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Mexikos maištininkai 
indėnai pasiduoda

Panamos žmonės priešingi 
paktui su Amerika

Aliejaus kompanijos Meksikoj 
siekias išprovokuot J. V. 

įsimaišymą
Meksikos Jaki indėny mai

štas susmuko
Maištininku vadai siūlosi val

džiai pasiduoti; buvę de la 
Huertos prigauti

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 20. — Generolas Manzo, fe
deralinės kariuomenės vadas 
Sonoroj, pranešė karo departa
mentui, kad maištą kėlusių Ja
ki indėnų vadai pareiškę noro

Panamos žmonės prieši
nas sutarčiai su J. V.

Grūmoja atstovams mirtim, jei 
seimas patvirtinsiąs naująjį 
paktą

PANAMA, sausio 20. — Pa
namos žmonės siunčia krašto 
seimui aštrių protestų prieš 
naują sutartį su Jungtinėmis 
Valstijomis. Seimas gauna ir 
tokių protestų, kuriuose gru

Konspiracija aliejaus kom
panijų Meksikoj

Verbuoja žudeikas, kurių pa
galba nori išprovokuoti Jun
gtinių Valstijų įsimaišymą

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 20. — Darbininkų organas 
Sol sako, kad operuojančios 
Meksikoje amerikiečių aliejaus| 
kompanijos Verbuojančios sau 
“baltagvardiečius” žudeikas, 
idant su jų pagalba išprovokuo
tų konfliktą dėl naujojo žemės 
ir aliejaus įstatymo ir tuo bildu 
priverstų Jungtines Valstijas 
daryti intervenciją.

Kompanijos, sako laikraštis, 
yra pasiryžusios sukelti nera
mumus ir planuoja visą eilę to
kių incidentų, kurie verste ver
stų Jungtines Valstijas įsi- , 
maišyti amerikiečių žemės ir 
aliejaus nuosavybėms apginti. 
Tuo tikslu kompanijos, pasak 
Sol, importuoja gausiai ginklų 
ir amunicijos savo organizuo
jamiems “baltagvardiečių” žu- 
deikoms.

Garsus rusų banditų va
das užmuštas

[Pacific and Atlantic Photo!

f

Iždas grąžino kapitalis
tams $721,846,777

--------r-------------- j

Pinigai buvę neteisėtai iš jų 
sukolektuoti kaipo jų paja
mų inokesniai

W ASUI NGT( )N AS, sausio
20. — Iš valdžios surinktų nuo 
1917 metų iki šiol $33,09,655,- 
009 pajamų mokesnių, iždo o<> 
partamentas grąžino mokesnių 
mokėtojams, paprastai kapita
listų korporacijoms, $721,616.- 
777, kurie buvę neteisėtai iš- 
kolektuoti. .

Kada Rusai įves priver
stiną mokyklų lankymą

MASKVA, sausio 20. —SSSR 
prezidentas Kalinin pareiškė, 
kad iki 1934 metų sovietų Ru
sijoj busią tiek mokyklų, kad 
nė vienam vaikui nebetruksią 
jose vietos. Tada jau busią ga
lima įvesti ir priverstinas mo
kyklų lankymas.

pasiduoti. Gen. Manzo prado 
karo departamentą, kad indė
nams butų suteikta amnestija.

Maištininkų vadai saką, kad 
jie buvę Adolfo de la Huertos 
suvadžioti ir apgauti. Jie da
bar norį atiduoti savo ginklus 
vyriausybei ir imti

mojama mirtim seimo nariams, 
jei sutartis su Ameiika busian
ti seimo ratifikuota. 0 Chiri- 
<|ue provincija įspėja 
sutartis busianti 
atsimesianti 
susidėsianti

vėl savo ‘ respublika.
apleistų žemės ūkio darbų. ' Iš įvairių

nuo

kad jei 
patvirtinta, ji 
Panamos ir

Su savo šaika Smolensko gu
bernijoj užmušęs daugiau 
kaip šimtą žmonių

sau-SMOLENSKAS, SSSR, 
šio 20.’— Kovoje su raudonar-

Kosta Bikos miečiais buvo užmuštas paskil-

vietų praneša, kad
Ka’*o ir laivyno ministeris daug Panamos darbininkų, dėl 

gen. Am-izo, gavęs tokį prane- protesto prieš sutartį, etingiuo- 
šimą, turėjo dėl to pasitarimą ją 
su prezidentu Caliesu. Laikraš
čiai sako, kad • prezidentas in
struktavęs karo ministerį pri
imti Jaki indėnų pasisiūlymą 
j>asiduoti be jokių sąlygų, pa
skirdamas 
specialioj 
deryboms

Kai tik 
inai bus 
kur dabar yni Sonoroj valstijoj, 
bus, sako karo departamentas, 
tuojau pasiųsta j Jalisco ir kai 
kurias kitas va’stijas katalikų 
kunigijos kurstomiems maiš
tams likviduoti.

gen. Obregoną kaip 
įgaliotinį pasidavimo 
pravesti.
Jaki indėnų neramu- 
pabaigti, kariuomenė,

Pani rezignavo
MEKSIKOS MIESTAS, sau

sio 20. — Meksikos finansų 
ministeris Pani vakar įteikė 
prezidentui Gailesni rezignaci
ją, kuri buvo priimta. Girdėt, 
kad Pani busiąs paskirtas am
basadorium Francijai, vietoj 
dabartinio Alfonso Reyeso.

Kunigas pasmerktas už 
žagimą dukters

ENID, Okla., sausio 20. — 
Protestonų kunigas E. J. Blan- 
ton iš Hartsvillės, Tenn., šia
ndie buvo nubaustas dešimtim 
metų baudžiamojo kalėjimo. 
Jis buvo kaltinamas dėl išžarg- 
stymo savo vienuolikos metų 
dukters. Kunigas prisipažino 
nusikaltęs.

WASHINGTONAS, aausio 
20. — Norvegijos ministeris 
VVashingtone, Helmer H. Bryn, 
tapo paleistas iš vietos.
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DBG. P, GRIGAIČIO 
“Naujienų” Redaktoriaus 

Prakalbu Maršrutas

į Kosta Riką.

Coolidge pripažino 
Diazo pasiuntinį -

VVASHINGTONAS, sausio 
— Prezidentas Coolidge20.

šiandie oficialiai pripažino Ale- 
jaudrą Cesarą kaip Nikaraguos 
konservatorio Diazo valdžioj 
akredituotą pasiuntinį Jungti
nėms Valstijoms.

Mussolini įsakė surašyt 
visur svetur gyve

nančius italus
ROMA, sausio 20. — Prem

jeras Mussoilni davė įsakymą 
visiems Italijos konsulatams ii 
atstovybėms svetimose valsty
bėse padaryti pilniausį sąrašą 
Italijos piliečių, gyvenančių ati
tinkamuose kraštuose.

Marxui nepavyko suda 
ryt kabinetas

Marle Astarrc, krutamųjų paveikslų aktor. su kuria norėjo 
apsivesti 19 metų milionierius Mjįhael Cudahy. Vedybas sutruk
do jo motina.

bęs banditų šaikes vadas, Smir- 
nov Antonenkov. Jo šaikos na
riai, kurie pavyko suimti, bus 
sušaudyti. A

Per pastarus dvejus metus 
Antonenkov su savo šaika te
rorizavo visą Smolensko guber
niją, plėsdami ir žudydami 
žmones. Sako, kad jie yra už
mušę daugiau kaip šimtą žmo
nių. r

Filipinai reikalauja visiš 
kos nepriklausomybės

uvo Britų laivas su 39 
įgulos žmonėmis

MANILA, Filipinai, sausio 
20. Pokyly, kurs buvo su
rengtas I. Gabaldonui piieš iš
keliavimą jo į Washingtoną 
kaipo Filipinų salų komisaro, 
Manuel Quezon, Filipinų sena
to pirmininkas ir kiti salų 
nepriklausomybės judėjimo va
dai savo kalbose pareiškė, kad 
Filipinai niekados nenurimsią, 
kol jiems ne busianti pripažin
ta

Nikaraguos liberalai atsi
sakė taikytis

Prezidentas Sacasa atmetė kon
servatorių prezidento Diazo 
taikos siūlymus

visiška nepriklausomybė.

SAN PEDBO, Cal., sausio 20. 
— Manoma, kad B litų laivas 
Toco, kurs praeito lapkričio 
24 dieną išplaukė iš čia į Tsur- 
mi, Japonijoj, yra žuvęs. Lai
vas senai turėjo būti vietoj, 
kur plaukė, bet ten nepasiro
dė ir nuo išplaukimo jokios ži
nios apie jį negauta. Laivas 
gabeno 66,000 bačkų aliejaus. 
Jo įgulos buvo 39 žmonės.

Japonijoj gal įvyks nau
ji seimo rinkimai

BERLINAS, sausio 20. -
Kancleris Marx, nesugebėjęs 
sudaryt naują ministerių kabi- rezoliucija, 
netą, rezignavo

TOKIO, Japonija, sausio 20. 
— Žemesniame Japonijos par
lamento bute šiandie buvo pa
siūlyta nepasitikėjimo valdžia 

Seimo posėdžiai
tuojau buvo atidėti trims die
noms. Manoma, kad parlamen
tas bus paleistas ir paskelbti 
nauji rinkimai.

REIKIA MOKĖT KAIP

bežydelis, atvykęs Amerikon 
skatiko, tapo galva $25,000,- 
000 korporacijos

$93,636,348 KRUTAMIEMS 
PAVEIKSLAMS

VVASHINGTONAS, sausio 
20. — Prekybos departamento 
skaitmenimis 1925 metais kru
tamu jų paveikslų gamybai 
Jungtinėse Valstijose buvo iš
laisto 93,636,348 doleriai.

SUDEGĖ ARMIJOS LIGO- 
NINĖ

NEW YORKAS, gausit 20. 
— Samuel Bubel, žydelis, kurs 
prieš dvidešimt metų atvyko į 
Ameriką be cento kišenėj, šian
die varto milionais. Kurį laiką 
vargęs, jis ilgainiui ėmė par
davinėti anglis. Biznis sekėsi, 
ir jis suorganizavo Bubel Ice 
and Coal kompaniją. Vakar gi 
jis jau nupirko ir su savaja su
jungė dvi didžiules vietos Com- 
monwealth Coal and Ice ir 
Putnam Coal and Ice kompani
jas, taip kad jo biznis dabar 
vertas $25,000,000.

Kiniečiai paskelbė 
. britams streiką

Rado užmuštą bankininką
MIAMI BEAG11, Fla., sau

sio 20. — čia rasta autompbi- 
iio užmuštas New Yorko banki
ninkas, Minthorne Woolsey.

MANAGUA, Nikaragua,' sau
sio 20. — Nikaraguos liberalų 
valdžios prezidentas Dr. Juan 
Sacasa atmetė konservatorių 
valdžios prezidento gen. Adolfo 
Diazo taikos pasiūlymus.

[Diazas, kaip žinia, kvietė Sa 
casą laikyti taikos konferenci
ją, žadėdamas priimti libera
lus savo valdžion, duoti jiems 
vietų aukščiausiame teisme, 
dviejuose departamentuose (ap
skrityse) leisti liberalams iš 
rinkti be kontesto savo atsto
vus j kongresą ir 1928 metais 
laikyti laisvus, nevaržomus vi
suotinus rinkimus po Jungtinių 
Valstijų priežiūra.]

Nikaragua nenori 
Jungtinių Valsti

jų “globos”
PUERTO CABEZAS, Niką- 

ragua, sausio 20. — Nikara
guos liberalų valdžios preziden
tas Dr. Juan Sacasa pasikalbė
jime su užsienio spaudos atsto
vais pasakė, kad Nikaragua 
trokštanti turėti draugingiau- 
sius ir teisingus santykius su 
Jungtinėmis Valstijomis, bet 
negalinti priimti jų “globoji
mo”, kurs žeidžiąs jos garbę ir 
suverenybę.

98 asmenys sušalo snie
go užneštuose trau

kiniuose
MASKVA, sausio 20. — Pra

nešimai iš Samaros gubernijos 
sako, kad dviejuose sniego ap
neštuose traukiniuose rasta ne
gyvai sušalę devyniasdešimt 
aštuoni asmenys.

LAIVYNO HIDRO AEROPLA
NAS SUDEGĖ

LOS ANGELES. Cal., sau
sio 20. — Netoli nuo Dead- 
man’s Lsland praeitą naktį su
degė Jungtinių Valstijų laivy
no hidro-aeroplanaš 2F-1, grį
žęs iš manevrų. Penki jo įgu
los žmonės buvo išgelbėii.

Prohibicija Afganistane
KABULAS, Afganistanas, 

•sausio 20. — Afganistano emi- 
ras paskelbė visame krašte vi
sišką prohibicija. Einant de
kretu. svaigiųjų gėrimų kon
trabandininkai bus mirtim 
baudžiami.

Wood grįš į J. Valstija
MANILA, Filipinai, sausio 

20. — Generalgubernatorius p. 
Wood žada ateinantį pavasarį 
išvykti į Jungtines Valstijas 
keturiems mėnesiams.

Gyveno 115 metų
BECKLEY, W. Va., sausio 
— Vakar čia mirė viena- mote
riške, Betty Watsonienė, gyve
nusi 115 metų.

20.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

PER KLAIDĄ NUŠOVĖ SAVO 
DRAUGĄ

PEKINAS, Kinai, sausio
— Iš Čangšos, Hunano provin
cijos sostinės, praneša, kad 
visi kiniečiai, tarnavę anglams 
kaip darbininkai, ir namų tar-

20

ST, LOUIS, Mo„ sausio 20. nai ir įstaigų tarnautojai su- 
— Praeitą naktį gaisras sunai- streikavo, 
kino Jeffersono kariuomenės prieš svetimšalius, 
stovykloj armijos ligoninės da
lį. Toj daly buvo 
penki ligoniai, kūne pavyko 
visi išgelbėti.

Bijoma neramumų Chicagai ir apielinkei federa- 
inis oro biuras šiai dienai pra
tašau ja:

Galima laukti sniego; nedi
delė temperatūros atmaina: 
stiprokas mainąsis vėjas.

Vakar tertiperaturos buvo

WINNIPEG, Manitoba, sau
sio 20. — Netoli nuo čia gyve
nąs farmerys W. Lowe, išėjęs 
su savo draugu medžioti, buvo 
nušautas. Draugas, kurs buvo 
nuo jo atsiskyręs, per klaidą 
farmerį palaikė elniu.

Kalbės:
Sausio 23 po piet

Mich.

yiinniiMiiiiiiiniiiiiiMinira karaliui Ferdinandui ^dyti-

trisdešimt SUĖMĖ DU KANADOS MUI
TINĖS VALDININKU

BUFFALO, N. Y., sausio 20.
BUCHABESTAS, Rumanija, Šiapus Niagaros upės pusėj vidlltiniAkai sno F 

sausio 20. — Belgija paskolino Jungtinių Valstijų vyriausybėj ' * ‘ i . •
Rumanijai 400 tūkstančių dole- areštavo du Kanados muitinės^'- Šiandie saulė teka 7:13, lei- 
rių vertės radiumo sergančiam valdininku, kaltinamu dėl svai-'džiasi 4:50 valandą. Mėnuo te- 

giųjų gėrimų $mugeliavimo. I ka 8:43 vai. vakaro.

Kautynės tarp streiki
ninkų ir policijos

SANTJAGO, Čilė, sausio 20. 
—Valparaisoj vakar įvyko aš
trių susikirtimų tarp streikuo
jančių darbininkų ir policijos. 
Vienas asmuo buvo užmuštas, 
penki skaudžiai sužeisti. k

Senatas atsisakė duot 
vietą Smithui

VVASHINGTONAS, sausio 
20. — Senatas šiandie 48 bal
sais prieš 33 priėmė rezoliuci
ją neduoti senatoriaus vietos 
pulk. Frankui L. Smithui, Illi
nois valstijos išrinktam senato
riui.

Smith kaltinamas, kad jis 
buvęs išrinktas į senatą tik pi
nigais, kurių jo rinkimo kam
panijai buvę pažerta šimtai 
tūkstančių dolerių.

Papa beatifikuos 2,418 
bokserų karo aukų

BOMA, sausio 20. — Papa 
Pijus XI ruošiasi beatifikuoti 
en bloc 2,418 katalikų kanki
nių, kurie per bokserų karą 
1900 metuose buvo Kinuose už
mušti.

GYDYTOJAS KALTINAMAS 
DEL ŽMOGŽUDYBĖS

OMAHA, Neb., sausio 20. — 
Areštuota daktaras C. M. Par
neš, pirmiau gyvenęs Chicagoj, 
kaltinamas dėl žmogžudybės. 
Dr. Barnes padarė neteisėtą 
operaciją vienai jaunai mote
riukei, kuri nuo to mirė.

MANITOBO.J 42 LAIPSNIAI 
ŠALČIO

ST. PAUL, Minn., sausio 20. 
— Iš Manitobos praneša apie 
užėjusius ten didelius šalčius. 
La Pas ir kai kuriose kitose 

■ vietose šaltis buvo pasiekęs 
42 laipsniu žemiau zero.

RADO NUŠAUTUS VYRĄ IR 
MOTERIŠKĘ

B1BM1NGHAM, Ala., sausio 
20. — l’žumiesty šiandie rado 
nušautus A. B. Moore, South
ern geležinkelio saugumo ir sa- 
nitacijos superintendentą, ir 
vieną nepažįstamą moteriškę, 
apie 22 metų’ amžiau?. *

PATARIA AVIATORIAMS
KRAMTYTI GUMĄ

LONDONAS, sausio 20. — 
Britų aviacijos jėgų vadyba pa
taria pilotams, kai jie skrenda, 
kramtyti kramtomąjį gumą 
(chewing gum). Gurno kram
tymas ir čiulpimas apsaugojus 
gerklę nuo džiuvimo.

LONDONAS, saiįsio 20. — 
Iš Madrido praneša, kad Ispa
nijos valdžia nutarus tuojau 
siųsti į šanhajų, Kinus, kreise
rį Don Blas I>ezo.

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicajjo, III

IMPERFECT IN ORIGINAL



r —
r

* NAUJIENOS, Chicago, m.
...... • -----..............—fflKT—-r t""------ 1» ' ........

Penktadienis, Sausis 21, ’27

IkorespondencijosI
j - 111 "" "|Z| " »'»I" ■■*■—■

TZUDIKIŲ sveikatos išsivystymas pri- 
-IY guli daugiausiai nuo maisto koki ji* 
fauna. Jutų Kūdiki* turi būt maudomas 

asdien ir maitinamas reguliariai. Jei 
negalit savo krūtimis maitinti kūdikio, tai 
bandykit Borden’š Eagle Brand Con- 
densed Pieną. Tai geriausias kūdikių 
maistas—padarytas »š riebaus karvių pieno 
ir granulated cukraus—specialiai dėl kū
diki^: Rekomenduojamas gytytojų visur 
dėl jo gerumo.
Jei Jus prisiusite mums litą paskelbime *n Justj 
vardu Ir adresu, arba prisiusite mums atvirute, 
mea pasiųsime Jums, dykai, pamokinimų Jūsų 
kalboje kaip penėti Jūsų kū
diki; tarpti valkų kny(ut« .
Ir kitokios įdomios literatu-

Kenosha, Wis.
Margumynai

salėje
Wis-

Pasiduoda visose 
vaistinėse Ir gruueruėa®.

THE BORDEN COMPANY 
Bordsn Building

Sausio 16 d., Sshlilz 
įvyko SLA. 10 apskričio, 
consino valstijos, metinis su
važiavimas. Man neteko būti 
pačiame suvažiavime, bet vie
nas iš buvusių atstovų pasako
jo man, kad komunistai norėję 
pavartoti Trockio diktatūrą ir 
vos pavykę juos sulaikyti nuo 
tokio žingsnio. Bet kuomet 
pirmininkas paketino vienų ta-

Jasiųlis, puikiai sudainavo tris 
dainas; B. Macporius pagroję 
ant pi ūkio; p-le Navardauskai- 
tė puikiai pašoko ir C. krūti
nis solo gražiai padainavo. Pas
kui pasirodė ir visas choras, po 
vadovyste .1. Macnoririus ir N. 
KUmiutės. Sudainavo tris dai
nas, bet publikai reikalaujant 
turėjo paskutinę dainą pakarto
ti. Nors publika ir buvo pa
vargus, bet norėjo, kad Ityilės 
Ratelio choras dar daugiau dai
nuotų. Mat šis choras yra 
skaitlingas nariais ir balsais ir

turi geru® vedėjus. Metai at
gal chorai mažai progresavo; 
vėliaus gauta kitą mokytoją iš 
Chicago, bet buvo neparanku 
tiek toli važinėti ir todėl jis 
tik trumpą laiką mokino chorą, j 
Atsikreipta prie J. Macnoriaus 
ir jam apsiėmus chorą vesti, N. 
Klimiutč tapo pakviesta kaipo 
pianiste. Dabar SLA. 212 kp. 
Dailės Batelio choras yra tvir
tai pastatytas ir vis auga narių 
skaičium. Dailės Batelis yra 
nepartinis ir į politiką ar tikė
jimo reikalus nesikiša.

Po programo šokiai tęsės iki 
vėlos nakties. Buvo leidžiamos 
laimėjimui dvi knygos “Gyve
nimo Dumble”. Laimėjo p. p. 
Sekliuskis* ir Povilauskis.

Sausio 23 d. Dailės Batelis 
rengia “balionų” balių Polonio 
Hali. Aš dar nesu matęs, kad 
balionai šoktų, tad būtinai at
silankysiu pamatyti tuos keis
tus šokius ir kas juose dėsis.

—Svečias.

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Geriausia vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

SERGANTI VAIKAI
MĖGSTA “CASCARE1 S”, 

DEL SKILVIO
Duokit “Cendy Cathartic” nuo 
prastų slogų, rūgštimui vidų- 

riose, užkietiejinio

Nusiphkit už 10c baksi ūką.
Daugiausiai vaikų ligų prie

žastyse yra rugštumai vidurio- 
se, suiręs skilvys, neveikiančios 
kepenys ir užkietiejimas vidu
rių. Jie pagauna slogas greitai, 
pasidaro neramus, pradeda kar- 
ščiotis, būna apsivėlęs liežuvis, 
nevalgo, nemiega gerai ir jam

SKAIPSMS 212

vorščių už ausų išvesti, tai ir 
kiti tavoršėiai pradėjo atšalti 
ir revoliucijos pavojus išnyko. 
Kitas gi tavorščius siūlęs, kad 
kas jam galvą nukirstų. Žino
ma, iš to kenosliiečiams jokio 
nuostolio nebūtų buvę, bet iš
tiktųjų hutų gerai, kad tavorš- 
Čįai belodami sau lietuvius nu
sikalu. Bet jų lojimus viutiek 
jokios reikšmės čia neturi.

IŠ svarbiausių suvažiavimo 
mitai imu buvo priėmimas re
voliucijos prieš Lietuvos smur
tininkus, taipjau nutarta su
rengti vakarą su programų *ir 
vasarą pikniką. Padalyta ir ke- 
etą kitų tarimų.

Po posėdžių visi atstovai bu
vo pakviesti pietauti. Man ir 
rko klausytis atstovų pasikal

bėjimų. Viskas butų buvę ge
rai, jei vienas milvvaukietis im*- 
butų sakęs atstovams “eilių”.

1-

5 Meili Jubilejinis Koncertas
LIETUVIU LIUOSYBES NAMO

CICERO, ILL.

t Nedelioj, Sausio 23 dieną, 1927 m.
SAVOJ SVETAINĖJ, West 14th St. ir 49th Ct., Cicero

Pradžia koncerto 6 vai. vak. Šokiai 8 valandą vakare
Durys atdaros 5 valandą vakare

Koncerte dalyvaus du didžiuliai Chicagos Chorai: Birutė ir Kanklės.
Iš solistų bus Don Luisi, A. Soloveičikiutė, Sabonis, Šiauliutė, Dauderis, 

Joselenjutė, K. Steponavičius, smuikorius.
Kviečia visus atsilankyti Lietuvių Liuosybės Namo Bendrovė

“Plaukite po Amerikos Vėliava”

Nupiginta ten ir atgal kelione 
trečia klesa į

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau per 

Cherbourg ar Bremen

DABAR laikas daryti planus at
lankyti tėvynę 1927 metais.

Jūsų naudai išeis patyrinėjimas 
nepaprastai gerų įrengimų ant laivų 
ir operuojamų Suvienytų Valstijų 
Valdžios.

Ten rasite patogumų kelionei apie 
kurius nebuvo sapnuota keli metai 
atgal, su specialčmis ekskursijomis 
sudarytomis iš jūsų pačių tautiečių.

Vasario mėnesį išplauks:
S, S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Vasario 9
S. S. GEORGE WASHINGTON 

Vasario 19
I S. S. REPUBLIC 

Vasario 23
S. S. LEVIATHAN 

(via Cherbourg)
Vasario 26

Jūsų vietinis laivakorčių agentas 
galės suteikti pilnas informacijas 
apie šitus ir kitus išplaukimus, taipgi 
apie speciales ekskursijas, kurios 
yra ruošiamos; arba rašykite tiesiai 
pas:

United 
States Lines 
p 110 S Dearbom St. Chicago q

45 Broadway, New York Cityreikia gerai išvalyti vidurius — 
bet nebandykit įduoti jam dide
lę dožų aliejaus į sergančio vai
ko vidurius — yra žiauru, ne
naudinga ir senoviška.

Kiekvienas vaikas maloniai 
paims Cascarets Candy Cathar- 
tic, kurios veikia maloniai — 
nepadaro jokio nemalonumo — 
jos tik išvalo vaiko viduriukus, 
išvalo žarnas, išvalo kepenis ir 
palieka sveikoj padėty.

Pilni nurodymai dėl vaikų ir 
suaugusių ant kiekvieno pake
lio.

Motinos gali ramiai pasilsėti 
suteikusios šias malonias gy-

Tinkainas Suvirškinimas Maisto 
Svarbus.

Daugelis motinų su smagumu gi
riasi, kad jų vaikai “valgo viską”, ši
tos motinos nesupranta, kad vaiko 
viduriai nėra ant tiek išsivystę, kad 
galėtų tinkamai virškinti Bile ką. 

’ Skilvis ir birškisimo organai, kaip ir 
| visi kiti organai ar muskulai, išsivy- 
Į sto laipsniškai iki pripranta prie val
gių nuaugusiųjų.

Jcks maistas serą naudingas Jei 
nėra pilnai suvirškintas. Augantis 
vaikas gali suvalgyti valgi skirtą su
augusiam, o vienok negauti užtektinai 
sotumo, vien dėlto kad jis tą maistą 
negali ašim duot i. Svabiausi dalis kū
dikių penėjimo yra tinkamas parin
kimas valgių. Tokie valgiai kaip šu
tintos pupos, virti kopūstai, keksai, 
blynai ir kepti valgiai užganėdina su
augusius, bet netinka vaikams.

duoles, laxative, kurios kainoja 
tiktai 10 centų bakseliui bito 
aptiekoje.

“BAYER ASPIRIN”

Pienas turi būti duodama jiems su 
kiekvienu valgiu, nes augantis vaikas 
tiek pat pieno reikalauja kiek kūdi
kis. Parink pieną kuris švarus ir 
sveikas. Eagle Brand Pienas ypa
tingai tinka vaikams dėlto, kad sutei
kia reikalingą sotumą augimui, ir 
prie to lengvai virškomas.

UŽTIKRINA SAUGUMU
. Vartokit be jokios Baimes 

kaip Nurodoma ant 
“Bayer” Pakelio

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik- 

< ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo

Borden’s Eagle Pienas šiandien au
gina daugiau vaikų kurių tėvai ir 
pratėviai buvo išauklėti Eagle Pienu 
nuo ’BO iki ’70 metais. Kada pa- 
svarstai jog Borden’s pienas vartotas 
per tris gentkartes ir kurį kasdien 
vartoja vis daugiau ir daugiau žmo
nių, tai tam turi būti priežastis. O 
priežastis ta kad jis pasirodė saugus, 
tinkąs 'per tiek laiko, ir žmonės juo 
užsiganėdinę.

Nežiūrint kur eisi šitoje šalyje ar 
Kanadoje visur gausi Borden’s Eagįp 
Pieną šviežią ir sveiką veik kiekvie
noje krautuvėje. Visais atžvilgiais 
tai vienatinis saugus pienas auklėti 
kūdikius, kuomet motinos pieno nėra.

Kada prisieina jūsų kūdikius iš
auginti į stiprius, sveikus vyrus be: 
moteris, kaip maistas. Del tos prie
žasties žmonės niekas nėra taip svar
bu pirmose dienise senai metė bandi- 
nėję. Išimtingi žmonės nerizikuoja. 
Jei motinos pieno nėra jie nesirūpi
na. bet pradeda vartoti Borden’s 
Eagle Brand Pieną. Pasinaudoki! 
patyrimu milijonų vaikų laike trijų 
paskutinių gentkarčių.

Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

Nieko nėra geresnio kaip pas save 
visuomet laikyti buteli Dr. DrakeT 
GLESSCO. Ka sturi namie vaikų 
turėtų tai praktikuoti. Vaikai įgau
na vvhooping kosulį ir krupą, abi li
gas reikia greit prižiūrėti. Keli la
šai Glessco užtikrina greitą pagelbą. 
Glessco turėtų būti visuomet jūsų gy
li uoihi dėžutėj.

Kiekvienas n c s u 1 a u ž yt a s
Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėk juos ateič’ai.

IŠtikrųjų, ne jam sakyti prakal
bą atstovams. ;

Vėliaus teko nugirsti vieno 
musų tavorščiaus pasikalbėji
mą su Mihvaukee tavorščiu. Sa
ko kenoshietis: “Mes parodysi- 
ne ką mes galim ateinančiame 
SLA. 212 kp. susirinkime”. Dau 
riaus nenugirdau, kaip jie ke
pina pasirodyti, bet tik tiek ži
nių, kad sekamame SLA., 212 
kp. susirinkime, kuris įvyks va
kario 6 d., 1 vai. po pilt, Sehlitz 
Hali, komunistai ketina kelti 
revoliuciją ir daryti pervartą, 
kaip kad smetonininkai padare 
□ervartą Lietuvoj. Todėl kp. 
lariams patartina atsilankyti 

i tą susirinkimą ir pažiūrėti i 
kokia ta revoliucija bus.

Sausio 16 d., SLA. 212 kp.J 

Sehlitz Hali, buvo surengus 
aunu vakarą. Programs buvo 
vairus, nes dalyvavo du chorai 
r Lyros choras. ^Programas 
prasidėjo I vai. po piet. Pirmas 
pasirodė Lyros choras* Pir
mausią sudainavo “Internacio- 
lalą’’, bet sudainavo prastai, 

susimaišė balsai, o ir pati cho- 
’o vedėja, vieton vesti chorą, 1 
mbliką atsisukus žiurėjo, ar 
visi stoja. Paskiau dar tris 
lai neles sudainavo, bet taip- 
au silpnai. Dainavime nebuvo 
okios harmonijos, vyrų balsai 
ilpni, kiti dainuoja kas sau, o 
eiti ir visai nedainuoja, -vien 
iulipo ant estrados, kad cho- 
•as atrodytų didesnis. Pati 
nokytoja irgi perdaug jauna 
am darbui, ji dar turėtų gero
kai padirbėti prie Vi‘o, gero 
choro vedėjo.

Antrą dalį programo1 pildė 
Jailes Batelio choras, pirmiau- 
>ia solo ir duetas. P-ia Navar- 
lauskienė dainavo solo, J. Bit- 
/inskas, .Ir. ir Jacob davė smui
kų duetą; p-lės Vaičiūnaite ir 
Jasuliutė, pianu pritariant p-iai

SAUGUS INVESTMENTAS MOKANTIS 7.2%

“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletu centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

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

LISTERINE TNRDATA4857
Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
maistai.

EAGLE BRAND
CONDENSEO A'.ILK

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

čMad* by
UuBlMrt Ph»rm,<»l Co., SaJm Loum, U. $.

Gaukit Mėnesinės Įplaukas Nuo 
the Rapid Transit Company

Investuokit i “L” linijas dgbar ant musų 
mėnesinių įplaukų plano *

Jus esate kviečiamas tapti vienu profit-sharing partneriu Ra
pid Transit Kompanijos, kuri suteikia Chicagai ir priemies
čiams greita ir atsakančia elevatorių transportacija.
Yra greitas, lengviu budu važinėjimas Chicagoj pigiomis kai
nomis, the Rapid Transit Kompanija džiaugiasi patarnaudama 
augančiam miestui 3,000,000 gyventojų. Jos linijos eina iš 
vidurmiesčio j šiaurę, į vakarus, į pietus, j visas dalis miesto 
ir priemiesčius.

x i

Inžinieriai pripažysta, kad Rapid Transit Kompanijos linijos 
sudarys tvirčiausį pagrindą Chicagos transportacijos siste
mos ateityj, nes reikės patarnauti labai greit augančiam mies
tui. Chicago turės gyventojų apie 5,000,000 1950, taip yra 
spėjama.

Dividendų čekiai Atsiunčiami Jums 
Kas Mėnesį.

Aprubežiuotas skaičius 7.2% Prior Preferred serų yra gau
namas dabar. Jų par value yra $100 Šerui. Dividendai 60c už 
Šerą yra siunčiami savininkams kas mėnesį.
Jus galit pirkti vieną arba daugiau šėrų už cash, arba lengvais 
išmokėjimais jei norit, $10 įmokėti ir po $10 į mėnesį, šeši 
nuošimčiai yra jums mokami kol jūsų pinigai nėra išmokėti už 
Šerą. Jei negalėtumėt išmokėti, jūsų pinigai bus grąžinti.
Tapkite partneriu biznyje teikiančiu Chicagai greitą transpor- 
taciją—ir džiaugkitės dalyvaudami greit augančiame mieste. 
Rašykit šiandien dėl gavimo literatūros. Vartokit kuponą. I

Utility Securities 
Company

72 West Adams Street, CHICAGO 
St. Louis Mihvaukee Louisville Indianapolis

r
i — aaiai ■■■" ■■■■

Utility S'ecurities Company
t i I 1 72 West Adams Stręęt, Chięago |

(L ■ A|;rtęr?«au, kad jus atsiųstumet man literatūros apie 7.2%
• Prior Preferred Šerus Kapid Transit Kompanijos. Aš sųpran- •
| tu, kad už tai man nebus jokios atsakomybes.
I Vardas ................................................. >■
| Gatvė ............................ :....................................................  |

. Miestas ..................................... Valstija.......................................
■■ ii  ......................... Į (Malonėkite išdrukuoti aiškiui) I——’

Faktai
apie

Rapid 
Transit 
Company
Operuoja 226.64 mylia* 
linijų ir turi 1906 karų. 
Operuoja 5 300 trauki
nių kasdien.

Turi Chlcaaoj žemės 
tiek, kiek užima visas 
VVashinffton Tarkas.
Turi namų vertės |94,- 
536,047 ant pagrindo 
apskaitliavimo per Pub
lic Utilities Coinmission 
of Illinois.

Ji turi tc’sę dar daug 
metų veikti.

Kiekvienai doleris
Prior Preferred žėrų yra 
paremtas su assets apie 
$4.50.

1 ...

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
pa tarnauju kuogeriausiai

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

v................... ■ m « I V

............................................ i ■

Vynuogiii Sunka
Saldžius ir šviežios, galima pada
lyti greitai iš Guasti • g)\inų Vyn
uogių Syrupų —• receptai ant pa
reikalavimo.

Italian Vineyard Go.
4l>0 W. Kinzie St., Chicago, 111.V *
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Penktadienis, Sausis 21, *27 NAUJIENOS, Chicago, III.

PRIVERSKIT SAVO PINIGUS UŽDIRBTI 6% 
ŠIAME BILDINGE

Flaxman Building
4713-15 So. Ashland Avenue

Security už $65,000 Pirmi Morgičiai 6% 
Bonai Išleisti

Nepaprastai Gc.-ai Apsaugoti 
Morgičiai

1S PUIKUS naujas norias, pastatytas iš plytų ir 
terra cotta, yra trys didelės krautuvės ir didelė 
svetainė išrenduota de biliardų ir bmvling. Namas 

yra vertas $135,0u0, virš antra', ek paskolos; rendų įplaukų 
$15,00'0 i metus.
Randasi tiktai per keletą durų j p'etus nuo 47lh Street ir 
Ashland Avė. Pačiame viduryje geriausios retail bizn’o sek
cijos Chicagoje. Paskutiniu la ku praplatinimas Ashland 
Avenue padarė šitą apielinkę greitai augančią negu kada 
nors pirmiau. Anielinkė tirštai apgyventa. Nėra geresnės 
vietos visame mieste dėl Flaxman Namo, kaip ši.

Atsilankykit j Banką
Jus galit investuoti bile sumą pinigų nuo $100 ir augščiau 
j šiuos bonus. Atsilankykit Į b?, .ką dabar ir priverskit savo 
pinigus uždirbti 6% saugiai.

DEPOSITORSSTATE BANK
tcAshlandc/fvcm

& <{7th Street
ČMcmba Federal 
Rcsave System

Tyrimas Kraujo
Užtikrina Teisingu Diagnozę ir Atsakantį Gydymą. 
Jūsų Kraujas Yra Nurodymu Stovio Jūsų Sveikatos

Musų pilnai fizinis ištyrimus laboratorijoj 
atidengia jutų tikrą stovj sveikatos, kaip at
vežimas knygos. Tyrimas yra daromas su 
pagelba X-Ray ir mikroskopo. Ištiriam krau
ją ir šlapumą su pagelba oftalnoskopo ir 
tyrimas spaudmo kraujo. Reikalingi yra vi
si moksliniai įrankiai dėl tikro kūno išty
rimo. Musų nužeminta kaina už pilną y 
egzaminavimą yra t’ktai ................... I

Kam Bereikalingai 
Kentėti

Kuomet teikiame tą žemą kainą, grąžiname 
sve katą ir gelbėjame gyvybę, tokią kainą 
gali užsimokėti kiekvienas kenčiantis. Ko
de! nepažinti tikrą priežastj savo silpnumo 
ir ligos. Kuomet persergėjimo žodis gali pra
šalinti daug nusiminimo ir bėdos, — o gal 
net ir gyvybę? Jūsų liga gali būti tik ne
teisinga. veikimas, kuri galima lengvai pa
taisyti. Pilnas'- išegzaminavimas pasakys tie
są.

[KORESPONDENCIJOS

Oetroit, Mich.
Prakalbos. — Dzi iridžiai

<i-. I. S. svotai- 
nėję, prie 24 ii Michitfan Avė., 

. yra rengiamos dideles prakal
bos.

rius
Uvick ir Dr. J. J. Sims 
džia 1:30 valanda 
Įžangos nebus. Butų 
matyt k u od a u gi au s i a
klausantis šių prakalbų. ,

Kalbės Naujienų Redakto-

po pietų, 
malonu 
žmonių

šusios tą brangų svečią sutik
ti). 2. Aukota N. N. Fondan 
$10.90. 3. Ruošti muzikalį pro
gramą ir šokius pavasary, Tur
ner Hali, Racine. 4. Ruošti 
vasaros ištikti pi k nikėj. 5. Klok <5- 
ti sekretoriui algos $1(>. 6. 

Pusmetinis suvažiavimus bus 
šaukiamas So. Milvvaukee, Wis.

Vietine 212 kuopa svečiams 
palinksminti suruošė dar muzi
kali programoj. Dainavo “Ly
ros” Choras ir Dailės Choras. 
Po programo tęsėsi linksmus 
šokiai, šokiai lietuviški, —net 
miela buvo žiūrėti, kaip jauni
mas Kenoshoje įpratęs savo 
lietuviškus šokius, šoka net 
grindys linguoja.

Beje, buvau pamiršęs, kad 
vienbalsiai suvažiavimas prič- 
įnė rezoliuciją prieš Lietuvos 
fašistus už jų juodus darbus 
ir statymą Lietuvos neprikhui-

Kenosha lietuviai vėl iš nau- 
klaušimą savo 

— svetainės

Sausio 12 d. Lietuvių svetai
nėje buvo apsilankę musų 
dzimdziai. Sakau dzimdziai, bet 
geriaus tiktų pasakius, kad tik 

‘ vienas dzimdzių Člunkas, nes 
tik du viso buvo, o vienas nuo
lat lankosi minėtoje svetainėje.

• šio dzimdzių koncerto pasi
klausyti žmonių susirinko apie' somybės pavojun, minant po 
trys šimtai ir visi tapo užganė- kojų demokratybės pradus, 
dinti. Nes visų pirma p. Va
nagaitis mus supažindino (ant jo mano kelti 
kiek laikas leido) su istoriniu tautiško namo
musų liaudies dainų progresu, j statymo ir tikisi kitais metais 
o paskui pradėjo mus juokinti. ■ turėti. Sveiką mintį vyrai turi-

Reikia pasakyt, kad p. Vana
gaitis kaipo artistas, komikas ‘ 
turi didelį įgimtą talentą.

Ir jis musų publiką tiek pri-Jį baigianti, zirzgia, 
juokino, kad einant iš svotai-1 kiek j 
nės viena leidukė ėmė guostis: 
“Nors ir nėra dabar fašion kor
setus devėt, vienok aš nesigai
liu, kad šį vakara aš dėviu“.

Geistina ir daugiau tokių pa
rengimų. —P. JurkšaitLs.

te, tatai prie darbo!
. Komunistai, kaip daugelis 
(pasakoja, it muselė savo amže- 

bet ant 
---  jie neramiai užsilaiko, 
ant tiek trumpina savo spėkas 
tolimesnei gyvybei.

S LA. 100 kuopa ruošia mas
karadų šokius šeštadieny, sau 
šio 22 <1., 8 v. v., Turner Hali. 
Kviečia lietuvius dalyvauti.

— M. Kasparaitis.

KADANGI Lietuvos dvarpo
niai ir kunigai po priedanga 
Vatikano politinių intrygų ben
drai su Lenkijos dvarponiais 
bando atnaujinti Lietuvos-Len
kijos Uniją priešakyje su mo
narchu, kuriuomi numatoma 
Lietuviškas kunigaikštis Radz- 
vilas arba Gcn. J. Pilsudskis; ir

KADANGI Smetonos-Volde- 
rriHi'o mistntytn dabartine vi
daus ir užsienio politika yra 

taip, kad išprovokavus karą su 
I.if'iikija ir tokio karo keliu, an
tri! lenkų smurtu, prijungus 
Lietuvą prie Lenkijos ir vė
liaus derybomis susitaikius duo 
dnn Lenkijai koncesijas prieiti 
prie Baltijos juros Lietuvos val
domų prieplaukų; ir

KADANGI mes įmatome, jog 
šis klerikalinių fašistų smur
tas yra ne kas kita, kaip tik 
pardavimas Lietuvos Nepri
klausomybe Lenkų imperialis
tams ir gaminimas ilgiems am
žiams lietuvių tautai verguvę 
ir terorą musų tėvynėje; ir

KADANGI Smetona-Voldema
ras, pasiremiant pasaulinės 
spaudos pranešimais, bando su
lesti rolę Lietuvos išdavystėje 
taip kaip Jagėla kitados yra 
padaręs, o uždaiymas demokra
tinės visuomenes spaudos ir 
organizacijų, įkalinimas musų 
garbingų veikėjų, konstatuoja 
tą liūdną faktą apie Lietuvos 
dvarponių ir kunigų • išdavikiš
ką aktą,

TODELEI remdamiesi šiais į 
faktais, grieštai protestuojame I

prieš rasistinį dvarponių smur
tų! Smerkiame ir smerksime 
Lietuvos reakcionierius ir jų 
šalininkus. Kovosime bendrai 
su Lietuvos pažangia visuome
ne tol, kol Lietuvoje bus gra
žinta demokratine parlamenta
rinė vyriausybė visų šalies pi
liečių pastatyta, šalin Lietuvos 
išdavikai! Lai gyvuoja Lietuvos 
Nepriklausoma Respublika !

---- M. J. Vcketaitis, pirm.

A. (įrantas, rast.

Urs. michnievigz-vidikiene
AKUŠERKA

• 3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše- 
rijoH kolegiją: 
ilgai ' praktika
vusi Pennsyl* 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži- 
ninjęai potar 
nauja, visokio
se ligose prie?
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar ii 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noma, kreipki 
tėH, o rasite nu
geltą.

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

Racine, Wis,
SLA. 10-to apskričio darbuotė

New Haven, Conn.

J1—.......          —s
Tek LafaveOr 00‘m

E. V. KROKAS
Registruota Akitšėrė

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

4120 So. Richmond Street --------------- -------------------------------- ----

i Pritaiko akiniu#, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, -r galvon 

skaudėjimą

Mrs.
Yards 4^51

Anielia Jarusz-Kaushillas 
AKUŠERKA

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universa 

State Bank

Moterys ir merg< 

nos kreipkitCv si 

reikalais nuo 12 ik 

S vakaro. Kitu lai 

k u pagal sutartį
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DR. G. SERNER 
(LIETUVIS)

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

boti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
rno plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

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

Dentistas Grubman
3464 So. Halsted St.

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

GERAS 
DARBAS, 

ŽEMOS 
KAINOS

Dirbame ant išmokėjimo 
kas nori 

DENTIST GRUBMAN 
3464 So. Halsted St.

iki 12 dieną

Įvairus GydytojaiProtesto rezoliucija
KUPONAS

Atnešk ši kuponą su 
savim, nuleisiu 
29 . už darbą pra
dėtą jirieš \ .-Kario 

I dieną.

Sausio 9 d., Turner Hali, į- 
vyko SLA. 10-to apskričio su
ruoštas programas. Programą 
pradėta pildyti 3:30 v. p. p. 

 SLA. 212 kp. aktoriai, pagerbi
mui velionio Lanzberglo de
šimties metų mirties sukaktu
vių, suvaidino jo veikalą “Blin

da”. Su tuo veikalu kuopa 
gastroliuoja po Wisconsino val
stiją, statydama scenoje SI*,A. 
kuopoms. Turėjom progą ’ ir 
mes, Racino lietuviai, “Blindą“ 
matyti. Veikalas suvaidintas 
gyvai ir gražiai, vadovaujant 
p. p. Juozui Macnoriui ir And
riui Kvedarui. Visi aktoriai, 
kurių dalyvavo 22 atliko savo 
roles artistiškąi. Atsiprašau, 
jei dėl vietos stokos vaidų ak
torių neminėsiu.

Tarpakčiiiose Mihvaukees 
SLA. 177 kuopos jaunimo gru
pė broliai Greusliai, p-lės Buk- 
šnykės, broliai šimauskai ir 
p-iė šimauskytū y sudainavo ke
turias daineles. Vietos JSLA. 
100 kp. turelis maišytais mu
zikos instrumentais išpildė du 
muzikos gabalėlius. Visa daly
vavus publika labai progiamu 
patenkinta.

Ačiū gaspadinems p. p. Alek
sandrai žičkienei ir1' Erzikevi- 
tienei, taipgi ir dviem vieš
niom milvvaukietėm, kurios pa
dėjo visiems aktoriams teikti 
skanią, prie papuoštų stalų, 
vakarienę. Už vaišes svečiai 
be galo rengėjams ir vyrėjoms 
liko dėkingi. Prie linksmos 
muzikos šokiai baigta 11 vai. 
nakties.

Nepaisant didelių rengimo iš- 
kaščių, 10-am apskričiui dai 
liks ir pelno.

Sausio 16 d. Schlitzo svetai
nėje Kenosha, Wis., įvyko 10 
apskričio metinis suvažiavimas. 
9 v. iš ryto, baigtas 3 vaf. po 
pietų, valganį skanius pietus. 
Tam suvažiavime | .dalyvavo 
penkios kuopos su 27 astovais; 
pridėjus 5 valdybos narius, 
sprendžiamus balsus sudarė 32 
ir keletas svečių v užsiregistravo. 
Svarbesni nutarimai šie: 1. 
Ruošti visoms apskričio kuo
poms generaliniam organizato
riui gerb. S. E. Vitaičiui pra
kalbų maršrutą, apsmokanV 
iš apskričio iždo vietose rengi
mo iškaščius (organizatorius 
atvyks pradžioje vasario mėne
sio, tai kuopos bukite prisiruo-

Matome kas yra netvarkoje jūsų 
kūno, taip kaip automobilio eks
pertas ištiria motorą ir suranda 
priežastj negero 
veikimo. Taip, 
kaip i urėtumėm 
j krutamus pa

veikslus.

PASTABA Beveik kasdien ga
lite matyti išeinančius pacijentus 
iš mano ofiso, atgavusius sveika
tą, kur e vėliau rašo padėkos laiš
kus, taip kaip laiškas čia at
spausdintas tuo tikslu, kad kiti 
pažintų tiesą.

Pacijentai atsiunčia draugus. Šimtai dėk ngų pacijentų atsiunčia Čia savo drau
gus. Musų rekorduose randasi daug padėkos laiškų. Visi stebisi musų pigiu gy
dymu. Gydysim jum'stuip kaip ir milijonierių, o kaina bus prieinama.

Kviečiame jumis atsilankyt', DYKAI patarimas, nežiūrint kokia liga sergate, 
ir nežiūrint kas jus galėjo išgydyti. Gydome visokias užsisenėjusias ligas, nervų, 
kraujo,, vyrų moterų ligas, reumat'zmą, nouritls, plaučius, kepenis, ekilv], Šird|, 
inkstus, slogas, dusuli, žodžiu visas sunk as ligas, kurių kiti negalėjo išgydyti.

“Mano Darbas Yra Malonumas”
Taip sako poną.. Fred Wagemann, 343K Bo»worth Avė., Chicago. ialike Dakta

rui Mabee:
“Noriu jums didžiai padčkavoti už stebėtiną gydymą ir prieglaudą, kokią ga

vau nuo jūsų. Kentėjau nuo Neuritie ir turėjau šlapinimosi trubelius, ir išleidau 
daug pfnigų ieškodamas pagelboa ir važinėdamas nuo vieno pas kitą daktarą ir 
paskiau jau buvau pakliuvęs | Sanatoriją Battle Creek, Mięh. Vienok neradau pa
gelbės.

Jau buvau visai nusiminęs, bet pamatęs jūsų skelbimą laikraštyje, nutariau 
pasimatyti su jumis. - .

Po gero ifzinio ištyrimo atvirai pasakėt, kad galit man pagelbėti. Greit pradė
jau gydytis, ir greit įgijau palengvinimą su pagelba juaų gydymo. Dabar esu vi
sai nauju Žmogumi. Linkiu kiekvienam kenčiančiam panašia Ilga tuojau .pasima
tyti su daktaru Mabee. Mano darbas dabar yra man malonumu.”

Valandos: Panedėly, Seredoj, Ketverge ir Hubatoj auo • ryto iki 8 vakaro. Ket
vertais ir Pėtnyčlomis nuo 9 ryto iki S po piety. Nedėlioj nuo 9 ryto iki

1 po piety.

Dr. J. R. Mabee
337 West Madison St., Chicago, III.

ALT. Sandaros 1 ir 2-ro Ap
skričių kuopų atstovų susiva
žiavime laikytai^ Fraternal 
salėj, 19 Elm St., Nevv Haven, 
Conn., buvo ą|>svarstyta Lietu
vos klerikalinių fašistų smurtu 
nuvertimas Lietuvos Konstitu- 
cijinės vyriausjrbes ir jos vie
ton pastatymas fašistines dik
tatūros po priedanga ginkluo
tos jėgos; augščiaus minėtame 
susivažiavime atstovai radome 
K ik ai i ngu išnešti protestą prieš 
Lietuvoje esame fašistinę dik
tatūrą.

REZOLIUCIJA .
KADANGI Lietuvos klerika- 

’iniai favistai po vadovyste 
dvarponių A. Smetonos, A. Vol
demaro, kariu. Plechavičiaus, 
Glovackio ir kitų, ginkluota jie- 
era užpuolė ant Lietuvos Res- 
publikos Seimo, suareštavo tei
sėtą konstitucijinę vyriausybę 
ir valstybės Prezidentą Dr. K. 
Irinių, brutališkuinu ir sauva- 

liai uzurpavo visos šalies pi* 
iečių teises ir Konstituciją; ir 
KADANGI mes įmatome, jog 

fašistinis smurtas prieš Lietu
vos Respubliką ir Konstituciją 
;apo padarytas tam, kad grąži- 
ius karo stovį kuriuomi butų 
galima mindžioti ne tik konsti- 
uciniai šalies įstatymai, tuo 

labiau, kad butų galima sauva- 
liai įkalinti demokratiniai nu
sistatę šalies piliečiai, kurie ko
voja už demokratijos idealogi- 
ją; ir

KADANGI klerikalinio ole* 
mento vadai buvusieji mlniste- 
riai “krikščionių-demokr.” su* 
tarytos vyriausybės administra
cijoj, yra pridarę visokių skan- 
lalų eikvojime valstybės turtų 
savo asmeniniams ir savo poli
tinių partijų naudai, buvo pa
traukti teismo atsakomybėn, 
bet jie norėdami paslėpti savo 
skandalingus darbus ir išsisuk- 
i nuo teismo, griebėsi smurto 
luvertimui teisėto vyriausybės 
ir paėmimui teismo Tribūnos i 
?avo rankas; ir
KADANGI klerikaliniai fašis

tai numatė, jog Lietuvos val
džios vedama vidaus ir užsienio 
taktinga politika pastatė Lietu
vą geron pozicijon tarptautnej 
politikoj-diplomatijoj, jog vado
vaujantis tąja politika būvu nu
matyta Vilniaus pavergto kraš
to atvadavimas; ii

Lietuviai Advokatai

Telephone Yarda 0994

DR. MADRIDE KAHN
■ 4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephui.e Plaza 3200

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

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

Nedėliomis nub 9 iki 12 ryto.

KJURGEUONIS
ADVOKA/A« 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:80 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vakvak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki w2 

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

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER*

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 0 iki 
NedMioj nuo 10 ryto iki 1 ▼. p. p.^

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 2001
Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6Vakarais
3241 S. Halsted SL Tel. Yards 0062

7- 9 v. v. apart Panedtlio ir 
Pėtnyčios.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St.- Room 1538
Telephone Randolph 3261

V ak.:’ <s 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teivįlr'ne Roosevelt 9090 

Namų TeleUjJzy Republic 9600

^> DR. HERZMAN
-IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th SU netoli Morgan St.
VALANDOS4 Nuo 10—12 pietą 
nuo 6'iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
Telefonai: J 811°* ,NakJl

) South * hore 2288 
■ Boulevard 4186

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

ir

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St«, Room 531 
Tel. Central 6890

Vak. 3223 S. Halsted SU Chicago 
Tel. Yards 4681

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kųsdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

—

GERB. Naujienų įkai
ty toj oš ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios j 
skelbiasi Naujienos et į

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 lubos
11 Chicago, Illinois 
(Specialistas džiovos 
V Moteriškų, Vyriškų ir 

' Vaikų ligų
* OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Kęsas Gydytojas ir Chirarga* 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted S t., Chicago 
arti 31 st Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Lipi 

1724 So. I aki mis, kampas 18 ir Bile 
I^land. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tol. Fairfaz 6858

>- - ------------- - —*

........— ' ' ■ 11 s
Jei abejoji akimis, pasiteiravk

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Optemcstrist 

Tel. Boulevard 6487 
4649 S'. Ashland Ar.
ir 805 E. 47 th SL

Kenwond 1752 
i.,J
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Aitros arba aistros pa- nijų išnaudojimo ir nuo ne-- 
gautiems žmonėms geriau- legaliai užėmusio preziden- 
sias vaistas yra šaltas van- to vietą Diazo. Bet Diaz pri- 
duo. Nelaimė su mitingo taria AVall Stryčiui ir todėl 
rengėjais gal buvo ta, kad Amerikos laivynas nuplau- 
jie nežinojo savo kunigužių kė j svetimą valstybę “tvar- 
“naturą”. Ąsotis šalto van- ką” padaryti, t. y. antmesti

Entered aa Second Claea Matter 
ii are h 7th. 1914. at the Post Office 
of Chicago, III, nrder the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kas<lien, Ilakinant 
•ekmadienius. Leidiia Naujieną Ben
drovė. 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI — Telefcaasi Rn o serai t p510.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paltu:

Metama __________ __—____- $8.00
IhiBOj melų------------
Trims minaaiams — 
D/iam miu*41ame — 
Viaaam mAimdaj

Chicagoja per neliotojua 
Viena kopija---------

Savaitei -—------—- -------------  18c
Mlneaiui ______ ____ —---------- 75c

Suvienytose Valstijos^ ne chicagoje, t|ens su ledais butų atvedi- žmonėms Diazo valdžią, ku- 
Meten^altU*_____________ |7.o« nęs karingojo “tėvelio” upą’ri be Amerikos jūreivių pa-

’SSSt.'um."—........ . ir j.is gal butų kalbėjęs ne gelbos jokiu budu negalėtų
Dviem menesiama-----------------1.25 hiperboliškai, bet taip, kaip gyvuoti.
Vienam miaeaiui-----——........ .7a . .

L , , i VISI
Lietuvon ir kitur uiaienluoaei ' 

(Atpiginta) ba.
Metama - --- ------------  $8.00 į
Pusei metų---------------------------- 4.00
Trims minesiams  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

orderiu kartu su užsakymu.

KORUPCIJA

Pagarsėjęs Denverio tei
sėjas Ben Lindsey prieš ke
letą metų parašė knygą var
du “The Beast”. Knygoj ap
rašoma tipiškų Amerikos 
politikierių darbai. Skaitant 
tą knygą, tiesiog nesinori ti
kėti, kad tokie dalykai galė
tų dėtis demokratiškoj ša-

gyvuota.
Bet ar Amerika drįstų 

daryti tvarką, sakysime, kad 
ir Francijoj? Francijoj ne
kartą kilo revoliucijos, nuo 
kurių nukentėjo Amerikos 
piliečių reikalai. Vienok 

Vare’ą senatorium. Teisėjas'daro “tvarką” Nicaragua niekam neatėjo į galvą sių- 
Finletter nubaudė jį kalėji- respublikoj. Tai daryti, gir- sti ten laivyną tvarkai da
rnu dviem metam. Bet tai di, reikalinga todėl, kad ap- ryti.
dalykų padėties neatitafee.'saugoti Amerikos piliečių Kodėl? Franci ja yra ga

ilinga valstybė, kuri jokiu 
Kuomet valdžia kalba budu nepakęs, kad į jos vi-

išmintingi žmonės

SKIRTUMAS

kal-

Amerikos jūreiviai dabar

W. Vare tapo išrinktas į se- reikalus, 
natą. Jis skaitosi žmonių at
stovu, nežiūrint į tai, kad apie Amerikos piliečių rei-j dujinius reikalus kištųsi ku- 
rinkimuosė buvo vartojama'kalų apsaugojimą, tai reikia ri nors' svetima valstybė, 

šlykščiausios neužmiršti, jog tuo norima Kas kita su Nicaragua, ku- 
pasakyti, kad Wall Stryčio ri turi tik 600,00t) gyvento- 

Chicago Daily interesams gręsia pavojus, jų. Nicaragua yra perdaug 
lyj. Ne žmonės renka vald- Tribūne” tilpo 'karikatūra, Tuos tai interesus valdžia ir silpna, kad galėtų priešintis 
žios iftstovus, bet korpora- kurioj vaizduojama, kaip 
rijos ir politikieriai. Kuo- Frank L. Smith tapo išrink- 
met reikia jiems savo kan- tas Į senatą. Tarp kitko ten 
didatai pravesti, tai jie prieš padėta toks parašas: 
nieką nesustoja: vagia bal- “Bought and paid for”. Va
šus, samdo mušeikas, papir- dinasi, senatoriaus vieta bu- 
kinėja, etc.

Lindsey aprašo, kaip idea
liški ir

korupcija ir
rūšies prigavystė.

Vakar “<

vo nupirkta.
Tokie tai dalykai šiandien

liški ir gabus 'žmonės laikui dedas! Amerikoj Matyti 
bėgant pasidaro išdavikais. ne^relt da?; Paslsekf; PaIlu°- 
Jų pasiteisinimas paprastai.suotl Polltlk« nuo,korupclr 

sekamo :J0S’susiveda prie 
“Žmogus tik kartą gyvena. 
Dirbau dėl visuomenės labo, . 
vargau, kenčiau skurdą, bet 
ar žmonės mane įvertino?'

HIPERBOLIŠKAS
PRASITARIMAS”

Krikščioniškos meilės
Ne. Tad dabar pirmoj vietoj i skelbėjai iš “Draugo” ban

do išteisinti savo kolegą, ku-man rūpės savo reikalai”.
Kuomet žmogus pradeda ris mitinge praeitą, sekma-

taip galvoti — sako Lind
sey — tai buk tikras, kad 
jis yra pasirengęs parsiduo-

duoda. Jeigu jis veikia poli
tikoj ir užima kokią valdiš
ką vietą, tai jis visuomet iš
tikimai tarnauja kurios 
nors korporacijos intere
sams. Jis remia kad ir ne
teisingiausius korporacijos 
reikalavimus ir faktinei! 
tarnauja jai, o ne žmonėms, 
kurie ji išrinko.

dienį, pasak paties “Drau
go”, pareiškęs: “Keturi ko
munistai, galvos ruošiamos 
kruvinos Lietuvoj puotoj, 
sušaudyti, reikėjo ne ketu- 
rius, bet keturius šimtus!”

“Draugas” sako, kad tai 
buvęs “hiperboliškas” be 
keršto prasitartas žodis. 
Mes nežinome, kurį žodį

rūpinasi apsaugoti. galingai valstybei, todėl no-
Nicaragua respublikoj ki- romą nenoroms ji turi sutik

iu sumišimas. Pažangieji ti, kad Amerikos laivynas 
žmonės pasiryžo pasiliuo- darytų “tvarką” Wall Stry- 
suoti nuo Amerikos kompa-’čio naudai.

Bronys Raila

Bruožai apie Lietuvos
moksleiviją

* 1

činas” kaip ant mielių auga, 
i Medžiagos galima kiek norima 
rasti spaudoje ir paprastame 
gyvenime.

Esant tokiam pedagogų pa
rinkimui ir tokiai jų kvalifika
cijai, savaime suprantama mo
ksleivių intelektualinė būklė. 
Visaip ir visur kitoniškai bu
vo jaunuoliai auklėjami. Jeigu 
tu eini prieš valdžių, reiškia ne 
krikščioniškų pažiūrų mokinys, 
tai žinok, kad tau netylint, tuč 
tuojau gali už mokyklos sienų 
atsidurti. Daug kur prievarta 
mokiniai varomi į bažnyčią, iš
pažinties, kasdien agituojami 
stoti į ateitininkų kuopas- ir 
visokiais kitokiais budais tero
rizuojami. O kai kur pasiektas 
stačiai pasaulinis rekordas, kad 
jauni žmonės, įtarti tariama
jame p riešvalstybi ngume, bu
vo elektrizuojami. Žinoma, kad 
taip auklėjant, iš moksleivio 
galėjo greit pasidaryt ateitinin
kas žvalgybininkas, nes tada 
gera mokykloje gyventi, veid
mainis, kuris turi visiems val
dovams lenktis ir pataikauti, 
kad visur sveiką kailį išneštų, 
arba užguitas jaunas žmogus, 
iš visur spaudžiamas ir perse
kiojamas, tačiau nepriimantis 
kasdien kunigo kapelijono per
šamų “idėjų”, klerikalizmo 
fašizmo siūlomų vikšrų.

Moksleivių organizacijos, 
skyrus ateitininkų ir sporto 
kai kurią specialybių korpora
cijas, buvo persekiojamos ‘ ir 
uždarinėjamos. Moksleiviai veik
davo per miestų administraci
ją legalizavęsi, tačiau mokyk
lon nebuvo leilžiami. Kai kur 
(pav. Panevėžy) neleista mo
kykloj ir ateitininkams veikti 
tam tikslui, kad nebūtų gali
mybės ir kairiesiems mokslei
viams balsą kelti.

Kai kuriose mokyklose buvo 
tkk suvarginti ir užguiti mo
ksleiviai, kad karšta jaunimo 
prigimtis nebepakėlė ir priėjo 
prie atviro pasipriešinimo. Su
streikavo, pav., Skapiškio ir 
Tauragės mokytojų seminarijų' 
auklėtiniai. Bet ir streikai bu
vo žiauriausiomis priemonėmis 
slopinami ir žudoma mokslei
vių siela. Laisvės kritingai pro
tauti ir veikti niekur nebuvo. 
Kunigo ranka viską buvo apė- 

*musi ir užrašė į Lietuvos mo
kyklos istorijos lapą juodomis 
raidėmis pasmerkimo žodžius.

1926 m. gegužio mėnesio rin
kimais sugriuvo krikščionių de
mokratų viešpatavimas. Jų mi- 
nisteriai,, Bistras, Jokantas ir 
kiti šių “garsių“ reformų auto
riai turėjo pasitraukti. Vąldžią 
laimėjo liberališkosios ir socia- 
listiškosios grupės. Svetimo 
ministeriu tapo prof. VI. Če
pinskis, žmogus tolerantingas 
ir naujojo, realaus mokslo ša
lininkas. Bet reikia tiesą sa
kyti, kad jeigu mokytojams ir 
nebereikia šiandien dėl savo 
kailio drebėti, tačiau moki
niams’labai maža kuo buvusio
ji padėtis pagerėjo, 
urnai viską pakeisti 
reikalauti, bet reikia 
kad dar ir šiandienI
gali veikti įvairios moksleivių 
organizacijos, kad dar daug 
kur valdžia mokyklose pri
klauso nuo buvusių ir nepaša
lintų krikščionių režimo peda
gogų.

Valymo darbo Lietuvos mo
kyklai, kad pagerėtų mokslei
vių padėtis, dar labai daug rei
kia. Reikia paruošti dirvą kri
tikos laisvei, o ne palikti taip, 
kaip buvo lig šiol. Pav. “Kultu-

Bet viešai savo minčių apie mo- 
larchlją Lietuvoje nei mokslei
viai, nei studentai, nei šiaipjau 
piliečiai nereišk i ar nedrįsta < 
reikšti.

Jus (langiau)

bei

iš-

Jos su- 
vienodai. 
organai, 
Komite-

SKAUSMINGI SUSIJUN
GIMAI

Gėla ir skausmai greitai pa
šalinami su Johnson’s Bel- 

ladonna Plaster’iu
Geriau, negu nūdieniai braukymai, 

linimentai dėl gėlos ir skausmų pa
šalinimo skausminguose susijungi
muose, — Johnson’s Belladonna ,Pla- 
ster kasdieną teikia pagelbą tūk
stančiams kintančių.

Milijonai žmonių įvairiose pasau
lio dalyse virš 49 metų vaitoja gar
sųjį Johnson’s Belladonna Plaster. 
Plasteriai eina oficialiai kone viso
se pasaulio Pharmacopoceas’e ir 
Johnson’s Belladonna Plaster yra pri
pažintas kaip pavyzdis. Jis ne tik tur 
visa vaistų jėgą, bet jie puikiausioj 
padėty užlaiko gydomą vietų, štai 
dėl ko Johnson’s Belladonna Plaster 
teikia greitą, tikrą pagelbą.

Jei jus esate kentėję nuo skausmų 
susijungimuose, gėlos, neuralgijos ar 
reumatizmo ir negalėjot rast pagel- 
bos braukymuose, linimentuose ir te
paluose, eikit j vaistinę ir reikalau
kit Johnson’s Belladonna Plaster. 
Vartok jį šiąnakt prie skaudamos 
vietos. Jus busit nustebinti ir paten
kinti greitu skausmų pašalinimu. 
Gausit visose vaistinėse.

roa“ b-vės leidiniai nebuvo lei
džiama į mokyklų bibliotekai 
todėl, kad ne klerikališkos pa
kraipos. Keikia tikėtis, kad pa
reikštas rupesnis dėl mokslei
vių buities pagerinimo bus pa
imtas domėn ir įvykdytas tei
giamu krypsniu.
S. Moksleivijos srovės įvairių 

organizacijų pavydale.
Savo pasaulėžiūros dėsniams 

svarstyti ir lavintis, moksleiviai 
Lietuvoje yra "susibūrę į kelias 
organizacijas. Tos visos orga
nizacijos yra kultūrinio, lavi
namo pobūdžio tam tikros pa
saulėžiūros linkmėje, 
tvarkytos visiškai 
Kaune yra vyriausieji 
taip vadinami Centro
tai, o mokyklose, kur leidžia
ma, yra įsisteigę skyriai. Vado
vaujamasis skyrius veik visose 
organizacijose yra universiteto 
studentų. Iš šių daugiausiai ir 
Centro Komitetai susidaro.

Prieš atskirai kiekvieną skir
tingą organizaciją nagrinėjant, 
bene pravartu bus nurodyti Lie
tuvos moksleivijos vieną cha
rakteringą bruožą, būtent -r- 
susiintcresavimą politika. Po
litika, partija ar kokios nors 
nartuos ideologija užima dau
gelio veiklesniųjų moksleivių 
mintyse pirmą vietų. Ir visos 
organizacijos yra vienos kurios 
nors partijos moksleivių luome 
atstovai.

Dabar trumpai pažvelgsime 
svarbiausias ir charakteringiau
sias Lietuvos moksleivių orga
nizacijas. Pradėsime nuo deši- 
niausių ir baigsime kairiausiais. 
Pirmiausia', žinoma, reikėtų 
kalLSti apie monarebistinio nu
sistatymo moksleivius, bet ten
ka pasakyti, kad Lietuvoje nei 
tokios organizacijos yra, nei 
netenka kur panašaus nusista
tymo moksleivių sutikti. Teko 
girdėti, kad yra tik lenkų gim
nazijose, kur mokosi stambių 
dvarininkų sūnus, kurie iš prin
cipo “monarchijos” prisilaiko.

Jiųskit Naujienas 
Lietuvon — tai biu 
hrantri dovnn%

DR. K. ORAN GELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Te). Lafayette 6792

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

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

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.

kiti svarbus įstatymai buvo 
priimti tokios, o ne kitokios rų- 
šies. O turėdami ir antrajame 
seime (pirmas buvo greit pa
leistas) daugumą, krik.-demai 
ėmė varyti visiems žinamą 
“griežtąją politiką”. Tos “griež 
tosios politikos1’ pasekmės dar 
ir šiandien * jaučiamos ir dar 
ilgai bus jaugiamos, nes jos iš
auklėjo savotišką mokytojo ir 
mokinio tipą, apie ką tuojau 
plačiau ir pakalbėsime.

Kadangi ankstyvesnius krik.- 
demų partijos žygius dėl mo
kyklų gyvenimo aiškiai nustel
bia paskutinieji, tat pirmųjų, 
kaipo, palyginti, menkesnių ir 
ne taip reikšmingų nebereikia 
nė minėti: daiiig aiškiau tą da
lyką pasakys paskutinieji 
“griežtosios politikos” žygiai.

Krikščionių demokratų par
tija visai puikiai įvertino susi* 
davusią puikią mokyklų padė
tyje netvarką/ kad iš jos, kaip 
sakiau, padarytų tvarką sulig 
savo partinių sumetimų, čia 
nekalbėsime plačiau apie kai 
kuriuos konstitucijos netikslu
mus dėl mokyklų, pav., priva
lomas religijos dėstymas, arba 
precedentas toks, kad jei tė
vas ir nenori savo vaiko tiky
bos mokinti, tačiau jei jis ne
priklauso laisvamanių organi
zacijai, tai jo vaikas būtinai 
turi tikybos mokytis, čia taip 
patx nekamantinėsime ir tų įs
tatymų, kurie draudžia laisvą 
moksleivių organizavimąsi mo
kykloje, čia priminsime tik 
praktiškus krikščionių demo
kratų partijos žygius ir tuos 
vaisius, kuriais dabar Lietuvos 
mokykla turi maitintis.

Mokytojai. Krik.-demai pui
kiai matė stoką mokytojų ir 
pasirūpino ją užkimšti savo 
partijos arba jai prijaučiančiais 
žmonėmis. Lietuvoje paskutinė
mis dienomis prieš rinkimus 
ne krikščionių demokratų par
tijos pažiūrų žmogui gauti mo
kytojauti vietą. E-uv<> visiškai

Moksleivijos srovės ir orga
nizacijos šiuo nenormaliu laiku 
dar nėra pakankamai žymios ir 
gajos. Ateitininkai iš naujo 
formuojasi į galingą organiza
ciją po obalsiais “Dievui ir Tė
vynei” ir “Viską atnaujinti 
Kristuje,’. AuŠrip.inkai taip 
pat pergyvena fryrmačijos pe
riodą, neriasi iš savo liberališ
kų rūbų ir tampa revoliucinių 
socialistų, socialistų liaudininkų 
ir maksimalistų ideologijos 
reiškėju. Kitos srovės, kaip 
socialdemokratų, liberalų ir na
cionalistų, taip nežymios, kad 
jų net pastebėti nebuvo gali
ma. Lietuvai tuo laiku buvo 
dar didelis pavojus dėl savo 
nepriklausomybės, todėl visų 
akys, kartu ir moksleivijos, bu
vo atkreiptos į tai, 
nepriklausomybė
Bendrai tariant, reikia pasaky
ti, kad to laiko moksleivija sa
vo intelektuališku išsilavinimu 
stovi labai žemai, nes menkai 
buvo pastatytos mokyklos, va
dovėlių visiškas nebuvimas ar
ba jų menkumas, pinigų stoka 
ir t.t. Todėl moksleiviai, kurie 
nemokėjo rusų kalbos ir jos 
nesuspėjo išmokti, tenkinosi 
tik nuotrupuomis to, kas pri
valu kiekvienam gimnazistui 
žinoti. Universiteto dar nebu
vo. Buvo suorganizuoti taip 
vadinami Aukštieji Kursai, ku
rie tik 1922 m. universitetu 
virto. Suprantama ir universi
teto padėtis, nes taip pat visko 
truko.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

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

Ultjaviolžtinė Šviesa ir diathermia
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

DR. KARCERIS
3327 So. Halsted Street 

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

Mums rupi ne atskiri žod
žiai, bet visos kalbos turi
nys ir tie sakiniai, kuriais 
buvo pareikšta noras, kad

kaip toji 
apsaugoti.

aprašo
kurie dėjosi Den- Lietuvoj butų šaudoma tuk- 
Colorado valstijoj stančiai žmonių. Ar kunigu- 

per|žis tą norą reikšdamas buvo 
tą laiką dalykų padėtis tu- keršto apimtas, ar ne, 
rėjo persimainyti. Šiandien ita* v^sa^ ne svarbu. Sakoma, 
tokia korupcija vargu bau kad ir Dzeržinskis, pagarsė- 
butu įmanoma. Jusios bolševikų čekos įstei-

Bet ar iš tiesų taip yra? gėjas, buvęs auksingą širdies

įvykius,
veryj ir
prieš kokius 20 metų.

jusios bolševikų čekos įstei- 
? gėjas, buvęs auksinėsi širdies 

Tyrinėjimai, kuriuos vedė ^mo^u_s- pateiškimą 
senato komisija, parodo, jog ?_a^ar^ Maksim Gorkis, 
korupcija šiandien taipjau •
vyrauja, kaip ir prieš 20 me
tų. Pavyzdžiui, išėjo aikštėn, 
kad Philadelphijoj tarp bal- pasaulis kada nors yra 
savusiųjų randasi Madeline^no,^s’ ^au^au to: budelis, 

! kuris galabija savo auką, 
reikia manyti, irgi jokio ker
što nejaučia, o tačiau tas 
faktas dar nepateisina jo

padarė net Maksim Gorkis. 
Vienok Dzeržinskis istori
joj bus žinomas kaipo vie
nas didžiausių kraugerių,

Truell, penkių, metų mergai
tė ! Balsavo taipgi ir tie žmo
nės, kurie prieš rinkimus

Tokie tai dalykai esti su 
.tais žmonėmis, kurie ir be 
I keršto atlieka gan nekorek- 
1 tingus darbus.

O clabaę dėl “hiperboliš-

Richard Harris mirė praei
tų metų spalių 20 d., bet tas 
“nesmagumas” jam nei kiek 
nekliudė paduoti balsą už 
W. Vare’ą lapkričio 2 d.! O 
fiktyvių balsuotojų, kurie
gyvena tuščiuose lotuose, ko” prasitarimo. Hiperboliš- 
apleistuose namuose, krau-(kai kalba paprastai aitros 
tuvėse ir t.t. buvo tukstan- arba aistros pagauti žmo- V • • “ " “ —-ciaų

H. Tranchitella, rinkimų reiškia perdėti arba persu- 
klerkas, atvirai teisme pri- dyti. Kuomet žmogus, kaip 
sipažino, jog jis ir jo pagel- sakoma, iŠ adatos vežimą 
bininkai vartojo prigavystę,'priskaldo, tai jis kalba hi- 
kad išrinkus William 'S. perboliškai.

nės. Hiperboliškai kalbėti

Politinių aplinkybių įtaka mok
sleivijos ir mokyklų gyveni
me.
Suprantamas dalykas, kad 

politines aplinkybės daro daug 
įtakos moksleivijos ir mokyk
lų gyvenime. Ypač Lietuvoje, 
kur nebuvo nustatytas mokyk
los tipas, kur nebuvo veik jo
kių mokyklos tradicijų, politi
nėms įsrovams mokyklon skver
btis buvo parankiausia dirva.

Šių politinių aplinkybių arba 
įsrovų į mokyklas sąvoka ir 
esmė yra ankštai surišta su 
krikščionių demokratų partijos 
vardu, šiai partijai lengva bu
vo Lietuvoje laimėti rinkimus 
dėl neramios padėties (bolše
vikų pavojus) ir dėl šalies- ti- 
kybingumo. Kadangi ši partija 
Steigiamajame Seime turėjo 
daugumą, tai konstitucija ir

• /veik visai nebuvo atsižvelgia
ma, nes profanai buvo kišami 
į aukštus, vietas, o iš jų mėto
mi geri specialistai,'’kvalifikub- 
li asmenys. Pakako pasidar
buoti krikščionių partijos la
bui, paspausti kairių
jų nusistatymų moksleivius ar
ba suorganizuoti ateitininkų 
kuopą, — ir tokio mokytojo

Žinoma, 
negalima 

pastebėti, 
ne visur

.............................. ........................ ................ j IHMIMI.............

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street
Chicago. III.

Tel. Boulevard 8669

Gerbiamieji Draugai, — pri- 
si dėk it e prie išleidinėjimo mė
nesinio žurnalo GYVENIMAS 
—.- užsirašyki t j| tuojau. Bu
siu labai dėkingas.

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

Į metus išeis 12 knygų. Gale me
tų galima sudaryti į vienų knygų 

381 puslapių.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

rz ! J J nuo 9 ikt II vai. ryte; Kalandosį nuo 5 m g va|, vakare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th Si.

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

8 iki 2 vai. po ,pietų

nuo
nuo

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS k CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas Pullman 1193 
Namų Telefonas Chesterfield 0578

A. K. Rutkauskas, M
4442 So. Westem Are.

Tel. Lafayette 4146
v 1 .1 I nuo 9 iki 11 v. 1 Valandos ] nu<) 6 iki <, vaL ,

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7942

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

4645 So. Ashland Ate. 
Ant Zaleckio Aptiekoa 

CHICAGO, 1LL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentibtas

3243 So. Halsted St.
Ofiso T«I. Houl.Tard 7179 

Res. Telefonas Hemlock 2615
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Amerikiečius Apleidus
Rašo J. Dikinis

(Tęsinys)

Bet pakaks svajonių. Kemšu 
savo “futbolą” lašiniais, suriu 
ir sviestu ir einu į pilkąjį kai
mą. Kas-gi čia? Gi bedią ser- 
mėgis, kaip kurmis, knisa savo 
žemelę ir traukia dainelę, Jam 
irgi malonu keliauti pas aną 
karalienę, todėl jis negalvoja 
apie politiką, apie rietenas, apie 
valstybinio ragaišio dalybų plo
vines. Jeigu kas jam parūpi, tai 
jo gurguliuojantis skilvis, kuris 
verčia pažvelgti į javų laukus. 
O javai šįmet neužderėjo, suny
ko, išdegė. Taip kartojasi jau 
treti metai. A(ški pasėka — 
ekonominis sustingimas. Po to 
litukų stoka ir galų gale nepa
sitenkinimas, murmėjimas. Kas 
kaltas? O-gi tankiausia val
džia! Tai paprasta kaimo filo
sofija, kuri, žinoma, iš pilvo pa
eina, 
bai ir

O tas pilvas kartais la- 
labai daug ką gero 
tankiausiai negero,

ir ne- 
pada-

ro.
kKad nuo tų gyvenimo 

lonumų nusikratyti 
su rusais, 
vokiečiais.
tinės stagnacijos išsirėpliosime 
ir išeisime tiesiu keliu, o tuomet 
nebenusigasime nei Lenkijos, nei 
Prancūzijos ir kitų Lenkijos 
pataikūnų grūmojimų, šiuo ke
liu artėjame į Vilnių. Vilnius 
mums viskas. Dabar mes ankš
tai susispaudę, mums trošku. 
Su Vilnium ateis antras tau
tos atgimimas, o su juo pranyks 
visi musų, tiek politiniai, tiek 
ekonominiai sunkumai, 
kaimas bulves augina, 
peni ir dainuoja: “Mes

nema- 
, tariamės 

mezgame ryšius su 
Išrodo, kad iš poli-

Taigi 
kiaules

niaus nenurimsim!” Met, ir čia 
dzimdziuojama! Nėra abejonės, 
kad ilgainiui tos bulvės pavirs 
granatomis, o kiaulės —tankais 
ir atsidurs Vilniuje! Gedimino 
bokšte suplevėsuos musų trispal
vė ir apvainikuos musų liaudies 
troškimus!

Laikas jau Kaunan ruoštis. 
Sėdu autobusai! ir aš jau Lais
vės Alėjoj, kitaip sakant. Kau
ne.

Kaune.
Musų laikinoji sostinė — po

litikos ir kultūros centras, taigi 
ir gyvenimas daug įdomesnis 
nei provincijoje. Kaune kunku
liuoja partinės rietenos, sukasi 
ekonominis gyvenimas ir auga 
musų jaunoji karta Alma mater 
rūmuose. Po naujų Seimo rin
kimų davinių jau apsiprasta: 
liaudinnkai su socialdemokra
tais laikos pozicijoje, o buvusie
ji šeimininkai opozicijoje. Apie 
rinkimų pasekmių vaisius ne 
vieta čia kalbėti.

Miesto išvaizda per paskutinį 
trimetį nedaug kuo pasikeitusi.

tebetabahioja 
konkė, dėka 
svetimtaučių

arklinė 
daugelis

Tos azia- 
rusų kultūros liekaną 
jau sunaikinti musų 
bendrovės gražus auto- 
Butų labai gera, kad tą

Laisvės 
garsioj i 
kuriai 
užsuka Kaunan į tą archeologini
palikimą žvilgterėti, 
tiškos 
bando 
“Auto” 
busai.
juodą dėmę musų laikinąja! so
stinei kuoveikiausia išnaikintų.

Viduramžių lengvuosius veži
kus baigia išgyvendinti gražus 
“taxi”. Automobilių gadynę

Neatsargumas t Apie Sveikatą
Neatsargumas kas link valgių, neatsargumas 

kas link sveikatos, tai tankiai apsireiškianti dalykai. 
Stiprumas, vikrumas — pati sveikata priguli nuo pa
sirinkimo maisto kurie yra turtingi vitaminais.

SCOTTS EMULSION 
yra grynas vitaminus užlaikantis cod-liver aliejus 
yra vartojamas milionų žmonių, kad būti stipriais ir 
sveikais kasdien. Jos suteikia dėl vitaminų badau
jančiai sistemai maistų kuris turi daug cod-liver 
aliejaus vitaminų. Bukit stiprus kasdien — 
bukit gerai maitinami su sveikatą budavojančia 
Scott’s Emulsion!

Scott »& Bowne, Bloomfietd, N. J. 26-48

APSIDRAUSK!

$10,000 =T policy
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

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

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

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

NAUJIENOS 1
Insurance Dept. >■' :

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

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

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratų ir imšiu 
Naujienas per įmetus laiko.

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

| besivydami, prisivaišinome pa
togių autobusų ilgesniom distan
cijom. Jau kursuoja tarp Kau
no ir provincijos keleiviniai au
tobusai; jų išvaizda maloni, o 
susisiekimas greitas ir pato
gus. Kaunas sujungtas su ke
liomis tokiomis' linijomis: 1) 
Ukmergė — Anykščiai, Utėna 
— Ežerėnai, 2) Kaunas — Jona
va, 3) Kaunas — Alytus, 4), 
Kaunas — Raseiniai, 5) Kau
nas — Mariampolė ir t. t. Be 
to, dauguma provincijos apskri- 

ĮČių miestų jungia kraštą mažes- 
Inio maštabo autobusais. Vienu 
žodžiu, automobilių amžius ir 

Į pas mus jaučiamas . Už tai rei
kia atiduoti kreditą Amerikos 
Lietuvių Prekybos Bendrovei, 
kurios dirbtuvėse tie autobusai 
padaryti.

Automobilių progresas pri
klausys nuo musų kelių tobulėji
mo. Tuom tarpu musų keliai 
gana prasti, bet ilgainiui, reikia) 
tikėtis, Susisiekimo Ministerija 
daugiau domės kreips į tų kelių 
tobulinimą. Lietuvos ekonomi
kai ir kultūrai svarbiau ne gele
žinkelių tinklais, bet gerų plen
tų tinklas. Tą mums liudija ki
tos kultūringos šalis, iš kurių 
didžiausiu pavyzdžių šiuo atvė- 
ju — yra Jungtinės Valstijos.

Statyba nepasiduoda įsigalė
jusiam finansų kriziui. Jau iš
augo gražus Valstybės spaustu
vės, Lietuvos Banko, Teisingu
mo Ministerijos, Kooperacijos, 
“Neo-Lithuanios”, “Ateitinin
kų” rūmai. Privačioji statyba 
taip-pat nesnaudžia. Kaunas 
puošias gražiais mūrais, o jam ir 
provincija nelabai nusileidžia, 
ypatingai konkuruoja Šiauliai, 
dalinai Panevėžys.

Per Nemuną ir Nėrį neužilgo 
pradės naujų tiltų statybą. Bai
giama statyti didelė elektros 
stotis. Pradedama miesto ka
nalizacija.

Jeigu visus darbus sugretinsi
me, tai pamatysime, kad dirbti 
norima ar dirbama,
kolų negauname, bet ir savo lė
šomis šiaip-taip krapštomos. 
Vienok, visos tos musų tautos 

I pastangos dažnai neįvertina
mos, dažnai pašiepiamos. Ar 
tai svetimtautis, ar tai lepus 

I musų tautos išeivis tankiai mėg- 
Į sta mus pajuokti. Bet tą jis 
daro per nesusipratimą; jis gre
tina Kauną ir aplamai Lietuvos 
kultūrą su vakarų tautų kultū
ra ir paskui 
kus dalykas, 
uot darius 
mus, reikia
iš rusų gavome ir ką šiandien 
turime. O apie rusus netenka 
daug kalbėti, gana tik į praš
matniąją arklio velkamąją bū
dą pasižiūrėti ir, amerikoniškai 
tariant that’s all! Pagaliau, 
Lietuvos praėjimai turi šiek-tiek 
racijos dėl musų apsileidimo. 
Agi, man pačiam, po svietą pa
važinėjus, daug keisčiau Lietu
va išrodo kai pirma, bet vistiek 
kas už Lietuvos sienų tai — ne 
lietuvio, o kas musų Lietuvoje 
tai yra savo ir todėl miela.

Na, palikime Kauną ramybėje 
ir pasmerkime į jo pletkus.

Visuomenėje.
Visuomeninis gyvenimas 

ius; jame daug spėliojimų, 
gelis mano, kad paleisti iš
jimo bolševikai labai mums pa
vojingi, nes jie organizuoja įvai
rias profsanjungos, į kurias

Nors pas-

daro išvadas. Aiš- 
kad tai klaida. Už- 
anokius sugretini- 
pasižiurėti ką mes

įvai-
Dau- 
kalė-

Brighton Music & 
Jewelry Store

Expert Watch Repairing
Gerai ir greit darbas atliekamas. Pil
nai garantuojamas. Taisome visokių 
Išdirbyščių didžiausius ir mažiausius.

C. J. GURIN 
4216 Archer Avenue 

Chicago, III.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų
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Tai yra vienas musų •------
didžiausiu atsitikimas 
metuose — 

kurio

yra ir < įL ™ ,

dinimas garantu u tas! 111 1 . .... * ■« 11,11  .
x mii.waukee and ashland avenues 

mėndacija.

Continental AUGŠ- 
TOS rųšies. Tiktai 
kainos nupigintos. 
Tai nėra pasiūlymas 
“išpardavimas tavo- 
rų”, kur ryšis yra nu
žeminta, kad atpigi
nus. Yra negulima 
viską čia pažymėti. 
Atsilankykit, kad pra 
stas oras nesulaikytų 
jumis nuo to.

2ra Didelė Savaitė Musų Pinigų Taupymo
Išpardavimas Vieną Sykį į Metus

2 Kelnių Siutai
Kuomet tokie siutai yra 
pasiūlomi po $19, jus turi
te nusipirkti ateičiai. Ge
rai pasiūti vilnoniai cassi- 
meres ir worsteds kurie 
dėvisi gerai. Naujausių 
stylių ir spalvų. Visi su 
2 kainomis. VISŲ MIERŲ

$19
Verti $35

2 Kelnių Siutai
Jus sutiksite, kad tie siu
tai palaiduos greit, jei jų 
kaina butų ir brangesnė. 
Pamušas yra stiprus iš 
importuotos alpaca. Nau
jausių stylių, novelty MĖ
LYNO materiolo. Kiek
vienas siutas su DVEJO
MIS KELNĖMIS, VISŲ 
MIERŲ

$28
Verti $45

Vaikų 
Overkautai

Išpardavimas didelės 
vertės ateičiai

Vaikams patiks šie vilno
niai Overkautai, nes jie 
pritinka gerai. Kai kurie 
flaneliniais pamušais. Vi
sų naujų stylių ir spalvų. 
Labai gera vertė už tą 
kainą. Mieros 2l/j iki 10 
metų

$4,95
Verti $10

Verti $40

Verti $25 ir $30 Verti $35

Verti $45

sų
• ginti 

gaiš

rių 
MIERŲ

Vilnoniai Overkautai
Dar niekad nenupirkote už $23 to

kius

Vilnoniai Overkautai 
Sensacija! Tai žodis kuris pasa
ko apie šios augštos rųšies over- 
kautus po $19. Styliai dėl vyrų ir 
vaikų. Box, tube ir form pritai
komi modeliai. Turtingo vilnonio 
Plaid materiolo. Gerai pasiūti. 
\ISŲ MIERŲ

Vilnoniai Overkautai 
Didžiausia vertė šiame dideliame 
išpardavime! Vilnoniai overkautai 
su Kkinner’s ir garantuotu satin 
pamušu. Tube ir box modelių, su 
pusiau diržais. Vėliausių pattei- 
nų. Gerai pasiūti. Taipgi mėlini 
tube overkautai. VISŲ MIERŲ

gerus overkautus. Augštos 
njšies vilnonio materiolo, visokių 

paternų ir spalvų. Pasiuvimas ir 

materiolas toks kaip augštesnių 
kainų overkautų. VISŲ MIERŲ

• Vilnoniai Overkautai
Šitie overkautai yra paimti iš mu- 

reguliarių $45 vertės ir nupl
iki $27. Jie yra su turtin- 
pamušais ir gerai pašyti, 

šimtai rnėlinų overkautų ku 
dabar reikalauja. VISŲ

2 Kelnių Siutai
Koks didelis susigrūdi
mas bus prie šių 2 kelnių 
siutų po $23. Čia yra 
daug naujų MĖLYNŲ ku
rių reikalauja ir herring- 
bones, styliai dviem ei
lėm guzikų. Taipgi kon- 
servatyviški siutai iš pui
kaus vvorsteds. Visi su 
2 kelnėmis. VISŲ MIERŲ

$23
Verti $10

2 Kelnių Siutai
Kiekvienas siutas yra 
RANKOMIS PASIUTAS 
ir iš geriausių vilnų ko
kias galima gauti. 
Continenltal parduoda pa
prastai juos po $50 ir $55. 
Visi su 2 kelnėmis. VISŲ 
MIERŲ

$33
Verti $50 ir $55

2 Kelnių High School

Siutai
Del Egzamenų

no-High School vaikinai 
rėš jsigyti šiuos puikius 
siutus. Kiekvienas turi 2 
ilgas kelnes su plačiomis 
padelkomis. Collegiate 
stylių. Gerai pasiūti vil
noniai, novelty, švejotai ir 
cassimeres. Visų mierų 
14 iki 20 metų.

$11.85
Verti $20 iki $22.50

M 
M 
M
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spiečiasi antivalstybinis elemen
tas. Kad išlaikyti valstybinę 
(lygsvarą, ėmė organizuotis bt*.vi i 
šieji Lietuvos kariuomenės sa
vanoriai, kurie žada daboti Lie
tuvos nepriklausomybę. Dali
nai tokie gyvenimo apsireiški
mai yra geri, nes jie duos pro
gos pažinti kam Lietuva rupi, o 
kam nerupi.

Tautiškoji visuomenės da
lis ėmė rūpintis dėl lenkų mo
kyklų skaičiaus didėjimo, kitaip 
tariant Lietuvos polonizacijos. 
Tuo reikalu Seime interpeliuota 
vyriausybė.

— Lietuvos moterys pradėjo 
akciją prieš vyriausybę dėl Mi- 
iristerių Kabineto nutarimo apie 
tekėjusių moterų paliuosavirną 
iš valstybinės tarnybos, kad tuo 
būdų jų vietas užimtų bedarbiai 
inteligentai. Ir tuo klausimu 
vyriausybė susilaukė interpelia
cijos.

— Amerikiečiams gera* pažį
stamas K. Norkus, United 
States Lines generalis atstovas 
Lietuvai, tūlą laiką tam atgal 
be žinios dingo. Pasakojama, 
kad jis esąs išaikvojęs daug 
žmonių ir jam įtikėtos įstaigos 
pinigų. Minima 100,000 litų.

Teatre.

Teatro direktorium pakvies
tas buvęs vilkolakininkas A. 
Sutkus. Jam atėjus pradėta te
atro reformos, kurios labiausia 
palietė Dramą. Operos sąstatas 
veik tas pats. Opera jau davė 
keletą premjerų. Amerikie
čiams pažįstami daidininkai A. 
Sodeika ir M. Rakauskaite, da
bar p. Kiršiene, naudojasi popu- 
lerumu.' Operoje dominuoja 
musų Kipras, kuris kažin kodėl 
bijo Amerikos kai kipšas kry
žiaus. Man rodos kad amerikie-,

BULGARIŠKA ŽOLIŲ 
ARBATA

Gerkit ją karštą eidami gulti. Del 
prašalinimo slogų. Del sustiprinimo 
kepenų. Del gero veikimo vidurių. 
Bulgariška 'Žolių (Kraujo) Arbata 
yra sudėta iš grynų žolių. Ji patai
so kraujo ir užlaiito jus sveikais. Par
duodama visur vaistinėse arba at
siunčiama paštu, šeimynai baksas 
$1.25 arba 3 baksai $3.15, arba 6 bak- 
sai $5.25. Adresuokit H. ’ H. Von 
Schlick, Pres. Marvel Products Co., 
25 Marvel Bldg., Pittsburgh, Pa.

čiams jis laukiamas svečias,, nes 
amerikiečių operai besikuriant 
jis daug kuo pagelbėtų.

Dramos darbas nelabai sklan
dus. Ilgai tą darbą trukdė Sut
kaus reformos. Bet galų gale 
pradėta premjeromis. Refor
muotos dramos darbą spauda 
įvairiai įvertina. Naujiems 
Sutkaus artistams, kaipo futu
ristinio teatro dalyviams, “Lie
tuvos žinios” išrašė užbaigą ate
staciją. Kiti laikraščiai taip-pat 
neapsidžiaugė. Tuom tarpu lai
kosi senieji artistai su Daugu
viečiu priešky, bet ir tų žymiai 
sumažėjo. Bu v. režiseris Glins
kis su artistu Steponavičium iš
važiavo Talinan. žymi dramos 
pajėga p. Rymaitė sudarė “Mu
sų Teatrą”. Mano kolega Pil
ka, kaip žinote, dramatizuoja 
chicagiečius. Dzimdzius Dinęi- 
ka ruošės Talinan, įjos dėl minė
tų reformų Sutkus jo nenorėjo 
įsileisti, bet pasiskandalinus nu
sileido ir vienas dzimdzių atsto
vas vis-gi praėjo į dramą. Ban
džiau ir aš į ją įtilpti, bet suti
kęs vaikiškų kliūčių ir intrigų 
savo sumanymą atsiėmiau. Ma
nau, kad ir Vanagas neišvengtų 
tokių “malonumų”. Taigi musų 
meno srity, kaip ir ekonominiam 
bei politiniam gyvenime, ne vi
sa tvarkoj, todėl geriau daug 
apie tai nekalbėkim ir su Kaunu 
atsisveikinkini.

MID-WEST MANUFACTURING 00.
Frames, Sash, Cabinets and Interior Mldgs.

2848-68 Quinn Street
Pranešame lietuvių kontraktoriams, kad mes 

išdirbame viską prie namų statymo, kaip tai: frė- 
mus, langus, duris ir trimingus. Iš musų perka ne
tiktai kontraktoriai, bet ir kitos šapos. Apie 70 ša
pų perka iš musų ir parduoda kontraktoriams. Del- 
ko gi jus patys negalite pirkti iš musų ir sutaupyti 
pinigus? Tai yra didelė proga dėl kontraktorių. 
Kaip tik jus gaunate planą, t&i mes atsiųsime savo 
žmogų ir duosime gerą jums aprokavimą. Pašauki
te mumis dienomis Phone Boulevard 2842—2823. 
Vakarais Yards 1457.

Grįžęs kaiman vėl pasinėriau 
gamtos idilijon. Kada sostinėje 
savo sieki irj ūpą suvok, tai kai
me atsigaivini. Mat čia nėra to 
viso, gyvenimo jovalo, kurį ran
di ten, kur tas gyvenimas verda 
ir kukuliuoja.

Pasigėrėjęs ir pasidžiaugęs 
kaime, su pasigailėjimu jį pakei

čiau Ukmerge, čia praleidžift 
rudenį. Skaitau, rašau ir svajo
ju. O svajonės tankiai sukelia 
norą dainuoti:

“Leiskit į Chicagą,
Leiskit pas draugūs!

Ten pradžiugs krūtinė, 
Atgaivins jausmus.”

(Galas).
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DOVANOS KONTESTANTAMSNAUJIENŲ

Oulbranaen Trade Mark

GERBIAMASIS-JI

išpildykite šią žemiau

BLANKA

Mano Vardas Pravardė

Adresaš

I “Naujienų” Mesto Departmentas
kontestantas. gavęs

1739 So. Halsted St., Chicago, III

Franshmans Masterpiece Ra 
dio imami iš J. F. Budrik, 3417- 
21 So. Halsted St., Chicago, III

gavęs ne
gauti šitą

» Panatrope Radiolos imami iš — 
F. Budrik, 3417-21 South Halsted 

Chicago, III.

šie Frizay setai imami 
Archer Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas ga
vęs nemažiau 3,880 balsų gali 
gauti šitą Tudor komodę, gerai 
padaryta, su dideliu veidrodžiu, 
riešučio medžio. Kaina $100.00

Kiekvienas kontestantas gavęs 
nemažiau 1,270 balsų gali gauti 
šitą 4 tūbų Radio, modelio 114 A. 
Kaina ................. i............... $25.00

'/• ■ i 1 ' '
Šie 4 tūbų Radio, modelio 111 A, 

yra imami iš Jos. F. Budrik, 8417- 
3421 So. Halsted St., Chicago, UI.

be baterijų, be vielų, 
elektros spėka. Kaina .... $900.00

laikrodėlį — Elgin 
balto 14 karato aukso 
ir 6 “adjustmentų”. 

........ ... ...........  $100.00

Aš noriu įstoti ir veikti šiame “NAUJIENŲ” 
Konteste, kad laimęjus dovanas. Prašau gerbiamo 
“NAUJIENŲ” Kontesto Vedėjo priimti mane j 
Kontestantus ir suteikti reikalingas Informacijas:

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų 
gali gauti šitą Fordą touring automobilių, naujas pilnai 
įrengtas. Kaina ........................................................... $400.00

Šimtams vyry ir motery didelėse ir mažose lietuviy kolonijose yra proga laimėti dovanas daiktais ar pinigais sulig pasirinkimo. “Naujienos” kviečia Jumis į darbą ir už 
Jūsų darbą teiks Jums dideles dovanas kurios randasi čia sužymėtos. Dideliy ir mažy kolonijų lietuviai stokite tuoj darban — j “Naujieny” kontestą, išpildykite čia 

esamą Blanką ir siųskite j “Naujienas”, o gausite pilną kontesto aprašymą; skubinkitės, nes kontestas prasidės Vasario-Feb. 1 d., 1927

šitos Tutor komodos yra ima
mos iš Peoples Furniture Co.. 
1922-32 So. Halsted St., 4177-83 
Archer Avė., Chicago, III.

Kiekviena kontestantas gavęs nema
žiau 14,000 balsų gali gauti šitą Bruns- 
wick Panatrope 6 tūbų The Cordova sty- 
lius. Geras fonografas ir Radio. Kai
na tiktai ..................................... $450.00

Kiekvienas kontestantas gavęs ne
mažiau 6,450 balsų Rali bauti šitą 
Atwater Kent 6 tūbų Radio — pilnai 
įrengta. Kaina ................. $200.00

Atwater Kent Radio imami iš J. F. 
Budrik, 3417-21 So. Halsted St., 
Cricago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 
26,000 balsų gali gauti šitą Brunswick Pana
trope 8 tūbų, kuViame yra sykiu brangus 
fonografas ir Radio 
varoma
Šita Panatrope Radiolas imamas iš — Jos 
F. Budrik, 3417-3121 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Jei Tamsta nori veikti šiame “NAUJIENŲ” kontes
te, kad laimėjus dovanas sulig savo noro bei pasirinkimo, 
kaip tai‘.Automobilių, Radiolą, Pianą, Deimantinį Bruce- 
letą, Deimantinį žiedą, Deimanto Špilką, Parlor Setą, 
Lotą, Laivakortę į Lietuvą ir atgal, Auksinį Laikrodėlį, 
Tuder Komodę, Lempą, Gintarinius Karolius, Gintaro 
Sagutes arba “cash” pinigais 
esamą Blaką ir atsiųskite į “NAUJIENAS

Kiekvienas 
nemažiau 3,880 balsų gali gauti 
šitą auksinį 
“Crushion”, 
17 akmenų 

Kaina ___

Jacųuard parlor setas imami iš — Peoples Furniture Co., 1922 
32 South Halsted St., 4177-83 Archer Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantus gavęs nemažiau 46,200 balsų gali gauti šitą puikų, naują ir pilnai įrengtą l’aige automobilių
6 cilinderių, 5 pasažieriu ir 4 durų Sedaną. Kaina ......................................................................................................... $1,726.(10

Pairc automobiliai imami iš stambiausios lietuvių firmos — C. P. Suromskis, 5833 S. VVestcm Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs 
nemažiau 3,880 balsų gali gauti ši
tą Brunswick Fonografą, Seville 
modelio, labai gražaus balso. Kai
na .......................................  $115.00

Sevillfo modelio Fonografai ima
mi iš J. F. Budrik, 3417-8421 So. 
Halsted St, Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 26,009 
gali gauti šitą Kamball Grijiklj Pianą 
riausiais pagerinimais. Kaina ........

šitie Kimball Pianai yra imami iš - 
Co., 1922-32 So. Halsted St. ir 4177 
Chicago, 111.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 5,190 balsų gali gauti šitą 
7 šmotų valgomojo kambario setą — visi šmotai tvirtai padaryti iš 
riešučio medžio. Kaina ............................................................ z.. $150.00

šie 7 šmotai valgomojo kambario setai yra imami iš — Peoples 
Furniture Co., 1922-32 So. Halsted St., 4177-83 Archer Avė., Chicago, Iii.

PASARGA: — Išpildę šitą Blanką iškirpkite ir pri- 
siųskite ‘į “NAUJIENAS”. Ant konverto užrašykite 
sekamai:

Fordo automobiliai imami iš stambiausios lietuvių au 
tomobilių firmos — C. P. Suromskis, 5833 So. Western Avė. 
Chicago, Illinois.

Gulbransen Pianai imami iš — Jos 
F. Budrik, 3417-21 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs nema
žiau 14,000 balsų gali gauti šitą Gul
bransen Registruojantį Pianą — geros 
išdirbystės. Kaina ................. $450.50

Kiekvienas kontestantas 
mažiau 2,580 balsų gali 
puikią ant grindų pastatomų Lempą. 
Kaina ....................................... $60.00

šitos Lempos imamos iš Peoples 
Furniture Co., 1922-31 So. Halsted 
St., 4177-88 Archer Avė., Chicago, UI.

Kiekvienus kontestantas ga
vęs nemažiau 3,880 balsų gali 
gauti šitą Freshmans Master
piece Radio — pilnai įrengtą. 
Kaina .......     $100.00

balsų 
su vėliausiais ir ge- 
.................   $975.00 
- Peoples Furniture 
83 Archer Avenue,

Kiekvienas kontestantas gavęs 
nebažiau 2,580 balsų gali gauti 
At\vater-Kent Radio, Pooley mo
delio, Console Speaker, Kai
na ........................   $60.00

Atwater-Kent Radiolai ' Pooley 
modelio imami iš Jos. F. Budrik, 
3417-21 So. Halsted St., Chicago.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 40,000 balsų gali gauti šitą puikų, naują ir pilnai įrengtą Jewett automobilių,
6 cilinderių, 5 pasažierų Sedaną. Kaina ........................................................................................................................... $1,365.00

Jevvett automibiliai imami iš stanbios lietuvių firmos — C. P. Suromskis, 5833 So. Westem Avė., Chicago, UI.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų gali gauti šitų Frizay 3-jų 
šmotų parlor setą. Seto tremai yra rankomis drošti, labai gražaus darbo. Kaina .... $450.00

Kiekvienas kontestantas gavęs nemužinti 6,450 Luisų tfuli pfiiutl 
t itą Jacquard parlor setą 3 šmotų su gražiai išdrožtais fremais ir 

apverčiamoms paduškaitėms. Kaina ..........   $200.00
K i<*k vi<«nu.s kontestantus gavęs ne- 

mažiau 6,450 balsų Rali Rauti šitą 

Bemard up-right pianą, gero balso ir 
tvirtos konstrukcijos. Kaina ... $200.00

Bernard up-right Pianai imami iš 
J. F. Budrik, 3417-21 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

miub
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Dentistas nusižudė
Dr. Wm. Brown, 27 m., den- 

tistas, pasaulinio karo vetera
nas, pasikorė rūsy savo moti
nos namo 4637 N. Drake Avė. 
Spėjama, kad jis nusižudė iš 
nusiminimo delei menkos svei
katos.

Neišlaikęs kvotimu vai
kas nusižudė

[Pacific and Atlantic Photo]

bai tuo piktinasi, nes nėra tos 
dienos, kad kas nereikalautų 
penkinių dėl vienos ar kitos 
“surprisc party”. Tas begalinis 
ubagavimas viską ir sugadina. 
Tas ubagavimas turėtų būti pa
naikintas, nes jis yra pažemini
mas ir' to, kuriam “surprise 
party” rengiama, nes koks jam 

; malonumas priimti dovanas, 
kurios tapo suubagautos nuo 
visai svetimų žmonių? Tik pa
naikinus tokį ubagavimų pasi
reikš tikroji rengėjų draugiška 
meilė linkui savo draugų.

Lester Parizek, 13 m., 4452 
(Badys Avė., iš nusiminimo, 
kad negalėjo išlaikyti kvotimų 
pradžios mokykloje, parėjęs na
mo nusirėdė ir nusišovė savo 
patėvio nedideliu revolveriu. 
Kada jo motina, Mrs. Ella 
Rumenap, sugryžo iš darbo, 
vaikas buvo jau miręs.

Delei nei>asisekimo išlaikyti 
kvotimus, mokykloje vaikas 
buvo išjuokiamas, o mokytojos 
buvo prigrūmojusios pasiųsti jį 
į pataisos mokyklų, delei jo ne- 
simokinimo ir tankaus apleidi
mo mokyklos.

George C. Dessauies, gal se
niausias legislatorius pasaulyj. 
Jis yra Kanados senąorius. Ne
užilgo jis bus šimto metų am
žiaus.

Lietuvių Rateliuose
Cicero

Pamestas pačios 
nusižudė

1140 ris\Vm. A. Davis, 28 m 
Roscoe St., namų budavojimo 
darbininkas, nusitroškino gasu, 
kadangi jo pati jį pametė. Ra
do ji negyvų lovoj jo pati, 
kuri buvo sugryžusi namo pa
siimti drabužių.

Daugiau nebegers
“Aš gėriau ir gersiu“, pik

tai pa reiškė Frank Ziclawski, 
57 m., 2539 Homer St., savo 
pačiai, kuri pabarė jį, kad jis 
daug pinigų praleidžia munšai- 
riui. Bet daugiau jis nebegers. 
Jis mat vieton munšaino bon- 
kos, pastvėrė bonką, kurioj bu
vo skistimas batams tepti ir 
tą skistimą išgėrė. Jis tapo nu
vežtas pavieto ligoninėn, kur 
ir pasimirė.

Pakėlė policisty algas
Miesto taryba užvakar priė

mė ateinančių metų biudžetą, 
kuriame numatomas pakėlimas 
algų policistams ir ugniage- 
siariis. Jiems bus pakelta alga 
$225 į metus šiemet ir $300 
ateinančiais metais. Tas pakė
limas algų miestui kainuos į 
metus $2,100,000. *

Draugystė Lietuvos Kareivių 
laikė metini susirinkimų.'įstojo 
du nauji nariai. Išklausyta įvai
rių komisijų raportai ir išmo
kėta pašelpą trims jau pasvei- 
ktįsiems ligoniams; tik vienas 
ligonis beliko, J. Petraitis, ku- 

turi sužeistus pirštus. Re
vizijos komisija išdavė metinę 
atskaitą apie draugijos stovį. 
Draugija turi 131 narį ir turto 
virš $4,000. Rengimo maskara
do komisija pranešė, kad sale 
vra paimta vasario 26 d. ir kad 
jau yra daug prizų surinkta, 
nes biznieriai draugiją remia, 
kadangi ir draugijos nariai re-' 
mia savo biznierius.

Sekmadienio vakare Ateities 
žiedo vaikai turėjo savo vaka
rų. Programas užsitęsė apie po
rų valandų. Ant pabaigos agi- 
latyvę prakalbą pasakė J. liau
ta. 'Tas žmogus skverbiasi kur 
tik gali, o gal kito žmogaus tie 
musų “progresistai” ir neturi. 
Kas pažysta tą spikeri, lai tas 
užgirdęs jo kalbų tik gardžiai 
pasijuokė. Mat jis gražiai dek
lamavo apie vaikučius: esą mes 
vystame kaip grybai ir jie už
ims musų vietas, tad prireng- 
kime juos. Ne veltui vienas pa
kuždėjo man: “Gaila, kad Dan- 
ta neturi ką palikti, o*su ki
to geru tai didžiuotis negali
ma.”

Laikui bėgant iš jaunuolių 
galima laukti ir ką nors gero. 
Jaunas Paulius bus geras dai
nininkas, jei jis lavinsis, ir tu
ri pratintis gėriku tarti lietu
viškus žodžius, j

Žmonių buvo nedaug, o ir jų 
užsilaikymas nebuvo geriausias. 
Turėtų tėvai prižiūrėti mažiu
kus ir neleisti juos bėgioti i>o 
visų salę.

Ateinantį sekmadienį Cicero 
bus tai, ko dar nebuvo, — ap
vaikščiosime penkių melų ju
biliejų Liet. Liuosybės svet. 
atidarymo. Delei tos priežasties 
yra rengiamas nepaprastas kon
certas. Tiesa, bendrovė kasmet 
surengdavo neblogus koncertus, 
kuriuos pildydavo tankiausia 
svetimtaučiai, daugiausia rusai. 
Bet šiemet koncertas bus daug 
šaunesnis, o ir pildys j j vien 
lietuviai, išėmus vienų italų. 
Koncerto dalyvaus Sabonis, Ja- 
seleniutė, Salaveičikiulė ir k., 
taipjau ir du chorai Birutės 
ir Kanklių. Tad visiems verta 
atsilankyti ir pasiklausyti gra
žių tų chorų dainų, kurios su
ramins kiekvienų. Aš esu tikras, 
kad nč vienas nesigailėsite už
mokėto dolerio ir koncertas 
liks ilgai atminty. Ypač atsi
lankykite šėrininkai. Jie yįsi 
gavo po gražų užkvietimo laiš
kų, tad turėtų dalyvauti visi 
nors penkių metų sukaktuvėse. 
O kai ateis kiti penki metai, 
tai esu tikras, kad šėrininkai 
jausis visai kitaip, negu dabar, 
nes jau bus gavę gerų dividen- 
tų. Bendrovės stovis yra neblo
gas, bet butų daug geresnis, 
jeigu visi šėrininkai atliktų sa
vo priedermę — lankytų susi
rinkimus ir parengimus. Tad 
vyrai, parodykim kų galim ir 
visi bukime savo parengime 
sekmadieny, 6 v. v., Liet. Liuo
sybės svetainėj. —Teisingas.

Roseland
. '>i' lI.j’Ih I f- V ‘ ’

“Čigonai”

Kaip visur, taip ir pas mus 
vra madoj rengti įvairias “sur- 
prise party”. Tai nebūti] blo
gas dalykas, jei suėjęs būrelis 
žmonių padaro siurprizą savo 
draugui, o ir patys pasilinksmi
na. Bet bloga yra tas, kad vie
ni su kitais lenktiniuoja už 
brangumų dovanų, kurioms pi
nigus kolektuoja iš biznierių ir 
iš šiaip žmonių. Todėl biznie
riai ir šiaip ramus piliečiai ta-

Perčitą sekmadienį komunis
tų pagelbinė ALDLD kp. stato 
S. Šimkaus operetę “Čigonai”. 
Vaidino ją Kanklių choras. O- 
perėtę pastatyta vidutiniškai. 
Žmonių buvo daug ir iš to ko
munistai labai džiaugiasi, nes 
tai dar pirmas atisitikimas 
Roselande, kad komunistai tiek 
daug publikos turėjo.

Matyt, roselandiečiai pamė
go gerus vakarus ir pradėjo 
juos skaitlingai lankyti, nežiū
rint kas juos rengia.

Bet kas kaltas buvo, kad ro
selandiečiai buvo nustoję lanky
tis į vakarus, nors keli metai 
atgal juos labai skaitlingai lan
kydavo? Kalti buvo patys ko
munistai, kurie dabar taip 
džiaugiasi, kad nors kartą su
silaukė daugiau publikos, nors 
čia visai ne komunistų nuopel
nas. Gal ne vienas nusistebės 
iš tokio mano pareiškimo, tad 
paaiškinsiu.

Keli metai atgal tą pačią 
operetę “Čigonai” statė Rose
lande Birutės choras, pačiam 
kompozitoriui vadovaujant. Pa
statė, žinoma, daug geriau, ne
gu sekmadieny komunistai pa
statė. Bet ką tada komunistai 
darė? Vaidinimo dienoj jie bū

riais apstojo K. of P. svetainę, 
kur “čigonai” buvo statomi ir 
atkalbinėjo kiekvieną ėjusį į tą 
vakarą žmogų. Kadangi daug 
lengviau atkalbinėti žmogų nud 
ėjimo, negu prikalbinti eiti, 
tai tokis niekingas darbas ko
munistams nusisekė, jie sulai
kė daug žmonių ir iš to labai 
džiaugėsi, “čigonai” esą bur
žuazinis veikalas, o ir statė jį 
buržuazinė draugija (o gal da
bar “čigonai” pavirto proletar 
riniu veikalu, kai komunistai jį 
statė?) ir todėl komunistai at
likę savo pareigą, sulaikydami 
publiką nuo ėjimo į tą vakarą. 
Galėčiau net ir tuos žmones į- 
vardyti, kurie tai darė.

Komunistai tai darė ne vien 
su “čigonais”, bet su kiekvie
nos ne jų plauko draugijos pa
rengimais. Kada tik kas ren
gė vakarą, tai komunistai du
ris apstoję kalbino kiekvieną 
neiti į vakarą, o jei kuris jų 
kalbinimo nepaklausydavo, tai 
tą dar ir iškoliodavo, o ir laikei 
vaidinimo už durų staugė kaip 
įmanydami.

Taip darydami komunistai 
manė atgrąsinti publiką nuo 
lankymosi į kitus vakarus, bet 
patraukti ją pas save. Bet pub
lika, nebepakęsdama komunis
tų lojimo ir staugimo prie du
rų, paliovė lankytis netik kitų 
draugijų, bet ir pačių komu
nistų parengimus.

Parengimai Roselande liko 
be publikos. Komunistai dalinai 
suprato savo klaidą, kad kasda
mi duobę kitiems, jie išsikasė 
duobę ir sau, ir paliovė bent 
prie svetainės durų staugti 
(nors laikraščiuose šmeižti sce
nos ir draugijų darbuotojų jie1 
ir ikišiol nėra paliovę). Nors 
komunistai ir paliovė staugti 
prie durų, bet publikos nė vie
ni, nė kiti nebegalėjo atgauti. 
Tokia padėtis tęsėsi ikišiol.

Jau kelioliką metų besidar
buojąs čia Liet. Scenos Mylė
tojų Ratelis nusitarė tą nepa
kenčiamą padėtį pakeisti. Kiek
vieno vakaro surengimas paima 
labai daug triūso iš artistų 
pusės. Reikia per kelis mėne
sius lakstyti į visokias repeti
cijas, mokintis, vargti, ruošti 
dekoracijas; ateina gi vakaras 
— publikos nėra, ir visas pa
dėtasis triūsas nueina niekais. 
Priseina dar pridėti prie vaka
ro. Artistai, žinoma, ir ge
riausiam atstitikime. jokio at
lyginimo negauna ir jo visai ne
reikalauja. Vienatinis Jam at
lyginimas yra, jei jam pasise
kė patenkinti skaitlingą publi
ką, jei jo vaidinimas jai patiko 
ir ji jį įvertino. Jublikos aplo
dismentai yra vienatinis ir 
augščiausias atlyginimas artis
tui. šaltas publikos atsineši- 
mas į vaidinimą, jautimas, 
kad nepatenkinta, yra didžiau
sias pasmerkimas artistui ir 
rengėjams. Stoka gi publikos 
visai artistą nuveikia. Ta stoka 
publikos įveikė ir rateliečius. 
Ir jie nusitarė padėti visas pa
stangas, bet publiką atgauti. 
Tam darbui jie nusitarė stver
tis tos taktikos, kuri buvo pa
naudota čia keliolika metų at
gal, ir tai labai sėkmingai: 
duoti daugiau, negu publika ti
kisi, pilnai patenkinti ją, o pa
tenkinta publika netik kitą kar-l 
tą atsilankys, bet dar ir kitus 
atsives. Ta taktika pasirodė ir 
šį kartą sėkminga.

Batelis surengė vakarą kokio 
Roselande nebuvo, o įžangą 
nustatė kuožemiausią: kad ir

nuostolius paneštų, bile publi
ką patenkinti. Vakaras buvo Kraujo, odos, chroniškas 
sėkmingas visais žvilgsniais: ir 
vakaras išėjo šaunus, ir publi
kos buvo daug, o ir publika bu
vo patenkinta. Rateliečiai tada 
puolė ir kitoms draugijoms 
gelbėti' gerus vakarus surengti, 
kokios jos nė butų, 
komunistų 
kas 
yra 
kas 
tas 
kitę pas aną, 
pas mane,— tokis kostumerio 
niekad nesulauks.

Publika tas pastangas supra
to ir įkainavo. Ir paskutiniai 
keli vakarai buvo pilnai sėk
mingi ir publika gausiai į kiek
vieną geresnį vakarą lankėsi. 
Delei tų rateliečių (kuriuos ko
munistai taip niekina) pastan
gų, dabar ir komunistai džiau
giasi, nes ir jie nors kartą su
silaukė skaitlingos publikos. 
Tegul tik jie vėl dabar neban
do demoralizuoti publiką: pub
lika lengva prarasti, bet sunku 
ją atgauti, o kas bando kenkti 
kitiems, tas pirmiausia pats 
sau pasikenkia. Tai yra taisyk
lė, kurios komunistai neturi už
miršti, nes .vieną sunkią pamo
ką jie jau gavo. — Kazy tik

Jie nėjo 
pėdomis niekinti 

ne savo, nes geras vakaras 
geras vakaras nežiūrint 
jį surengia. Blogas yra 
biznierius, kuris sako: nei- 

bet eikite tik

JONAS ŠL AUTE RIS

Persiskyrė ‘su šiuo pasauliu 
Sausio 14 dfeną, 9 valandą va
kare, 1927 m., sulaukęs 46 me
tų amžiaus; išgyveno Amerikoj 
20 metų. Paėjo iš Lietuvos, Pa
pilės miestelio, paliko didelia
me nuliudime savo brolius An
taną, Juozapą, Kazimierą, Pet
rą ir Vincą, brolienę Moniką, 
seserį Petronėlę ir gimines, o 
Lietuvoj tėvą Izidorių ir sese
rį Oną. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 1410 So. 49th Ct., Cicero, 
Illinois.

Laidotuvė? įvyks Subatoj, 
Sausio 22 dieną, 1:30 valandą 
po pietų, iš Eudeikio koplyčios, 
1410 So. 49th Ct., Cicero, III. 
bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Jono šlauterio gi
minės, draugai ir pafžjstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse įr suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Seserys, Brolienė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yds 1741

A

MAGDALENA FRANKIENĖ 
(Vilhikaitienė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 20 d. 12:05 vai. po pie
tų, 1927 m., sulaukus 45 me
tų amžiaus; gimus Suvalkų 
rėdybos, Manampolčs apskr., 
Starapolės miesto. Išgyveno 
Amerikoj 23 metus. Paliko 
dideliame nuliudime 2 dukte
ris: Margaretą ir Adelę, 3 
sunus: Kazimierą, Vincentą ir 
Joną, 2 žentu Walter Notri- 
mą ir George Puenner. Kū
nas pašarvotas randasi 1737 
N. Mozart St.

Laidotuvės 
sausio 22 d.
namų į Šv. Mykolo 
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Magdalenos Fran- 
kienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą, Nuliūdę liekame

Dukterys, Sunai 
ir Žentai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Y arda 
1741.

ivyks
8 vai.

subatoj, 
ryto iš 
parapi-

GYDO

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
nPTDMETKlSTAa 

Akiniai $4 ir augščiau

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kum 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

; mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystą 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romus su elektra, parodančia mi> 
žil usias klaidus. Speciali atyda at* 
kreipiama į mokyklos ^vaikus. Vai.: 10 

i iki 8 vąl. Nedšlinj 10 iki 1 vai. p. p.
4712 So. Ashland Avė.

Boulevard 7589

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Ncdė-' 
lioj nūo 2:30 iki 4:30 "po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

ATMINIMAS

I Dviejų metų sukaktuvių kaip 
persiskyrė su šiuo pasauliu N sausio 22 d., 1925 metais su

pi laukusi vos 32 melų miela ir 
u mylima musų sesute Ona Bal- 

saitė. Liko palaidota švento 
Kazimiero kapinėse, palikda
ma Amerikoj 2 brolius ir 1 
seserį ir Švogerį Šalkauskį ir 
Lietuvoje senus tėvelius ir 2 
brolius, 3 sesutes ir 2 švo- 
gerius Čiurentą ir Pūkį ir daug 
pusseserių ir pusbrolių Ame
rikoj ir Lietuvoj* taip pat 
draugų ir draugių. Visi mes 
užjaučiau) tą beširdį smertį, 
kuris i . 
žydinčių ir tik 
lęvįetkelę, kuri mums 
švietė kaip svietišku 
dvasišku. O šiandien 
kanka lygiai 2 metai 
sis šioiį' šalies šaltoj 
Lai bųna jai lengva 
tenai, o musų širdys 
bėra,, suspaustos ir gailesčio 
pilnos ir neleidžia mus už
miršti ant visados. Atsibus 
už jos sielą pamaldos 22 d. 
sausio, 1927 m. Kviečiam vi
sus gimines ir pažįstamus da
lyvauti švento Antano para
pijos bažnyčioj, Ciceroj. Už- 
kviečiam visus gimines ir pa
žįstamus dalyvauti ant pa
maldų, kur atsibus mišios su 
ckzekvijomis. Kviečia

Frankis Saldauskis 
ir Antanas Balsis.

331)1) S. Hamilton avė., Ch-go

išplėšė iš musų tarpo 
') ir tik pražydusių 

visiems 
taip ir 
jau su- 
kaip il-

ilsėtis
vis te-

rr................ ........ . .........

J.F.RADZIUS
Pigiassias Lietuviu 

Grahurius Chicaguje
Laidotuvėse patari 
nauju geriau ir pi 
giau negu kiti, to- 

j dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby* 

O stėa.
OFISAS:

668 W. 18th St. 
tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3288 S. Halsted 3t. 

Tel. Blvd. 4068

DAINOS
Del keturių balsų 

Nurinktos L. Sremino
Č1O8 dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie- 
|nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 07 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au- 
dimc apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
rąsiuvinį ir dainuok. Daina tki 
/ra musų sielos suraminto j a ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo- 
.mą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik* 

:r geriausią savo draugę. Ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa- 
puošalas namams. Kaina su pri 
“nntimu $1.5U.

1739 So. Halsted St. 
Chicago. III.

Ar myli savo gimines, sa 
vo draugus Lietuvoje?

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

ąkyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Phone Boulevard 6233 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Griiboriuu ir Pagrabų Direktorius

Automobilių patarnavimai viso
kiems reikalams dieną ai' naktį.

1616 W. 4Gtb St., Chicago, Iii.

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabama 

Vainikams .
3316 So. Halsted St., Chicago

T

Tūkstančiai Lietuvos žmonių 
akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius nu
merius prisiųstų. Tur būt ne 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos”. žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
yra populiarus /laikraštis ne 
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmonyse. Lietuvos, 
žmonės myli “Naujienas” per- 
tat, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos” eida
mos kasdien, turėdamos geres
nius bendradarbius, negu kiti 
laikraščiai, talpina žinias ne 
vien iš Amerikos lietuvių gyve
nimo, bet ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi rimtus, pamoki
nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu
meryje. “Naujienų” spauda aiš
ki, rašto kalba suprantama Lie
tuvos žmonėms. “Naujienų” 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijine, nė tikybine skraiste. 
‘Naujienos” yra visuomenės 
laikraštis ir jos tai visuomenei 
teisingai ir nuoširdžiai tarnau
ja.

Todėl jei jus mylite savo gi
mines. savo draugus Lietuvoje
ir norite, kad jie seihtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
darbuotės, bet visais einamais 
klausimais, kurio beatvanginiai 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelią — tuoj užsakykite jiems 
‘Naujienas”.. Jie jums bus di
džiai dėkingi, nes jus jiems 
įteiksite kultūrinę dovaną ir 
sykiu dvasini pasigerėjimą. 
‘Naujienų” kaina metatus į Lie
tuvą $8, pusei metų $4, trims 
menesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujienų” agentus, “Nau
jienų” skyriuose arba

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St,. Chicago.
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LIETUVIŲ RATELIUOSE 18-los gatvės apielinkė
t

PRANEŠIMAI
Pakvietimas Puolimas namuose KIEK KAINUOJA ZMCGU1 PRA 

LEISTI $100.00?

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

Pocius (1343--48 Ct., Cice
ro) yra prašomas atvykti į 
Juvenile Court ir pasimatyti su

Brighton Park
Gimtadienis

tiek

Pereitą sekmadienį, vidurdie
ny, Frank Panamio, 266 Canal- 
port Avė., duris^pabelde. Vyras 
gulėjo ant sofos, duris gi ati
daryti nuėjo moteris. Bet vos 
spėjo atidaryti duris, kaip tuoj 
į vidų įšoko jaunas vyrukas su 
revolveriu rankoj. Jis pirm tau

kšiu puolė Panamį ir liepė jam 
nesikelti, kitaip nušausiąs. Bet 
tuo tarpu Panamienė pradėjo 
mušti šluota ‘ sieną, kad pašau 
kus kitus namo gyventojus.

Atsakymas: $100 00 ant nyk 
>6.00 j metus per visą

KEIKIA —
Patyrusių “drapers” prie 

šių.
(Iro-

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė — vieta gera, kaina prieinama — 
malonėkite atsikreipti 4438 South 
Hermltage Avė. Brighton Park

Niekur kitur nesurusi 
daug įvairių žinių iš musų lie
tuvių gyveninio, kaip “Naujie
nose”, dėl to “Naujienas’’ visi • 
myli ir jos turi daugiau už ki 
tus laikraščius skaitytojų. N< 
be reikalo ir musų Brighton,1,110 Pantus, 
parko skaitlingeani nariais kliu-įI 
lai ir draugijos savo susirin- ieško, 
kimuese nutaria svarbesnius, 1 anamienė labai išgąsdinta, 
spaudos darbus pavesti “Nau.'dabar bijosi ir įsileisti nepaiys-' 
jienoms”. Be to dar mažai čia,žmo«V- Vaikai irgi labai j 
rasi tokių, kurie neskaitvtu išgąsdinti, net naktį verkia,l 
"Naujienų” ir kurie nenorėtų |k*i boma' namuose. Panamiai 
žinoti' apie tai, kas jvvksta lie-|nSr“ turtingi žmonės, abu dar- 
tuvių tarpe, ėia ar kur kitur., bininkai ir gy.vena sename nn- 
šiuo laiku musų apielinkėj yratme trijuose kambaiiuose. P. 
labai madoj rengti įvairius sa
vitarpinius pasilinksminimus — 
“party”. Mano manymu, yni 
labai gera turėti gražų, pavyz
dingą pasilinksminimą, būtent 
toki, kokis tapo surengtas st p- 
tintadieny, sausio 9 d., pas p.p. 
Yoathvirshius, 3025 W. 40 Pi., 
tikslu paminėti pono Yoadwir- 

’shio 60 metų gyvenimo sukak-’ 
tuvt*s, kitaip sakant — birtli-j 
day. Tai nebuvo kieno nors pa
darytas* siurprizas, o tik patys 
pp. Yoadwirshai susikvietė pas 
save savo artimesnius gimines 
ir draugus, kad jiems parodžius 
savo prielankumą ir kartu pa
sidalinus 60 metų ptngyventais 
nuotikiais. Prie to dar reikia 
pridurti, kad p. p.‘ Yoadsvirshai 
yra svetingi žmonės,x savo sve
čius kiliai mylėjo ir vaišino pa- 
saldintais gėrimais ir skaniais 
valgiais. Vakarienę lx?valgant 
jubilianto sūnūs Antanas ir jo 
žentas Juozas Eringis pasakė 
|K> trumpą prakalbų. Kaip vie
no, taip ir antro kalbos didžiu
moje susidėjo iš geriausių lin
kėjimų senam 60 metų sulauku
siam tėvui. Kaip ten nebūtų, 
bet visgi

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio. mes greitai praleidžiame 
sjnilą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

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

Naujienų. Spulka. 
56.1)0 grynu pelno ant 

- pamislyk 
uždirbtu jei

L1PSON BROS.
325 W. Adams, St.

GROJIKUS Pianas vertės $760 už 
$106, prie to dar pridedam benčių, 
rolelius ir cabinet, cash arba išmo
kėjimais. 6136 So. Halsted St., 1 fl.

u Ura ?
uždirba po 

kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt jį

REIKALINGA mergina 
ti į real estate ofisą nuo 
pietų iki 8 vakaro/

C. P. SUHOMlSKlS, 
5833 S. Westęm avej 

Hemlock 6151.

dirb-
4 po

2 augštų medinis namas cementi
niu pamatu, 2—>4 kambarių flatas, 
garažas ir cementuota ėlė. Mainy
siu į bučernę arba grosernę.

____ ______ i - augštų naujas mūrinis namas,
NEPRALEISKITE PROGOS. 1 ar- o—4 kambarių fintai, moderniškas, 

duosiu grosernę ir bučernę uz pirmą geroje vietoj, mainysiu į bučernę
klesos, kaip nauji. Stakas didelis. Tu- . 
riu parduoti greitai ir pigiai. Nesu- ■ 
tinku su partneriu, nes neturiu pa
tyrimo šiame biznyje. Arba mainy
siu ant kokio kito biznio.

5124 So. Ashland Avė.

teisingą pasiūlymų, r ikčeriai pirmos grosernę.

Savininkas:
2608 W. 47 St.

. j_. . , .. . i a* yJiems pradėjus rinktis, jaunas gihj.oo -
pISSikas atbulus išėjo iš narnu. Į '2o ,netųT

' bet jį sugauti nespčta. Plėšiką.*: | 
nes gyvena kai-tttpje taupymo budus, o uuu jo su- 
>licija< dabar jo zinosj kmi g-eii dauginsis 

inleru.

REIKIA DARBININKU
ir paxita**b 40 sekretorių VYRŲ

Jūsų

U’JlHNŲ SPULKA. 
17M* Haleted ^t.

REIKIA lietuvio vyro prie formos, 
nereikia milžti.' Nuolat darbas. R. 75 
Kilney Park, Blue Island.
Tel. 689 Y 1.

PARDUOSIU arba mainysiu va- 
riety store į automobilių arba į 
lotų, storus rutulusi lubai geroj vie
toj, biznis išdirbtas per 14 metų. 
Vertės $4500. Parduosiu u?

Atsišaukite į
MRS, GONIA

1021 W. 63rd St. ,

$2,700.

Teatras-] 
Muzika!

VietiniŲ artisty koncertas
M. Yuozavitas, S. Krasauckie 

nė, J. Byanskas, O. Biežienė 
ir kiti vietiniai duos koncer
tą.
Visi viršminėti artistai yra 

gerui mums žinomi vietinės jė
gos ir nekartą mes esame 
juos girdėję musų parengimuo
se bei koncertuose. Labai pa
girtinu darbu yra tas, kad 
jiem sekmadienio vakare, *30 
d. sausio pirmą kartą šiemet ir 
pirmą kaitą naujoje lietuvių 
apgyventoje kolionijoje būtent 
Marųuette parko apielinkėje, 
jiems rengiamas koncertas.

Naujoje svetainėje
Koncertas įvyksta pirmą kar- 

p. p. Yoadwirsham tą, naujoje Lawn Manor 
priklauso kreditas už tokį gra- į Community Center, prie 6641 

i vaikų, kurie So. Troy, vienas blokas į rytus 
nuo Kedzie. Salė visais žvilgs
niais tinkama koncertams, kaip 
akustika, taip ir Švarumu. Ten 
bus ir šokis po koncerto.

žų išauklėjimą vaikų, I 
moka savo senus levus pagerb- j 
ti. Žinoma, turint genis vaikus;

mergaites, nesunku ir gerus 
žentus 
tankiai

marčias gauti, nes 
taip būna, kad geri 
susiranda sau gerus 

draugus. Viršminėtoj party da
lyvavo p. p. Yoadvvirslmi (Yoad- 
wirshių vedęs sūnūs), p. p. 
Eringis, p. Jusavich, p. Matu- 
levich, p. Daniels, p-lė Onu- 
šaitis, p. J. Guželaitis, p. Ma- 
delis, p. Shutts, p-lė Yoa<lwir-

M. Yuozavitas
Gerai žinomas musų jaunas 

pianistus M. Yuozavitas šiemet 
da koncertuose nėra dalyvavęs 
ir bus įdomu jį užgirsti ir pa
sigėrėti jo progresu. Ten mes 
užgirsime jo draugą pianistą 
J. Byanską, daug pasidarbavu

shis ir kiti. Visi turėjo progos šią dainininkę S. Krasauckienę, 
linksmai laiką praleisti ir tik 
apie 
vieni

12 vai. nakties, paspaudę 
kitiems rankas išsiskirstė.

Svetys.

VYTAUTO BENAS

L. K. Vytauto Benas lai-D.
kė metinį susirinkimą sausio 11 
dieną. Mitingą atidarė pir. A. 
Kupšis. Priėmus pereito susi
rinkimo protokolą, užėmė vietą 
nauja valdyba: pirm. A. Bųp- 
šis, pagelb. J. Balakas, nut. 
rašt. J. Keturakis, fin. rašt. J. 
Fillips, kasos globėjas J. Mačią 
ir Z. Noreika kasierlus J. Bar- 
čis, maršalka J. Rakauskas, ko- 
resp. Ant. Stanevičius, vedėjas- 
dirigentas J. Keturakis.

Pereito, gruodžio 5 d., kon
certo komisija — J. Balakas, 
J. Barčis ir Z. Noreika prane
šė, kad Vytauto benui atliko 
gražaus pelno ir kad Cicero 
žmonės laukia kito tokio links- 
maus koncerto. —A. F. S.

O. Biežienę ir kaipo viešnią 
gerai žinomą smuikininkę, kuri 
darbuojasi žinomoje 
muzikos įstaigoje, 
konservatorijoj, — 
ben. Tai bus musų 
tistų koncertas 
vertas nuoširdaus

lietuvių
Beethoveno

vietinių ar- 
ir visuomet 
parėmimo.

—I). M.

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonas ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Svarbus pranešimas
Chicagos Lietuvių Taupymo 

Budavojimo b-vės (CJiicagu 
Savings and l.oan Association) 
tinis šėrininkų susirinkimas j 
panedėly. sausio 24 d., šv. 
miero vienuolyno kapelionijoj, 
Nr. 2634 VVęst Marouette 
Chicago, III. Pradžia lygiai 8 vai. 
vakaro, šiame susirinkime bus rin
kimas direktorių dėl ateinančių* 
metų ir apsvarstynuis kitų svarbių į 
reikalų dėl spulkos labo. Visi na
riai yra kviečiami būtinai dalyvau
ti.

Felix Tunkevičius, pirm.
Alex Dar gis, ižd. 
F. L. Savickas, rašt.

ir 
Lith. 
(ne

įvyks 
Kazi-

Po Boa d,

REIKIA patyrusių langų 
plovėjų. .

62 W. Washington St.
Room 21

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, su namu ar be namo. Su visais 
įrengimais; parduosiu už pirmą tei
singą pasiūlymą. Priežastį patirsit 
ant vietos.

Kreipkitės:
4101 S. Campbell avė.

PARDUODU bučernę ir groser
nę, visai pigiai nupirksi už pirmą 
gerą pasiūlymą. Biznis išdirbtas 
per daug metų ir darom gerą biz
nį. Atsišaukit greit, nes tokio bar- 
geno daugiau nebus.

3559 S. Wallace st.

REIKIA išvyru gyvenančių 
South Side, vteta lietuvių apie
linkėj, reikia paliudymo. Atsi- 
šaukit ketverge ir pėtnyčioj nuo PARDAVIMUI bučeV

ii iki 4 po pietų, Room 311, 162
N. State St.

•nė ir groser- 
nė, gerai išdirbtas biznis. Pigiai. 
Pardavimo priežastis — liga, par
duosiu visą arba pusę. 1810 South 
Peoria st.

Teatr. Dr-jos šv. Maitino _____________ __ t _
susirinkimas įvyks šešta- darbą ir anglu kalbą, kreipkitės: 

\oka!n’i 3407 So- Wal,ace 
«>m r'I. | 

avė. Visi nariai bhtinai . M ...' .j REIKALINGAS flat jamtonaus 
iš pagelbininkas. 1635 So. Lawndale 

i Avė., Tel. Rockwell 6620.

Liet, 
metinis 
dieny, sausio 22 d., 7:30 v 
šv. Jurgio parapijas svet. 
ir Auburn i ‘ : ‘
privalo pribūti, nes yra 
susirinkimas ir bus 
pusės metų apie draugijos 

P. K., nut.

svarbus 
raportas 

stovį, 
rašt.

REIKALINGAS bučeris mokantis -rr—

NAMAI-2EME
Nauji Namai

namų

NETIKĖTAS BARGENAS 
Ant Halsted St., štoras, du 
flatai 4 ir 7 kambarių ir 2 
karų garadžius.

Kaina tik .......  $8500
Įnešti užtektų .... $2500 

Savininkas priims pirmus 
ar antrus morgičius vietoj 
pinigų.

Kreipkitės tuojaus: 
FRANK L. SAVICKAS 

726 West 18th St. 
Phone Canal 1603

SVARBU žinoti ir gauti tą, 
ką kas nori; rties turim 6 kam
barių bungalow apielinkėj Mar- 
ųuette Manor arba Auburn 
Parke, tarpe 79 ir 80 St. tarp 
Halsted ir Ashland avė., o no
rėtumėt mainyti į 4 pagyveni
mų. Naujas vėliausios mados 
namas, randasi gražioj apielin
kėj, 83 ir Carpenter St. Kreip
kitės ypatiškai 6218 S. Rock- 
vvell St. Tel. Republic 7129.

MORTGEĖIAI-PASKOLOS
BE NUOŠIMČIŲ

Duodame paskolas nuo $100 iki 
$300 ant notų. Pinigus išmokame 
j 12 valandų. Vienatinis ofisas 
šiaur-vakarinėj dalyj miesto, ku
ris teikia paskolas tokiomis sąly
gomis. Pasinaudokit iš tos progos.

Industrial lx>an Service
1726 W. Chicago Avė. 

kampas Hamilton Avė.
S------------- -------- ----

SIMANO DAUKANTO Skoli
nimo ir Budavojimo Draugija 
(Spulka) skolina pinigus ant 
lengvų išlygų.

Beri. Kazlauskas, Rašt.

2247 \V. 23rd Place, 
CHICAGO, ILL.

Canal 3968

MOKYKLOS
DVI LIETUVAITES

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

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

DYKAI DYKAI DYKAI
Labai puiki proga išmokti tai- 
sykliškai kalbėti angliškai

Profesorius O. G. DAVIS 
Mokykla Publiško Kalbėjimo

Kad supažindinus su savo me
todu, Profesorius Davis, visoj 
šalyj žinomas lektorius ir in
struktorius publiško kalbėjimo,Keliolika naujų muro 

gatavų apsigyvenimui, randasi 
pas mus pardavimui.

DVIEJŲ flatų muro na
mas, 5 ir 6 kambariai. Ren- suteikia šias lekcijas dykai.
dos $100 į mėnesį. Lotas 
50x125, ant 62nd už Kedzie. 
Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant biznio. Savininkas 
gyvena

4544 So. Califomia Avė.

di'augi- 
šokiais 
22 d.,

North Side. — Bijūnėlio 
įėlė rengia puikų balių su 

vakare, sausio 
vai. vakaro, Liuosybės 
\Vabansia avė. Gerbia- 

esate kviečiami 
atsilankyti į jaunuolių 

vakarą. —Komitetas.

šeštadienio 
pradžia 7 
salėj. 1822 
mi nortlisidiečiai 
skaitlingai 
rengiamą

Tautiško Kiiubo Lietuva šeimy
niškas vakarėlis įvyks subatoj, sau
sio 22 d., 8 vai. vakare, .1. Kara
liaus svetainėj, 4523 S. Wood st. 
Visi nariai ir narės kviečiami da
lyvauti. —Valdyba.

Joniškiečių L. K. Kiiubo metinis 
susirinkimas įvyks sausio 23 d., 2 
vai. po pietų. Bus renkama nauja 
valdyba ir daug kitų svarbių da
lykų. Taipgi yra laiškas iš Lietu
vos. Malonėkit visi nariai atsilan
kyti. Mitingo vieta 1900 S. Union 
avė. Valdyba.

pardavinėti ręal estate ir auto
mobilius. Gabus vyrai uždirba 
nuo $50 iki $75 į savaitę.

C. P. SUROMSK1S
5833 S. WESTERN AVĖ. 

Hemlock 6151

Namai dviejų augštų po ke-« 
turis ir penkis kambarius, pui
kaus muro, moderniški įrengi
mai ir nepaprastai geroj vietoj.

REIKIA patyrusių vyrų į gele
žies atkarpų jardą. Atsišaukite tuo
jau. A. Blackstųne, 853 VV. Lake st.

AUTOĮĮOBIEIAI
PARDAVIMUlIntGintobilis, Chand- 
ler 1926; 5 pasažierų sedah. Ford 
1925 m., 4 durų sodan, prekė $200. 
2039 W. 22 St. tanai 2409.

RAKANDAI

si,500.00 įmokėti, o likusią 
sumą kaip rendą, po $60.00 į 
mėnesj. Rendos atneša po $90.00 
| mėnesį.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEŠKAU p. Gnisienės arba jos kiu iU.ba atskirai. 3418 S. Lowe 

dukteries Onos Grušaitės iš bireiš- . . . .v ... .
Yra avė., 1 fl. Atsisaukit nuo 6 iki 

9 vakare, subatoj ir nedėlioj 
visa diena.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
rakandai; parduosiu visus sy-

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-•

PARDAVIMUI biznio kam
pas, 2 lotai 58x125, 69th St. 
ir Rockwell St. už labai pri
einamą kainą. Nepraleiskite 
progos.

ROZENSKI-LEMONT 
& Company

6312 So. Westem Avė. 
Tel. Prospect 2102

Daleiskite išmokinti jumis kaip 
taisykliškai kalbėti angliškai.

Įsirašyki! tuojau %
Jums už tai nereikės mokėti ir 
nebus jokios jums atsakomybės. 
Pamokos bus vedamos kiekvie
ną pėtnyčios vakarą.

Room 416
164 W. Randolph St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

kių kaimo, Lygumos valsč. 
svarbus reikalas.

i FRANK NAINIS,
1218 W. 59th st. Chicago, 

Tel. Wentworth 4792
111.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ į
TURIU ruimą rendon dėl vieno 

vyro. Mrs. Klevinskienė. Tel. 
Boulevard 0308.

RENDON OFISAS
Geriausia vieta Brighton Par

ke, labai tinkanti dėl advokato 
arba daktaro, tokia didelė kolo
nija ir daug lietuvių gyvena, 
advokato nėra.

JOKANTAS 
4138 Archer

Lafayette

BROS. 
Avenue 
7674

Kanados lietuvių informacijos 
biuras

Dabar yrii patogiausia laikas 
atsitraukti savo gimines į Kanadą f Atsjjaukite: ‘2059 W. 22nd St. 
iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir 
Argentinoj. Mes padarom leidimus.
Norinti kreipkitės

A. Urbonas & Yauniskis, 
351 Magnus avė., Winnipeg Man, 

CANADA.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

repeti-Rooeland. — LSM. Ratelio 
rijos dramos "Valkata” bus penkta
dieny, C. Strumilo svet.

— Valdyba

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų sa
vininkų ir draugijų atstovų visuoti
nas susirinkimas įvyks septintadie- 
ny, Sausio-Jan. 28 d., 1927, Mildos 
svet., 3142 So. Halsted St., antrų lu
bų, 1 vai. po pietų. Jūsų atsilanky
mas būtinai reikalingas, nes yra daug 
svarbių reikalų dėl apsvarstymo, ku
rie yra reikalingi dėl kapinių labo.

— Kapinių Valdyba

o

PARDAVIMUI
PARSIDUODA pelningas Rooming 

House arba priimsiu pusininką.
Tel. West 2560

Kelioliką puikių muro bunga^ 
low po 5 kambarius, su labai ma* 
Žu jmokėjimu.

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

I TURIU atiduoti greit savo $1250 
vertės eguity į 20 North Shore lo
tu*, netoli NVaukegan už $850 cash. 

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted st., 

Box 856

Visos šios sąvastys yra ge
riausia pirknys Chicagoje ir pir-

U X - • - k6Jai Čia ga,i uždirbti greitu lai- 'SruadargaL kaš^hk^reikaUnga^M ’ai-PARDAVIMUI bučerne ir groserne . — - • - - *7 , " —-----
—senas biznis, ant kampo. Savininkas KU 
apleidžia Chicagą. Naujienos, 1739 
So. Halsted St. Box 855.

FARMA pardavimui arba mainy
mui, 83 akrai, 4 arkliai, 5 karvės, 

! 200 vištų, turkių, žąsų, kiaulių. Vi-

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Biznis išdirbtas per 25 metus. 
Gera vieta ir viskas gerai įtaisyta. 
Ledų mašina ir mėsos malamos 
mašinos su elektra varomos. Biz
nis pirmos klesos padėjime. Par
duosiu arba mainysiu ant namo ar
ba Bongalow. Priežastį patirsit ant 
vietos. Anton Kegowicz,

8718 Comml Avė., So. Chicago.

didelius pinigus. Kreipkitės:

W. Hayden Bell
Ed. BakševiČius

Manager
4336 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 8600

nysiu į namą prie miesto arti gero 
kelio. Agentai nesikreipkit. Savi
ninkas. 5211 So. Halsted st. Tel. 
Yards 6657.

SERAI—BONAI

______________________________ 1 PARDAVIMUI bučernė, grosernė.
Senas /biznis ir pelno daroma nuo 

RENDAi kampinis Storas. Gera ggo $100 į dieną. Kas pirmesnis, 
. vieta dėl Aptiekos arba kito biznio, tas laimės. Ta vieta turi būt nar- 
______ _ \ _2 . duota į trumpą laiką. Priežastis— 

____________________________ - negalim apsidirbti. Nupirksit už tei-
1967 Canalport Avė.

Tel. Roosevelt 4395.
REIKALINGAS kambaris vienam sin«*l p?nįa,y^\ą_- 

vaikinui su valgiu ar be. Meldžiu at
siliept J. Bakes 1739 So. Halsted.

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 fialų muro na
mas, visai naujas. Važiuoju į Lie
tuvą, gausit bargeną. 3531 South 
l.o<we avė.

Mes Perkame
$40 cash, $100 vertės Lietu- 
Valdžios Bonus nuo patvirtin-

Už
vos
tų legalių savininkų.

Galit ir derėtis.

Kaufman Stata Bank
124 N. La Šalie St„ Chicago

■■■ '■ ......... I ■ I L . I .......................

Tel. Yards 7282 /
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam. ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez. j

Sol Ellis & Sons, Ine. 
Jobbers In 

Plumbing ir namų šildymo reikmenų 
2U8 So. State St.. Chicago, III. 

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

Tel. Cicero 130

f ■

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

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

HOME CONSTRUCTOR 
1789 So. Halsted St.
Tel. Roosavelt 8500

i---------------------------- 1(, ..... . ..........  
PARDAVIMUI biznio namas, yra

2 krautuves ir flat,!, ekstra lotas, yd^ArAlll 010^91 (1Q 
arti didelių Šapų. 248 E. 157th'KJ ZC*" 'nainySi“ ‘ Pri™’' "Ul*10CW"'‘rWKULU« 
St., Harvey, Iii. Karai ant 63- Atsišaukite

PARDAVIMUI restauracija irKAMBARYS vienam ar dviem ______ . 5.
ypatom, labai gera vieta. 731 W. soft drink parteris, geras biznis 6’ randasi 4458 S. Fair

3 lll|)()S 1 ^*•'*1*4 tvintm/cait t linlvn.

RUIMAS ant rendos, ant antru 
lubų iš fronto. 4315 S. Fairfield gjos jr Haigįed nuveža tiesiog į 
HVU__________________ ______  Harvey, III.

PARENDAVOJIMUI kambaris, di-' 
delis šivęsus, karštu vandeniu ap
šildomas,” prie mažos šeimynos. 
7015 S. Rockwell st. Hemlock 0379.

RĖKIA DARBININKŲ

1721 W. 19 St.

PARDAVIMUI; galit nupirkti su 
mažu įnešimu namą ir cigarų što- 

z rą, 5 kambarių rakandus. Priežas-
GROJIKLIS pianas vertas $750 tis pardavimo — našlė moteris 

’ norėčiau važiuoti Lietuvon. 
M. Plonicnė, 

1622 S. Halsted St.

k

MOTERŲ

už $90, 100 rolelių, benčius ir 
cabinet įskaitoma į bargeną. 
Cash arba išmokėjimais.

MR. BUKOVSKI
6512 So. Halsted St., 1 fl..

2- ffl MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

REIKALINGA moteris, kuri) 
norėtų dirbti ant ūkės prie na
mų darbo, gali turėti ir vieną grosemė arba mainysiu j mažąl 
vaiką. Kreipkitės: NAUJIENŲ namą, tetą. Biznis geras. 
SKYRIUS, 8210 So. Halsted St. 
Box 99.

PARDAVIMUI bučernė ir

Šaukit
Tek Yards 1571

PARSIDUODA arba pasirenduo- 
ja 2 flatų mūrinis kampinis biz
nio namas. Pigiai. Greitam parda
vimui arba parendavimui. Rendoriai 
nupirko savo namą ir greit kraus
tosi, o man vienai sunku visą biz
nį valdyti. 3959 S. Kedzie avė. Tol. 
Lafayette 3720.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė. Jūsų pasiūlymas nupirks šį 
biznį. Tel. Canal 6772.

Paskola suteikiama 
{ vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S, Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716 
Al h....Ui Į f ..... i.....  „ -.U* ...»

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
černių, Delikate- 
gsen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 

1^ kemių. Musą 
specialurnas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sos t h ei m s, 1912 So. State St.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausis iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinhną. įvedant elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik
menys, fikčerius ir tt.
W. P. Stephan Electric Co. (not inc)

2522 So. Halsted St., Chicago
Phone Victory 7452

:iii


