1579 Milwaukee Ate., 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 

UltraviolčtinS šviesa ir diathermia
.... ......................-—i...........

buvusios vyriausybės karjeros mes galėjom tik joti atsigulę 
dūliai buvo maskuojamas, Pav.'ant arklių ir galvijų pramintais 
Panevėžio miesto ir apielinkių takais. Maždaug po 100 jardų 
laikraštis “Panevėžio Balsas”, mes pasiekėm gražią be medžių 
besiskelbiąs neva nepartiniu, po aikštelę ir tikėjom, kad mums 
perversmo išėjo pilnas pagyrimų pasiseks užjoti priešaky jiems.

pat uždrausta vaikščioti gatvė
mis nuo 10 v. iki 5 v. ryto.

Pirmą naktį buvo areštuoti ir 
nekalti keli piliečiai, kurie neži
nojo apie karo stovio paskelbi
mą.

Kaip laikėsi gyventojai, admi- naujajai valdžiai, o išmetine.ji-. Bet nepasisekė ir jie nubėgo per 
nistracija, spauda, įvairios or
ganizacijos ir profesines darbi
ninkų sąjungos?

Pradėsime nuo pastarųjų.
Profesines 1_________ _ , . ,

jungos Panevėžy prie kairiosios vagą. Pirmosiomis dienomis Mums jau pasisekė sulaikyti
vyriausybės buvo labai išsiplėtę, ėjo visokių gandų, nes buvo la- J^.yJenay j^tuka^ vėl į- 
Varė organizacinj, kultūrinį ir bai sunku gauti tikros žinios, 
paslapčiomis didelį politinį dar- kadangi visa opozicinė spauda 
bą. Kad jos butų ruošiusios arba buvo suspenduota arba 
prie kokio nors perversmo, ne
teko girdėti. Svarbu dar ir tas, 
kad Bendroji Prof. Darb. Są
junga, kuri nenorėjo priklausyti 
prie Centro Biuro ir kurioje 
buvo susispietę daugiausiai ko
munistinio nusistatymo žmonių, nė su nepaprastu susidomėjimu 
daugumoje žydų, net ir kairio
sios vyriausybės buvo uždaryta 
dėlei daugelio visokių priežas
čių, pirmoje vietoje dėl komuni
stinio veikimo ir dėl varymo 
priešvalstybinės propogandos.

Dar prieš uždarysiant B. D. 
Prof. S-gą, buvo įsisteigusi kita 
Prof. Sąjunga, priklausanti Cen- 
traliniam Biurui h> esanti social
demokratų įtakoje. Ši sąjunga, 
uždarius aną, buvo likusi viena 
ir joje susispietė nemažas skai
čius darbininkų, čia, kiek man 
teko sužinoti, buvo varoma dau
giausiai ekonominio ir kultūri
nio pobūdžio darbas, .0 į politiką 
labai mažai tebuvo kišamai. 

t Bet aktingesnieji nariai ir va- 
' dai buvusios, uždarytos sąjun
gos prie socialdemokratines ne- 

ATPIGO LINAI prisidėjo ir dėjo pastangų atgai-
KIETAVAS. Ūkininkai skun- villti vėl savo Dal

riausybė ilgai negalvos dėl
Sveikam

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

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

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

Vadinasi, palaikys

mų ir apkaltinimų — senajai. girią,, daugiau, nei vieną my- 
Savaitei su viršum praslinkus, lp tuomet tik pasiekė lau- 

buvo palengvintos kai kurios ką* Piemenys dabar susitarė 
k4V karo stovio prievolės, ir gyveni- yaryti juosi aplink, pakol jie pa-
Darbininkų Są- ’mas sugrįžo į visiškai normalią ir nel)e£algs Freit bėgti.

mų ir apkaltinimų — senajai.

z 1 1 ..................... -........ >
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL. '

Kad Voldemaras valdžiai 
rupi diktatūrą palaikyti, ro
do dar ir tas faktas, jog jo 
ir Smetonos organe “Lietu
vy j” išrodoma visos demo
kratijos “ydos” ir praveda
ma ta mintis, kad smurti
ninkai “dėl tėvynės labo” 

89 mokslininkų draugijos, :įurės pasilikti valdžioj ir be- 
kurios priskaito 14,000 nu-!sejmo pritarimo. Skelbti 
rių, stoja už tai, kad ėvoliu-inaujug seimo rinkimus da- 
cijos dėstymas butų palik-; 
tas mokyklose.

Ne be reikalo tad Ameri
kos Mokslo Lygos pirminin-

bartiniu laiku esą nėra jo
kios galimybės.

Juo tolyn, tuo smurtinin-
kas, Maynard Shipley, kvie- veidas vis labiau aiškėja, 
čia visus obskurantizmo skelbia pasauliui, kad 
priešininkus sudaryti bend- Lietuvos gyventojai yra per- 
rą frontą, kad atrėmus fun-'vaf^ Pasitenkinę ir naujai 
damentalistų pasikėsinimą 
ant mokslo laisvės.

i valdžiai pritariu, o tuo tar
pu bijosi naujus seimo rin
kimus paskelbti. Bijosi, ma
tyti, todėl, kad nesitiki iš 
žmonių pasitikėjimo. Skel-

BOBUTĖ DVEJOPAI
PASAKĖ ,

Sirvydo red a g u o j a m a• bimai apje gyventojų pasi- 
“Vienybė” nori pasilikti ge- tenkinimą tuo budu yra 
ra ir “mūsiškiams” ir “jut- ^rYna9 humbugas.
aiškiams”. Laikraščio leidė
jų spiriama, ji priversta yra 
smerkti Lietuvos smurtini-

• i r-i1. džinai k-id linai labai -itnio-o prieš perversmą buvo patalpinti ninkus. Is kitos puses, ji ban- lZls* Kaa nnaiv laoni aTg.ę,' LH kaiaiim-m ibi. .. ,, . Kada pernai uz pūdą mokėjo ktn daibuotojai kalejiman, jta
<lo Įkabeti skaitytojams, p() H() .. rude|iį 'už fiereg_ rian)i bolševistišku ir priešval-
kad protestai yra nereika- nįus vos po 30 ar po 35 litus 
lingi. Girdi, reikia neužmir- temoka.

bego į mišką, tuomet artimiau
sias piemuo sekė jį, ir tuoj pa
simatė miške kitas piemuo, 
kuris stengėsi daugiau galvijų 

į neleisti į mišką. Taip vienas, 
'kitas ir išviso keturi jaučiai į- 
bėgo į mišką ir kiekvienas buvo 
sekamas piemens. Po Jo dar

griežčiausiai karo cenzūros cen
zūruojama.

Dabar senosios vyriausybės
šalininkams yra užgniaužtos
burnos, o dienos viešpačių šąli- du jau^įaį jbėgo į mišką, bet 
ninkai ir bendrai visa visuome- jie nebebuvo sekami, kadangi 

taisyklė yra, kad nekuomet ne- 
i ma-laukia, kaip yaldys naujoji vy-!galima prie bandos palikti 

riausybė, nors jau žinoma, kad gįau keturių žmonių. Buvo ma- 
su parlamentu ji nesiskaitysian- no pareiga sekti ketvirtąjį bė- 
ti (taip bent “Lietuva” rašo), ’gantį jautį, ir risčia jodamas aš

Kaip įvykiai klostysis, para
šysime vėliau. — Radis.

Kaip Australijoj ganomi 
galvijai

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So.Michigan Avė.
fel. Kenwood 5107

rz r J (nuo 9 ikt II vai. rytai 
r alanaos nuo 5 5 va|t v«kar«

Tel. Boulevard 0537

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

Te!. Lafayette 4146
, . I nuo 9 iki 11 vr rytoValandos j nu(> g g val. vafc

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 Su. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Vrospect 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, 1LL.k—----- ------ ----------—
DR. MARYA 

D()WIAT—SASS
1707 W. 47th SI.

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

8 iki 2 vai. po pietų

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St. * 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandoj — 

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

paversti jautį, ir 
yra lengvas dalykas 

Jojikas 
už uodegos ir 

momentui,

stengiaus priversti jį eiti atgal, 
bet tas nepasisekė, aš turėjau 
jį nutverti paversti ir surišti. 
Po ilgo pritirimo jojikas tik jo
damas gali 
žinoma
mokant tai padaryti, 
nutveria jautį

vaistyk pasitaikius geranf momentui, 
bėse, Kvyslande ir Rytų Aus-Jį paverčia. Tuomet'greit nuli- 
tralijoj randasi galvijų veisimo pama nuo arklio, patveriama 
vietos, kurių plotas dažnai api- ųž paskutinių kojų ir surišama 
ma iki tūkstančio kvadratinių paskutines kojas dirželiu, kurį 
mylių, žinoma, negalima api*u- kiekvienas piemuo turi ir jau- 
pinti tokių vietų tvoromis; to- tįs palieka tokiame stovy, ko
dėl keletas tūkstančių galvijų, lei grįš antrą syk prie jo< 
ypač jaučių maitinasi visai lai-! Kadangi aš dar neišmokau 
svai ir tik retai mato žmones aukščiau aprašytų ghdrybiy, 
ir dėlto pasidaro beveik lauki- veikiau paprastu budu: aš vai- 
niai. kiau jautį, pakpl jis privargo

Kiekvienais metais jie suren- ir pradėjo pąmažu bėgti, tuo- 
kami dėl pažymėjimo teliukų met aš nulipau nuo arklio ir 
(išdeginant tam tikra* žymes), bėgdamas jį nutvėriau už uode- 

stybiniu darbiu kaip Buerger, kadangi Australijoj galvijai be gos, paverčiau, surišau jį ir j 
Skujus, Tamošauskas, Jurgis tokių pažymėjimų, priklauso,grįžau pas kitus.

Plačiose Australijos

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

a Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haisted St. 
Chicago, 1U.

kinu jautį, pakpl jis privargo ' DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojus ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentistas

3243 So. Haisted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7 J 79 

Res. Telefonas Hemlock 2615



Ž;rt.-.?.:c:iis, Saitfh 1C2? NaūjieRos, ciiicajB, tt.' 
ii—....ii—  į hmfa- tB-iTirn m iiiii m^win i rti liuli.

IKI 15os 
SAUSIO!

Amerikiečius Apleidus
Rašo J. Dikinis

Pinigai perkelti iš kitos į 
rtiuaų banką ilci 15-tos die- 
nos Sausio, neš procentą 
nuo 1-mos dienos Sausio.
Lietuviai, dėkite pinigus j 
savąjį banką!

(Tęsinys)
7— 

kivi: "Einam greičiau!” O-fifi
mano Jankus, kai nelaimei nepa- 
eina, šlubuoja. Ar jam batas 
spaudė, ar nuo mirkčiojimo ko
ją suparaližavo, “morcavas” 
Jankutis neprisipažino. Mano 
baimė išnyko, kai mirksėjusios

UNIVERSAL 
State Bank
3252 So. Halsted St.

Kapitalas...................... $200,000.00
Perviršis  ..........$140,000.00

Viršūnėje
Yra surandami vyrai ir moterys, kurie tu
rėjo vieną abelną dalyką, — PERMATY- , 
MĄ TOLIAU.

Tiktai keletas dasiekia viršūnę greitai — 
kiti pasiekia tenai atsargiai planuodami ir 
sunkiai dirbdami.

Pradėkite SAVO planavimą (tuojau. Pla- 
nuokite investuoti savo pinigus kur nėra jo
kio klausimo apie jų saugumą.

Bonai ir Morgičiai, rekomenduojami ir par
duodami per mus turi būti saugus, nes mes 
perkame patys dėl savo sąskaitų.
Atąilankykiį ir daleiskile suplanuoti jūsų 
įplaukas.

MR. JONAS ČAIKAUSKAS
Manageris Lietuvių Departmento

j CENTRAI“”“ BANK Į 
g' 1112 West 35th Street S
g CHICAGO, ILLINOIS M

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Kairfije pusfije upos pakraž- 
čiais kur-nekur išsimėtę įvai

rus ‘Temples” ir didžiulės biz
nio įstaigos. Tiltą peliję pasu
kome į Pich Street, kur išvydo
me aukštą, bent poros Šimtų pė
dų, monumentą. Kuriems tiks
lams tas aukštas bokštas staty^aldžialupės už kampo užslinko, 
tas neteko sužinoti, nes jo už
rašai tiek pajuodę/- tiek nurū
kę, matyt nuo garsiųjų Londono 
rūkų, kad sunku buvo užrašus 
beiššifruoti- Pasitenkinę tuo, 
kų matėme, pasukome į Queen 
Victoria gatvę. Netrukus prieš 
musų akis išplaukė milžiniška 
St. Paul’s katedra. Tai gražios 
arkitekturos ir statybos meno 
kūrinys! Londonas tuo gali pa
sididžiuoti, nes tai primena jo 
garsiąją senovę. Katedra mums 
atskleidė XVII šimtmetį, nes ji 
kaip tik tuomet yra gimusi, tą 
liudija jos metrikai, marmurinė
je lentoje iškalta — 1666. Ilgai 
žiopsojbme katedros aikštėje ir 
šnekučiavome, ne tik mudu su 
Jankum, bet ir musų sąkeleivis 
Juzė, kurio širdžiai nelabai ar
timi maldos namai, neiškentė 
nepasigėrėjęs; “Tai, po šimts 
pypkių, įdomu!” — Slinkome to
liau. Fleet st. išvedė mus į pa
čią Londono širdį- čia tat ir 
prasidėjo Londono įdomybės: 
National Gallery, Piccadilly Cir
kus, Buekingham palace, Whi- 
tehall etc. Visur su iškištais 
liežuviais žiūrėjome ir smalsiai 
įdomavome. Bet kur čia, žmo
gus, tą visą platųjį Londoną vie
na diena apriesi, apibėgiosi. Sa
vo platumu Londbnaš pralenkia 
ir Chicagą, o mes gerai žinojo
me, kad ne tik Londono, bet ir 
Chicagos svarbiausias vietas 
per dvidešimt valandų aplėlįti 
neįmanoma. Be to, saulutė pa
sislėpė už aukštų bokštų, nusi
leido tamsa, sumirgėjo elektra. 
Mus, Londono nebuvėlius, tokia 
atmaina baugino, tad nuspren
dėme rėplioti laivo linkui.

Pakeliui vėpsojome ties krau
tuvių vitrinomis ir studijavo
me saldžialupių veidelius. Musų 
Juze įsismagino ir ėmė mirkčio
ti tiems' sutvėrimėliams. O tų 
saldžialupių taip pat butą praš- 
mutnių į mirkčiojimą — mirk
čiojimu. Ocho, pamaniau sau, 
čia ne Amerika, kur tik scenoj 
mirkčiojama! — ir nusijuokiau. 
Mano kolegos taip-pat nusijuo
kė ir pažvelgė į mirksėjančias. 
Jos jau besekančios mus! čigo
niškas prakaitas mano nugar
kaulį nuklojo ir nupurtė. Su
griebęs Jankų už rankovės šau-

Mes Negalime - 
perdaug turėti gaso, 

elektros ir transportacijos

Mes 
Veikiai 
Bet ne- 

Sumanė-

O sąkeleiviai vis dar juokavo ir 
pešinėjo dzimdziukštį. 
traukėme tilto* linkui, 
atsidūrėme ties laivu, 
laimei dar ankstokai,
me paskambinti pas pasiuntiny
bės sekretorių p. Račkauską, su 
kuriuo pagelba tikėjomės dar 
daugiau Londono įdomybių at
lankyti, tačiau, deja, jo gyven
ta‘toli, tad nuo to sumanymo te
ko atsisakyti.

Nenorėdami anksti migdytis 
apsukome dar keletą įdomių ir 
neįdomių Londono kvartalų ir 
sulindome į laivą. “Baltara” 
išplaukė nakties metu, kada 
Londonas ir mes miegojome.

“Baltara”.

mvieo«AT«i»®
KX>O F<xt COw*ALi«4«’*T*
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Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne

ŽEMOS KAINOS
gali būti be

MALT TONICO
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groscrninko crba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrarykite savo groscrninko crba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pasaukite

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

Norėdami įsigyti aukštos rųšles 
seklyčios setą 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; darbų garantuojame.

Teisingas ir mandagus patarnavi
mas.

Apie “Baltarą” ęsu girdėjęs iš 
kitų keleivių papasakojimų, bet 
Londoną apleidus pats pažinau 
tą “malonumą”, dėl kurio ne 
vienas muXi lietuviu - keleivių 
plūdosi.

“Baltaroje” susiderinau su 
Jankum vienam kambary, tad 
nobodauti neteko. Pirmą naktį 
nuovargis privertė miegoti, to
dėl apie naktines “Baltaros” pa
slaptis sužinojome kiek vėliau. 
O toji paslaptis labai paprasta: 
elektrai sužibus prasidėdavo ge- 
neralis tarakonų puolimas. Tuo
met apie miegą nė negalvok, nes 
gyvybe pavojuje! Kas mielą 
naktelę mudu su Jankum nakti
nėmis šliurėmis apsišarvavę ve- 
dėmė atkaklią kovą, tačiau 
tankiai tekdavo pasiduoti, nes 
milioninės tarakonų armijos nie
ko nepaisydamos brukosi kolo
nomis ant mysų pozicijų ir štur
mavo. Paryčiui mes jausdavo
mės nugalėti ir kantriai atiduo- 
davome savo , kūną tų gausia- 
kojų malonei. Bet galų gale tas 
mums įkirčjo ir mes nutarėme 
pradėti naują kovą — diplomati
nę kovą. Reiškia, savo ginklus 
sudėję, ruošėme stiprių notą lai
vo kapitonui- Išrinkome dele
gaciją ir pasiuntėme. Kapito
nas išsižiojo nuo tokio žygio, 
bet mandagiai pažadėjo imtis 
griežtų priemonių. Well, jo 
laimė, kitaip mes butume jį 
įskundę Tautų Sąjungai, kuri 
be abejonės lietuvius nuo tara
konų butų apgynusi. Bet to 
nereikėjo. Vieną gražų rytme
tį visas laivo garnizonas su ski- 
pidariniais švirkšliais paleido 
“nuodingąsias dujas” į tarakonų 
pozicijas. Priešo eilėse pasida
rė sumišimas, kolonos išsisklai
dė po matrasus, priegalvius, ke
leivių rišulius ir įvairius laivo 
plyšius. Įpykę jūreiviai sekė 
priešą. Netrukus musų matra- 
sai atsidūrė ant denio, o iš ten 
juroje. Veikiai pasidarė ištisa 
matrasų juosta ant vandens pa
viršiaus. Gal būt norėta tą pa
tį padaryti ir sii lovomis, bet ka
dangi jos buvo prišriubuotos 
prie laivo strienų, tai prisėjo 
arba jas palikti, arba skandinti 
kartu su laivu. Pastaroji prie
monė butų tikriausiai mus išgel
bėjus nuo įkirtų tarakonų, tik, 
deja, kapitonui pagailo kelių 
pirmos klasės keleivių 
manymo neįvykdė.

Pa smarkaus mūšio 
kur stypsojo lavonai, 
prakaitavo jūreiviai, 
sios dujos nejaukiai
galvą, bet užtat jau mažiau kan
do. Mudu su Jankum džiaugė
mės, kad musų triusSs nėjo per
niek.

Įplaukėme į. garsųjį Kielio ka
nalą. Gėrėjomis ir stebėjomės 
technikos stebuklais. Ištisą

ir to su-

kur-ne- 
še.n ten 
Paleisto- 
svaigino
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UPHOLSTERING 00.
6637 So. Halsted St.

I33KĮIKTAI keli metai atgal kuomet patogu- 
mais naudojosi tiktai turtingieji žmonės, 
dabar naudojasi tais patogumais visų 

klesų žmonės — pasidėkavojant public utility 
kompanijoms. <

k

Turtingi ir bėdni žmonės, vienodais patogumais 
ir vienokia kaina, dabar turi didelį patogumą su 
elektros šviesa. Tortingų žmonių virėjas, virda
mas ant gaso, neturi didesnių patogumų prieina
mų kiekvienai šeimininkei, kiekvienoje cottdge. 
Bėdni žmonės gali važiuoti taip toli kaip ir kiti 
su savo transferiu.
Bet reikalavimas patogumų nepasiliaus kuriuos 
public Utilities teikia. Vartojimas vis didinasi, 
nes kainos yra nebrangios.
Tas tikrumas garantuoja ateičiai saugumą dėl 
650,000 Illinois vyrų ir moterų, kurie yra savi
ninkais apsaugų; kurios reprezentuoja didžiau
sias dirbtuves kurios teikia šį demokratišką pa
tarnavimą.
Jus taipgi galite lengvai tapti savinihku šių pub
lic Utilities ir gauti reguliarius dividendus kas
met bile už kokią sumą apie 6% p metus.
Tūkstančiai jau yra pasiekę finansinę neprigul- 
mybę su tokiais saugiais, “namie” investmen- 
tąis. Daugumas pasekė planą taupyti lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais, pradedant taupyti tik 
su keliais doleriais. Maloniai parodysime jums 
kaip tai galima padaryti, jei tik mums parašysit.

Utility Securities
COMPANY

72 West Adams Street, CHICAGO
St. Lollis Milvvaukee Louisville Indianapolis

UtUity Securities Company, 72 West Adams Street, Chicago 
Malonėkite atsiųsti man litferaturos apie jūsų lengvu išmokėjimų 
planą dėl investavimo public utility securities. Suprantu, kad už 
šį reikalavimą neturėsiu jokios atsakomybės.
Vardas .........7  ........ ........................... ’.............•..............................
Gatvė ..................... '.............................. .............................................
Miestas .............................................  Valstija ....................... ........

dieną musų laivas ėjo tuo kana
lu pralenkdamas įvairių įvai
riausių, tame skaičiuje ir latvių, 
vėliavų, laivus. Vakarojant su
stojome ties Kielio miestu, kur 
gražių kalvų šlaitais išsidraikė 
gražus Kielio fiestas su garsiu 
Kielio universitetu. Nertukus 
vėl šliaužėme. Sakau, šliaužė
me, nes musų laivas tik tedarė 
15 mazgų į valandą. Aišku, kad 
gana įkiru taip lėtai pukšenti, 
bet ką-gi padarysi. Musų lai
mei jura buvo rami — kaip vei
drodis. O pakeliui tankiai su
tikdavome įvairių - įvairiausių 
laivų ir jiems panašių geldų. 
Retkarčiais išvysdavome Vo
kietijos krantus. Taigi visais 
tais vaizdais besigėrėdami, stu- 
mėme savo kelionės dienas-

Kadangi nei knygyno, nei po
piergalio laiškams antroje ir 
trečioje klasėje nebuvo, tai tek
davo anksti gulti. Bet užmigti 
retai kada anksti pasisekdavo. 
Mat, kaip tyčia apie 8-9 valandą 
lepus ponai pradėdavo maudy
nę. Vonių vandenį šildydavo ne 
tam tikruos katiluos, o pačioje
vonioje garu, variniais vamz
džiais, kurie kat pasiutę šnypš- 
davo ir birbdavo ir jokiu budu 
su miegu nesiderindavo.

Mudu su Jankum vėl notą. 
Pagelbėjo: maudytis pradėjo 
ankščiau, tad apie 8 vak. baig- 
davtj. Vadinasi, galų gale “ne
kultūringos lietuviškos kiaulės”, 
kaip paprastai tų laivų ponai 
pratę vadinti, kultūringos anglų 
vėliavos laivą baigė tvarkyti! 
Tik gaila, kad tą tvarką pasise
kė įvesti prie Klaipėdos beartė-

KREIVOS AKYS

Paskiau 
, f • 

Californijos. Nuo 3 iki 60 metų 
Atsilankykit dėl dykai išegzaminavimo.

Pirmiau
6000 išgydyti) nuo Chicagos iki 

amžiaus. •

Akiniai tinkamai pritaikinami. Tonsilai išimami su pagelba 
Twillght užmigdymu.

Dr. F. O. CARTER
177 N. Stot: St., Chicago, III.

Valandos nuo 0 iki 5. Nedalioj nuo 10 iki 12.

jant, kada kelionė mus gerokai 
pakamavo-

Kai dėl maisto, tai nesinori 
nei kalbėti. Po to, ką mes gau
davome “Leviathaue”, Čia atro
dė tikra mizerija, šėrė kokiais 
tai neskaniai pagamintais su
rogatais, tankiai pasenusiais 
produktais. Virtuvės srity pro
testai ir nusiskundimai nieko 
nepadėjo, todėl kad geresnių 
produktų laivo sandeliuose ne
buvo. Jei kiek atsigavau “Le- 
viathane”, tai tiek pat netekau 
“Baltaroje”. Vienu žodžiu, fe!

(Bus daugiau)

DR. W.
YUSZKIEWICZ, 

D. C. D. O.
Musų gydymo 1»u<his liktai no- 

turalis (be gvdnol ų ir be operaci
jų). Pasekmingai gydomi r«'u- 
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, juRiviškumą, galvos skaudėji
mų, širdies, plaučių, žarnų, kepe 
nų, inkstų, gerklės, nosies, akių» 
ausų ir kitas ligas.
1107 Milwaukce Avė., 2 fl.

Tcl. Hrimswck 3161
Valanda: nuo 0 r to iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nekėlioj mm 10 r\to iki ‘! l “ pi* IU

- ______
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RETAS KOLONIJŲ 
PINIGAS.

1737 metuose copper trijų 
pensų pinigai buvo išleisti 
Granby, Conn. Vienoje pu
sėje buvo stirna, su legenda: 
“Įkainuokit mane kiek jus 
norit”, kitoje pusėje buvo 
trys kųjai, apsupti karūno
mis, su šia legenda:

“Aš esu geras copper”. 
Trinerio kartusis vynas gali 
turėti panašius obalsius: 
“Aš esu gera gyduolė, ap- 
kainuokit mane taip kaip 
jus esat užganėdintas ma
nim”. Ištikrųjų visi yra už
ganėdinti su Trinerio Kar
šiuoju Vynu. “Dover, Ohio, 
Dec. 14. Trinerio Vynas 
yra labai geros gyduolės. 
Aš turėjau skilvio trubelius 
per ilgų laikų, nieks man ne
pagelbėjo, bet dabar aš jau
čiuosi daug geriau. Sam 
Gerber.” 1 butelis, $1.25, 
sampelinis butelis prisiun
čiamas po gavimo 15c per 
Joseph Triner Company, 
1333 So. Ashland Avė., Chi
cago, III. Jūsų vaistininkas 
arba gyduolių vertelga turi 
taipgi Trinerio Cold Tablete 
dėl jūsų. Bandykit jas, jos 
yra labai veikiančios! Nuo 
reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų Trinerio Liniment 
yra geriausia pagelba.

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet Šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės
'fie Peoples furni/ufe (fapcntlf

Md tad ibvUi Mi

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19tto Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciall- 

ikumas.

3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

Garsinkite^ Naujienose

Paavo Nurmi, Suomi 
jos sporto galiūnas

[“l..’’| Pasaulio geriausias 
bėgikas, suomis Paavo Nurmi 
yra nugalėtas per lenktynes 
Berlyne. Yra nugalėtas du* kar
tu. Pirmu kart vokiečio Otto 
Peltzer, antru kart - švedo 
VVide. Vokiečių krykštavimas 
stadijone Berlyne pergalės me
tu buvo neišpasakytas, jis su
sijungė su “Deutschland, Deut- 
schland nber alles!” garsais. 
Nugalėtasis, suomis Nurmi, di
delio susikaupimo vyras, tepa
lu atė savo kolegoms-nugalėto- 
jams rankas ir dingo niekeno 
nepastebėtas minioje, kaip koks 
gyvas simbolis apie garsumo 
šiame pasaulyje trumpumą ir 
tuštumą. Kitaip dar šis straips
nis galima butų pavadinti “tau
tos gedulą • dėl vienos sekun
dos”. Nes Nurmio pralaimėji- 
ęno laika skirtumas tesudarė 
viena ,sekunda ir 8/10! Visa 
suomių tauta, taip impulsingai 
visuomet reaguojanti į sporto 
reiškinius, gedi tikrai.

Telegramos apie lenktynių 
nepasisekimą. Suomijos pasiekė 
drauge su žinia apie pasikėsini
mą prieš Mussolini. Pirmoji ži
nia yra padariusi čia didesnio 
įspūdžio. ši/skelbė: 1500 moto
rų distancija Otto Peltzer bė
go 3,51 (naujas pasaulinis re
kordas), Edvin Wide’ (švedas) 
8,51,8* ir Paavo Nurmi 3,52,8. 
Nurmi trečiuoju! Nurmio pir
miau jo nustatytas pasaulinis 
rekordas išnešė 3,52,6.

Vienas laikraštis aprašo šias 
lenktynes taip: Bėgant arenos 
vingiu paskutinį kartą pirmiau
sia bėgo Wide, suspėjęs aplenk
ti ir Peltzerą ir Nurmj, bet jis 
ilgainiui nepajėgė atsispirti 
Prie sekančio vingio Peltzer’is 
suspėjo aplenkti Nurmį ir pra
dėjo .paąkutiniąją sunkiąją ko
vą su VVide. Visi trys bėgikai 
veik susigretinę, kovojo iš pa
skutiniųjų arti vienas kito. Vi
siškai arti tikslo VVide buvo 
aplenkęs Peltzerį kokiais 15-os 
metrų,s bet greitasis vok ietys 
pačiu paskutiniu momentu ne 
tik pavijo VVide, bet dar užva
rė du metrus daugiau ir tuo 
budu laimėjo lenktynes. Nurmi 
bėgo atsilikęs 100 metrų, ket
virtasis Bucher, nepribėgęs 
iki galo 300 metrų, pasidavė. 
Nugalėtojo laikas buvo feno- 
menališkas: 3,51.

Krykštavimą, įvykusį po per
galės, sunku ir aptašyti. Pelt- 
zeris šiandien yra laikomas čio
nai tautos “didvyriu”.

Bet to negana — kitą dieną 
telegramos pranešė: švedas 
VVide yra nugalėjęs Nurmį. 
Nereikėjo ir telegramų, žmo
nės, kaip kokiu instinktu Suo
mijoje sužinojo apie nepasise
kimą. Visi tediskutavo to ne
pasisekimo priežastis, Suomi
jos, sporto šalies, ateitį ir Suo
mijos padėtį bendrai. Vienas 
laikraščių net- sulygino susida
riusią padėtį su Napoleono nu
galėjimo metu, ir žmonės tuo
met negalėjo įtikėti ir pripras
ti prie padėties visiškai nau
jos.

Dviejų anglų mylių (3,218 
metrų) bėgimas, einant Stock- 
holmo laikraščiu: “Svenska 
Dagbladet” vyko sekančiai:

“Pasirodžius VVide ir Nurmi, 
jie buvo karštai pasveikinti 
žmonių, jų plojamų katučių. 
Buvo matyt VVide turįs dau
giau žmonėse simpatijų ir jis 
turėsiąs laimėti. Bėgikai pasi
ruošė bėgti. Be Wide it* Nurmi 
lenktynosna dar stojo ameri
kietis Goodwin, suomis Katz 
ir keturi vokiečiai. Padavus 
signalą spruko pirmutinis Good- 
win, vejamas Katzo, Nurmio ir 
VVide. Nurmi nutarė, jog tem
pas esąs kiek per lėtas ir nubė
gęs pirmus 150 metrų, pradėjo 
vesti, pasinaudodamas savo 
ypatingu bėgimo budu. Jis nu
matė, kad turi paspausti iš 
kart, nes, kaip paaiškėjo per 
vakarykščias lenktynes, Wide 
paskutinėje diatanetfoje yra La
bai srtiprus.

Prasidėjo nematytos varžyty
nės. Aplėkę pirmų lankų Nur 
ini ir VVide buvo palikę užpa
kalyje kitus bėgikus, nors pas 
kui* juos bėgo ne pertoliausiar 
amerikietis Goodvvin, tepasili- 
kęs per 6 metrus. Antru kartu 
apie areną bėgant skirtumas 
padidėjo jau visais 20 metrų ir 
didėjo vis labiau. Nurmi,vis 
buvo dar pirmuoju. VVide, kaip 
koks šešėlis, vijos jį, teatsiti
kęs per du metru. Pirmus 1000 
metrų Nurmi, vis dar pirmuo
ju, nubėgo per 2.44,8; 15(H) — 
4,14. Buvo aišku, kad VVidr 
be ypatingo atsidėjimo gali sek
ti Nurmi, nors šis daug kart’ 
mėgino “nusikratyti” švedo, 
pavartojęs savo ypatingą bėgi
mo manierą. VVide, neminda 
mas perdaug kulnų suomiui 
bėgo atatinkama nuo jo distan
cija. Nurmi dar paskubėjo 
2000 metrų jis nubėgo per 5,36 
buvo matyt, kad pasaulinis jo 
nustatytas rekordas silpnėja 
Visi klausė savęs, ar bepajėgs 
Wide pavyti Nurmj, ypatin
gai prie galo. “Šveisk, VVide”! 
— klykavo kai kurie švedai. 
Pagaliau, paskutinis, turįs nu 
lemti arenos lankas, švedas su
skubo kiek įmanydamas ir leng
vai pervijo Nurmj. Argi Nur 
mi pasiduotų? Jis kovojo tik* 

suomio atkaklumu, bet, ne
žiūrint į tai, atstumas tarp 
juodviejų kaskart didėjo. Be
siartinant tikslo, buvo jau vi 
li.škai aišku, jog nugalės šve 
Tas ir tikrai ypatingu gražiu 
bud u ir nepaprastu greitumu 
’is prilėkė virvę. Tūkstančiai 
žmonių pritarė savo riksmais. 
Nurmi antrą kart nebepataiso 
nai buvo sumuštas. Wide nu
statė naują pasaulinį rekordą 
Pasaulio meisteris Nurmi, da 
bar sumuštas, vėl kratė nudžiu
gusio nugalėtojo ranką, ir vė’ 
tepastebimas dingo- minioje 

Muzika grojo: “Du gamla, du 
fria” (vadinas: Tu senoji, Ti 
’aisvoji) ir visi švedai šauki 
besidžiaugdami kol užkimo 
Švedijai nušvito graži diena”.

Tatai įvyko š. m. rugsėjo 12 
dieną. Wide bėgo savo dv‘ 
dilgių mylias 9 min. 9,14 sek 
(naujas pasaulio rekordas): 
Nurmi gi per—9 min. 0,5 sek 
Visos keturios ir šešios dešim- 
talio sekundų ilgiau. Sporto 
vėliava Suomijoje nuleista, ne
senai dar pasaulyje garsusis he
rojus nuvainikuotas.

Kas bus su Suomija pasaulio 
opinijoje? Kas bus su Suomijos 
sportu ir su Nurmi?

Klausimas nebergždžias. Apie 
Nurmi buvo leidžiamos knygos 
Nurmi’ui turėjo būti pastatytas 
paminklas. Gražiai nulipdyta 
ir bronzoj nulieta Nurmi sta
tula (bėgantis Nurmi; apie du 
kartu didesnė už normali žmo
gaus ūgį) buvo jau baigta. Del 
’ėto suomių budo ramiai buvo 
svarstoma: kur, kuomet, kaip 
itatyti šio yyro paminklas. Jam 
surinkta buvo tautos pinigų. Jis 
•škplė Suomijos vardą Ameri
koje. Jei pusiaurimtai sakoma, 
kad apie Suomiją pirmą kart 
sužinota 1920 metais, po Ant- 
werpeno Olimpiados, po suo
mio Nurmi pasakingų pasižy
mėjimų, tai jau vėliau, po Nur
mi 'pasižymėjo Amerikoje, 1924 
metais suomių valdžios finansų 
atstovams, ačiū Nurmi, pavyko 
lengviau sureguliuoti savo fi
nansinius klausimus, su Ame
rika ibei užtikrinti Suomijai 
paskolą. Sugrįžtantis iš sveti
mų šalių su 'laimikiu Nurmi fo- 
grafavos kartu su Jungtinių 
Valstybių prezidentu Coolid- 
ge’u.

Kas atsitiko 1,8 sekundų ir 
4,6 sekundų mažiau, ir viskas? 
Mes, neįgudę į sporto paslap
tis, nebepajėgtume to suprasti. 
Tai visas Nurmi gyvenimas, 
kurs buvo pašvęstas vien lai
mėjimui pasiekti.

Paavo Nurmi yra gimęs gau
singoje, bet mažai pasiturin
čioje dailidėj šeimynoje Abo 
(Turku) mtebtfe, 1897 metais.

Jau 9-tais metais pradėjo “d(>- 
nėtis sportu”, t. y. galėjo su
karsti lengvai visus 10 kilomet- 
•ų, nors ir “sopėdavo kojos”, 
kaip jis prisimena. Nors apie 
ai bijodavo sakytis namiškiams 
lel tam tikros savos politikos. * 
\Tuo 12 metų vaikui tenka su- 
idurti su “žiauriuoju gyveni
ni!”, kalbant musų dainininkų 
stiliumi. Tėvas mirė, likos mo- 
Jna, jis pats, Paavo, vyresny
sis ir dar 4 mažesnieji. Visi su- 
■igrudo vienon virtuvėn, kn- 
’ioje šiaip ir išgyveno ilgus 
netus. Jaunikaitis turėjo nu
loti treniruotis. Reikėjo uŽ- 
lirbt duoną. Pagaliau viskas 
ūmojo, jog perdaug išsitampy- 
i jaunam neprjdera, jokio do- 
’o sportininko tuomet iš jo 
teišeis. - Pirmiausia reikia sii- 
tręsti. Vaikas nustato sau at
ities programą ir ją nuosek- 
iai vykdo per visus šešerius 
netus. Būtent: pasidaro visiš
kai vegetaru; kad ir mėgsta 
kavą, visiškai atsisako nuo jos-. 
Kaip laikrodis griežtu punktua- 
umu kas vakaras apie 9-tą vai. 
krinta lovon. Nerūko.

Tik amžiaus ' 15-tais metais 
tradeda treniruotis. Tris ketu- 
’is kartus į savaitę bėgdavo po 
?—6kilometrus dėl greitumo. 
’914 metais (17 metų) pasiro- 
lo pirmą įtartą viešai Suomij<>- 
e ir nugali juniorų grupę. Tuo 
ne t u atslūgo nuo vegetarą vi
lto, pradeda valgyti viską, nors 
iaip jau daugiausia maitinas 
niltų valgiais ir pienu, ’i'reni- 
•avimas: dažnai per dieną nu- 
'ina 8 25 kilometrus, vakarais 
lel greitumo nubėga 80—100 
netrų ir dar 2—6 kilometrus 
ižsigrudyti. Dieną šiaip jau— 
kirbas dirbtuvėje. Vakarais 
'imnastika, pridarant gana 
riukšmo šeimynos namuose, 
rienatiniamo kambaryje. Vaka
rienė 9- guolis.

1916 metais (19 metų) 2,000 
netry galėdavo nubėgti veik 
»er 6 minutes. Suomijoje tapo 
intru bėgiku (po garsiojo To- 
°)‘ ■ '

1919 m. pašauktas kariuome
nėn ir buvo pragarsėjęs, kaipo 
greitasis kareivis”. Keldamas 
ešiomis nužengdavo iš ryto 
avo gera valia po 10—30 kilo- 
netrų prieš sugrįždamas į ka- 
eivio oficialius muštrus. Kas- 
ien dar bėgdavo po vieną, iki 

’ešimties kilometrų, greitumą 
šmiklinti. Kai buvo suomių 
kareiviai sustatomi lenkčių su 
isais prietaisais. Nurmi galč- 

’avęs visai lengvai nubėgti iki 
?0 kilometrų, kai kiti draugai 
'os bepaeidavę. Tuomet jį “at- 
*ado”. 'ruomet 10 kilometrų 
Gilėdavo nubėgti per 32,56 mi- 
mčių, nors dar nebeįveikdavo 
kiek greitesnį suomį, Stenroos, 
tas’ižymėjusį savo ištverme il
gose distancijose. **> 

(Bus daugiau)

kad

Viešas Pakvietimas
Visuomenės

šiuomi kviečiam visus,
išvien galėtume pastudijuoti 
įpie didelius ir stebėtnus daly
kus, ypatingai kas link Jėzaus 
kristaus, jau čia esamą, nes šia
me piutės laiku yra buris krikš
čionių tikrai pasišventusių Die
vui ir jie pranašysčių švesoje 
mato Kristaus čia esama ir Jo • *
darbus...

Šitą be galo linksmą žinią ir 
jos svarbą, turėtų atkreipti 
kiekvieno domę, dauginus ant 
visko, kas tik yra pasaulyj su
dėjus į krūvą.

Todėl mes atsišaukiam prie 
gerbiamos visuomenės, prašyda
mi, kad tyrinėtumet Bibliją, da
bartinėje šviesoje. Nes ar ank
ščiau ar vėliau reikės tai daryti. 
Nes yra' parašyta: “Visi keliai 
lenksis prieš jį”.

Tuom tikslu surengėm prar 
kalbas, nedėlioj, Sausio 16 d., 
1927 m.,,C. S. P. S. svet., ant 
48 ir fe. Honore St., Chicago, III. 
Pradžia lygiai nuo'6 vai. vale 
Kalbės S. J. Beneckas. Įžanga išmokti
liuosa* nebus kolektos.

Renfria ir kvi&čia T.B.&S.

METINIS’ ATMINIMAS

Petras Povilaitis mirė Sausio 
2 d., 1926 ir tapo palaidotas 
Sausio 4 <1., 1926 ant Šv. Ka
zimiero kapinių. Nubudime pa
sitiko moteris Paulina ir dvi 
dukterys Marijona — 23 ir Bro- 
nislava 13 metų ir sūnūs Ka
zimieras 17 metų ir kitus gi
mines ir pažįstamus.

Metiniam atminimui musų 
neužmirštamo vyro ir tėvelio 
bus atlaikyta mišios Nekalto 
Prasidėjimo Marijos Panos pa
rapijos Bažnyčioj, Panedėlyj, 
Sausio 17 <1., 8 vai. ryto. Mel
džiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti ant 
pamaklų ir. atsiminti musų ne
užmirštamo ir mylimo Petro.

Nuliūdę,
Moteris, Vaikai, Broliai,

Sesuo ir kiti giminės

A "f" A
• «

Padėkavonė

JUOZAPATA
SEMANAVIčIENfi

Dėkoju visiems savo drau
gams, draugiems, pažįstamiems 
ir giminėms, dėkoju nuo širdie^ 
už suteiktą man užuojautą, už 
tai kad teikities atlankyti ir 
palydėti į paskutinę poilsio vie
tą mano mylimą, neužmiršta
mą žmoną Juozapatą Semana- 
vičienę. Matant tokį malonų 
mano draugų, pažįstamų, gimi
nių ir visų atsilankusių ir da
lyvavusių prijautimą, man bu
vo daug lengviau pergyventi šį 
skaučių smūgį. Nuoširdžiai dar 
syk j tariu ačiū visiems, visiems.

Justinas Semanavičius

STEBĖTINAS DARBAS» f .i <!■■(!
* • v

Jeigu žmogus ką padaro nau
ją daiktą, tai nėra stebėtina, bet 
jeigu padirba iš seno naują, tai 
žinoma yrą 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, ib netik pianus, bet kiek
vieną medžio darbą perdirbu iš 
seno į naują.

Taipgi, jeigu kas nori pirkti 
naują pianą, padedu išrinkti, 
nuvedu pirkėją tiesiog į dirbtu
vę ir 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:

A. G.
3225 Lowe Avė., Chicago

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 vaitokit Lietuvos saldai- 
nes. į

Kas tiktai1 galite, nepraleiskite 
Kalėdų švenčių be Lietuviškų sal
dainių. Turime jvairių rųšių, ge
riausių saldainių ir šokoladų.

Visad kreipkitės dėl saldainių 
pas:

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

Yards 6062.

FUT
. IŠNAIKINA

Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses ir kitus 

stubos vabalus.

gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

Kra? • chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal. 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J, W. Beaudetto
VIRAUI ASHLAND STATE 

BANKO

1809 So, Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 ifi 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nedt 
lioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietų 

REZIDENCIJAI • 
2226 Manball Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAI 

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

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Vfusų patarnavimas laidotuvėse ir 
mokiame reikale, visuomet ėst) 
<anžinin?as ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, III.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place
Chicago, III.

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

Tei. Canal 1271 
ir 2199

Phone Boulevard 52®3 
Privatiniai Ambulansai '

L J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso-

> kiems reikalams dieną ai naktj.
1646 W. 46th SU Chicago, III.

V............ — i ■ !■■■■>■ ...................  i r . . i ■■■>

A. PRABISH
GRABORIUS

Automobiliai visokiems reikalams.
Pašaukus naktį greit suteikiam 

patarnavimą.

2205 Lake St., Melrose Park, III.

Phone Melrosa Park 797

Phone Boulevard 7314
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms,
I Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St„ Chicago k >

--------------- ---- - ---------- -5
Turkiškos, Rusiškos

Sulf arinės Vanos Ir
Elektrikinis Gydymas

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

Mineralines, sulferinSs vanos 
duoda didžiausią kraujo* cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligi}.

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

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

Atdara dieną ir naktj 
Phone Boulevard 4552

k" - — - — — ■

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienai.

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė j naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 valandai 
vakare, kasdien.

Nedėliomis uždaryta.
3302 So. Union Avė.

CHICAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS ,AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste Ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma 
Iii usias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama f mokyklos vaikus. Val i 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas. ą

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., 8 augltas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėkit mano iškabo*

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

SERGANTI ŽMONES
Jei jus turi*; sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
pūslės, užkrečiamas 
ligas, Šlapumo arba 
p ri va t iškas ligas, pasi- 
tarkit su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

DR. ROSS per trisdešimtį metų 
besispecializuodamas jsigiįo pilna su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausį 
gydymą

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

Serganti žmonės yra kviečiami pa
sinaudoti tokiu pačiu gydymu per br. 
Ross kur jis yra išgydęs tūkstančius 
kitų.

MOTERYS su “soclalėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chrorfiškų tro
belių yra gydomos modemišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien.

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

Kampas Monroe St«, Crilly BaUding 
Imkite elevatorių iki penkto angito. 
DVIDEŠIMTS PENKI METAI 

TAME PAČIAME NAME.

Vyrų priėmimo kambarys 500. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Atsiftaukit, Informacijos Dykai

| Jei plaukai slenka? 8 
I Naudok | 

™<PuJ/les



šeštadienis, Sausis 15, 1C27
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Laisve — kalėjime
Pasirodo, kad kai kas ir ka

lėjimą skaitą didžiausia laisve 
ir sutinka dauv noriau butj ka
lėjime, negu ant laisvės, nes 
kalėjime numato daugiau lais
vės. negu būnant laisvu.

Taip atsitiko andai ir šeimi- 
ninią reikalų teisme. Prieš 
teisėją stojo jau pagyvenusi 
pora. Kaip paprastai, skundė
ju buvo pati. Ji skundėsi, kad 
vyras neina dirbti ir jos neuž
laiko. Vyras gi teisinosi, kad 
jis jau tryt mėnesiai yra be 
darbo ir darbo niekui- 
negali gauti. Teisėjas jo pasi
gailėjo ir liepė jam gryšti pas 
pačią. Bet jis griežtai atsis-a- 
kė. Teisėjas gabaus negalėda
mas jį įtikinti, kad jis gryštų 
pas pačią, nuteisė jį šešiems 
mėnesiams kalėjimam Nuteis
tojo net veidas nušvito.

Ačiū, teisėjuu, -džiaugsmin
gai jis ištarė,—nors syki tu
rėsiu laisvę.

Iššoko per langą
Sužeistas karo veteranas E 

L. Spillman, 35 m., pašauki 
telefonu į San Francisco savi 
pačią ir taręs jai kelis žodžius 
ir nė neužkabinęs telefono, šo 
ko iš šešto augšto lango La- 
Šalie hotely ir užsimušė ant 
vietos. Saužudystė tapo su
sekta, kada telefono operatorė 
pasiuntė vaiką * pažiūrėti kas 
atsitiko, nes Spillman pašaukęs 
pačią pasakęs kelis žodžius su
stojo kalbėti, bet telefonas te
bėra atdaras. Vaikas rado at
darą langą ir ant gretimo ne
augėto namo stogo pamatė 
lavoną. Spillman nesenai atvy 
ko iš San Francisco' ir buvo nu
siminęs dėlei nuolatinio kentė
jimo nuo aplaikytų .kare., ząiiz' 
dų.

Open Forum
Pereitą sekmadieni prieš Chi 

cago Forum kalbėjo amalga 
m ei tų rubsiuvių unijos prezi 
dentas Sidney H iii man. šį sek
madienį po piet prieš Forum 
(Erlanger teatre) kalbės Mar 
gare t Bondfield, narys Angli
jos parlamento. Ji yra viena 
iš vadovių Aąglijos Darbo par 
tijos ir buvo narys Bamsay 
MacDonald kabineto. Jos kal
bos tema bus “What Priče 
Labor”.

Gal mirs dėl auto
mobilio

Policistas Hollaron bandė 
užkrenkiuoti policijos fliverį, 
bet krenkis “spirė” ir numušė 
ranką. Paskui pasidarė krau
jo užnuodijimas ir ranką rei
kėjo nuplauti. Teėiaus ii- tai 
mažai pagelbėjo ir gydytojai 
nesitiki išgelbėti policisto gy
vasties. . • i ■ • J Į j

Nuteisė kalėjimai!
Du jaunuoliai iš Mihvaukee, 

kurie, prisipažino, kad jie apsi
ginklavę žaisliniu revolveriu, 
apiplėšė keletą žmonių gatvė
se, liko nuteisti nuo 3 iki 20 
metų kalėjimam

Užsimušė krisdamas 
ant šalygatvio ,

Joseph Pilce, 32 m., 5428 W.
22 PI./ Cicero, irusio 8 d. prie 
savo namų parkrito ant šaly
gatvio ir tiek tunkiai susižei
dė, kad vakar pasimirė pavieto 
ligoninėj.

SPORTAS
UMVERSAI, KUUBAS

Rytoj 3 vai. po pietų Uni- 
versal kliube (81 I W. 33rd St.) 
kaip ir paprastai, treniruosis 
ristikai ir Ims sunkiųjų* vogų| 
kilnojimas. —N.

Diena, vakaras ir naktis

 NAUJIENOS, Cldeago, Ui.

Chicagos Lietuvių Draugija 
Sav. Pašelpos rengia dieną, va
karą ir naktį, nes jos koncer
tas, balius ir šokiai prasidės 
rytoj nuo P vai. po pietų ir 
tęsis iki po 12 vai. nakties. Tai 
bus draugiškas balius, nes sit
is gerti valgyti, pasikalbėti 

apie 700 Draugijos narių' ir 
įpie 1000 jų giminių ir drau
gų. Tai bus koncertas, nes dal
iuos Birutės choras, solistai, 
Inetai, kvartetai, bus muzikos 
r juokų. Tai bus šokiai, nes 
iems skiriamos t ar 5 valan- 
’os ir pasamdyta didelis or
kestras. Taipgi bus formalus 
^dalijimas dovanų sveikiau- 
iems Draugijos nariams.

Parengimas įvyksta Wicker 
'ark svetainėj, 2040 W. Norlh 
\ve.

Chicagos Liet. Draugija yra 
isos Chicagos lietuviškų drau- 
ijų aristokratas. Ji didesnė 
ž visas kitas; ji turtingesne; 
i turi geresnę tvarką už vi- 
as kitas; į ją priklauso patys/ 
arinktieji lietuviai vyrai ii 
loterys; jos mitingų vieta ste- 
ėtinai puošni ir patogi.
šita Draugija ir parengimai! 

legali tenkintis tokiais ti$, 
:aip kitos draugijos turi. Mat 

Savitarpinę priklauso tik ap- 
viestesnieji darbiniiikai, amat- 
inkai, biznieriai, profesionalai, 
tudentai, todėl bite- kuo jų-ne- 
atenkinsi. Todėl .ir rytojaus 
'arengimas bus pavyzdžiu to, 
as yra geras ' parengimas, 
orthsidieiiams jis tikra šven- 

ė. Kitų kolonijų lietuviams 
idelė išeiga. Visos Chicagos 
rganizacijos vengia turėti bi- 
* kokį parengimą, kada Savi* 
irpinė rengia, nes publika jau 
ina kur eiti ir kur bus gen
iau.

Kas mėgsta bu ii skaitlingame 
>ury inteligentiškų žmonių, 
;as nori matyti dąiliaupias 
’hieagos lietuvaites, siisipažin- 
i ir pasikalbėti su protingiau- 
iais ir džentelmoniškais Chi- 

'.agos vyrais, tas negali išveng- 
i neatsilankęs j Savitarpinės 
larengimą.—Arabas.

J. Lapaitis smarkiai 
susirgo
■1 .....r " "

Užvakar Naujienų linotai- 
istas, J. Lapaitis, atėjo į dar

ią sveikas. Porą valandų pa- 
irbėjęs staiga nualpo ir veik 
leteko sąmonės. Jisai buvęs
>e vakarienės ir tiktai suval
ęs vieną obuolį, nuo ko ir ap- 
irgo. Pašaukta Dr. Bertašiys 
ipžiurėjo ir davė gyduolių. Gy- 
Inoles laikinai 'pašalino skau- 
lėjimą viduriuose, bet vėliau 
skaudėjimas atsikartojo. Ka
dangi jau buvo vėlus laikas ir 
vietinių gydytojų nphiivo gali
na prisišaukti, tai pašaukus 
ietuvių Hub Cabą į koletą mi
nu tų mivežė jį pas Dr. A. Da- 
/idonį. Dr. Davidonis ištyrė, 
kad nėra chirurginis dalykas, 
suteikė jam galimą pagalbą, 
kas staigiai sumažino skausmą 
ir ant rytojaus J. Lapaitis jau
kėsi visai sveikas.

Pasak Dr. Davidonj, buvo 
staigus skilvio “gastritis” ir to
dėl Ii ligonis buvo labai susir
gęs. Jeigu ne ūmi daktarų 
pagalba, tai ir labai rimtas da
lykas butų buvęs.

Reikia pasakyt kiek ir apie 
lietuvių Hub'1 Cab kompanijos 
gerą patarnavimą. Miestąs iš 
sniego negalėjo išsikasti ir ki
tų cab’ų veik negalima buVo 
prisišaukti dėl didesnių “tri- 
pų”, o lietuvių Hub Cab. Co. 
visuomet yra prisidengusi pa
tarnauti. Cabas, kurs mus ve
žė, buvo “Christler-80”, kurs 
eina kaip traukinys, skindamas 
sniego pusnis. Apie Humboldt 
parką daugelis automobilių gu- 
i sniege nuskendusių, o musų 

cabas kasė sniegą, kad net lan
gai drebėjo. Nuo Dr. Davido- 
nio ofiso, 4910 S. Michigan Av.,

Į Pači tie and Atlantic Photo J . jy,

Nugalėtojas ir nugalėtasis. Baltoji pelėda, kuri nugalėjo 
‘American Trader” laivo katiną.

įmanomais budais teisins Lie
tuvos smurtininkus. Nepavydė
tina bus jų rolė.—B

iki 3311 Evergreen Avė., mus 
atvežė į 15 minučių.

Mes patariame lietuviams vi
sada samdyti lietuvių Hub Cab 
automphilius, todėl, kad jie ve
ža kaip toli kas nori, kuomet 
kiti cabai tokiame ore nenori 
to daryti.—Reporteris.

Juodieji fašistai'mitinguos
Chicagos lietuvių juodieji 

fašistai iš klerikalų jibazo, vi
są laiką tylėjo ir tik retkar- 
čias nedrąsiai pasidžiaugdavo 
per savo škapleminkų organą 
delei jų “brolių Kristuje” įvy
kinto per varto Lietuvoj, kur 
fašistų ir klerikalų gaujos 
(daugiausia buvusieji klerika
lų ministeriai, kurie buvo trau
kiami teisman už jų papildytas 
beministeriajijant suktybes) 
ginklo pagelba nuvertė teisė
tąją Lietuvos valdžią ir patys 
neteisėtai pasiskelbė šalies val
donais ,pastatydami savo netei
sėtos smurtininkų valdžios prie
ky A. Smetoną, kurio didžiau
sias pasižymėjimas yra tame, 
kad moka gerai pokerį lošti. 
To pervarto šalininkai, musiš- 
kiai juodieji fašistai išpradžių 
nedryso krykštauti ir rodyti 
didelio džiaugsmo, nes žinojo, 
kad netik visi pažangieji lietu
viai, bet net ir pavapi j onys 
tam smurtui nepritaria. Bet 
dabar fašistai jau drąsinasi ir 
nori lysti iš savo uolų, kad pa
rodyti visiems . savo veidą. Tuo 
tikslu jie sumanė mitinguoti 
rytoj po piet. Fašistų veidas 
yra gerai žinomas,—tai keletas 
kunigų ir jų pakalikų, kuriems 
smilgų, kad smurtininkų val
džia stvėrėsi teroro priemonių, 
na vergė Lietuvos liaudį ir prar 
dedama kelių caro oficierių 
(kurie gal ir ne vienam lietu
viui daužė snukius jiems tar
naujant senojoj caro kariuo
menėj) bando valdyti šalį vien 
durtuvo pagelba. Jie yra smur
to, prievartos šalininkaij ku
riem s baisu, kad Lietuvos 
žmones neįgytų laisvės ir ap
švietus, kad negalėtų patys sa
ve valdyti, bet kad vis virš jų 
galvos klebonšikai-cariška na- 
gaika kabotų; kurie anuomet 
pasakė, kad “Lietuva turi bū
ti katalikiška, arba jokios’’, 
kuriems meilesnė kleboniškoji 
Lenkija, negu laisva, depiokra- 
tinga Lietuva. Jie nori tokios 
tvarkos, kokia yra jų parapi
jose: kunigas visągalis, o para- 
pijonys (piliečiai) —be balsė 
minia, kurios pareiga tik kant
riai klebono jungą nešti.

Tokie lai gaivalai rytoj mi
tinguos ir, žinomu, visais jiems

Birutės Fondas
Čikagos muzilįalė draugija 

Birute jau gyvuoja dvidešim
tus metus. Per šį laikotarpį 
ji nemažai darbo yra nudirbu
si savo linkmėj, vienok ateity 
musų Birutės laukia dar dides
ni, inlensingesni darbai. Lai
kai mainosi,, žmonių nusistaty
mai keičiasi^ reikalavimai di
dinasi. Kelioliką metų atgal 
musų visuomenė neperdaugiau- 
sia reikalavo iš scenos mėgėjų: 
keletą dainelių padainuota, tū
las veikalėlis sulošta kadir su 
dideliausiomis paklaidomis ir 
visai menku prisirengimu, bet 
musų publika ’ į tai visai ne-, 
žiūrėdavo kritiko akimi, šian
dien mes esame pasistumėję 
prieky n tiek, kad reikalaujame 
iš musų scenos menininkų tik
rojo meno. Bile kuomi nebe
pasirodys!.

Birutė tai senai suprato ir 
visą laiką buvo lyderiu. šio 
sezono jos parengimai kaip 
choro, taip ir dramos skyrių 
visus įtikino, jog Birutė turi 
pakankamai meno jėgų pirma- 
klesiškai išpildyti sunkiuosius 
veikalus. Šitą gerai žinome ir 
ai pilnai pripažįstame.

Didelę, dalį kredito' Birutės 
ištobhlėjimui pastaruoju laiku 
reikia teikti jos vadams-moky- 
tojams A. Vanagaičiui ir S. 
Pilkai, kuriuodu ne tik yra iš
silavinę specialistai savose sri
tyse, bet ir tuo pačiu sykiu 
labai gabus mokytojai. Be jų
dviejų vadovybės Birutei ne
lengva butų tinkamai progre
suoti. Kitais žodžiais sakant 
išeina, kad tokiai draugijai 
kaip Birutė visada rbikalingi 
atatinkami mokytojai: vienas 
chorą, o kitas dramos skyrių 
mokinti. Tik prie šitokios 
tvarkos Birutė galės sėkmin
gai .gyvuoti ir piums paruošti 
pirmaeilių veikalų tobulai pri
rengtų. Apie pačius birutie- 
čius čia man maždi kas tenka 
sakyti. Tik tiek noriu primin
ti, kad jie dirba labai gražų 
darbą, mums naudingą darbą 
su dideliu pasišventimu ir/ be 
jokio materialio atlyginimo.

Bėgy pastarojo meto kiek
vienas patėmijome, kad Biru
tės parengimai reikalauja ge
resnių svetainių, įvairesnių 
scenerijų, puošnesnių kostiumų, 
jau visai nekalbant apie stro
pų prisirengimą prie jų. šitas 
visas, aišku kiekvienam, rei
kalauja nepalyginamai didesnių 

išlaidų. Nors pulUika sJ«iit4in- 
gui lankosi į Birutės visus pa
rengimus, tačiau finansiniu 
žvilgsniu ąieduoda reikiamų pa
sekmių. tš', kitos pusės reikia 
prisiminti,' kad šios rųšics di
džiulės organizacijos neapsei- 
na be deficito. Paimkime Chi- t 
cago Civic Opera, Lietuvos 
Valstybinę Operą Kaune ir veįk 
visos kitos grynai meno ope
ros visada nešą nuostolius. 
Mat, šios rųšies menas kol kas 
dar negali verstis be nuostolių. 
Taigi negalima tikėtis, kad mu
sų Birutė 'butų ypatinga iš
imtis. «

Birule kaip dabar stovi lie
ka vienas iš dviejų kcįjų pasi
skirti: ruošti pigesnes rųšies 
padengimus, kad tuomi< mažiau 
iškasčių padarius ir finansiniai 
bent lygiai išeiti arba žengti 
priekyn jos dabartiniu keliu, 
t. y. tiekti musų visuomenėj 
kuogeriausiai galima meną ir 
tikėtis finansinio nuostolio. Ei
ti; pirmuoju, retrogreso, keliu 
vargiai kas pritars, o antrą 
vertus kasgi tuosyk galėtų pa
teisinti Birutės net egzistavi
mą. Žinoma, niekas. Tifigi lie
ka Birutei tik vienas pažan
gos kelias, kurio, raginama jos 
Rėmėjų ir šiaip jau simpatiza- 
torių, ji yra tvirtai nusistačiu
si laikytis.

Išėjimui iš dabartinės kebliom 
finasinęs padėties Birutės Rė
mėjai liuosnoriai ateina pagal
bon sutverdami taip vadinamą 
Birulės Fondą, į kurį patyf 
pirmutiniai aukauja sulig savo 
išgalės, šio fondo tikslas 
trumpai sakant yra, sukelti ka
pitalo užtikrinimui užlaikyti 
mokytojų ir įsigyti nekuriu 
scenos reikmenų, nes visada 
renduojant perbrangiai kainuo
ja. šitokiu budu, įstengus- ne
mažą fondą, Birutė galėtų 
daug liuosiau veikti. Jos mo
kytojai tuosyk galėtų visą sa
vo laiką pašvęsti Birutės nau
dai gamindami medžiagą įvai
riems perstatymams, paruoštų 
naujų dainų, 'sumokintų artis
tus daug geriau, žodžiu, darbas 
bufų Hur, kap našesnis ir to
bulesnis. Iš to mes visi tik 
galėtume pasidžiaugti ir patys 
langiau naudos turėti.

Atlikimui darbo sukėlimo mi- 
nimo fondo yra išrinkta komi
sija iš Birutės Rėmėjų ir ak
tyvių jų narių. Taigi šiuomi 
komisija kreipiasi į geros va
lios žmones, prašydama pagel
bėti realizuoti Birutės »Fondą 
kas kiek išgali. Aukas reikia 
dusti kasieriui vardu: Dr. C. 
K. Kliauga, Universal State 
Bank, 3252 S. Halsted St. Bi
rutės Fondo sąskaitom Tiki
mės scenos mylėtojai pilnai į- 
vertiną šį svarbų reikalą ir gau
dai jį pinigiškai parems, o Bi
rutė, galima iš kalno užtikrin
ti, nesuvils musų lūkesio.

Dr. S. Biežis, Birutės Fondo 
Komisijos Pirmininkas.

Rytoj LSS. VIII Rajono
- konferencija

Rytoj ryte, kaip 11 vai., Nau
jieną name, įvyks LSS. VIII Ra
jono konferencija. , Konferenci
ja bus svarbi, neą bus renkama 
nauja Rajono valdyba, taipjau ir 
kiti svarbus reikalai svarstomi.

X

Bridgeportas
Rengia balių

Dr. ir Dailės dr-ja šviesa 
šiandie vakare Lietuvių Audi
torijoj turės balių. Balius bus 
didelis ir linksmas, o ir orkes
trą bus didelė ir gera—iš 9 
muzikantų. Be to, laike ba
liaus nauji nariai bus priimami 
į draugiją be jokio įstojimo.’

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

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose

A. Grušaitė išvyko i 
Philadelphia

Vakar vakare gavome nuo 
p-lės Aldonos Grušaitės sekamą 
laiškelį su prašymu paskelbti jį 
dienrašty:

“Man taip ūmai prisiėjo ap
leisti Chicago, kad nespėjau at
sisveikinti nė su savo geriau
siais draugais. Apleidau Chi
cago penktadieny, sausio 14 d7 
išvažiąvau į Philadelphia, Pa. ) 
Chicago sugryšių apie pabaigą 
šio mėnesio. Draugams, pažys
tamiems ir savo mokiniams Šiuo 
tariu sudie ir iki linksmo ir lai
mingo pasimatymo. — Aldona 
Grušaitė.”

P-lė Aldona Grušaitė yra jau- 
la, bet jau pasižymėjusi smui
kininkė ir kornetistė. Kaip su
žinojome, ji išvyko į Philadel
phia su geru vienų merginų or
kestru gastroliuoti viename di- 
Ižiausių Philadelphijos teatrų, 
Ji yra koncertavusi ir kituose 
miestuose, ir visur dideliu pasi- 
jekimu.

Philadelphia p-lei Aldonai yra 
Atmintinas miestas — tai josios 
gimtinė. Čia jai teks ir debiu
tuoti prieš didęlę amerikiečių 
publiką viename didžiausių te- 
įtrų,

Vietinių Artistų 
Koncertas

• Nedėlioj, sausio 30 d. įvyksta 
musų pačių vietinių artistų kon
certas, Lawn Manor Communi- 
ty Center svet., 6641 S. Troy 
St., 8 vai. vakare.

Musų vietiniai artistai visada 
padeda surengti kitiems koncer
nus vakarus; jie musų paren
gimus pagražina be jokio atlygi
nimo, už tai būrys žmonių ma
nydami jij nuopelną, sumanė su
rengti musų vietiniems artis
tams koncertą. Dalyvaus S. 
Krasauskienė — dainininkė, P. 
Millerienė — dramatistė, M. 
fozavitas — pianistas, J. Byan- 
skas — pianistas ir viešnia p-le 
Lulu Raben — smuikininkė.

Kaip teko girdėti, jie žada 
mums tokį programą suruošti, 
tokį įdomų ir įvairų, kokio iki* 
šiol’ dar musų koncertuose ne
buvo, ir aš tikras esu, kad jie tą 
gali padaryti.

Už tai iškalno primenu , kad 
sausio 30 d. parodykime, jog 
mes savo vietinius artistus tik
rai įvertiname, kad ir ateityje 
jie su mumis dirbtų, kaip kad 
ikišiol dirbo. — Dūdos.

Birutiečiams
Visi Birutės choro nariai-ės 

bukite sekmadieny, sausio 16 
d., 5 vai. po piet, Wicker Park 
svet., 22040 W. North Avė. 
Reikės ten pildyti programą di
deliame Ch. Lietuvių Dr-jos 
Savit. Pašelpos metiniame kon- 
certe-baliuje.—Pirm.

Nauja.Mady Knyga

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek 
viena moteris ir panele, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turėtų šią knygą įsigyti. Jos 
kaina tik 10c.

Užsakiniams.
Rašykit j
NAUJIENOS PATTEKN nEIT’.,
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Šioj knygelėje skaitytojas ras 
visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios palies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda. 
mas 25 centus.

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

K? reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

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

NAUJIENOS
1739 S®. Halsted St.

Chica«B. B)

Pranešimai
Kas, ką, .kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ZMCGbl PRA 
LEISTI $100.00 T

Atsakymas: $100.00 ant*Ryk jr 
$6.00 f metus per vis$ 

likusį gyvenimu

Kiekvienus musų praleidus dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centus atlieka 
(am tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
Šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos į banką ar spulką ?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk klek jūsų 
įimtas uždirbtų jei laikytumėt jj 
Čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris. 

ISAVJitSNU SPULKA, 
1730 .So. llalHted Wt.

L. M. S. A. 2 kuopos mitingas 
iš 15 d. sausio tampa perkeliamas 
i sausio 22 d. “Moksl. Keliuose” 
buvo pranešta, kad mitingas įvyks 
sausio 15 d., dabar jis tampa at
keltas dėl Vaidilų Brolijos mitin
go, kuriame didžiuma ,narių turės 
dalyvauti.

— Kuopos Valdyba

American Lithuanian Citizens 
Club susirinkimas įvyks Sausio- 
Jan. Kitą d., McKinley Park sve
tainėj, 1:30 valandą po pietų. Ne
atbūtinai turite būti ant šio susi
rinkimo, nes bus skaitoma atskai
ta praeitų 1926 metų ir daug kitų 
svarbių dalykų yra svarstyti.

— Jos. Erengis, Rast.

L. G. D. L. K. Vytauto ant Bridge- 
porto laikys savo metinį susirinkimą, 
sąkmadienyj, Sausio 16 d., 1927 m., 
12 vai. dienų, nes pranešame, kad da
bai’ kiekvieną susirinkimą pradėsime 
nuo 12 vai. dieną. Taigi kiekvienas 
narys teiksitės atsilankyti, nes ran
dasi svarbių dalykų aptarti. Dar tą 
vatj vakarą ir metinis balius įvyks.

S. C. L. A. Nut. raSt. V. K.

Septintas susirinkimas šėriniiikų 
Vaisijos Lietuvių Korporacijos (Vai
sia Lithuanian Agency ant I ,oan 
Corp.) bus laikytas Lithuanian Au
ditorium, mažojoj .svetainėj, 3133-35 
So. Halsted St., Čhieago, I1L, nedėlioj, 
sausio 23 dieną 1927 m., lygiai 9:30 
valandų ryte.

Jąseph B. Boi ih'ii, ek i et orius.
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PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 

rengia savo metinį vakarą — Nedė
lioję, Sausio-Jau. 16 d., š. m. Wicker 
Park Svetainėje, 2010 W. North Avė. 
prie Milwaukee ir Robey gatvių. Pra
džia 4 vai. p. p. Visi Draugijos na
riai ir ne nariai prašomi dalyvauti 
šiame vakare. Programas bus tikrai 
šaunus, išpildys garsioji Chicagos 
“Birutė” po vadovyste kompozito
riaus Vanagaičio. Taipgi dalyvaus ir 
kai kurios Northsidės jaunos muzi
kos žvaigždės: Briedžiutė, Galskiutė, 
čiapukiutė, Vytautas Galskis ir kiti. 
Po programai eis šokiai griežiant p. 
Grušo orchestrai.

Kviečia visus dalyvauti
— Komitetas

Dr-jot* Lietuvos* Ūkininko meti
nis susirinkimas įvyks , sausio 10 
d.. 1927 m , Meldažio svetainėje, 
lygiai 1 vai. po, piet. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti.

— Valdyba

Lietuvių Vyrų ir Moterų Pasel- 
I os Ktlubo susirinkimas atsibus ry
to, sausio 16 d., 1927, Parkučio sve- 
t inėj ant 30tos ir Halsted. Visi 
viąos malonėkite susirinkti kai l 
po pietų.—Rast. /k. Martin.

LSS. VIII Rajono konferencija 
vyks sekmadieny, sausio 16 d.,_ 
vai. ryte. Naujienų name, 
kuipų delegatai prašomi 
laiku. T - „ .
taipgi bus ir rinkimas naujos Ra
jono valdybos.—Valdyba.

ir 
v.

11 
Visų 

......„...... ,,_____  atvykti 
Yra daug svarbių reikalų;

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON furnišlotas kambarys 

dėl atsakančių vyrų. Paranki trans- 
portacija. 3146 So. Auburn avė.

ANT rendos - didelis kambarys 
vienam arba dviem ypatom. 1209 
E. Marųuette Hd. Fairfux 3689.

NUOMON moderniškas kambarys 
vaikinui arba vedusiai porai.

6515 So. Talman Avė.

RENDON kambarys prie ma
žos šeimynos, karštu vandeniu 
šildomas, dėl vaikino, mergino® 
arba vedusiai porai.

J. J. 6605 S. Richmond St.

VAIKINAMS arba jaunave
džiams rendai moderniški du 
ruimai su visais patogumais. 
2512 W. 69th St. Klauskit fron
te. Renda $15.00 mėnesiui. Sa
vininkė 2827 W. 40th St. Tel. 
lafayette 5933.

RENDON kambarys vienam vaiki
nui, garu apšildomas, elektros švie
sa, maudynė. Bolis, 731 W. 1 Bth St., 
III augštas iš fronto.

NUOMON kambarys su visais pa- 
rankumais, karštu vandeniu šildo-, 
rnas, dėlei vaikinų arba merginų. Lou 
Stanish. Tel. Lafayette 4637.

ASMENŲ JIESKOJIMil
J IEŠKAU savo sesers Onos Bu-j 

kauskienės po tėvais Pužaitos. 5 me-1 
tai atgal gyveno Kenosha Wisc., ant 
ūkės. Paskui išvyko j DandviUe,1 ___________ _ _ ____ _____
Colo. Girdėjau, kad turi krautuvę, i frontinis ir apšildomas. Yra telefo- 
PraŠau jos. pačios arba kas apie ją nas> maudynė ir visada šiltas van

duo. 3002 Emerald Avė., 2-ros lubos.

ANT rendos 2 Storai, tinka dėl bi
te kokio biznio, šviesus, patogus ir 
renda nebrangi. 4600 So. Wood St.,1 
Uifayette 1336. , |

KAMBAR1S dėl vieno vaikino

žino pranešti—busiu dėkingas.
PETER PUŽAS

2320—53rd St., Renosha, Wis. NUOMON kambarys vienam arba 
. ... v dviem vaikinam, nu valgiu arba be

PAIEŠKAI savo gerą broli John vaigi0. 3312 So. Union Avė., 1 lubos. 
Sbatkus. Paeina iš Tauragės. Pir-, 
miaus gyveno East St. Louis, UI., ■ 
o dabar girdėjru gyvena Detroit, • 
Mich.
apie jį, malonėkit pranešti už 
bu .'du labai dėkinga.

ANELR SHATKAITĖ 
Ambrasė 

Swanwick, 111.

Atsiliepk broli, arba žinanti 
tai

RENDON kambariai vyrams.
1616 So. Halsted Street

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

APSIVEDIMAI

PARDAVIMUI . PARDAVIMUI
TURIU parduoti savo $750/Davis 

Grojiklį pianą, yra benČius, roleliai 
mas nupirks—nes turiu, greit parduo- ir cabinet už $100. Pasimatykit su 
ti. Einu kitan biznin. 4124 W. 31 St. MR. DRUGAS, 6136 So. Halsted St., 

——----------- — • —---------- s t u ba.

PARDAVIMUI pirmos rųšies Meat 
Market. Pirmas teisingas pusiuliji-

DIDELIS BARGENAS. Par--------------- -------------------------
davimui bučernė ir grosernė su GROJIKL1S pianas vertas $750 
dideliu mūriniu namu. Garage $90, 100 rolelių, benčius ir 
dėl keturių mašinų, lietuvių ap- cahinet įskaitoma į bargeną. 
gyvento kolionijoj. Biznis iš- Cash ai’ba išmokėjimais, 
dirbtas per aštuonis metus.

2859 W. 40th Street
MK. BUKOVSKI 

6512 So. Halsted St., 1 fl.

PARDAVIMUI delidattesen ir kan
džių Storas arba mainysiu ant auto- 
mobiliaus. 2979 Archer Avė.

KAS- turit parduoti bučeriš- 
ką iee box ir svarstykles (floor 
scales), praneškit į

Naujienų Skyrių 
3210 So. Hajifted st.

Rox 98

C.ASU registeris, kaip nau
jas, nuo cento iki $9. Kainavo 
$25C, o dabar parduosiu pus
dykiai. Atsišaukit tuojaus.

L. Savickas & Co.
72G \V. 18th St.

Phone (’anal 1693 >

EXTRA BARGENAS

PARDAVIMU! 140 karų garažas, 
95 karai. laikoma dabar. Ga/.o par
duodama apie $1500 mėnesiui. Už 
(ajerų pataisymą įplaukia $96 ir 
už pataisymą įplaukia $100. Išvar- 
tojaina 3 bačkos alvvos menesiui 
už $140, accesorics parduodam už 
$76. Parduosiu už cash arba mai
nysiu į tuščius lotus South Sidėį. 
Garažas randasi 5022—5034 North 
Kedzie avė.

Atsišaukite po 4 vai. vakare.
Klauskit

JAMES THOMPSON

PARDAVIMUI didelis garad- 
žius, su visais įrengimais. Ga- 
radžius randasi lietuviškoj kolo
nijoj ir biznis per daug metų.

PAIEŠKAI’ apsivedimui mergintis 
arba našlės apie 25-30 metų am
žiaus. Aš esu vaikinas 35 metų, tu
riu puikę farmą ir automobilį. Kas 
mylit ant ūkio gyventi greit atsi
liepkit. Sykiu su laišku meldžiu 
prisiųsti savo paveikslą. Naujienų 
Skyrius, 3210 So. Halstbd St. Bus <)() • , —----- -

, i restoraną suprantanti ąavo darbą, fountain,
— ------ ------------------ -  - 54ų w. 18th Street

Rasta-Pamesta

NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME MOKYKLOS
Nauji Namai Namai pardavimui Piano Lekcijos

PARDAVIMUI grosemė ir ice 
creain parloris arba mainysiu ant 
namo. Priežastis pardavimo nebe
norime dirbti. ; 1439 So. 49 Ct.

GROSERNfi IR BŲčERNfi
Parduosiu arba mainysiu ant Buh- 

galow, lotu ar automobiliaus. Daro
ma biznio-$1500 į savaitę cash. Mai
šytų tautų apgyventa vieta. Randa
si ant kampo.

1086 W. 31st Street 
Boulevard 2497

BUČERNĖS fikčiuriai pardavimui 
labai pigiai, beveik nauji. 1143 E. 
93rd St., Tel. Chesteriield 2736.

PARDAVIMAI bučernė ir groser
nė. 3434 So. Wood St.

EXTRA1BARGENAS
Parduosiu arba mainysiu j kitą 

biznį bučernę ir grosernę. Fikčeriai 
Į — pirmos klesos. Stakas — didelis. 
J Turiu parduoti greit ir pigiai. Prie
žastis pardavimo — neturiu patyri
mo tame biznyje.

ęi‘24 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI paini ir Harware 
Storas arba mainysiu ant' namo ar 
loto. Gera vieta t dėl painterio arba 
Tin Shop, su flatų ar be. Didelis 
storas, pigi reifda.

Kreipkitės:
1626 \V. 35 St. ‘

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

J. A. AGLYS, 
1211 E. Marųuette Rd.

. .................................................................. ■ ■■■i ' > » ■ i*.-. -

Turi buf parduotas greitu lai-! PARDAVIMUI Soft Drinks pan
ku. Pardavimo priežastį patirsit lor. Parduosiu au namų ar be ma-

* * ’ mo. Perkančiam be namo leasą duo-
' siu trims metams ąr daugiau. Ant 
pirmų lubų biznis ir svetainė. Ant 
antrų lubų 5 ir 6 kambariai. Par
duosiu < pigiai. Priežastis pardavi
mo — važiuoju Lietuvon. Kreipki
tės bile kada — nepraleiskite pro
gos — bargenas.

John Balčius, 4301 S. Wood st. 
Teį. Boulevard 6717

--------------------------------------- ----------------u,--------------H4------------------------------

ant vietos, kreipkitės į 
NAUJIENŲ SKYRIŲ 

3210 So. Halsted St., Box 96

REIKALINGA mergina paty
rusi prie namų darbo. 

Mrs. V. BruChas 
11256 Ix)thair Avė. Td. Beverly 
0943 arba Mr. P. K. Bruchas

3321 So. Halsted St. | ~77777777 ,, . ._ ________________________ I GROSERI€\ saldainių, cigarų, 
HE1KAUNGA virėja - moteris, mokyklas reikmenų su soda 

, prieš parką,, švarus 
stakas, naujos mados fikčeriai, 

nriuu__________________ geras biznis> Puikioje lietuviųREIKIA DARBININKŲ 'apylinkėje, krautuvė garu šildo* 
- -----j i ----------- - - ma, pigi renda, parduosiu pi

giai. 2812 W. 67th St.
TREČIADIENY, sausio 12 d. tar

pe 64-tos gatvės ir Green st. SLA. 
kuopos šokiose pamečiau platininę 
špilką nu <lcimantu — mano* motu- ! 

Y?.?;* IĮŽ RI-IKALAUJU ngentų par<l:.vinf- 1 ' '
aiba pi an< Ainių. A*M,_ • įiiuui rlriniiy ir l<>ti| nnl ltik>ni gerų1 PĄRPAVIM LJI ir Kro«er-

išlygų. Patyrinias nfira reik:illnf(a.s. ne. Mutykit savininką po pietų. Kreip- 
Galima <Hrbti liuosti Įnikti ir nėra Kilęs 3210 S. Halsted st. Box 97. 
reikalo ninnestl jūsų darbą. Jau )——•———-----------------------------------
artinasi p*Vasyie ir . prasl<teN <li- .p ARDA Vi M UI krautuvė saldai- 
delis oazių • pjikiuNM. . KiekvitnflS , _j■ cigaru zroserio vra 4 kamba- 
nu anuo nS AtedOrn""''
vos iAlygosf. Galį dirbti vyrai, kaip i 4324 So* Cabforma 
ir moterys. Atsišaukite nuo 9 iki; 
12....................“ .

(saukite M. Jurgelionienė, tel. Kooee- 
vell 8509.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partneris, vedęs ar 

pavienis prie gero grosernės biznio. 
Vienam -per sunku.

1468 W. Iftth Street

Aš NEKALBU LENKIŠKAI
J iešką u partnerio į bučernę ir gre- 

sernę lenkų apielinkėj. Turi mokėti 
lenkiškai. Didelis biznis, negaliu vie
nas apsidirbti, arba parduosiu visą 
biznį. Patyrimo nereikia, išmokin
siu.

1833 W. 22nd Street

PARDUODU pusę biznio 
soft drink parlor arba ieškau 
gero pusininko, — palikau našlė, 
negaliu viena apsidirbti.

K. STAR,
189 S. Westefn Avė., 

Blue Island, III.

SIŪLYMAI KAMBARiy
RENDON krautuvė, nebrangi kai

na, gera vieta dėl bučemė®, sekama 
nuo National Tea Krautuvės ir vai
sių krautuvės, labai tirštai apgyven
to] kolonijoj, 2933 W. 38thr St., pa- 
simatykit su H. KABAKER.

3146 W. 63rd Street 
Republic 7273

RUIMAS rendai vienam vaikinui 
ar dviem. Atsišaukit; antros lubos. 
740 W. 31 St.

LIETUVIŲ HOTELIS •
Pigiausia vieta dėl darbininkų 

žmonių dėl gyvenimo, su valgta 
.*8 j savaitę, be valgio $3 ir atneš
čiau už ruimą. Gera vieta dėl at
važiavusių iš kitų miestų.

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

PRIE pat vienuolyno turiu 
didelį 6 ruimų flatą, 2 fl. Karš
tu vandeniu šildomas. Atiduo
siu UŽ $55\į mėnesį, šaukit

■ Hemlock 5939

NUOMON modemiškas kambarys 
vaikinui arba vedusiai porai.

6515 So. Talman Avė.
Tel. Hemlock 7081

VYRŲ
bučerne ir Kro«er- 

pietų. Kreip-

Kelioliką naujų muro 
gatavų apsigyvenimui, randasi t u"'Vandeniu 
pas mus pardavimui.

namų “ NAUJI mūriniai namai, 6 ir 6 
. kambarių, aržuolo trimingas, karš-1 

.L .„.i apšildomas, įtaisyti 
pagal vėliausios mados, graži vie- 

jta, -namas randasi 6734 S. Maple- 
wopd avė. Narnas randasi 6053 So.

Namai dviejų augštų po ke- falnrnn avė. • *•
turis ir penkis kambarius, pui-j 77 . . ,, . NAUJAS mūrinis namas .> ir 5
kaus muro, moderniški įrengi- kambarių, maudynės, elektra ir vi
niai ir nepaprastai geroj vietoj. si Ijiirankumai, karštu vandeniu 

apšildomi ant pirmo floro. Namas 
------  _ randasi 1637 S. Washtennw avė.

$1,500.00 įmokėti, o likusią 
sumą kaip vendą, po $60.00 į 
mėnesį. Rendos atneša po $90.00 
į mėnesį.

dieną ir vakare.nuo 3 iki 9.
W. HAYDEN BELL 

Ed. Bakšrvlčlūs, Manager, 
4336 S. Kedzie avė, 

Tel. I>afayette 8600

Viena Chicago® 
Labai atsakanti 
ir sena įstaiga

Turi keletą vietų Lietuvių 
Departamente.

Mes labai retai kada garsi
name laikraštyje ieškodami 
darbininkų, bet dėl labai pasi
didinusio musų biznio perei
tais metais, mes esame pri
versti gaminti laikraštyje ir 
ieškoti keletu naujų vyrų į lie
tuvių Departamentą.

Jei esi ambitingas ir hori pa
siekti /mgščiau, męs išmokinsi
me jumis savo biznio.

Malonus darbas, gera mo
kestis ir greitas pasisekimas 
tiems, kurie tiks. Tiktai para
šykit savo vardą ir adresą. v

Naujienos, 1739 S. Halsted 
St. Box 854.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučemė ir gro- 

sernė, daroma geras biznis, nrie 
biznio gatvės, netoli Wcstern Elec
tric. Pardavimo priežastis — liga 
šeimynoj. Turime 2 krautuves, ne
galime abiejų gerai prižiūrėti.

2007 5. Cicero avė.
^CICERO, 1LL.

PARDAVIMUI Barbemė ir Beauty
Shop. 1838 S. Muistei! St.

PARDUOSIU savo gražius vargo
nus ir consrib fonografą uf $45 cąSh. 
Pferimatykit su manim, 6136 South 
Halsted St., 1 fl.

Pranešu chicagiečiams, kad aš duo
du lekcijas ant pianų. Kas norite 

1 gražiai išmokti paskambinti, tai atei-
VIENŲ metų senumo namas, 6 ir ( 

6 kambarių, aržuolo trimingas, 
karštu vandeniu apšildomas ant
piriuo floro. Izitas 37 X125. Par-| 
duosime jiigiai. Namas randasi i
Brighton Parke.

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

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 PAGYVENIMU namas ant kam
po prie Marųuette Park, gera ran
da, gera virta. Parduosime pigiai. 
Namas randasi 6602—04 South St. 
Louiš avė.

Kelioliką puikių muro bunga- 
lovv po 5 kambarius, su labai ma
žu įmokėjimu.

Keli muio namai po 5 kam
barius mainui ant favmų ar lo
tu. •

. Visos šios sąvastys yra ge- 
riausis pirknys Chicagoje ir pir
kėjai čią gali uždirbti greitu lai
ku didelius pinigus. Kreipkitės:

W. Hayden Bell
Ed. Bakševičius 

Manager 
4336 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 8600

BRIGHTON PARK
2 AUGŠTŲ medinis namas, cemen

tiniu pamatu. 2-4 kambarių, yra ga
ražas, cementuota f” v 
51800. Specialis 

bargenas ...... ..........
2 AUGŠTŲ mūrinis 

kambarių flatai, moderniškas, labai 
(įeroj kolonijoj, namas statytas pa
gal orderį. Ekstra $9800 
bargenas ..................

i 2 AUGŠTŲ mūrinis namas, 2-4 
kambarių flatai, modemiškas, platus 
lotas, gei’oį apielinkėj, cash reikia 

' 52000. llkrtra $87’00 
bargenas .............

MARQUETTE MANOR
2 AUGŠTŲ naujas mūrinis namas, 

. . - 2-5 kambarių flatai, modemiškas,
. . PJF* cash reikia $8000. Di- 1700

geras lysas, tunu parduoti greit iš (lelis bargenas) ■ I UV
priežasties irai ęstate įeikalu. Vis- j turime daug lotų, jei norit

i ta dvi- namą, pasimatykit su mumis.
M t. virime <ie! mainų 
nįų ir privatiškų namų.

B, R. Pielkiewicz & Co.
2608 W. 47th St.

člė, cash reikia 

$5500 
namas, 2-4

aardavi

• DEL! K A TESEN, grosemė, ge- 
riausis Kampas . North Side, nėra 
kmnpeticijos, galit uždirbti daug pi
nigų, šviežias stakas, | '

ką parduosiu už $1600, veria dvi- 
J«i noi'it iHiuyti tikrai Mo

rą krautuvę ir <li<lžiatiH| i>i«r-
geną, tai atsišaukit nedclioj nuo 1 
iki • 5 po pietų. 3859 N. A.shlantl 
Avė., kampas Byron, 1 blokas į 
pietus nuo Irvlng Parko.

PARDAVIMUI 4 grojikliai pianai
PARŲAVIMUI bučemė ir groser- po $150 ir 10 upright po $65. Pro-________________ ___ ipnght po $6:>. Pro 

nė, gera vieta, geras biznis. Parduo- ga dėl pianų pirkėjų yra pirmos rų- 
jda modai: nartlavimo nriežastis svar- šies. Pianai gerame stovyje. 1 ik-

I ras sandėlinis išpardavimas. Atsi-
1 šaukit šiandien iki 9 vakaro ir ne
įdėmioj iki 5 po pietų.
' Storage House, 2216 Madison St.

I jdti pigiai; pardavimo priežastis svar- sies 
bi, patirsite ant vietos. , 

4507 Archer Avenue

PARDAVIMUI gerai įrengta kar- 
, člšnia. Biznis geras ir senas. Turiu 
parduoti greit ir leisiu labai pigiai* 
Kas nori gali pirkti elektros 
ar barus atskirai.

NAUJIENOS
1739- So. Halsted St.

Box 857

PARDAVIMUI arba mainy
mui į mažą medinį arba .mūri
nį namą, 2 naujus namus, 4—4 
kambarių kiekvienas, bargenas, 

American matykit savininką, L. J. Jacob- 
______ ‘ son, 3804 S. Kedzie avė.

PARDAVIMUI grosernė ir rūky
tos mėsos už cash arba išsimaino į __________
ant 2 gyvenimų arba ant bangalo, ;as į’toras su gyvenimu, patogus

* piet va&Rrinėj miesto dalyj. Atsi- buČernei ir grosernei. 'Pirštai ap-
I šaukit x/greit. Priežastį patirsit gyventoj
ant vietos. ' ‘

4447 So. Wentworth Avę.
PARDAVIMUI krautuvė saldainių,1 Boulevard 7628.

cigarų, grųserio ir t. t. Netoli nuo 
didelės bažnyčios, netoli dviejų" 
mokyklų. Nebrangiai. 2951 Archer kendžių, iee cream , krautuvė.

_____________________L_ Į Turiu du bizniu, vieną greit
PARDAVIMUI cigarų Storas. Par- noriu parduoti, parduosiu |n- 

duosiu už teisingą pasiūlymą. 3528 o-įai. 710 W. Uth PI.
So. Halstted st. *

pianą PARDAVIMUI arba rendon nau- 
su gyvenimu, patogus

įvairių tautų kolonijoj.
1 Rezidencijų nevalia daugiau sta- 
I tyt per 4 blokus skersai ir išilgai. 
Savininkas J. Jaselunas, 2307 52nd 
St., KENOSHA, VVIS.

PARDUODAMA grosernė,

PARDAVIMUI grosemė ir

PARDAVIMUI 2 fintų medinis 
namas, 6 ir 6 kambariui, elektra, 
maudynė. Namas randas 740 W. 
■18 PŲ Galima pirkti, tik $1000 įmo
kėti. Arba mainysiu ant ko nors.

Kreipkitės:
J. Wilichko 

6634 So. Maplęwood hve.

PARDAVIMUI kampinis I 
saliunas ir restoranas; geroj

biznio bučernė A 1 fixtures. Vertės
1 biZ- . m,- AAn An ___STOVas S™ parduosiu už $1880.

miestų. Gausit bargeną. Pašaukit Tel. Blvd. 2497, aiba
Krei2UMSL. WoSlom .ve. pamatykit 3730 W. Grand Av.2025 So. Westcrn avc.

POLICIJOS šunų veislės šunukai 
pardavimui po $25 kiekvienus, aš- 
tuonlų savaičių senumo, šaukite 
Boulevard 2489.

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

• 1505 49th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI pianas, geram sto- 
vv. 3704 F.merald avė. Tel, Republic 
5203.

PARDAVIMUI pigiai bučemė ir 
grosornė, lietuviu ir lenkų apgv-

♦ «» «-» • ix ~ * •. r __ _ • jyt’o

pnr-
venta vieta; biznis eina Herai, 
ga padaryti piniKų. Priežastis 
duvimo, turiu kitą biznį.

Tol. Pullman 10194 arba 
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St., Box 853

pas mane. Kaina labai prieina- 
Del informacijų kreipkitės:

BRONISLAVA POšKAITfc
4446 So. Sawyer Avė.,

Tel. Lafayette 4787

PARDAVIMUI Rooming 
House biznis, arba pusininkų 
priimsiu. Patyrimas nereika
lingas. ,

3251 So. Michigan Avė.

NEGIRDĖTI MAINAI
IŠSIMAINO 3 flatų medinis na

ujas. Mainysiu į lotą arba bučer
nę. Išsimaino puikia farma; mai
nysiu ant namo, nepaisant apiclin- 
kės. Kreipkitės

F. G. LUCAS
4108 Archer avė.

NAMAS nedidelis išsimaino arba 
parsiduoda. Mainysiu į lotą, hrba nu- 
pirksit 
Namas 
Street.

pigiai su mažu jmokėjimu. 
randasi 3621 So. Wallace

PARSIDUODA pelningas Rooming 
House arba priimsiu pusininką. \ 

Te|. West 2560

Savininkas 
301 So. 4th Street 

St. Charles, III.

PARDAVIMUI Soft Drink parloris 
nu visais įrengimais. 4 metų lysas. 

531 Vermont St., Blue Island, III.

PARDAVIMUI 2 siuvamos maši
nos — Singer ir White.

822 W. 37th PI., 2-ros lubos

FARMA FARMA 
akrų puiki farma su 14 kam- 
muriniu namu ir kitais budin- 
5 akrai vyšnių, 5 akrai obuo- 
12 akrai vynuogių. Kaina 

morgičio yra $3,000. Kas ■ ♦
7836 Rhodes Avenue . *

72 
barių 
kais, 
lių. 
$10,006, 
pirks, nesigailės.

NAMAI-ZEME
---------------------------------------------------- L.----

KEIKIA pinigų, dėl to privers
tas parduoti gerų . lotą viduryj 
Brighton Paiko kolodijus. Agen
tams komišinus. 901 W. 33 st. Tel. 
Yards 4669.

PARDAVIMUI 130 akrų farma, 
dirbamos 100 akrų, miško 30 akrų; 
20 galvijų, 4 arkliai, visi reikalingi 
irankittj. 1-1 kiaulių, žąsy ančių ir 
vištų. Cementu seiio. Už easli arba 
mainysiu ant namo. Kreipk i t O.s
laiškais arba ypatiškai. Klauskit 
farmerio Rarbernėj, 2209 23rd PI., 
Tel. Canul 3916.

Mes šituos namus galim mainy
ti ant mažesnių ar didesnių namų 
arba Iptų. Jeigu tamstos neišsirink- 
tumėt iš tų musų namų, tai mes 
pabudavosiine kokis tik tamstom 
patiks.

Jokantas Bros.

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

G. LEVESKIS 
1318 W. 12 St. 

Los Angeles, Calif.
4138 ARCHER AVĖ.

Lafayette 7674 GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 

, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja

5 kambarių mūrinis bunga- 
low karštu vandenų šildomas, gramatikos, sintaksės, 
arti 67 S t. ir Washtenaw Avė. j 
$1000 įmokėti, O kitus lengvais Sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
išmokėjimais. Rubin Bros.

4155 Archer Avė.

PARDAVIMUI arba mainy
mui naujas 19 flatų namas, piet 
vakarinis kampas 71 ir Green 
St. Matykit savininką 1 flatas, 
kampas. Tel. Stewart 2555.

. PARDAVIMUI 2 flatų medinis na
mas, 4 ir 4 kambariai, elektra, mau
dynė, kaina $5,600.

4430 So. Mozart St.

pradini mokslą j devynis mėnesius; 
j augštesnj mokslą j vienus metus.
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 

' Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abeiną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę. Anglų kalbos visa*- kursas 
laiškais $30, išmokėjimais $5 mė
nesiui.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted S t.. Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MORTGECIAI-PASKOLOS

2- RI M0RGIC1AI
3- TI MORGlCiAI
6% Nuošimčiai

Tel. Ynrds 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgcport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Ptez.

Ui-

paskola suteikiama 
i viena diena

Perkame real estate '
kontraktus

International In ves t meni 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

Sol Kilis Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
Pirmi Morgičiai

Investuok savo pinigus į pirmus sau
gius aukso morgičius ir gaukite še
šis nuošimčius už savo sutaupytus pi- I 
nigus. Geriausį patarnavimą gausite 
pas

Justin Mackiewidi
2342 So^į,eavitt Street 

Tel. Cahal 1678 •

NORIU gauti paskolos $300. 
Pirkau namą, man dar trūksta 
pinigų. Jei kas laiko bankoj ii 
gauna tik 3%, o aš mokėsiu 6%. 
Atsišaukit tuoj. Naujienos, 1739 
So. Halsted St., Box 855.

MOKYKLOS
DVI LIETUVAITES

Mokina visokius šoklus. Valandos 
nuo 10 vai. ryta iki 2 po pietų ir va
karais nuo 7 iki 9. Nedėldieniais nuo 
2 iki R po pietų.

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

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

1607

AUTO ENG1NEERING 
SCIIOOL 

W. Madiuon Street

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžiųs, 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. Roosevelt 8500

’ KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
’ Grosemių, Bu- 

Sėmių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musą 

€^5^Bpecialumas, Geras pat ar 
na vi mas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausis iš fietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Ivedam elektros drū
tus, motorus, taisom elektros reik
menys, fikčerįus ir tt.
\V. P, Stephan Electric Co. (not inc)

2522 So. Halsted St.. Chicago
Phone Victory 7452

JEI turite lotą į pietus nuo 63rd 
St. ir turite apie $1000 cash, mes 
suteiksime planus ir dadėjus daugiau 
cash, pastatysim bungalovv arba 2 
arba 3 flatų namą. Po pastatymo na
mo mokėsit mėnesiniais išmokėji
mais. H. L. H GEST, 7817 Comell 
Avė., Saginaw 8878.

Garsinkite Naujienose


