
visur mušamiižen Hur rodymo

va-

šau

liui n-

pareiškėortodoksai

BAISI AUDRA ŠKOTIJOJ

Penkiasdešimt su-

kad piaeitą! Areštuotas Michael
NEW YORKAS, sau šie-28.

buvo

raštely 
Kalifor- 
nemini.

KEWANEE, 111.,
Praeitą savaitę

pasiko-
Rich- 

nusižu-

Sąmoksle su federaliniu agen
tu laikęs smuklę, kur girdęs 
žmones, areštuodavęs ir bau
sdavęs

Užsienio reikalą ministeriu pa
silieka ir toliau Streseman- 
nas.

ma- 
prie-;

VAGIMS, MATYT, BAISIAI 
GALVAS SKAUDĖJO

ir saugoti 
kruvinų

i krikščio- 
del jų to 
burtis žy-<

Tūkstantinė žydų ortodoksų 
minia puolė krušniųjų pa
veikslų teatrą ir * sudegino 
filmas

sausio 28. | 
čia mirė I

Garda, maištininkų 
das, užmuštas

MEKSIKOS MIESTAS, 
šio 28. Kunigų kurstomi
maištui prieš valdžią visur fe
deralinės kariuomenės patrem
piami ir maištininkai vis 
žiau beturi 
šintis.

Glasgowe keli namai sugriauti;
7 žmonės užmušti, daug su
žeistų

ir nenusistojęs 
temperatūros 

vaka-

GLASGOWAS, Škotija, sau-
Baisi audra, kuri

Valdžia pasiuntė savo agentus 
į (iiiadalajara suimti besi
slapstantį ten arkivyskupą 

y Jiminezą

Per šį mėnesį tai jau šeštas vjenas senag vietos 
studentas nusižudė

i
j Modesto Garcia, kurs buvę • 
vyriausias maištininkų 

vakar buvo už-

drąsos viešaic

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 28. — Gauta žinių, kad ar- 

Orozco y Jiminez, 
pastaras kelias sa-

Kaina 3c

afsakyti

po-

nu-

paskelbti. iškeliavęs i Kauknzą

ir

_ ........ ~ - - -........ ............—----------

Vyras gi kaltino žmoną, kad! 
ji, ūpo pagauta be jokios prie
žasties, pirma paliovus kalbėti.

Įtūžę, kam šen. Heflin smerkė 
juos už kurstymus įsimaišy
ti į Meksikos dalykus

NEW YORKO PINIGUOČIAI 
SAVO GATVEI PAGRAŽINTI 

IŠLEIS $280,000,000.

DIEDAS SU BOBA, PER 
METŲ NESIKALBĖJĘ 

IŠSISKYRĖ

28.
kad 
Trockis

Didžioji Britanija savo žygiais 
Kinuose turėsianti 
už pasėkas

Atlyginant savininkams, bus 
paleista iš vergybės apie 5,- 
000 tugnenų

sausio 
kariuo- 

atvykus į 
nacionalistą

BERLINAS, sausio 
Iš Maskvos praneša, 
verstasai komisaras

sprendžiu, esąs dabar vėl išsiųstas į Kau- 
sudaryti at- kazą “pasilsėti”.

Oficialiai jis Sergąs, šiaip betgi 
Jo liga esanti “politinio 
budžio”
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Klaipėdos Seimelis Paleistas
Kinų nacionalistai 

įspėja Angliją
Anglija panaikina vergybę 

Burmoj

Did. Britanija panaikina
I • panaikinti vergybę Burmoj.verffvbe Burmoi Bunnos gubernatorius ButlerW SJr krašto viršilų susirinkime pa-

------------------ reiškė, kad nuo šio laiko visoks 
vergų ir vergių pirkimas .ir par
davimas griežtai užginta. Britų 
vyriausybė žada tuojau rūpin
tis paleidimu tų, kur dabar yra 
vergijoj, savininkams sumo
kant tam tikrą atlyginimą. Ap
skaičiuojama, kad tuo budu bus 
išvaduota apie 5,000 vergų.

Klaipėdos krašto Seimelis j Kiny nacionalisty valdžia 
įspėja Anglijąpaleistas

Naujo Seimelio rinkimai turės 
įvykti koVo mėnesio 4 dieną

KAUNAS, sausio 24. (Elta). 
[Paštu iš Lietuvos Pasiuntiny
bės \Vashingtone]. — Pasirem
damas Konvencijos dvyliktu 
straipsniu ir Rinkimų įstatymo 
vienuoliktuoju straipsniu, Klai
pėdos Gubernatorius, susita-

į ■.

Žydų riaušės Belostoke dėl Klerikalą maištai Meksikoj Man sudarė dešiniyjy ko 
- - ■ • alicijos kabinetą

. BELOSTOKAS, sausio 28.
[ŽTAJ. — Belostoke ką tik į- 
vyko didelių neramumų tarp kivyskupas 
žydų ir krikščionių. Neramu- kuris per 
mai kilo dėl rodymo kino teat-.vaitoji buvo kažin kur prapuo- 
re Amerikos krutamu jų 
siu “Ben Hur”

. To veikalo rodymas 

. baisiai nepatiko vietos 
’ ortodoksams
kaip labai užgaunantį
Padarę savo šulėje (sinagogoj) 
mitingą, tūkstančiai žydų, nusi
rinko ties Apolo teatru, kur 
“Ben Hur” buvo rodomas, ir 
ėmė reikalauti, kad nepaken

kiami jiems krutamieji paveik
iausiai butų paliauti rodyti.

paveik- lęs,/slapstąsis Guadalajaroj. Į 
ĮGuadalujarą išvyko dešimt val- 

teatre džios agentų, įsakyti paimti ar- 
žydams’kivyskupą ir pargabenti jį į

— jie palaikė jį Meksikos Miestą.
žydus. Į

ŠANIIAJUS, Kinai, 
28. — Pirmam Britų 
menės kontingentui 
šanhajų. Kinų
(kantonieeių) valdžios užsienio 
ministeris Eugene čen paskelbė 

ręs su Direktorija, paleido Sei-Į šitokį pareiškimą: 
mėlį.

Seimelio- paleidimo priežastį 
sudarė visiškas »Seimelio neno
ras bendradarbiauti su Direk
torija. ryškiai pasireiškęs dek
laracijai išklausyti šeštadienį 
sušaukto posėdžio boikotavime, 
nesusirenkant kvorumui reika
lingo atstovų skaičiaus.

Esamomis žiniomis n daugelis 
Seimelio atstovų nuvyko priva
čiam pasitarimui Į Pagėgius.

Toksai Seimelio narių elge
sys, taip pat nuolatinė krizių

“Britų valdžia jau koncent
ravo daug savo karo laivų Ki
nijos vandenyse ir organizuoja • 
stiprų apsaugos korpusą, susi
dedantį iš jūreivių ir kareivių 
šanhajuj. Is to 
kad Anglija nori 
mosferą karui prieš revoliuci
nes Kinų armijas | 
Del to gi ta [Anglijos] valdžia 
turi imtis pilną atsakymą už 

i tai, kas ateity gali įvykti.

Britai siunčia i Kinus
politika rodė, kad Seimelis pla-l daugiau aeroplanų ir 
ningai trukdė normalį krašto! 8,000 kariuomenės 
tvarkymąsi.

Pačiame Klaipėdos krašte pa
sireiškė žymus nepasitenkini
mas Seimeliu, rinktu daugelio 
dabar rinkimų teisės neturinčių 
Vokietijos pilietybę optavusių.

Nauji* rinkimai į Seimelį pa
skirti kovo mėn. 4 diena.

LONDONAS, sausio 28. — 
Girdėt, kad Anglija siunčian
ti daugiau karo aeroplanų į to
limuosius rytus [Kinus].

Šiandie ir rytoj iš Londono 
ir Southamptono išplaukia į 
šanhajų daugiau kaip 8,000 
kariuomenės.

Trockis vėl “taisosi svei 
kalą" Kaukaze

[Pacific and Atlantic Photo j
Dvasiškis George N. Harness 

(Moskegon, Mich.), kuris r 
traukė kelias moteris teisman 
už šmeižtą. Apie jį eina kalbos, 
kad prieš kiek laiko jis nedera
mai pasielgęs su viena mokine. 
Delei to jis tapo pašalintas iš pa
rapijos. Harness esąs artimas 
ku kluųiečiams žmogus.

BERLINAS, sausio 28.
Kancleris Marx šiandie pabaigė 
organizuoti naują Vokietijos 
ministeriu kabinetą — vien iš 
dešiniųjų partijų. Jo sudčtis 
tokia:

Kancleris ir okupuotų kraš
tų ministeris — Dr. Vilhelmas 
Marx (katalikų centro).

Užsienio ministeris — Dr. 
Gustavas Stresemannas (liau
dies — .stambiųjų pramoninkų

Vėl užgynė slysti aero 
planus j Meksiką

WASHINGTONAS, sausio 
28. •• Valstybės sekretorius 
Kelbgg šiandie vėl atsteigo em
barge siunčiamiems į Meksiką 
aeroplanams.

Suėmė dezertirus, per 
12 metų besislapsčiu- 

sius miškuose

GAP. Franci ja, sausio 28. — 
Franci jos vyriausybė suėmė 
du didžiojo karo franeuzų de- 
zertiru (pabėgusiu kareiviu), 
kurie per ištisus dvyliką metų 
slapstėsi miškuose. Dezertirai 
yra Theophile ir Felix Bertha- 
lon, broliai, ūkininko sūnus. 
1914 metais juodu buvo paimti 
į kariuomenę, irs kai jų pulkui

Darbo Partija rengia 
protesto demon

stracijas /
Britų Darbo partija 

vasario 6 dieną dideles 
stracijas visame krašte 

demonstracijas

rengia 
demon- 
ir per 

tas demonstracijas reikalaus 
ramaus susitaikymo su Kinais. 
Organizuoti Anglijos darbinin
kai stoja už tai, kad Kinų rei
kalavimai pilnos savo žemės 
nepriklausomybės ir laisvas bu
tų patenkinti.

AKRON, Ohio, sausio 28.
Elizabetha Amoldienė, 69 me
tų amžiaus, per teismą gavo 
išsiskyrimą su savo vyru far- 
meriu, Johnu Arnoldu, 71 m. 
Juodu buvo vedę prieš 50 metų, 
bet per pastarus šešiolika metų, 

buvo įsakyta vykti į frontą, I nors gyveno kaitų, vienas su 
juodu iš armijos pabėgo. į savo'antru visai nesikalbėjo. Arnol- 
Vollins kaimą juodu tik dabar dieno skundės, kad vyras ją 
sugrįžo, ir čia buvo suimti ir visai ignoravęs, o kad dar la- 
atiduoti karo teismui. Jie paša- biau įžeistų, eidavęs miegot į 
kojas, kad visą laiką bastęsi daržinę, 
mišku apaugusiuose kalnuose, 
gyvendami olose ir tik nakties 
metu pasidrąsindavę ateiti į ar- 
timiausį miestelį dėl maisto 
drabužių.

Influenza Japonijoj
TOKIO, Japonija, sausio 28. 

— Per pirmą sausio mėnesio 
dešimtį dienų Japonijoj influ
enza mirė 142 žmonės.

Oficialiai sakoma, kad Troc- 
del 

pairusios savo sveikatos, neofi
cialiai gi kalbama, kad jo liga 
yra “politinė.”

Kaip Stalinas su savo šali
ninkais bijo Trockio, ir todėl 
stengias laikyti jį nuošaliai 
nuo minių, galima numanyti iš 
to, kad skaitmeninguose mitin
guose, kurie įvyko Maskvoj 
Lenino atmintines švenčiant, 
jam buvo užginta kur nors kal
bėti, nežiūrint to fakto, kad po 
bolševikų pervartų jis buvo pir
moji ~Lenino ranka.

Kolumbo Vyčiai grūmoja 
mirtim senatoriui

WASHINGTONAS. sausio 
28. — Senatorius Heflin (dem., 
Ala.) šiandie pareiškė senate, 
kad jis gavęs Šimtą laiškų su 
grūmojimais užmušti jį už tai, 
kam jis savo kalboj senate ata- 

t kavęs Kolumbo Vyčius [galin- 
ga katalikų organizacija] už 
kurstymą Jungtinių Valstijų 

j valdžios įsimaišyti į Meksikos 
vidujinius dalykus.

Javų eĮevatorius Nudegė
MANCHESTER, III., sausio 

28. — Praeitą naktį -gaisras 
sunaikino čia javų elevatorių. 
Nuostoliai siekia 25,000 dole*- 

i rių.

NEW YORKAS, sausio 28.— 
Trims mylioms New Yorko 
aristokratiškiausios gatvės »— 
Park Avenue pataisyti pa
gražinti, 16,000 tos gatvės gy

ventojų šiemet išleis 280 milio- 
|nų dolerių. Taip praneša Park 
• Avenue asociacijos pirmininkas 
; Duval.

Toj gatvėj gyvena vien lobi- 
ninkai, kurių pajamos per me
tus siekia milijoną ir daugiau 
dolerių, ^žmogus, turįs 50,000 
dolerių pajamų per metus, pa
sak Duval’io, laikomas' visiš
ku nuskurdėliu, jei jis gyvena 
Park Avenue.

Reikalauja inkriminuot 
federalinį teisėją

WASHINGTONAS, sausio 
28. — Kongresmanas La Guar- 
dia (rep., N. Y.) šiandie įnešė 
atstovui bute rezoliuciją inkri
minuoti federalinį Nevv Yorko 
teisėją Franką Cooperą už ne
dorą ir klastingą elgesį einant 
teisėjo pareigas. Rezoliucija 
atiduota teisių komisijai.

Kongresmanas La Guardia 
sako, kad teisėjas Cooper bu
vęs sąmoksle su vienu prohibi- 
cijos valdininku, R. Merricku. 
Jie laikę slaptą — nors su pro- 
hibicijos vyriausybės žinia — 
smuklę, kaipo sląstus, kad ga
lėtų vylioti žmones, pardavinė
ti jiems svaigiuosius gėrimus, 
o paskui areštuoti, statyti į 
teisėjo Coopero teismą ir ten 
juos bausti.

200 angliakasių išge| 
ta iš kasyklų gaisr

MORGANTOWN, Va., sau
sio Ž8. — Scott’s Run anglies 
kasyklose šiandie kilo gaisras. 
Du šimtai buvusių kasyklų 
urvuose angliakasių pavyko iš
gelbėti, bet vienas jų, i kirvy 
Sheldon, sudegė.

ORR
Chicagai ir apielinkei federa- 

inis oro biuras šiai dienai pra
tašau ja:

Apsiniaukę 
oras; nedidele
atmaina; vidutinis pietų 
rų vėjas.

Vakar temperatūros 
vidutiniškai 36* F. *

Šiandie saulė teka 7f07, 
džiasi 5:00 valandą. Mėnuo 
ka 3:45 valandą ryto.

Būrys žydų įsiveržė į 'teatro 
raštinę ir puolė direktorių, 
taip jau žydą, suėmė filmas ir, 
išnešę į gatvę, sudegino.

Vietos vyriausybė tuojau pa
šaukė kariuomenės skyrių žy
dams numalšinti 
miestą nuo didesnių 
susikirtimų, kadangi 
nys, įtūžę ant žydų 
kio elgesio, ėmė jau 
dų miešti. .

žydai
kad filmų antrašai šmeižia žy
dų tautą ir kad 
krutamu jų 
parodančios populiarų krikščio
nyse supratimą apie 
nybės kilmę ir išsirutulojimą.

vyriausias 
Vera Cruze, 
muštas, kai jis slapta bandė į-Į 
eiti į Orizabą.

Kitas maištininkų įvadas, ’ 
Pedro Sandoval, kurio būrys, 

i buvo skaudžiai sumuštas Dur- 
angoj, pats pasisiūlė pasiduoti.

x ! Du nieušeininkai buvo už-: 
mušti ir šeši sužeisti susikirti-!

. . me su federalinės kariuomenės ■
<ai aulos • dalim netoli nuo Doiores Hid- 

Paveikslų scenos (a)go_ Guanajuato valstijoj.
, .Maištininkams vadovavo Cos-keiksmo-1 „ ... .

Dar vienas studentas 
atsiėmė sau gyvastį

Vice-kancleris ir vidaus mi
nisteris — Oscar Hergt (nacio
nalistas).

Finansų ministeris — Koeh- 
ler (katalikų centro).

Ekonomikos ministeris —Ju
lius Curtius (liaudies — stamb. 
pramoninkų — partijos).

‘ Darbo ministeris
i rich Brauns (katalikų centro). . 

va is; Teisingumo ministeris —- 
Walter Graef (nacionalistas).

Apsaugos ministeris — Otto 
Gessler (pasitraukęs iš denio-' 
kratų partijos).

Pašto ir telegrafo ministeris
- Kari Stingl (Bavarų liaudies 

j partijos).
Susisiekimo ministeris — 

Vilhelmas Koch (nacionalis
tas)/'

Žemės ūkio ir maisto minis
teris — Martin Schiele (nacio
nalistas).

Senos knygos ir marš
kiniai buvo jo bankas;

u • tinSai> bet dabar, ANN ARBOS, Mich., sausio
28. Vakar čia nuodais atsi
ėmė gyvastį Henry Kasson, • 
Michigano Universiteto studen
tas. Jo nusižudymo priežastis 
nežinoma, paliktame 
tėvams, kurie gyveną 
nijoj, jis nieko apie tai 
Jo draugai sako, ] 
rudenį jis turėjęs nelaimės su 
automobiliu ir nuo to laiko 
buvęs labai nervuotas.

pilietis, šio 28.
Henry Pitch. Gyveno jis netur- šiandie siautė Škotijoj ir šiau- 

peržiurinė- rinėj Anglijoj, Glasgowe su- 
jant jo namuose palaikus, se-j griovė keletą namų. Septyni 
nose knygose ir dvejuose se- asmenys buvo užmušti, daug 
nuošė marškiniuose rado sūdė- sužeistų.
liota arti 10,000 dolerių bank- i žeistų buvo nugabenta j ligo- 
notais ir auksu. inines.

šį mėnesį jau šeši studentai 
nusižudė Jungtinėse Valstijo
se: sausio 2 d. nusižudė Illinois j 
Universiteto studentas Joei 
Moore; sausio 16 nusišovė Ro- 
chestero , Universiteto stud. 
Rigby Wile; sausio 18 nusišovė 
Chicagos U-tą studentas Gar- 
vey Jonės; sausio 24 nusišovė 
VVisconsino U-to studentas W. 
Cassels Noe; sausio 26 
rė Yale U-to studentas 
ard Unterineyer; dabar 
dė Kasson.

Kiplipg plaukia į Braziliją
SOUTHAMPTON, Anglija, 

sausio 28. — Garsus Anglijos 
rašytojas Rudyard ^Kipling' 
šiandie iškeliavo į Bio de Ja- 
peiro, Braziliją.

NEW YORKAS, sausio 28.— 
(Plėšikai, įsilaužę į vieną sandė
lį Hudsono gatvėj, autotroku 

lei- išsigabeno 18,000 dėžių aspiri- 
te- no, vertės'daugiau kaip 100,- 

000 dolerių.

__________ _ • i
x TRYS GAISRININKAI ŽUVO

NASHUA, N. H., sausio 28.—j 5 SUŽEISTI N. Y. GAISRE 
________  _____ I Andrews! ______  
prisipažino/ kad jis buvęs vie
nas keturių plėšikų, kurie pra- Gaisre, kurs praeitą naktį su
eitą vasarą Salisbury, Mass., naikino septynių aukštų triolie- 
apipiėše pašto traukinį. Pieši- sį “ystsaidėj”, trys gaisrinin
kų grobis tada buvo 65,000 kai žuvo ugny, o penki kiti bu- 
dolerių._____________________ 1 vo pavojingai sužaloti.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

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

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

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

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

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

' NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., ' Ch
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Nuo pleiskanų 
Naudok

^^Ruffles

. PRAKALBOS
Temoje:

Kur randasi nunirusieji
Neri.. Sausio 30 d., 19271 
C. S. I’. S. SVETAINĖJ, 

ant 48th ir So. Honore St.
Chicago, III.

Pradžia nuo 6 vai. vakaro
Antros prakalbos su pa

veikslais, 11145 S. Michigan 
Avė., Roseland, III. Pradžia 
nuo 3 vai. po pietų. Kalbės 
S. BENECKAS. ‘ Įžanga 
liuosa. Nebus, kolektų.

Rengia ir kviečia

KORESPONDENCIJOS
Detroil, Mich. Iš dirbtuvių, 

industrija už-
Viso dirbtu-

Nois nuisų miestas yra dide
lis J ir didelė lietuvių kolonija, 
bet korespondentų neperdau- 
giausia yra, nes labai jvtai te
matyti žinių iš šio didmiesčio.

lietuviai yra iš«isRlairtę į tris 

kolonijas. Didžiausiu bene bus 
Kast side j, apie Cardoni St. 
Antra seka apie Dix ir 24, 25ta, 
o trečia mažiausia, tai— \Vest 
Side, Delray distrikte. Žinoma, 
yra ir kitose miesto dalyse iš
sisklaidę, bet tos** trijose vie
tose, tai daugiausia susispietę.

Ik*troitas užima ketvirtą vie- 
; tą Amerikoj gyventojų skai
čium, nes gyventojų turi su

lejimų nekaltai suimti žmonės 
ir kad smurtininkų pastatytoji 
vyriausybe pasitrauktų;

Mes atsisakom pripažinti da
bartinę Lietuvos valdžią ir pa
sižadame teikti moralę ii 
rialę pageltą Lietuvos 
žmonėms kovojantiems 
klerikalizmą, fašizmą ir
va karo stovyje, panaikino žo-

mate-

džio, sjuiudos, susirinkimu ir 
organizacijų laisvę, uždarė dar
bininkų profesines sąjungas, 
konfiskavo jų iždus, sugrudo į 
kalėjimų šimtus nekaltų žmo
nių ir žudo savo politinius prie

šiai priimto. Stebėtina, kad ir 
komunistai balsavo už ją. Buvo 
pastayta iš 
komunistų, 
kuriuos 
atsakė.
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publikos, žinoma, 
keletas klausimų, į 
Grigaitis tinkamai

10-TAS METINIS MASKARADAS
Rengiamas

Liet. Piliečių Darbininkų Pašei. Kliubo Chicagoje
Seštadienyj, Sausio 29 d., 1927

M. MELDAŽIO SVET. 
2242 West 23rd Plące 

$500.00 Dovanoms
-Ateik ir pasiimk sau .‘•kiltą dovaną.

Pradžia 7:30 vai. vakare *
Gera muzika J. PHILLIPS

virs 1,400,000. 
tai. automobilių 
ma pirmą vietą.
vių yra suvirs 3,100, iš kurių
vienų automobilių dirbtuvių 
yra virš 33. Ford Motor Go. 

' yra didžiausia. Gerais laikais 
dirba virš 100.000 žmonių, bet 
dubarti it i ii laiku ln.E>u.i mažai 

bedirba; kurie dirba ,tai po 
dvi ir tris dienas j savaitę. Dar
bo gauti jokiu bildu, negalima.

Su darbais mieste labai yra 
varginga. Daug tūkstančių 
vaikščioja be darbo. Taigi ne
patartina čionais važiuoti, nes 
darbo jokiu būdu negalima gau- 
•ti.

įSausio 20 dieną pasimirė ge
rai žinomas senas delroitietis 
\Villiamas Urbonavičių. Jisai 
buvo Floridoj dėl sveikatos nu
vykęs, kur ir pasimirė.

Sausio 22 dieną John Pau
lauskas. taipgi gerai vietiniams 
žinomas, apsivedė. Ėmė šliubą 
bažnyčioj. Paul Simon.

dą rbo turų.
prieš Komisija: Petras Yurgelis, 

dikta- ; V. T. Nevarauska«.
ši rezoliucija tapo vienbal-

Viena tos rezoliucijos kopija 
tapo pasiųsta j Kutiną, Antanui

Smetonai.—P. Y.

Trecias Metinis Balius
Rengia

20-TO WARDO LIETUVIŲ POLITIKOS IR PAšELPOS KLIUBAS

Šiandieną, Sausio 23 d., 1327
APVEIZDOS DIEVO PARAFUOS SVETAINĖJE

„ Union Avenue prie 18-tcs gatves
Pėdžia 7 vai. vak. Įžanga 50 centų

Gerbiamoji Chicagos visuomenė. Visi esate kviečiami atsilankyti ant šio 
vakaro, kur turėsite daug smagumo, nes bus viena iš geriausių muzikų. 
Nauji nariai tų vakarų bus priimami dykai į Kliubą.

įžanga 50c

txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IŠKILMINGAS METINIS BALIUS SU SŪKIAIS

Rengia
Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubas Amerikoj

Nedėlioj, Sausio-Jan. 30 d., 1927
Pradžia 4 vai. po pietij

Chicagos Lietuvių Auditorijoj
3133 So. Halsted Street

Kviečiame visus atsilankyti, nes bus gera muzika, kurios dar negirdė
jote. Kurie norėtumėt Amerikos piliečiu tapti, meldžiu atsilankyti j minėtą 
Balių*ir prisirašyti, nes per šį Balių veltui prisirašymas.

— KOMITETAS
XXXXXXXXXXXXXXYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxzxxxxxxxxx

DIDELIS GONFETTI BALIUS
LIETUVIŲ TAUTIŠKA PARAPIJA

Parengia
Savo Svetainėje

' 351)’. So. Union Avė.. Chicago, IU.
Subatoj ir Nedėlioj, Sausio-Jan. 29 ir 30 d., 1927

Pradžia 7:00 vai. vakare
Visi be skirtumo esate užkviesti, užtikriname linksmai laika praleisite

ANTRAS METINIS KONCERTAS IR BALIUS
Lietuvių Amerikos Politikos Kliubo 

ant North-West Side

Nedėlioj, Sausio 30 d., 1927
Vietinėj Parapijos Svetainėje

1644 VVabansia Avenue
Pradžia 7:00 vai. vak. Įžanga 35c

Kviečiame visus lietuvius dalyvauti į šį jnusų 
patrijotinį .vakarą.

KOMISIJA

14 MEiy JDBILEJINIS BALIUS
Rengia

DR-STĖ ŠV. PETRONĖLĖS
Sventadienyj, Sausio-Jan. 30 d., 1927

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 ’So. Halsted Street 

Pradžia 7 vai. vak.
Šiame baliui bus išdalinti žiedai toms narėms, 

kurios neėmė pašelpos per 10 metų iš draugijos.
Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti, nes bus 

gražus vakaras, prie geros muzikos.
KOMITETAS

18 KOLONIJOS

Balius ir Šokiai
• s ’ •

Rengia Draugystė Meilės Lietuvių Amerikoj
. Nedėlioj, Sausio 30,1927

Dievo Apveizdos Parapijos Svetainėj
18 St. ir Union Avė.

Bus ( Kga linksniui ir naudingai praleisti vakąrą, bus gera mu
zika ir visokių pramogų; bus saldžių saldainių ir gardžių gėrimų. 
Naujus narius priimsime bu įstojimo mokesčio. Kviečiame širdingai 
visus atsilankyti, nesi busite patenkinti.

Įžanga 35 centai. Pradžia 6 vai. vakare.
KOMITETAS.

Akron, Ohio
Protestas prieš Lietuvos 

smurtininkus

Kadangi klerikalų ir fašistų 
sukurstyti Lietuvos armijos ka
rininkai užpoule ir nuvertė tei- 
tėta valdžią ir stimvnė krašto 
kt nstituciją;

Kadangi tie smurtininkai pa
stalė dvarponių tarnus tauti- 
linkus ir atžagareiviškus kleri
kalus valdyt Lietuvą, vietoj 
žmonių išrinktos valdžios;

Kadangi ši smurto keliu su
daryta vyriausybė laiko Lietu- 
šus; ’ ‘

Kadangi šis perversmas stato 
i pavojų visą' Lietuvos ateitį 
ir jos nepriklausomybę;

Todėl mes, A krono lietuviai, 
susirinkę i masinį mitingą sve
tainėje 772 Haymond St., sau
sio 21 d. 1927 m. pa reiškiame 
savo griežčiausi protestą;

Mes protestuojamo prieš 
smurtininkus, nuveikusius tei-
sėta Lietuvos valdžia, fašistu 
diktatūrų, prieš karo stovi ir 
politinį terorą;

Mes reikalaujame, kad Lietu
voje butų tuojaus atsteigta po
litinė laisvė ir konstitucinė 
tvarka, kad butų paleisti iš ka-

(Pacific and Atlantic Photo)
Dr. Brander Matthevvs, pagar

sėję- dramatinis kritikas, kuris 
sunkiai serga. Jis yra 75 metų 
amžiaus.

GYVENIMAS 
Mėnesinis žurnalas 

Antanas Žymo^^as 
Rednktorius-Leidejas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, Iii. '' 

Tel. Boulevnrd 3669

Gerbiamieji Draugai, — pri
sidekite prie išleidinėjimo mė
nesinio žurnalo GYVENIMAS 
— užsirašyki t jį tuojau. Bu
siu labai dėkingas.

Prenuiącrata melams ....... $2
Pusei metą ...............‘..........  $1
Kopija .................................  20c

Į metus išeis 12 knygų. Gale me- 
tij galima sudaryti j vieną knygą 
— 384 puslapių.

$10.000 Accident POLICY

NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS
Tiktai už 75 centus registracijos mokesčio 
Dar pirmas toks pasiūlymas tarp lietuvių 

rter-Oeean Casualty Co A Stock Company
SPECIAL LOSSES FOR

. r.,

LOSSOF
IJttT ........... ...........................................
Both Hands ................................................
Both Fcet ...................................................
Šlgnt o f Both Eyes ...........................
One Hand and One Foot ........................
One Hand and Sight of One Eye ...........
One Foot and Sight of One Eye..... .........
Either Hand ................................................
Either Foot................ r..’.\...........................
Sight of Either Eye ..................................

If sustained 
jn the 
mahner 

described in 
l’aragraph 1

If sustained in 
the manner de- 
sribed in Para- 
graphs 2 to 9 

inclusive ,
$10,000.00 $500.00

10,000.00 500.00
10,000.00 P 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00

« 10,000.00 500.00
10,000.00 500.00

5,000.00 250.00
5,000.00' 250.00
5,000.00 ! 250.00

K 
N
& k

.SKaityRit ir Pagalvokit
Apsaugoki! save ir šeirtiyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
Kiekvienas skaitytojus, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 metų amžiaus, neski
riant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos stovio, gali gauti viena iš šių 
kontraktų? Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ 
skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratų už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimų skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne
šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktų. NAUJIENŲ skaitytojų 
šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos.NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
šį kontraktų jei išpildys aplikacijų ir priduos į NAUJIENŲ, ofisų kartu su 
registracijos mokesčiu.
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraštį nere- 
guleriai, gali gauti šį ap
draudos kontraktų sumo
kėdami 75 centus regis
tracijos mokesčio ir pre
numerata.
VEIKITE ŠIANDIE! 

Visų, kas reikalinga pada
ryti norinčiam įsigyti šį 
Apdraudos Kontraktų, ir 
tokių didelę apsaugų, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančių aplikacijų ir pri
siųsti ar atnešti į NAU
JIENŲ Raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuojaus po ap- 
laįkymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa- 
si ųstas apdraustų jam. 
Neatidėliokit .šio reikalo 
ant rytojaus — imkite ir 
atlikite tuojaus!

To thexInsurance Dept., Naujienos, 
1739 S. Halsted SL, Chicago, III.•

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ skaitytojams, 
ir liudiju kad —

Čia jdedu registracijos 75c.

Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
šitą plicy per vienus metus.
Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus. 
Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu j savai
tę 18 centų.
Siuntinėkit man NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicagos $7.00, 
Chicagoj $8.00 ii' dar dadėsiu 75c. 
apdraudos registraciją.

Vardas ................................ -• •••'..........   Amžius ...........
(Pasirašykit aiškiai su paišeliu. Juodylas liejasi) 

. \ ■. / eApdraudos Gavėjas .....X/................................................................

Gatvė Adrešas
Miestas ...........
Užsiėmimas ...

Prisiųskit šitą aplikacijų su 75c. Monoy Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Halsted., Chicago, III.

Padčk't 
ženkleli 
j tinkamą 
klctkutę 
paženklinimui 
savo 
atsakymo

Valstija

JIEŠKOK LAIMES PAS
C. P. SUROMSKI CO.

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

C. P. SUROMSKIS & GO
5833-35 So. WESTERN Av

Tel. Hemlock 6151

Branch

3352 So. HALSTED St.
Tel. Yards 6751

...................   , -ri”■.—.

LIETUVOS SALDAINES
šiuomi pranešame Gerbiamai 

Publikai kad mes kij tik gavom 
iš Lietuvos šviežių saldainių.

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

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

Visad kreipkitės dėl -saldainių 
pas:

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

Yards 6062.

xxxxxTxxxxxxxxxxxxxxmxxx
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Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMPAUND mo- 
jtis lengvai prašalina yiršmi- 
lėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
?ones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už ?1.05. 
/Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL^
xxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxx

DR. W.
YUSZKIEWICZ,

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

turalis (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepe
nų, inkstų, gerklės, nosies, akių, 
ausų ir Vitas ligasf.

1407 Milwnukee Avė., 2 fl.
Tel. Bruhavvck 3161

Valandos nuo 9 vto iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 Vakare. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.



NAIMIENOS, Chicago, III.

I PINIGAI DEL JŪSŲ 
i SEKAMOMS KALĖDOMS
■

Tūkstančiai yra prisidėję prie 
musų Kalėdinio Kliubo kad tu
rėjus kiek pinigų dėl sekamo 
švenčių sezono.

Musų kliubas yra atdaras dėl 
kiekvieno. Prisidėkit prie jo be 
atidėliojimo ir jus.maloniai nu- 
sistebėsit kiek jus susitaupysit 
pinigų sekamoms Kalėdoms.

Ponai Macikas, Grisius, Sedem- 
ka, Jagminas, Rymkiewicz ir 
Mickiewicz visuomet pasirengę 
patarnauti jums Bankoje.

Peoples “’^Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av. 

Chicago
Gerai žinoma* bankaa tarpe 
lietuvių vinoje Amerikoje wa- 
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

MALT TONIC - EXTR A PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne-
gali būti be

MALT TGNIC'O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McMicholas
_ 1AjectajM

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

FREDERICK BROS.
Boulevard #2538 111 W. 37th St., Chicago

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

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

f dėjo fašistams nuversti vai.I 'liaudininkų ir socialdemokratų vJrNJLzILINVaIJkzOI (Valdžią. A Bimba sako: musų Ų --- --- _ J draugus šaudo fašistai, o Grigai-
.................... I lis sako, kad mes rėmem fošis- 

Bet pažiūrėkim, ar ištik- 
komunistai nerėmė fašistus,
ar ir dabar neremia. Tik

Wilkes Barre, Pa.
Kaip komunistai “šviečia 

savo pasekėjus.

Sausio 10 d., 7:30 vai. 
re, B. Poteliuno svetainėj 
prakalbos ir protestas 
Lietuvos fašistus. Kalbėjo A 
Bimba iš Brooklyn, N. Y. 
bėjo dviem atvėjais.

kąs; šalę sėdi Sleževičius: “Aš tns. 
Seimo pirmininkas’’; Požėla ant- ro 1 
raine šone stalo — “Aš Vidaus ir 
Reikalų Ministeris”; prof. če- žiūrėkite kas aukščiau pasakyta 
pinskas — “Aš švietimo Minis- A. Bimbos: Lietuvos ministe- 
teris”. Visi baliavojo kol juos riai nieko neveikė, tik sėdėjo už 
užpuola bradas, kurio netik ne- stalo, antra, Grinius ir Požėla 
išlavė laukan, bet patys turėjo jau važiuoja į užsienį su mai- 
bėgti. Tai taip aiškino A. Bim- šais pinigų. Ar čia ne fašistų 
ba savo sekėjams. Bet pažiurę- pateisinimas, — juk gerai, kad 

KhI- kini, ar taip ištikrųjų buvo, kad tokią netikusią valdžią ir nuver-
Lietuvos valdžia nieko neveikė.'tė? Pažiūrėkime, kas buvo ke

istai jos nuveikti darbai: Karo lėtą savaičių atgal. Visur ko
štuvis panaikinamas, spamlos munistai rengė protestus prieš 
laisvės sugrąžinimas, susirinki- vai. liaudininkų ir socialdemo- 
mų laisvės atsteigimas, amnesti- kratų valdžią ir šmeižė kaip 
ja politiškiems kaliniams, mir- įmanydami, o Lietuvoje juk fa- 
ties bausmės įstatymas atšauk- šistai taipgi šmeižė ir rengės, 
tas, įregistruotas Profesinių Są- Ką darė komunistai Lietuvoje 

Seimo rinkimus? Juk 
“Komunis

čių tik to” 6-7 numery sako: “Reikia 
” , ku~ ( vesti aštriausią kovą prieš soci-

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mi>- 
terimi ir merginoms paturimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartj).

4120 So. Richmond Street

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE 
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

vaka- 
įvyko 
prieš

Mrs.
Yardb 4H51

Anielia Jarusz-Kaushillas
AKUSERK A 

3252 So. Halsted St.

Pirmoje savo kalboje pradėjo 
maždaug- sekančiai: Lietuviai 
ir lietuvaites, kurie skaitote 
laikraščius, žinote, kad Lietuvo

je liejas nekaltų darbininkų 
kraujas. Lietuvos nepriklauso
mybė pavojuje. Klerikalai su 
fašistais ginklais nuvertė valJ il,n8U Centro Biuras, darbinin- prieš 
liaudininkų ir socialdemokratų!^ apdrauda nuo ligų, Lietuvos vadas Z. Angarietis 
valdžią, sulaužė konstituciją,! Rusijos sutartis, < 
tūkstančiai darbininkų sukišta į Į svarbesni darbai paminėti, 
kalėjimus, laikraščiai uždaryti, r*uos va^ bandininkų ir sočiai- aldemokratus, net jei kovą lai- 

1 1 1 1 1 V * ______ • 1 . -- • 1 « « • a a a • w « « v W •demokratų valdžia nuveikė per mėtų kodemai.” Aišku iš šių 
------ -------------- Antra, reikia kelių eilučių, kad komunistai 
atminti, kad vai. liaudininkai ir buvo klerikalų talkininkai: — 
Mcialdemokratai turėjo atstovų kitiems kasė duobę, bet patys 

įpuolė. Pirma purvais drapstė 
Bimba demokratinę Lietuvos valdžią, o 

viešai 
skelbti savo apgailestavimą, kad 

Juk 
Reikia atminti, sako A. Bimba, J1’ mažas vaikas tiek gali supra- 
kad išvažiuodami jie išsiveš po s^> kad jeigu vai. liaudininkų ir 
maišą pinigų. Reikia stačiai. socialdemokratų valdžia buvo 

, vai. li^iudininkai ir socialdemo-1 stebėtis iš A. Bimbos protavi-1 negera, tai jos nereikia gailėtis, 
kratai/laimūjo. Krikščionys de-'mo. Pirmoje savo kalboje sa-!0 buvo gera, tai kam nuo- 

j mokratai pasitraukdami iš vai- kė, kad krikščionys demokratai latod atakuoti ir šmeišti ? Tai- 
' džios, įsakė savo karo vadams, I ištuštini valstybės iždą, o ir fa- “Naujienų” nusistatymas 
Į kad jie prisiektų ištikimai-* tar- sistai nakties laiku užpuolė, kaip ‘kaip tik vietoje.

keturi darbininkų vadai sušau
dyti. Toliaus aiškino apie fašis
tų atsiradimą ir krikščionių de
mokratų šeimininkavimą per 6 
metus. Esą jie valstybės iždą 
ištuštino ir Lietuvos piliečiams 
tiek įkirėjo krikščioniška val
džia, kad nebegelbėjo gąsdinimai 
velniais ir pragaru ir 8 — 9 ge
gužės Lietuvos piliečiai balsavo 
už kairiąsias partijas; jus ži-| 
uote kdkie buvo rezultatai,

nauti naujai valdžiai tik tol, kol 
krikščionys-dem. suorganizuos 
savo sekėjus. Ir taip jie, krikš
čionys-dem., varė plačią agitaci
ją bažnyčiose ir per savo spau
dą prieš valdžią, organizavo 
liuosnorius ir šaulių būrius. Jus 
žinote, kas prie tų organizacijų 
priklausė, — tai senosios caro 
valdžios generolai, oficierai ir 
dvarponių vaikai ir iš 16—17 
gruodžio naktį užpuolė valdžią 
ir nugriovė.

Tai tikra tiesa, kas aukščiau 
.pasakyta, bet A. Bimba pradeda 
šmeižti buvusią valdžią. A. 
Bimba klausia, ką veikė vai. 
liaudininkų ir socialdemokratų 
valdžia? Paima kaip pavyzdį 

gaspadines. Viena gera, 
prastesnė , trečia prasčiau- 
Prie pastarosios ir apsisto- 

Prasta gaspadinė, jos stuba 
pilna bombadierių ir

kita 
šia. 
ja.
nešvari,
kitokio brudo, bet kad ir pras
čiausia gaspadinė visgi ji šluos 
laukan bradą.

Dabar ima buvusius Lietu
vos valdžios ministerius ir pri
stato sekančiai: Dr. Grinius sė
di už stalo, prie visokių valgių. 
“Aš Lietuvos prezidenetas”, sa-

VISUOMENES DUOMAI!
Ši Įstaiga Priklauso Prie:

Chicago Kcal Estate Board The National Real Estate Boards of America
( o<)k (ouniy Kral 6°®rfl y^e G»*ea‘er So. Cb”mber of Commerce
l.ithuaman Kcal katate Board 
( hicajio Board of Underwriters Lithuaniun-Amerlcan Chamber of Commerce

Siunčiam pinigus j Lietuvą ir j visas 
Parduodam Laivakortes i

NEGALI DUOTI GERESNIO PATARNAVIMO UŽ MUS JOKIA KITA IŠTAIGA 
NfcRA SKIRTUMO KAIP DIDI IR SENA JI GALI BŪTI

__________ ~ . J Europą ir iŠ Europos.
Parendavojam S'afety Deposit Bąksus už $2.50 ir augliau.
NOTA R Y PUBLIC.

KREIPKITfiS visuose reikaluose — patarimas dovanai

Įstaiga yra vedama ypatos turinčios atsakant} mokslą ir ilgus metus paty
rimo NOTARIALIŠKO, REAL ESTATE ir BANKO SRITYSE, dėlto gva- 
rantuojam atsakantį patarnavimą visuose reikaluose.

Atliekam Sekančius Dalykus
Skolinam pinigus ant morgičių ir ant prieinamų išlygų.
Mokam 6% ir 7% už pinrisrua padėtus ant l-mij moreičiti.
Parduodam ir iSmainom namus, lotus, farmas ir biznius.
Inšiurinam namus, fomišiua, automobilius ir stiklus.
Padarom Notarijališkus raštus, kontraktus ir doviernastis.
Egzaminuojant a be t raktus, padarom pirkimo ir pardavimo raštus.

kilos 6 mėnesius.

seime tik 37 iš 85.
Dar to negana. A.

šmeižė toliaus. Sako, kad laik-;dabar
raščiai pranešą, jog Dr. Grinius
ir Požėla važiuoja į užsienį, ta valdžia tapo nuversta.
Reikia atminti, i

banditai, valdžią, reiškia paėmė 
\ aidžią, paėmė ir valstybės iždą.

— St. Žukauskas.

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

Viršuje

Stote

Motei ys 

nos Kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki

Untveraa1
Bank

ir merp

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vunijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieŽ 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

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

Valandos nu<

pietų, mio 6 iki 
9 vai. vakare.

1» 1 - »»•-——-——— .......
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akių įtempimą, ir galvos 
skaudėjimą

Patyrusi gydytoja ir akušėrė 
Naprapafė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0813

Akiniai Pritaikomi
Net už $6

Nosies ligos prašalinamos 
Kreivos akys ištaisomos

DR. F. 0. BARTER
177 N. State St. Room 201

Tai kokiu budu gali Orinius ir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjGtxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kiti išsivežti po maišą ponigų?. 
Mat komunistų jau tokio mada:' 
šmeišti savo politinius priešus. 1 

Petraukoje rinkta aukos “po
litiškiems kaliniams” šelpti. Vi-; 
so surinkta virš 80 dol. Taipgi: 
skaiyta 
prieš 
priimta, 
riškino, 
spauda 
apie Lietuvos įvykius. Pirmiau
sia perskaitė iš ‘'Naujienų”, 
kad jos buk 'netinkamą poziciją 
užėmusios. Girdi, jos nenori' 
priimti bendro fronto “reyiliuci- 
uių” darbininkų, ir be to “Nau
jienos” sako, kad komunistai pa-

protesto rezoliuciją 
Lietuvos fašistus ir ją

Antroje savo kalboje 
kaip dabar lietuvių 

nusistačius Amerikoj

llllllhllllllll<ll!llllllllllllllllllllllllllli

ŽEMOS KAINOS

Norėdami įsigyti aukštos rųšies 

seklyčios setą ir kitus naminius ra
kandus, neužmirškite atsilankyti 

lietuvių dirbtuvę, kurioje rasite ge

riausius rakandus iš geriausio mate- 

riolo padarytus už labai žemas kai
nas; darbą garantuojame.

Į Teisingas ir mandagus patarnavi

mas.

GLOBĖ FURNITURE & 
UPHOLSTERING GO.
6637 So. Halsted St.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Del skilvio ir vidurių ne«ma- 
gumų i| priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laxative.

Mrs. WiNStow’t 
Syrup

DR. G. SERNER 
(LIETUVIS)

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugina
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrink it.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština ’ plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iŠ plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Dentistas Grubman
3464 So. Halsted St.

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

GERAS 
DARBAS, 

žemos 
KAINOS

Dirbame ' ant išmokėjimo 
kas nori

DENTIST GRUBMAN 
3464 So. Halsted St.

Įvairus Gydytojai
iki 12 dieną

KI’PONAS

Atnešk ši kuponą su 
savim. — neleisiu 
2(1/ už darbą pra
dėtą prieš \ asario 

.1 dieną.

Telephone Yards 0D94

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

xxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxx

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
«. Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom Stn Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Roota 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

KJUBSUIONIS
ADVOKAU« 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

k ..... . ' 'i " j • —«

JOHN B. BORDEH 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

VmUt <s 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
TeupJnne Roosevelt 9090 

Namų Telel»xji; Republic 9600

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 SL

arti Į^avitt SL 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto Iki 8:80 vakare.
Seredoj ir Pfitnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto ild 1 t. p. p*

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 530 
Tel. Central 6890

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

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. P ui 1 man 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

ADVOKATAS
11 S. La Baile St

Te. Randolph 1134—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

Room 2091

7—9 v. v. apart Paned81io ir 
Pitnyčioi.

Siųskit Naujienas 
I Lietuvon — tai bua 

f brangi dovana.

ra-BR. HERZMAN ■»
— IŠ RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 15 
netų kaipo patyręs gydytojas 

chirurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas il

gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

VALANDOS4 Nuo 10—12 <6etų 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Dienomis) Canal 
8110. Naktį

South * hore 2238 
Boulevard 4186

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

Telefonai]

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 iubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai..dienų
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Dretel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriikų, Vyriškų,

Vaikų Ir visų chroniškų lirų. 
Ofisas t 3103 So. Halsted SU Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—&vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dioa.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų

1724 So. I.oomis, kampan 18 ir 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare

'l'elefonas Canal 1912 
Naktini* Tel. Fairfaa 3353

_____________________________________ . ............ /

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

Opteinąbtrist
Tel. Boulevhrd 6487

S. Asbland Ar.
ir 805 E. 4?th St.

Kenwood 1T52
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f kiti siūlė įsteigti šalę visuotinu balsavimu renkamo Seimo 
senatų, susidedantį iš kunigų, ponų ir mokytų žmonių 

2.00 atstovų. Gi “pats” Voldemaras įrodinėjo, kad vykdoma- 
A^J!jam valdžios organui, vyrausybei, turį būt suteikta dau- 

igiaus galios.
Be to, dar buvo kilę sumanymų rinkti prezidentų ne
ip hnt visu niliuriu halsnvimn • nndnrvH mirų stovina ■

(Jiaimokijimo kainai
Chicago je — paltą:

Metame--------------------------
Pusei mėty---- ___------------
Trims mėnesiams -----------
Dviam mlueslams-----------
▼lamam mtaesUi —------

Chicago ja per nelieto jus:
Viena kopija_______ —-
Savaitei -- ....................... — t t
Minėsiu!-------------------------------Seime, bet visų piliečių balsavimu; padaryti ministerius

Suvienytose Valstijose n« Chicagoje,1 atsakomingaiš prezidentui, o ne Seimui, ir 1.1, 
paltui

Metams _______ ——------— $7.01 j
Pusei metų  _______ ——------ H.r»U
Trims mėnesiams ----------------- L.75 J.,_. . v .. ,v , .
Dviem minesiams —....... — i«25 i mo klausimų tuo tarpu atidėję į salį. Mums išrodo, jogei
Vienam mėnesiui---------—------

Lietuvon ir kitur uleienluosei
(Atpiginta)

18c

.79

Nežinia, kodėl, dešiniojoje spaudoje dabar pasirodė 
pranešimų, kad smetoniniai valdovai konstitucijos keiti-

priežastis yra tame, kad diktatoriai nesusitaiko tarp 
savęs.

Naujienos eina kaadian. (lakinant 
•airtnadianlua. Leidžia Naujiena Ben
drovė 1739 S. Hahted St.. Cblogo. 
(U. — Talafoaaai Rnoaeva’t PMK).

Matams  ........———----------- $8.(10
Pusei metų —______ 4.00
Trinas mėnesiams.........................2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Klerikalai, be abejonės, norėtų panaikinti proporcio- 
nalę rinkimų sistemų, bet kažin ar tai išeitų naudon tau
tininkams ir jų artimiausiems kaimynams kairėje, san- 
tariečiams (ūkininkų partijai). Tautininkai ir ūkininkų

KLAIPĖDOS SEIMELIS PALEISTAS. partija yra visai mažos grupės. Seime jie teturi viso tik

Elta praneša, kad Klaipėdos gubernatorius, susitaręs 
su krašto direkcija, paleido Seimeli ir paskyrė naujus 
rinkimus kovo mėnesio 4 dienų.

Seimelio paleidimo priežastis esanti ta, kad jisai paro
dęs visiškų nenorų bendradarbiaut su direkcija. Tokia 
Seimelio politika trukdžiusi • normalį krašto tvarkymąsi, 
ir gyventojuose pasireiškęs nepasitenkinimas Seimeliu, 
kuris buvęs išrinktas dalyvaujant balsavimuose daugeliui 
Vokietijos piliečių.

Suprantamas dalykas, kad Seimelio paleidimas buvo 
nutartas Kaune. Smetonos-Voldemaro vyriausybė, ma
tyt, nėįstengė susitarti su Klaipėdos krašto vokiečiais ir 
dabar mėgins juos nugalėti rinkimų kovos lauke. Bet 
klausimas: kiek vilties ji gali turėt šitų savo tikslų pa
siekti t w*x,

Seimelyie iš 29 atstovų buvo 27 vokiečiai (arba vo
kiškos orijentacijos žmonės) ir tik 2 lietuviu. Naujuose 
rinkimuose, sakysime, nedalyvaus dalis vokiečių, kurie 
balsavo pirmiaus. Bet ar tai daug pakeis rinkimų 
rezultatus ? . /

penkis atstovus. Prie daugumos sistemos šios dvi parti
jos nepravestų gal nė vieno atstovo.

Antra vertus, tautininkams butų labai naudinga, kad 
prezidentas ir ministeriai turėtų daugiaus galios, f tas 
vietas jiems yra daug lengviaus patekti, negu į žmonių 
renkamų Seimų. Dabar jie yra įsiskverbę į valdžių, pasi
remdami armijos durtuvais; ramiu laiku jie gali tikėtis 

i įlįsti valdžion, gudriai balansuodami tarpe didžiųjų par
tijų — tai remdami klerikalus, tai liaudininkus. Bet kle
rikalams, kurie dar turi nemažai pasekėjų tamsesniuose 
liaudies sluoksniuose, vargiai yra išrokavimas leisti, kad 
jų lėšomis įsigalėtų Voldemaro tipo politikieriai, kuriuos 
jie pirmiaus net tremdavo į koncentracijos stovyklų.

Toks pat nesusitarimas tarp klerikalų ir tautininkų 
kyla ir tuomet, kai jie mėgina svarstyt rinkimų teisės 
susiaurinimo klausimų. Atimsi balsavimo teisę moterims 
— tai kunigai pražudys rinkimuose davatkų armijų; ne
leisi balsuot kareiviams — įsižeis armija, kuri šiandie 
klauso Smetonos; kabinsiesi prie darbininkų — paliks vi
sai be “džiabo” federantų agitatoriai.....

" Jeigu prie šitų kliūčių pridėti dar ir tų keblumų, kad 
konstitucijos pakeitimui reikia dviejų trečdalių balsų

[Pacific and Atlantic Piloto J

Ernest Sterry, Toronto laik
raščio redaktorius, kuris tapo 
areštuotas už burnojimą prieš 
Dievą. Ji gins paskilbęs Chica- 
go® advokatas Clarence Darrovv.

Idant vokiečiai pralaimėtų Klaipėdos krašte, reikia, 
kad pasikeistų netoli pusė visų balsuotojų. To vargiai 
galima tikėtis. Jeigu pusė visų Klaipėdos krašto gyven
tojų butų priėmę Vokietijos- pilietybę ir, kaipo tokie, da
bar nebeturėtų teisėsVdalyvauti rinkimuose į Seimelį, tai 
ir tuomet vokiečių persvara dar pasiliktų pakankamai

Seime, kurių dabartiniai Lietuvos diktatoriai neturi, tai 
pasidarys aišku, kodėl tiems atžagareiviams tenka tuo 
tarpu susilaikyt nuo savo užmačių vykinimo;

Kolkas smurtininkai mėgina valdyt kraštų, visai ne
paisydami konstitucijos. Bet ar ilgai jiems tatai seksis?

šeštadienis, Sausis 29, 1927
vartoti pigus vandenilis. Vie
nok pagrindinis Ciolktfvskio di
rižablio keblumas sukonstruoti 
iš lakštinio metalo toks aeros- 
tato Korpusas, kad reikalui 
esant galima butų lanksčiau

Į Laimėtoju liko buvęs policinin-

didelė, kad Seimeliu pravedus vokiškų daugumų. Bet 
juk negalima nė manyti, kad pusė suaugusiųjų Klaipė
dos krašto gyventojų butų pareiškusi notų apleisti tų 
kraštų ir išvažiuoti Vokietijon.

Vadinasi, reikia laukti, kad po naujų rinkimų Seime
lio dauguma bus taip pat priešinga Kaunui, kaip dabar. 
Kas tuomet teks daryti Lietuvos diktatoriams?

Be Seimelio valdyt Klaipėdos kraštų Lietuvos valdžia 
negali,mes tai butų sulaužymas konvencijos (sutarties), 
pasirašytos su didžiausiomis Europos valstybėmis. Sme
tona gali niekeno nebaudžiamas laužyti Lietuvos konsti
tucijų, kol liaudis neįsidrąsina pasipriešinti ginkluotai 
pajėgai. Bet daryti šposus su Klaipėdos pagrindiniais 
įstatymais nėra jokio galimumo. Todėl Seimelio palei
dimu konfliktas tarp Kauno ir Klaipėdos nebus prašalin
tas. Prieš dabartinius Lietuvos diktatorius stovi keblu
mas, prieš kurį jie yra bejėgiai.

Bet jeigu Smetona negalės panaikinti rinkimus Klai
pėdos krašte ir bus priverstas skaitytis su to krašto gy
ventojų valia, tai Lietuvoje susidarys keista padėtis: 
Didžiojoje lietuvoje bus blogesne tvarka ir mažiaus lais
vės žmonėms, negu toje teritorijoje, kurios gyventojų 
dauguma pritaria vokiečiams!

Už tai, kad Lietuvos žmonės savo krauju ir prakaitu 
sukurė nepriklausomų valstybę, tai jiems grasina pavo
jus nešti sunkesnį priespaudos jungų, negu lietuvių prie
šams, gyvenantiems Klaipėdoje. Ve prie ko veda akla 
smurto ir tautinio šovinizmo politika!

Kai Lietuvų valdė demokratinių partijų koalicija, 
tai Klaipėdos krašte jau buvo žymi dalis gyventojų 
pradėjusi remti Lietuvų. Nuo buržuazinių vokiškų par
tijų buvo atskilę socialdemokratai, kurie bendraisiais 
valstybės klausimais eidavo kartu su lietuviais. Dar 
ilgiaus tųi demokratinei valdžiai pasilaikius Lietuvoje, 
butų gal netolimoje ateityje susidariusi Klaipėdos krašte 
dauguma, remianti Lietuvų. Demokratija tud budu butų 
sucementavusi ryšius tarp Didžiosios Lietuvos ir Ma
žosios.

Bet gruodžio 17 d. “putšas” tų plėtojimųsi sustabdė. 
Tai yra sunkus Smetonos ir jo sėbrų nusidėjimas Lietuvai.

NEKEIS KONSTITUCIJOS?

Lietuvos dešinioji spauda pastaruoju laiku ėmė ra
šyt, kad respublikos konstitucijoje kolkas neketinama 
daryt jokių stambesnių atmainų.

Tuoj po perversmo klerikalų ir fašistinių tautininkų 
laikraščiai buvo pradėję agtuot už konstitucijos pakeiti
mų. Vieni reikalavo, kad butų pakeista rinkimų tvarka: 
kad vietoje proporcionalės sistemos butų įvesta daugo- 
mos sistemų (kaip Amerikoje arba Anglijoje). Kiti sakė, 
kad Seimas turįs būt renkamas kas penkeri metai. Dar

Visuomeninė dora
Baso Dono Kazokas

Kas dora ir kas nedora?
(Siaurapročiui šis klausimas 

aiškus ir jis turi gatavą atsa
kymų, nes jis vaduojasi esamu 
laiku, jam žinoma apielinkė ir 
jį apsupamomis apystovomiS. 
Kas buvo seniau, istorijos jis 
nežino; kas darosi kitose že
mės ploto vietose, jam misteri
ja. Jam dora yra obstrakliškas, 
religinis daiktas. Jis į dorą 
nežiūri kaipo į tam tikrą prie
žasčių rezultatą, o kaipo į vei
ksnį darantį priežstis.

Keista, kad atsiranda net 
mokančių rašyti idiotų, kurie 
skelbia, buk viena ar kita re
ligija esanti doros gamintoja, 
auklėtoja ir platintoja. Pačias 
religija išrutuliavo žmogus. 
Žmogus jas keičia ir tobulina. 
Buvo priežastys religijų atsira
dimui, buvo ir yra jų keitimui, 
ir kadangi ne viena religja nė
ra nė doros gimdytoja, negi jos 
auklėtoja, kadangi donj tveria 
ir keičia žmonių gyvenimo for
mos, tad nestebėtina, kad do
ros supratimas tam tikroj ga
dynėj pas visus žmones yra 
vienodas. Laukinis žmogus vie
nas gali gyventi Afrikoj, kitas 
Azijoj, trečias Europoj, vienok 
visi trys supranta ir praktikuo
ja vienodą—individualę dorą. 
Laukinio žmogaus dora netin
ka nė žemdirbiui, nė miesto 
gyventojui, nes pilnam indivi
dualizmui čia vietos nelieka: 
taikos' ir tvarkos reikalas spi
ria prie naujo doros kodekso— 
prie socialės arba visuomeni
nės doros. Socialiuose santy
kiuose žmonės patiria, kad 
reika vienam kilo gyvastį sau
goti ir šimtus kitų dalykų. So
cialiame' žmonių gyvenime lai
ka ir tvarka reguliuojama įsta
tymais ir patyrimais, kurie su
si formulių oj a j papročius- ir do
rą. Taipgi dora nėra kokis 
tai abstraktis daiktas, nėra fi
losofų ir teologų sugalvojimas, 
o paties gyvenimo padaras. Ji 
nėra tobulybės pažymys ir yra

keičiama. į mahometoną, ve
dantį kelias moteris, protingas 
žmogus niekad nežiūrėjo kaipo 
į doros peržengeją, nes jis gy
veno tokiame krašte ir tokio
se apystovosc, kur daugpatys
tė buvo gyvenimo reikalas. 
Kaip greit gyvenimas pasikei
čia, pav. Turkijoj, taip greit ir 
daugpatystė atmetama. Lyginai 
kaip ir mergaičių subrendimo 
amžius ir teisė ištekėti už vy
ro vienur prasideda nuo 11 
metų amžiaus, kitur tik nuo 
20. Vienur jos subręsta jau
nesnės, kitur senesnes; ir toje 
pačioj vietoj vienos subręsta 
ankščiau, kitos vėliau. Pati 
žmogžudystė civilizuotose šaly
se skaitosi aiškiausiu doros per
žengimu, bet kada prisieina 
vienai .šaliai su kita karinti, 
arba vienai klasei su kita ko
voti, ji netenka tos šlykščiosios 
prasmės gyventojų protuose. 
Tuomet žmogų (priešų) užmuš
ti net garbe ir dora skaitosi.

Aš nekalbi] apie doros nerei
kalingumą. Jeigu ji butų ne
reikalinga, ji nebūtų ir atsira
dusi. Be jos žmonės negali 
turėti taikos, tvarkos, vienas 
kitam pasitikėjimo ir gerų san
tykių. Gyvenimo praktika ją 
gamina, ją auklėja ir reikale 
keičia. Socialės draugijos na
rys, jeigu jisai supranta savo 
vietą žmonijoj, pildo visuome
nės doros taisykles. Tai ne
reiškia, kad jis turi pildyti esa
mos gadynės prietarus, burtus 
ir keistus papročius, kukiuos 
tūli idiotai irgi dora vacnna.i 
Pav., tūli dn ir šiandien mano, 
kad nedora yra pėtnyčioj val
gyti mėsos; kad savęs kankini
mas yra doros nuopelnas; kad 
pabučiavimas priešingos lyties 
asmens yrta griekas. Jie klausia, 
kad jeigu jų idiotiškiems prie
tarams bus padarytas galas, 
tai kur dora prasideda ir kur 
baigiasi. Mes' nežinome, kur 
prasideda ir kur baigiasi taip 
vadinamų dorininkų dora, nc^s

jie nežino, kas dorą gamina, 
kokiam tikslui ji tarnauja ir 
kuomet jos nereikia keisti, ku
rie jos dėsniai yra svarbus ir 
kurie menkos vertės. Žmonijos 
istorinę eigą ir draugijos kon
strukcija žinančiam žmogui 
yra aišku, kur dora turi prasi
dėti ir kur jos pabaiga.

Net religijos kaip jos neva
dintus], kaip viena nuo kitos 
nesiskirtų, kaip daug kvailo 
balasto jos nebūtų plinos visos 
inkorporavo ir visuomeninės 
doros dėsnius. Lai bile kuri 
religija atmestų šitą dorą, Ji 
tuoj netektų sekėju ir taptų 
arba burtininkų žaislu arba 
kriminalistų idealu. Vadinasi 
ne bažnyčia, ne religija užku
ria ant žmonių dorą, o visuo
menė. Socialėj draugijoj žmo
gus eina pareigų eilę, kad ga
vus lygias su kitais privelegi- 
jas. šitų pareigų kurse, jeigu 
sąžiningai ir sumaniai jos gi
namos ir pasireiškia jo dora. 
Jeigu žmogui bus aišku, kad 
draugija neturės taikos', tvarkos 
ir gerovės be visų jos narių 
tinkamo ėjimo savo pareigų, jis 
stengsis būti dorąs, t. y. jis eis 
savo pareigas; jis nedalys nie
kam to, ko nenorėtų, kad jam 
kiti darytų; jis stengsis daryti 
tai kitiems, ko jis pats trokštų 
nuo kitų.

ir greičiau keisti jo turis. Ciol
kovskis išvengė šio keblumo, 
pastatęs' savo dirižablio pirmą
jį modelį iš kelt tos sudedamų 
komiso paviršjų (iš metalo), 
kurie sujungti minkštomis elas
tingomis metalinėmis juosto
mis. Paskutinis Ciolkovskio mo
delis dar paprastesnis. Visas 
dirižablio korpuso paviršius pa
darytas iš elastingo banguoto 
metalo. Sumažinti jo turis ga
lima tam tikrais išardomais 
mechanizmais.

Šio pastarojo projekto deta
lė# išdirbtos ir įvykintos kuo 
smulkiausiai. Absoliutiškai du
joms ir atmosferos audroms 
neprieinamo dirižablio pastaty
mas žymiai papigina keleivių ir 
prekių pervežimą.

Rekordų manija 
Berlyne

Berlyne viešpatauja tikra re
kordų manija. Lenktyniavo įvai
rus bado sportininkai, kol poli
cija uždraudė tuos pavojingus 
eksperimentus. Dabar prasidė
jo ilgo ’šokimo rekordai, šokių 
mokytojas Alfredo Fernando 
sumanė šokti be sustojimo 130 
vąlandų. Bet jau po 29 valan
dų jį nugabeno ligoninėn, Po to 
ėjo kilnojimo lenktyniavimai

kas, dabar kafe savininkas, Bu- 
dolfas Gapke. Jis nunešė iš gat
vės j penktą auk^ą naštą dvy
likos pūdų svorio. Dabar eina 
eilė oratorių, rekordų. Rašyto
jas Pranas Gorac’as pasiryžęs 
viešai kalbėti 18 valandas iš ei
lės. Jis tikisi sumušti amerikie
čio Karlejlo rekordą, kuris kal
bėjo 40 valandų. Goracas jau 
rengiasi prie busimo rekordo. 
Laike lenktynių jis kas valandų 
valgysiąs po 3 kiaušinius ir už 
2 paras suvalgys 144 kiauši
nius, Kas 3 vai. jis ilsėsis 0 
minutes. Kalindamas jis paišys 
ir didelių žmonių karikatūras, 
pradedant Napoleonu ir bai
giant Čaplinu.

Puikios Del Silpnų, Nervuo- 
tų Aitrių žmonių

Vyrai ir moterys, kurie yra silpni, ser- 
KaYiti, nervuoti nusilpę ir nusiminę, priva
lo vartoti Nufra-Tone, tai puikios sveikatos 
ir stiprumo budavotojos gyduolės. 6ios pui
kios gyduft'ės turi savyje aittiones sudėtines 
Kyduolet, kurios yra žinomos medicinos mo
kslui dėl suteikimo turtingo raudono kraujo, 
stiprių nervų, sustiprinmio visų organų ir 
padauginimo svarumo dėl silpnų žmonių.

Nuga-Tone yra laba' rekomenduojamos nuo 
skilvio ir žarnų trubelio, užkietėjimo, prasto 
apetito, gasų viduriuos arba žarnose, kepe
nų neveikimo, inkstų ir pūslės trubelių. Jos 
atbudavoja visų kūną, suteikia ramų ir at- 
Avežinantj miegą, prašalina galvos skaudė
jimą koktumą ir aitrumą, prašaJina viso
kius nuo veido pulkus, suteikia dugiau ener
gijos ir ambicijos ir apsaugoja kūną nuo 
sirgimo ir togų. Nuslpirkit Nuga-Tone bile 
kokioje vaistinėje. Jos yra pardavinėjamos 
su gaarntija, kad suteiks pilną užganėdinimą 
arba pinigai grąžinami. Neimkit imitacijų 
—niekas negali pavaduoti Nuga-Tone.

»
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ORi K. DRINGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

Lietuviai Daktarai
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.

Ros. 3201 So« Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurras-"

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

A. MONTVID, M. D?
1579 Milvrankee Avė., R00m 209 
Kampas North Avę. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983. 
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė iviesa ir diathermia 
v------------------------ -

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

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

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.

Įvairenybes

Ciolkovskio metalinis 
dirižablis 

f

Po nevykusio lėkimo orlaiviu, 
Amundseno lėkimas šiaurės aši
galiu dirižabliu suteikia diri
žabliui naujų techninių per
spektyvų. Iki 1925 m. rugsėjo 
mėn. amerikoniško oro /dred
nouto “šenandoa” žuvim)) — 
buvo galima sakyti, išaiškinta 
du pagrindiniai ir stambiausi 
orlaivių trukumai. Pirmasai 
trukumas dujų neprietek- 
lius ir jų persisunkimas per 
pienelę ir antras pienelės 
netvirtumas.

SSSB padarytas išradimas, 
pašalino visus šiuos trukumus 
ir dirižablių statyboj bei or
laivių reikale padarė tikrą re
voliuciją.

Čia kalbama apie metalinį 
Ciolkovskię dirižablį. Nuo 1920 
metų šis visiškai nežinomas ir 
vi ik visų šaltai sutinkamas iš
radėjas be lėšų dirbo ir dirba 
šio išradimo srityje, kuris da
bar tampa pasauliniu technikos 
klausimu.

Ciolkovskis suproektuotame 
dirižablyje elastingą kaučuko 
pienelę pakeitė plonu lakštiniu 
metalu. Jau vien dėl to darosi 
absoliutiškai negalimas dujų 
pprsismikimas ir jų nykimas ir 
Lęoietiškai dirižablis kiek tik 
norima gali laikytis ore (iki 
šiol dirižablio lėkimo rekordas 
buvo 5 paros-). Taip pat pašali
nama dujų užsidegimas ir tuo 
pačiu vieton retų ir brangių 
inertinių gelijaus-dujų galima

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, 111.

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

Jr i j ( nuo 9 ikt II vai. ryte; 
V alanaos nuo 5 j^; g va|t va^are

Tel. Boulevard 0537

DR.' MARYA 
DOWIAT- SASS

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

8 iki 2 s.val. po pietų

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 2160 
— Valandas — 

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

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578 
to______ __________ - ...... jA

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

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

Tel. Lafayette 4146

Valandos nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4691 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.
I—— 1... ——

/ ' ___
Office Boulevard 7942

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

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleckio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Artesian Avė.
J'hone l’rosppct 6659 
Ofiso Tel. Cšnal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

182PSo. Halsted St. 
Chicago, III.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS .

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
- Den ristas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Hemlock 2615

i
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y % COUGH SYRUP
Labai sukencentruoti

, /[ vaistai, I
imant pasiekia pačias kosulio 
gilumas. Kaina 60c. už bonk% 
vaistinėse ar stačiai iš

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & So. Sth Sts. Brooklyn, N. Y.
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Subatoj, Vasario 5, 1927
Nuo 9 rvto iki 9 vakaro

NAUJIENOS, Chicago, ffl.'

Dr. Margelis

Sutukimas ir su
liesėjimas

Ar kenkia sveikatai?

SS
SS
SS
SS

Atsilankykit ir atsiveskit savo draugus 
o

Bus duodamos dovanos
SS
SS

SS
SS

• Muzika
(Blackstone String Kvintetas)

Sk1

Si 
S 
.W

CENTRAL”“ BANK

tik reikia jiems biskutj pasi
skubinti, tai jie tik. stena, šnio
kščia, kriokia, tarsi visą žemę 
ant savo pečių jie dabar neštų. 
Nekurie iš nutukėlių būva išba
lę, tartum drobė,

(Bus diiiigiaii)

Nutukėlių bėdos
Nutukėliai paprastai yia iš- 

raudę. Tur būt tik todei neku
rie žmonės ir vadina juos “la
bai sveikais”. Bet iš tikrųjų, 
tai nutukėliai su sveikata ne 
daug ką pasigirti tegali. Jie 
dažniausiai skundžiasi, kad 
kvapo pritrūksta, kad širdis 
dreba, kad širdies vietoj dažnai 
dieglių atsirandą, 
čioti nebelengva, 
žinoma, labiausiai

kos nepagamina ir į kraują 
limfą nepaleidžia pakankamai 
tam tikrų medžiagų, moksle 
vadinamų hormonais, kurie 
paakstina kūną tarsi dinamitas 
koks.apie 

suliesėjimą daug 
rašyti. Laikraščiuose, žinoma, 
svetimtaučių, visai daug apie 
tai rašoma. Tame, rodos, nieko 
blogo, — juk nekuriė žmonės 
labai mėgsta rašyti, be to, gal 
būt, ir neturi ką daugiau be
veikti, na, tai ir rašo. Bėda 
tačiaus tame, kad apie įimtą 
ir labai svarbų dalyką rašoma 
visai ne rjmtai, tartum tik su 
tuo tikslu, kad kuodaugiausiai 
sensacijų padarius.

i Bet sutukimo ir culiesėjimo 
klausimas, žinoma, sveikatos 
kryptimi imant, y,ra be galo
svarbus, ir kaipo tokį, iš tikrų- moteryse. Mergaitės 
jų verta visai rimtai ir tiksliai Į pradeda daugiau taukų, 
išgvaldyti. Ką aš čia 
siu padaryti.

Į Ir butų labai gera 
S? kę žmonės, ypačiai 
įįg imtų ir šitą raštą su atsidėji- 
|į£ m u perskaitytų.

Ką suprantame sutukimu? Isj
Nutukimu paprastai supran- kiaušiai dėl endokrinių liaukų, 

lame perdidelį žmogaus kūno kurių darbas
taukais apaugimą. Bet kad taU- ciau šiaip ar taip pakrinka, ne

apauga kūnas ne tiktai išitf11 vyruose. Paskui

Dabar tarsi madon įėjo 
sutukimą ir ir rases čia • 

turi, nes va 
yra daugi 
nei kitose.

PINIGAI TELEGRAMŲ 
Į LIETUVĄ

M

SS

M
■St

Manoma, kad 
kiek nors bendro 
rytinėse rasėse 
lutukusių žmonių 

Paveldėjimas tai čia itin di
delės įtakos turi. Sutukimas, 

taip visi žinome, nekuriose
eiinose eina gentkarčių gent- 
Ikartėmis. šitokie žmonės ne
tik yra, taip sakant, linkę nu-1 
tukti, bet podraug ir tam tikra • 
liga, podagra (gout) vadinama, 
dažnai sirgti.

O kai dėl lyties, tai sutuki
mas daugiausiai gauna vyrauti 

paprastai j 
, ypač; 

ir bandy-lpo oda, atsirasti subrendimo 
metu. Moteryse laike, nėštumo, 

, bet labiau- Į 
gyvenimo 

maina, vadinas mėnesinių 
stojimas ateina, i,- O kodėl 

jteryse nutukimas dažniau 
Įsitaiko,. negu vyruose, . tai

kad vaikš- 
o moterys, 

bėdavoja, 
kad nutukimas, girdi, joms ir
dailumą ir jaunumą atimąs. 
Skundžiasi jie-jos, kad Ir pra
kaituoti labai daug reikią. Bet 
užvis sunkiausia nutukėliams- 
lėms, kai jų širdį taukai tarsi 
visai “užponavoja”. Tada, jeigu

Išmokama Amerikos Do
leriais į 4-5 dienas.

Musų Kainos
kainos

, kad mitu-'kūdikių žindymo, 
moterys, šiai, tai kaip ?

kais
lauko, o ir iš vidaus, tai bene 

Sjį tik bus geriau šitaip pasakius: 
sutukimas reiškia perdidelį 

įįįį žmogaus kūne taukų susikro- 
Sfvimą.

Nutukimas ųėra liga, o tik
ra tai kitų, kaip toliau matysime, 
Št ligų simptomas.
8 Kode! žmogus nutunka?

Daugiausiai dėl to, kad per 
daug valgo. O tai reiškia, kad 
jis įima daugiau maisto, negu 
jo kūnas sudeginti 
reikia suvartoti gali, 
maistas, šiaip a<r taip, 
virsta, lėtai kraunasi, 
žmogus tunka.

S 1110 West 35th Street ŠĮ
CHICAGO, ILLINOIS S

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12ttu STREET 

Tel. Kedzie 89»2

< 1 y/
3514-16 Roosevelt R d. 

Arti St. Louis Avs.
CHICAGO, 1LL.

pnr- 
nu- 
mo-

vei-

moteryse g re i

žinoma, ir 
‘ juk moterysdėl neveiklumo; 

paprastai mažiau dirba ir išsi- 
mankština, negu vyraų Be to, 
moterys, daigiausiai namie sė
dėdamos, tikrai sakant, ir val
go per daug. O kas blogiausia, 
kad jos kitą dieną lik valgo ir 
valgo, ir tai dažniausiai saldžius 
daiktus, kaip tai pyragaičius, 
šaltakošę, e.tc. Tokie daiktai, 
reikia tiesa sakyti; kaip tik la
biausiai ir tukina jas.

150,000 
Mirčių 

yra pasekmės

ŠALČIŲ
šalčiai pavojingi.
Šaltis yra rimtas mikrobų užpuolimas, 

užkrečiamas. Neapleiskite jo nei valandė
lės. Niekas nežino, kur jis gali nuvesti.

Virš 150.00 mirčių kasmet kįla iš 
priežasties šalčio.

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

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

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

TF.MYKIT
KAD BUTŲ

asai)*,
RAUDONA

DĖŽUTĖ v

Hill’s.
KAINA 

30c.

UININE
PAVEIKSLU

$5.00 
10.00 .. 
15.00 . 
20.00 .. 
25.00 .
35.00 .. 
50.00 . 
75.00 .. 
100.00 
-200.00
\300.00 
400.00 
500.00

$6.15

. 16.35 

. 21.45 
. 26.55 
. 36.70 
. 51.90 
. 77.50 
103.00 
204.50 
306.00 
407.50 
509.00

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

KUN. P. P. ZALINKEVIČ.IUS,
Praneša, kad apsistojo gyven

ti Chicagoj, Lietuvių Katalikų 
Šv. Marijos Bažnyčioje, Lietuvių 
Klebono skyriuje, 1400 W. Ohi<> 
St., kampas Noble St. Atlieka 
veltui Krikštus, Šliųbus, Laido
tuves, pagal seno Rymo Katali
kų kanono. Reikale galite kreip
tis, kas pėtnyčią nuo 7 vai. vak. 
iki 9 vai., Nedėlioj nuo 9 ryto 
iki 2 po pietų.

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

METROPOLITAN
STATE BANK

2201 W. 22nd Street 
Chicago, III.

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

valandą vakare

Reikalaudami

RAKANDU

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportus tauyko stovio peržiūrint biznj Gruodžio 31, 1926 m., kaip yra 
padarytas Auditoriaus Publiškų Apskaitliavimų Illinois Valstijos.

alstijose gana 
pamatyti labai 
>*T6kfe vaikai 

iausiai yra išdykę, tėvų 
nevaldomi, jie paprastai valgo 
ką tik nori ir kiek tik nori. Del 
to jie ir nutunka, tartum peni
mi paršai. Nekuriems vaikams 
tėvai per daug miegoti arba ir 
šiaip jau lovoj ar kur kitur ty
soti leidžia. Neveiklumas, žino
ma, kad juos tukina, nes kūnas 
negauna įimtą maistą sudegin
ti ir sunaudoti? Yra betgi nutu
kusių vaikų tarpe ir tokių, kup
rio nutunka beveik išimtinai 
tik dėl to, kad ją endokrinės 
liaukos nedirba ’ kaip reikia.

ir kaip dažnai gauni 
Atlikęs nutukusių vaikų 
taukais ictyžni 

vadinas, neval

| Yra betgi nutukusių žmonių, 
kurie, rodos, perdaugiausiai ir 
nevalgo. Tokie, žinoma, tunka 
dėl kitokių priežasčių. Dau
giausiai bene tik dėl neveiklu
mo, taigi dėl surambėjimo ar
ba tingėjimo dirbti ir šiaip iš- 
simankštyti. Gana dažnai ir 
dėl to. kad daugiausiai val^o 
tokius daiktus, kurie daug cu- 

kraus turi, o cukrus, reikia 
tiesą sakyti, kaip tik ir yra pa- 
čiu svarbiausiu žmogaus tu- 
kintoju. Gali, be to, žmogus 
nutukti ir dėl endokrinių 
rynių, aklųjų) liaukų ne 
lauš darbo. Pavyzdžiui, 
pryšakyj kaklo, kaip 
gerklės esanti liauka 
skydui panaši liauka; 
glandula thyreodea)
kiek reikia, tai taukai pradeda 
kūne- krautis, ypač apie pe
čius, mentes, krutinę ir kaklą. 
O jeigu tos endokrinės liaukos, 
kuri randasi kaukolės 
taigi apačioj galvos 
pleištakaulio duobelėj, 
tai vadinamos 
kunu (hypophysis) 
trukdomas, žinoma, 
kokio nors naviko
kurs pradeda šalia šitos 
kos augti, tai žmogus irgi nu- 

del šitokios 
tunka, tai 
susikiiauna 

, ir abelnai 
jeigu inks-

nedirba kiek 
paprastai nu

tarsi lepšės

(be
tiks
imi g u 
prie

(pailgam 
pasaga; 
nedirba

dugne, 
smagenų, 

papras- 
pitu i tariniu
darbas yra 
dažniausiai 

(tumoro), 
liau-

tunka. Ir kaip jau 
priežasties žmogus 
taukai daugiausiai 
apie klubus, kulšis 
juostų.
t ūkai

lunką, 
kokie, 
vyįi’ai)

Pagalinus, 
(kiaušiai) 
tai vyrai 
sudrimba,
Kad skapai ♦ (išromy 

dažniausiai labai 
isi žino, 

jei ovaraiMoteryse, x žinoma, 
(dėtys) kiek reikia./nedirba, tai 
jos mažiau ar daugiau nutun
ka.

Reikia dartes pastebėti, kad 
kaip jau pradeda endokrinės 
liaukos per mažai dirbti, tai 
žmogui paprastai stinga gyvu
mo, ambicijos ir aplamai v'eik- 
lumo. O taip būva, žinoma, to- 
del, kad prastai dirbančios liau-

c

RESURSAI
Paskola ir’discountai .......... •................. •.............
Ovedraftai ..........................................................
J. V. Valdžios Jnvestmentai ................... .*.......
Municipaliai ir Korporacijų Bonai ..............
Bankos namas (Equity) ..................................
Rakandai ir {rengimai .......................................
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų ... 
Kiti turto šaltiniai ................................................

r $3,105,788.6^ 
...... 1,316.67 
... 125,741.59 
.... 540,476.37 
.... 168,600.00 
...... 19,229.88 
.... 652,450.25 
........ 983.25

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Kur daugiausiai taukų susi
krauna? A

Daugiausiai 
na paodej, taigi 
bet ne mažai , ir 
vaplėvės kvolde, 
žesniuose šitos 
duose, pagaliau
menyse ir apie širdį.

tautų susikrau
simo paviršyj, 
didžiajame pil- 
taipgi ir ma- 

plėvės kvol- 
ir širdies rau-

Viso turto ......................
atsakomybe

Capital Stakas
Surplus .................
Neišgalintas pelnas 
Rezervo accountai 
Dividendai neapmokėti 
Depozitų ....
Priguli Bankoms 
Kitų atsakomybių

Viso atsakomybių

.. $4,614,586.65

$200,000.00 
200,000.00

. 88,969.02 

. 31,180.94 
... 8,084.50 
4,066,169.69 
. 10,006.57 

10,225.93

$4,614,586.65

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

padaryti. Atsilanky- j’A
pamatykit musų visokių Ji

Gražios, Praktiškos 
Tvirtos ir Pigios 

UŽLAIDOS 
durims iš spalvuotų karolukų 
Kiekvienas gali jas pa
daryti, net ir vaikai. Mes 
pamokinsime kaip gali
ma ] 

kit ir pamatykit 
išdirbinių ir kitų išdirbysčių A 

iš koroliukų — Turime dvi krautuves karoliukų, 
kuriose randasi didžiausias pasirinkimas karoliukų 
visoje Amerikoje. Padarytos tokios užlaidos kai
nuoja $15, bet jums nereikia gatavų pirkti, nes jei 
nusipirksite karoliukų už kokius $7, tai jums apsieis 
daug pigiau. Mes jus pamokinsime. Parduodame 
olselio ir retai! kainomis. Siunčiame karoliukus 
visur paštu. Adresas:

STANLEY WEGRZYN
953 N. Ashland Avė., 1106^Milwaukee Avė. 

Chicago, l'lį \ Tel. BiiniMwičk 5611-1169

Visuomet fciose Krautuvėse esti pla* 
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų malinu. Lr vi
jų kitų Namams reikmenų ir puo&alų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina- 
rnois. Patarnavirnma mandagus;
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės 
'faPeopksIuiniftire (ompany

1922 32 So. Halsted Street 
Prie! 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

/'"■ ------------------
Tel. Lafayette 4?.J3

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviam* visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 381h Street, ~Chicaro, III.

Garsinkites Naujienose
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Pinigai Išmokėti Lietuvoje CHJCAGOS Sumišimas užbaigiant 
mokyklą

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

KOPERACIJOS BANKO
■ ■ — - \ ŽINIOS

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prahe» 
Šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

Lietuvis nusižudė 
sankrovoj

POŽĖLOS RISTYNeS

v'

mokslą

High

,8017 A. Sarapinui
y994—I. Perminui

1005 Malakauskienei 
lOfO K. Malusevičienei
7985—S. Šukiui

gU27 A. Kondratavičiui
8072 M. Bagdonavičienei 

112666 M. Mekšraitienei 
I 8036—O. Brazdžiūnaitei

8045 M. Vaišvilienei 
8086—A. Jamantui

Jonas Zolatuka, 35 m., iš 
Kenosha, Wis., įėjo į l’.ucy 
Shelenski smulkmenių sjinkro- 
vėlę 1931 Canalporr Avė., para- 

—aė-nnt popcrėlės savo vardą ir 
''adresą ir išsitraukęs revolverį 
! paleido šūvį sau į galvą ant 
vietos nusišaudamas.

Sankrovoj tuo laiku be Lucy 
Shelenski buvo ir nusišovusio
jo draugas Antanas Urgaitis, 
taipjau iš Kenosha. Pastarasis 

nusišovė
ne-

Praeitą savaitę, sausio 20 d., 
K. Požėla ritosi Appleton, Wis., 
su Vienu iš geriausių Wisconsi- 
no valstijos ristiku. Požėlos 
priešas buvo J. Rubertas. Po 
52 minučių Rubertas buvo pa
guldytas du kartu. Matyt, Wis- 
eonsino ristikams bus sunku 
Požėlos atsiimti čempionatą.

Risis Detroite

iš

sako, kad Zolatuka 
veikiausia delei šeimyninių 
sutikimų.

K. Stankevičienei
A. Šelkauskui
B. Čeikauskienei 

M. šakųrskaitei
(budžiui 
Klemensui 
Kasiulienei 
Balčiui

Du seniai persiskyrė
KatauskieViė, 65 m„ sako, kad 

los vyras, 69 m. amžiaus, su 
I kitomis moterimis vaigŠčio- 

jęs

8070—Jonui Daunoriui
<8076—Pelr. Rubazevičienei 
8095—Agotni Pikčiunienci 

12660—Mortai Bartašienei 
21722- Jokūbui Rarisui 
21729 Jevai Guogienei
8080—Julijonai Dantytei
8094 Kazimierai Savickienei 

23224 -Stasei Karvaitei 
23226- Petrui Stankaičiui 
23227- Julijai Skeberdaitei 
23228- Elzb. Kryžinauskienei
23230- Vikt. Žalneriunienei 121750- M. Savickienei 
23232— V e r. Janušauskienei I 8057-
23233- Marijonai Dapšienei Į 8038-
23237- Juliui Jakubkai I 8039
23239—Jonui Miškiniui I 8051-
23247—Veronikai Petrokienhi 121393—A 
23250—Jonui Banevičiui 121727—D 
23251—M. Razminaitei I 8055—0.
23252 Marijonai šeulaitei I 8081—J.
23253 Sal. St. dukt. Čepaitei 112662 K. Kiverienei
23254—Vikt. Starožinskienei I 8050—D. šaukštienei 
55807—E. Matulienei - } I 8059
55811—Kaziui Bogučenskui | 8082
55811 Konstancijai Baikaitei I 80-12—J.
55812- Petrui Žilinskui Į 8(M>1 A.
55814—Pet. Sumauskienei I 8067—S.
55815— Onai Buzienei I1265Š P.
55819 Antaninai fcvabienei |12667—A.
55820 Juozui Liepai
55821 Pranui Juozaičiui
55824- Kaziui VaJteriui
55826—J uzei Remeikai tei 123216 - E
55827 -Mar. Vaicekauskienei Į23249—J.
55828 Onai Pabedinskienei 155822—J.
55830—Uršulei Meškinienei 155823 -J. 
55831—-{Pranciškai Safldukienei 124402—A 
55833—.Juozapatai Kleivienei 
55834 Juozapui Papeikiui 
55835— Pra n ui (• rbel i u i 
95933 PoviluL Kairiui 
55813 Mikui Mačiūnui
8113—Barborai Šimonienei.
8116— Antaninai švegždaitei
8117— M. Jurenienei 

12675- Baliui Sadauskui 
21738 Tiybai Petrui 
21397—Liud. Mušauąkienei

<8115—Barborai Pagojienei 
- 8118 Juozui šileikiui 
24398 Pranui Dijokui 

<8137—Alenai Vilkickienei 
(Vilkienei)

8168 —Elžbietai Vitkienei 
8148 Elžbietai M isinaitei 
<8149—Rožei Tamkevičienei 
8150- Juozui Petkauskui 
8142 -Marij. Bajoriunienei

23257 Darnu i Gedminui 
23261—Marijonai Česienei 
23264—Bron. Jonušauskienei 
23266—Stanislovui Buividui 
23269—Marcelei Adomavičiūtei 
23272- Vincui Girtukauskui 
2.3273 Stanislovai Noreikaitei 
23274— Rakauskaitei M. 
2327.5—Rakauskui Antanui 
23278—Leokad. Brukauskienei 
55841- Karusei Davidonienei 
55844 Vincui Merkiui 
55864—Povilui Paulauskui 
55865— Onai Strurpskiepei 
55868- Katrinai Kuncienei 
55869 Jonui Kuncei 
95936 ZiOdoriui Živatkauskui 
95935— Petrui Trunpiui 

109—Aleksandrai Mikšienei 
23168— P 
12622 
24377- J. 
21650-P. 
23217- K.

B. Grigaliūnienei 
A. Karbauskienei 

(Jrbeliui 
Karpinui 
Šimkui 
A. Julijonaitei 
Paklovanskiui 

Amžiui
23231—A. Zuzevičiui

24404—K 
>4405—V.
24406—0

8132 - E. 
8121—Z. 
>1737- E.
•2672-- J..

0

7928—0.

Kontrimui
A. J. Norušui 

Hermanavičiui 
Antanavičieeni 
Vertelkienei

Kresnickienei 
Džiaugiu 
Račienei 
Valevičiui

7888- M. Zubrickienei
7930—S. Naciui

Papendick 
Smailieeni 
Gudavičienei 
Doveikui

21691—S.
12647—U
7944—J.
7953—S.
7971— L.’ Kibauskieeni

21702—J. Karpiui
21716—V. Petkaitei

7972— I. Smilgevičiui 
21711—A. Katauskienei 
12652—O. Trijonicnei
7959—J. Križienei
7991—A. Mikučiauskui

ją Sabath stojo sena lietuvių 
pora Aleksas Katauskas, 69 m. 
amžiaus ir jo žmona Ona, 65 m. 
Skundėja buvo Katauskienė, 
kuri reikalavo perskirų. 
skas tam nesipriešino.

ką ta u-

jiedu
Lietu

Baltrukonienci 
Mainoriui 

Mikniunui 
Kaulakienei 
Sologuhov 
Sologubovui 
Petkevičienei 
Sologuhov 
Purienei

Linkauskaitei
Bučienei
Narmantaitei

Petrauskui
Sriubienei
Kavelaičiui

Pečiukienei 
Bagočiui 
Petravičiui 

. Junevičiui
L. Junevič

81.14 -P.
8127—A.
8105- V.
8099— l.z 
8112- J. 
8119—P. 
8126—D.
2673 
2671

12676—A. K. Vilkienei
8122— J. Kreiviui
8123— O. Zibortienei 
8101—B. Giedraičiui 
8109—S. Panulaičiui

šumpiui
Jasulaitei 
Radziavičiui 
čekienei 
Vmspolienei 
Narbutaitei

Pasak Katauskienės, 
apsivedė 35 metai atgal 
voj ir turi dvi užaugusias duk
teris. Atvyko Amerikon apie 
13-14 metų etgal. Lietuvoj gy
venę skurdžiai; bet Amerikoj 
gyvenimas pagerėjęs. Paskui į 
senatvę Katauskas visai metęs 
darbą. Bet esą kuo senesnis 
jis darėsi, tuo jaunesniu jis 
pradėjęs jaustis. Nuo vargo ji 
pasenusi, tuo tarpu Jis atrodąs 
daug jaunesnis už ją. Jis pra
dėjęs rūkyti ir vaikščioti į 
“movies”, o paskui pabaręs ir 
tikras “sheik” — jis pradė
jęs vaigščioti su daug jaunes- 
nėmis moterimis, o kada ji tam 
pasipriešindavo, tai jis 4r ap- 
mušdavęs ją. Ji nebegalėjusi il
giau to pakęsti ir todėl prašan
ti perskirų, kad ji nors numir
ti galėtų ramybėje.

Teisėjas Sabath išklausęs to
kį jos pasakojimą sutiko duoti 
jai perskiras. Katauskas gi 
nieko nesakęs. Turtas tapo pa
dalintas sekamai: Katauskienė 
gaus $2,500 ir taipjau teisę gy
venti savo name 3243 Parnell 
Avė., kuris jiemdviem abiem 
priklausė.

Užvakar baigiant • 
dviejose augštesnėse mokyklo
se (high school) buvo kilę /u- 
mišimų. Abejose sumišimai įki
lo dėlei tų mokyklų viršininkų 
nubaudimo .dalies mokinių už 
peržengimą mokyklos taisyklių, t 

Didžiausias sumišimas buvo 
Harrison Technical
School. Ten principalas buvo 
pašalinęs iš užbaigimo ceremo
nijų apie 40 mokinių— mergai
čių už tai, kad jos neatėjo į 
paskutines rytmetines pamo
kas. Bet mokytojai joms buvo 
pasakę, kad nieko . nebus, jei 
neateis, nes jos norėjo gražiau 
pasipuošti diplomų dalinimo ce- yra įvaręs/baimės ir Meyersui. 
remonijoms. Tečiaus atėjus 
joms į mokyklą principalas jų 
prie ceremonijų neprileido 
pareiškė, kad diplomai 
joms 
tėvai 
savo 
šmą, 
siejo 
dar ir apstumdytas tapo. Ga
baus ji\ buvo priverstas nusi
leisti ir pašaukti mergaites ir' 
joms viešai duoti diplomus. I

Englevvood) High School irgi 
buvo nemažo triukšmo. Ten 
trys mokiniai liko suspenduoti 
už vadovavimą taip vadinamų 
“snake dance” 
vavo veik visi baigiantys mo
kyklą mokiniai, 
užsistojo už 
ir prigrūmojo streiku, kad nė 
vienas neis pasiimti diplomos, 
jei kartu su jais nebus ir tų 
trijų mokinių, čia irgi viršinin- 
Kas po kelių dienų spirimosi 
buvo priverstas nusileisti ir su
spendavimą atšaukti, taip kad 

galėjo

Vasario 4 d. Požėla risis 
Detroite. Jo priešas bus vietos 
čempionas. Ristynėse dalyvaus 
taipgi Chris/ Jordan, neįveikia
mas graikas. Sakoma, Jordan

Apie tas /ristynes daug 
Detroito anglų laikraščiai.

rašo
—N.

8139—J.
8133—A.

M413—J.
8135—G.
8155 -A.
8167—A.,
8169—I. Sirutaičiu 
8164—B. Kumpikui

21748 J. Kucinaitei
‘24400—P. Januliui
21746 J. Paulauskui 

Žilienei 
Bražiui 
Laurinavičiutei

8144—O
8154—S.
8156 E.

21753- D. Lukoševičiui
8159—A. Šimkienei
8153—O. Bražienei

27583—A. Pikoraičiui
814(k—K. Petkui ♦

12684—A. Jablonskiui
8157 -A. Kritikui 

23262 —A. Aglinskienei

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

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

ir 
busią 

duoti privačiai. Tečiaus 
nematydami ant estrados 

dukterų sukėlė tokį triuk- 
kad visas ceremonijas pri- 
nutraukti, o principalas

kuriame daly

Kiti rtiokiniai
suspenduotuosius

spendavimą atšaukti, 
užbaigimo ceremonijos 
įvykti tvarkiai.

Studentas nusižudė

K.
Co.

Henry R.. Kasson, sūnus 
F. Conway Construction 
vice-prezidento, nusinuodijo 
savo kambary Michigano uni
versitete. Tai jau ketvirtas stu
dentas, kuris pastaruoju laiku 
nusižudė vien Chicagos apielin- 
kėje.

and Moming to kevp 
thcm Clean, Clear and Healthy 

Write for Frce **Eve Care” 
or “Eyc Beauty” Book

Murinę Co, Dept. U. S, 9 B. Okio St.,CLie«<o

[Pacific and Atlantic Photo]
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George Young, 17 metų kanadietis, kuris laimėjo $25,000, 
atplaukdamas iŠ Catalina salos į Kalifornijąs krantą.

West, Universal kliube (814
33 st.), kaip ir paprastai, ry
toj 3 vai. po pietų treniruosis 
kelios poros ristikų, o taipgi 
bus boksininkų.

Gerkite Vandenį 
Kad Išplovus

Inkstų Nuodus

.Jei Nugara Skauda ar Pūslė 
Vargina Tuojaus Pradėk 

Imti Druskos

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudetle
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nbo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS 

Akiniai $4 ir augičiau

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

. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 S 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero 
Te). Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Aubum Avė., Tel. Blvd. 3201

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palenpdns akių įtempimą, kuria 

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

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

25 METŲ PATYRIMO'
Priteikime akiniu dėl visokiu akih

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą. y

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.

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

Inkstams ir nugarai skaudant ne
išsigąskite ir nepradėkite kimšti į 
vidurius gyduolių, kurios suerzina 
visą šlapinimo .sistemą. Išvalykite 
inkstus kaip išvalote Vidurius, iš- j 
plaudami juos su minkštomis, ne- j 
kenksmingomis druskomis. Inkstų 
užduotis yra iškošti kraują. Per 24 
valandas jie perkošia 500 grūdelių 
rūgščių ir medžiagos, todėl supras- j 
kinu* kokį darbą jie atlieka.

Gerkite daug gero vandens — ne
galite persirgti; šalia to, gaukite iš 
aptiekos apie keturias unHJas Ja<! 
Salts druskų. Imkite po/arbatinį 
šaukštelį kas rytą pirm pusryčių 
per keletą dienų ir instai veiks 
kuopuikiausiai. Tos garsios drus
kos padarytos iš vynuogių rūgšties, 
citrinų sulties ir lithia. Jos ilgus 
laikus vartojamos išplovimui inks
tų, taipąi nugalėjimui rūgščių, ku
rios erzina pūslės sistemą,

Jad Salts druskos nebrangios; ne
gali pakenkti; padaro malonų, pu
tojantį lithia-vandens gėrimą, kurį 
kiekvienas turėtų laikas nuo laiko 
gerti, kad inkstai puikiai veiktų. 
Pabandykite; taipgi gerkite daug 
vandens, ir beabejonės stebėsitės 
kas pasidarė su inkstų vargais ir 
nugaros skaudėjimu.

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
I 3307 Auburn Avė.

Chicago, HL

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

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 8 augštas

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

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

SERGANTI ŽMONES

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru- 
pių ir Šeimynų 
Musų Speciall- 

žkumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas

2314 W, 23rd Place 
/ Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopįgiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o \jnano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tek Canal 1271 
ir 2199

Phone Boulevard 5213 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP z

Graboriug ir Pagrabą Direktorius

Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ai naktį.

1646 W. 46th St, Chicago, III.

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankiotams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St, Chicago

Jei jus turit sunkią 
r A kraujo ligą, silpnus

.4 nervus, ligas inkstų, 
Ji pūslės*' užkrečiamas 

lig*8* Slapumo arba 
*• privatiškas ligas, pasi-

tarkit su Dr. Ross tuo- 
iau. Jei tos ligos ne- 
bus tinkamai išgydy- 
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga galį išsivya- 

ak *ytL
DR. ROSS per trisdešimtį metų 

besispecializuodamas įsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia gerinusį 
gydymą <»

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

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

MOTERYS su “socialčmis” ligomis, 
kraujo, užsikrčtimo ir chroniškų tro
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien.

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

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

TAME PAČIAME NAME.

Petras tepskis

Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 40 ryto iki 
1 po piety. Panedėliais, sere^omis ir 
sukatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro, 
atsišauk it, laformacijos Dykai.

Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 26 dieną, 1927 m., sulaukęs 
38 metui amžiaus; gimęs Lietuvoje, Kauno rėdybos, Panevėžio ap
skričio, Naujamiesčio parapijoj, Degonių kaimo. Išgyveno Ameri
koje apie 29 metų, paliko dideliame nuliudime moterį Domicėlę ir 3 
sūnūs: Joną 14 metų, Kazimierą 10 metų, Juozapą 6 metų ir pus
brolį Kazimierą Čepskj Amerikoje, o Lietuvoje paliko seną motinė
lę, seserį Elzbietą ir brolj Jorrį. Kūnas pašarvotas, randasi 6736 So. 
Campbell Avenue.

Laidotuv&h jvyks Panedėlyj, Sausio 31 dieną, 8 valandą iš ryto 
iŠ namų j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Petro čepskio gimines, draugai ir pažjstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris ir Sanai

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

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

Šiuo skelbia, kad jis dabar praktikuos naujoje vietoje.

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

Valaiidos nuo 7 iki 9 vakaro. Nedėlioj pagal sutartį.
............ 'i mčsz

Brighton Music & 
Jewelry Store

Expert Watch Repairing
Gerai ir greit darbas atliekamas. Pil
ną! garantuojamas. Taisome visokių 
IšdirbySčių didžiausius ir mažiausius.

C. J. GURIN 
4216 Archer Avenue 

Chicago, III.

Atėjo Kultūra No. 12 pil
kas įdomių mokslinių straip
snių ir beletristikos. Kaina 
40c. Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

Naujienų Spaustuvė 
vt* Unijinė Snauatuvi

mi nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.
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Lietuvių Rateliuose
SLA, 6-to apskr. suvažia

vimas bus rytoj
šis SLA. 6-to apskr. mętinis 

suvažiavimas įvyks North Side 
lietuvių kolionijoje, Liuosybcs 
svet., 1822 Wabansia Avė. Kon
ferencija prasidės lygiai pirmą 
vai. i>o pietų. Suvažiavimui 
laikas paskirtas kuo patogiau
sias. delegatams kliūčių, rodo
si, negalėtų būti.

Suvažiavimas turi būti kuo 
pasekmingiausias. Visi kuopų 
delegatai išrinkti į 6-tą apskr. 
dėl 1927 m. būtinai atvykite. 
Gerb.. palikime mažus reikalus 
šonan, nes apskr. suvažiavimai 
įvyksta tik tris kartus metuose. 
Todėl kaipo delegatai atlikime 
savo užduotį prieš organizaci
ją — kuopą, kurią atstovauja
me.

Nuoširdžiai kviečiame kuopų 
valdybą ir darbuotojus atvykti 
į suvažiavimą. Visi bendromis 
jėgorriis nuveiksime daug dau
giau dėl labo musų SLA. orga
nizacijos.
K. J. Semaška, SLA. 6 ap. sek.

Kaip valdoma šiandie 
Lietuva?

Rytoj, 11 vai. išryto Lietuvių 
Auditorijoj Dr. A. Zinionta.*- 
ir adv. S. Kodis aiškins pa
vojingą padėtį Lietuvoj. Pub 
lika turės progos išreikšti 
savo mintis

Nors dabartinės valdžios ša
lininkai primigtinai tikrina, joj 
Lietuvoj viskas ramu, vienok 
faktai parodo visai priešingą 
Karo stovis pasilieka aštriau 
šioj formoj. Cenzūra teleidžia 
spausdinti tik trumpiausias ži
nia. Areštai tebesitęsia kaimuo
se, miesteliuose ir armijoj.

Seiųio likimas neaiškus. Bil| 
diena jis gali būt paleistas ii 
šalies valdžia jau galutinai dik 
tatorių rankose. Klerikalai ne
pasitiki liaudimi, nors toji liau
dis keliasdešimts metų atgal 
pirmoji iš savo tarpo paleidę 
tautinio atgimimo obalsį, tuoir 
sykiu kaip kunigai ir dvarpo
niai buvo iki ausų sulenkėję 
Liaudis, klerikalų manymu, ne
moka ir negali save valdyti.

Tokiu budu, dabar Lietuvoj 
yra mažiau laisvės negu buvu 
šioj caro imperijoj. Kunigą 
naudodamiesi ta proga griauni, 
visas pažangumo įstaigas, iš
augusias per pastaruosius aš
tuonis metus. Vietoj demokra
tijos norime įsteigti nevaržo
ma ir nepakeičiama klerikalų ii 
“tikrų lietuvių” valdžia.

Ar jiems tas pasiseks — su 
žinosime rytoj. Į minėtą susi
rinkimą kviečiami atsilankyti 
visi tie, kuriems rdpi Lietuvos 
žmonių lasvės apsaugojimas. 
Bus iškelta daug įdomių klausi- 
mtg^ir publika, beto, turės pro
gos pati išsireikšti. — A.

L N, T. Tarybos 
vakarienė

Pereito ketvirtadienio vaka
re Lietuvių Auditorijoj buvc 
surengta Lietuvių Nekilnojamo 
Turto Taryboj vakarienė. Ji vi
sais atžvilgiais buvo pasekmin
ga ir žmonių dalyvavo didelis 
būrys.

Kąlbėjo keletas žymesnių 
veikėjų. Jų tarpe “Naujienų” 
Redaktorius P. Grigaitis ir 
“Tėvynes” Redaktorius S. i- 
taitis.

Plačiau apie vakarienę bus 
aprašyta pirmadieny “Namų ir 
žemė” skyriuje. — Re pure.

LIETUVON — ‘
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
megUa. 

v... ---- —*

Tardymas 36-tos kuopos
* prasidėjo
Ketvirtadienio vakare, Lietu

vių Auditorijoj, įvyko specia
lia SLA 36-tos kuopos narių 
mitingas, sukviestas sulyg įsa
kymu Centro sekretorės. Mi
tingą vedė gerb. “Tėvynės“ re
daktorius St. Vitaitis, kurį Pil
domoji Taryba paskyrė laiki
niu organizatorium, ir tarp kit
ko įgaliojo ištirti skundą iš 36 
kuopos narių. Mitinge dalyvavo 

pie 1(M) kuopos narių.
Dr. Graičiuno išsišokimas.— 

Kuopos pirmininkas atidaręs 
nitingą pranešė, jog nebusią 
daroma jokių tarimų, o tik bū
dąs pasitarimas d<l tyrinėjimo, 
kurį nutarė padaryt Pild. Ta
ryba, reikalaujant daliai kuo
jos narių. Po to pirmininkas 
perskaitė Pildomosios Tarybos 
ui teik tą p. Vitaičiui įgaliojimą.

Nežinia kode) Dr. Graičiunui 
įasidarė karšta ir jis šoko ata
kuoti Pildomąją Tarybą, jos 
galiojimą ir p. Vitaitį. Sako, 
kad Pildomoji Taryba galinti 
galioti organizatorių tverti 
tuopas ir organizuoti narius; 
> teisti 36-tą kuopą ar jos na- 
ius visai neturinti teisės. Po- 
las Vitaitis, girdi, esąs proku- 
•ortis ir kaipo toks čia Visai ne
reikalingas. Daktarui buvo nu
rodyta Pildomosios darybos ga
ja; bet jis vis rėkė, kad su tuo 
is nesutinkąs ir kad ji galys 
eisti tik pats Seimas, šiaip- 
aip pavyko jį nutildyti.

Bolševikų straksėjlmal. — 
Užėmus ponui Vitaičiui pirmi- 
linko vietą, sujudo visas bolšo 
,ikų lageris: prasidėjo spyčiai, 
laklausimai, atsiliepimai iš vie- 
;ų, užginčijimai jam teisių, žo- 
Ižiu, prasidėjo generalinės ata
kos prieš gerb. Vitaitį, prieš 
kundą ir skundėjus.

Aptildęs triukšmą, p. Vitai
tis perskaitė skundą Pildomą
ja! Tarybai su daugybę para
šų. Skunde apkaltinama apie 45 
kuopos nariai, įskaitant didžiu
mą kuopos valdybos, rėikalau- 
^ama ištyrimo ir jeigu įvardy- 
,i asmenys bus rasti kaltais, 
prašalinti juos iš šios kuopos.

Vedimui tyrinėjimų tolinus, 
). Vitaitis priėmė rekomendaci- 
ą sušaukti specialį kuopos na- 
•iu susirinkimą.

Ką sako kuėpos nariai? — 
Uždarius mitingą prasidėjo bu- 
•elių pasikalbėjimai: vieni gin
čijasi su bolševikais, kiti tarp 
.avęs, ir visur matosi didelis 
kaitimas. Nariai, kuriems bol

ševikų režimas jau yra įkyrėjęs 
iki gyvam kaului, žiuri j Pildo- 
nąją Tarybą ir į jos įgaliotinį 
kaipo į išgelbėtojus nuo įky
raus teroro. Kai kurie nariai, 
priklausantys Susivienijimui jau 
>er porą desėtkų metų, su di
lele širdgėla kalba, kad jei ne
bus padaryta tvarka priseis 
skirtis su šia organizacija. Bet 
skirtis nenori nė vienas: rupi 
nariams įmokėti ten pinigai, 
lašalpa, posmertinė ir tas dide- 
is kultūrinis darbas, kurį Su- 
;i vien i j imas yra atlikęs ir 'galė
tų atlikti ateityje. Bbt, sako 
kai kurie, Jei tvarka nebus įvy
kinta, jei ramus nariai nebus 
apsaugoti, ilgiau pakęsti nebe
galėsiu! Kiti sako, kad šis su- 
sirinkirAas davė ponui Vitau- 
čiui pakankamai įrodymų, ku- 
;ie patvirtina vieną iš skundo 
punktų ir jau remiantis tuo 
punktu, sulyg konstitucija, pra
sikaltėliai gali būti nubausti.

Kokia bausmė siūloma pra- 
ikaltėliams? — Kad tie, kurie 

yra kaltinami labai • nenusigąs
tų, reporteris Pupa mato’reika
lo juos suraminti ir pasakyti 
ko skundėjai reikalauja’ Skun
dėjai yra geros širdies žmonės: 
jie nenori prasikaltėlių bausti 
sunkiomis bausmėmis ir siūlo 
Pildomąja! Tarybai duoti pra
sikaltėliams atskirą kuopą, pa
liekant juos Susivienijimo na
riais. Toj kuopoj prasikaltėliai 
turėtų visas Susivienijimo tei
ses ir galėtų sau triukšmauti; 
o ramumą ir taiką mylintys na
riai galėtų rainiai dirbti Susi
vienijimo labui.

Reporteris Pupa.

[Pacific and Atlantic Photo J
Senatorius Charles S. Deneen (po kairei) ir Frank L. Smith, 

kuris tapo neįleistas į senatą.

“Birutės” fondas
šių metų balandžio pradžioj 

“Birutė” apvaikščios savo dvie
jų dešimčių metų jubiliejų. 
Drąsiąi galima sakyti, jog joki 
kita lietuvių dailės draugija 
nėra tiek plačiai žinoma Ame
rikoj, kaip Chicagos “Birutė”. 
Buvusiųjų birutiečių šiandie 
galima sutikti įvairiose Ameri
kos dalyse. Nemažai jų yra ir 
Lietuvoj.
/Chicagiečiai gali tik pasi
džiaugti, kad jie sugebėjo per 
20 metų išlaikyti dailės drau
giją, kuri, nežiūrint visokių kri
zių, šiandienų, yra užsimojusi 
dirbti dar didesnį darbą nei 
pirma.

Viskas bėga, viskas mainosi. 
Kas buvo gera prieš 20 metų, 
tai šiandie mus nepatenkina. 
Mes žymiai persimainėme, mu
sų reikalavimai pasidarė dides
ni. Jeigu einame į koncertą, 
tai norime, kad jis butų geras. 
Bile kokiu dainavimu nepasi
tenkiname. *Maža to: reikalau
jame taipgi, kad visokie paren
gimai butų rengiami geresnėse 
svetainėse.

“Birutė” turėjo taikytis prie 
pakitėjusių aplinkybių, turėjo 
taip sakant? progresuoti. Kad 
patenkinus publiką, kurios rei
kalavimai yra didesni, reikėjo 
geriau prisirengti, geriau pa
rengimus sutvarkyti. žodžiu, 
reikėjo daugiau išlaidų pakelti. 
Štai kodėl dabartiniai "Biru
tės” parengimai beveik jokio 
pelno neduoda, nors oublikos 
atžvilgiu jie yra labai sėkmin
gi.

Kad “Birutė” galėtų pasilai
kyti toj aukštumoj, kokioj ji 
privalo būti, rėmėjai ir valdy
ba nutarė įsteigti speciali fon
dą. Kitokios išeities nebuvo. 
Kuomet parengimai labai mažai 
teduoda pelno, o tuo tarpu rei
kalinga užlaikyti tinkamas ve
dėjas, tai fondo sukūrimas vir
to būtinybe. Tai tik laikina 
priemonė. Yra vilties, jog a- 
teityj “Birutė” gaus pakanka
mai rėmėjų ir pilnai galės pa
silaikyti.

Bet šiandien... šiandie fon
das yra būtinai reikalingas. 
“Birutė“, reikia manyti, turi 
didelį skaičių patriotų, kurie 
jokiu budu neleis jai jubilie
jaus metais suklupti.

Fondo vajus prasideda. Per 
tat prašome “Birutes“ rėmėjų 
ir patriotų prisidėti \pne jo, — 
prisidėti sJio aukomis. Aukas 
siųskite šiuo adresu: “Birutės” 
Fondas, c/o Uiiiversal State 
Bank, 3252 So. Halsted St., 
Chicigo, III.

— Fondo Komisija.

Nori kapinių papuošimo

Sausio 23 d. įvyko Lietuviš
kų Tautiškų kapinių metinis 
mitingas. Finansiškas L. T. ka
pinių stovis pasirodė neblogas.

Kapinių Valdyba pranešė, 
kad nupirko lotą skersai kelią, 
prieš kapines ir užmokėjo $8,- 
000, o už peržiūrėjimą popierių 
advokatui užmokėjo $250. Pir
mininkas sako, kad dabar vie
nas lotas daugiau kaštuoja, 
kip kad visos kapinės. Čia kila 
klausimas, kodeĮ mums yra rei
kalingas tas lotas? Mums pir
mininkas aiškiną, kad mums 
tas lotas ^reikalingas dėl pa
statymo .šandžių,. tai bus vieta 
kur susidėti baksus, ir kitokius 
dalykus. Mano gi ąupratimu, 
mes dar turime gana vietos dėl 
baksų pasidėjimo. Jeigu mes 
turėjome keletą tūkstančių do
lerių pirkimui loto, tai kodėl 
mes užmirštame pagražinti ka
pines? Ar mes nematome kaip 
musų kaimynų kapinės yra pui
kiai ištaisytos, ką yra sale mu
sų kapinių. KM p pasižiūri į tas 
kapines ir nfttsų, tai pasirodo, 
kad mes esame apsileidę.

— Loto Savininkas,

Paieškoma
1) Jurėnas Vitoldas, j Ame

riką atvykęs prieš 16 m. ir gy
venęs Rochester, N. Y., karo 
metu kažin kur dingęs ir dabar 
giminės apie jį neturi jokių ži
nių.
2) Jokubčiunas Motiejus, Pra

nas ir Antanas iš Kauno Žcmie- 
jų Šančių priiĄ karą gyvenę 
Nevv Yorkc ar jo apylinkėje, 
dabar apie juos giminės nieko 
nežino.

3) Povilaitis Juozas, 1920 m. 
gyvenęs Bostone. Ješkd jo gi
mines.

4) Taradavičius, (Tymdas), 
S., prieš karą ir dar karo me
tu gyvenęs 93 Factory St., Au
sdinu Copn.

5) Bhivinskiene, Marijona, 
prieš karą gyvenusi Nevv Yor- 
ke. Brolis norėtų sužinoti 
apie ją pačią ar jos keturius 
vaikus. Vyras, Vincas Bluvins- 
kas, buk esąs miręs.

6) Risevičius, Jonas, Norvai
ša, Kazys, Broneckiai, Povilas 
ir Vytautas, visi iš Vandžioga
los parapijos, Kauno apskr., į 
Ameriką atvyko prieš karą, gy
veno Nevv Y</rko apylinkėje.

licškomieji arbą apie juos ką 
nors žinąntieji prašoma atsi
liepti-adresu:
Lithuanian Consulate General,

15 Purk Row, 
Nevv York, N. Y.

E. Feleskaitė 
Konsulato sekretorius. .

Rytoj vietinių artistu 
koncertas

M. Yozavitas, J. Byanskas, J. 
Ramanauskas, S. K rasa uckie- 
nc ir Lulu Ilaben išpildys į- 
domų muzikalį programą

Taigi rytoj, lygiai 8 vai. v. 
viršminėti artistai išpildys pir
mą šių metų savos rūšies pro
gramą. Koncertas pirmą kartą 
bus Marquette parko lietuvių 
aipgyventoj kolonijoj ir jaukioj 
naujoje svetainėje, kurioj lie
tuviai dar nieko nėra rengę, 
būtent hiwn Manor Communi- 
ty Center, prie 6641 So. Troy 
St., tik vienas blokas į rytus 
nuo Kedzie Avė. šį koncertą 
viršminėti artistai rengia 
mums patys savo triusu, be jo
kių bendrų komisijų ir ne /‘be
nefiso” tikslais. Visi jie yra ge
rai žinomi, lavinasi muzikoje 
jau nuo daug metų, brangiai 
mokėdami už lekcijas ir dabar 
kviečia visą Chicagos lietuviš
ką muzikališką publiką atsilan
kyti ir pasiklausyti ką jie turi 
prirengę.
Ver/a skaitlingo atsilankymo *

Beabejo, į šį koncertą chica- 
giečiai turėtų skaitlingai atsi
lankyti, nes jis bus musų vie
tinių aspirantų į artistų eiles ir 
privalome juos paremti ir pri
duoti jiems gero ūpo, noro ir 
energijos jų užsibrėžtų .tikslų 
siekti. Po koncerto bus ir šo
kis, taip kad visi mes nuvykę 
turėsime tikrai malonų šių 
1927 metų vakarą ir kartu at
liksime labai gražų darbelį.

— Dailės Mylėtojas.
—i-------------------------- ----------------------------------------------------------------------i—

NERVUOTI ŽMONĖS.

Šimtmetis atgal, Thomas 
Hood, Anglijos poetas, api
budino nervuotus žmonės 
sekamai: “Pavydus, ner- 
vuptas, baimingas per dieną, 
— naktyj, iš papratimo jis 
meldžias, susirietęs jis ran
gosi keistai ir nuolat kan
kindamas save.”

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bo Amerikoj metinis susirinkimas 
įvyks 30 d. sausio, 12:30 vai. po 
pietų, Mildos svetainėj. Visi bukite 
laiku ir naujų Aurių atsiveskite. 
Veltui įstojimas. —K. Laucius, pirm.

Trečias metinis balius, rengia 20 
wardo Liet. Pol. ir Pas. Kl. šian
dien, sausio 29, Apveizdos Dipvo 
parūpi jos svetainėj, Union avė. prie 
18 St. Pradžia 7 vai. vakaro, įžan
ga 50c. Malonėkit visi atsilankyti, 
praleisi! šauniai laikų prie geros 
muzikos. Nauji nariai tą vakarą ga
lės įstoti į kliubą dykai.

Draugystė Šv. Kazimiero Kara-
Tas pats yra ir šiandien, 

bet Trinerio Kartusis Vy
nas, atsakantis skilvio to
nikas kuris išvalo žarnas, 
suteikia gerą apetitą ir 

rikoj, Nedėlioj, sausio 30, 1927, Dievo sveiką miegą, yra didele pa- Apveizdos parapijos svet., 18 St. ir 
nervingumo. Union Avė. Bus proga linksmai ir 

Tnino'i naudingai pialeisti vakaią, bus geraįaipgi prašaunama. nevirs- muzjka ir vi>soki„ pramogų, bus sai-
gelba nuo Bus proga linksmai ir

kinimą, užkietėjimą ir pana
šius skilvio trubelijus, 1 bu
telis $1.25, sampelinis bute
liukas prisiunčiamas už 15 
centų per Joseph Triner 
Company, 1333 So. Ashland iAUrM|| I|r6yniiua| 
Avė., Chicago, III. Dgbar AdMtNy JltdKUJIMAI
yra laikas slogų ir kosulio.
Reikalaukit nuo savo gyduo-.. , . . Į PAIEŠKAI! Wilimo Naviško; jis11U pardavinėtojo tikriausių prasišalino gruodžio 18 <1. 1926 m. 
gyduolių: Trinerio ColdJis Y,a n,e,y’? V 9/o!‘ių’ 
Tablets ir Trinerio Gough1 ■ •• *
Sedative.

For Cuts <nd Wounds
Apaisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba j s ib rėžimą su šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas, 
ir išgydo.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
‘ ar kviečia.

KIEK KAINUOJA 2MCGL1 PRA 
LEISTI $100.61) 7

ĄHakym**: $100,00 ant myk P 
$6.00 į metus per viNą 

Hkaei gyvenimą.

Kiekvienas mmų prumKtds dole
ris Midui o mmiHtomą juosto cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
.arn tikra darbą. Praleisdami cen
tą paskui centų, dolerj paskui do
lerio, mes greitai praleidžiamo 
šįmlą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų Jums jei padė- 
tumė t juos J banką ar spulka?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
50.00 gryno pelno ant kiekvieno 
1100.00 — pamislyk kiek jūsų šimtas uždirbtų jei laikytumėt j| 
čia per 20 metų?

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

NAUJiENŲ SPULKA.
17b# So. Halsted St.

Bridgeport. Tėmykit-namn—■Hrarp' 
gystes šv. Mateušo, laikys savo me
tini susirinkimą panedėlyj, sausio 31 
<1., 1927, pradžia 7:30 vai. vak., Lietu
vių Auditorium svet., 3133 S. Halsted 
St. Nariai privalote pribūti, nes bus 
svarbių reikalų dėl aptarimo.

Valdybų.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Lietuvių Skyriaus Visasvictinės 

Moterų Parodos (Moinen’s Worlds 
Fair) laikys susirinkimą ' Mark 
White Squarc svetainėj (library) 
sausio 31 d., 8 vai. vakare. Bus 
renkama nauja valdyba Šiems me
lams. Norima surengti dar puikes
nę ir šaunesnę parodą negu pra
ėjusiais metais. Suprantančios šio 
musų darbo svarbą moterys turėtų 
prisidėti ir pasidarbuoti.

F. Sinkus, sek r.

Viešas pranešimas 'apie dabarti
nių Lietuvos diktatorių siekimus 
jvyks sekantį sekmadieny, sausio 30 
d., Lietuvių Auditorijoj, Bridgeporte, 
II vah 'ryto.

Kalbės Dr. A. Zimontas, Adv. S. 
Rodis ir kiti. Kviečiami visi atsilan
kyt ir paklausyt daug svarbių daly
kų apie konstitucijos ir demokrati
jos niekintojus.

— A. L. T. Sandaros 25 kp.

SLA 6-to Apskričio delegatams. 
Suvažiavimas apskričio įvyks šia
me septintadieny, sausio 30 d., 1 
vai. po pietų, Liuosybčs s|alėj, 1822 
VVabansia avė. Gerb. delegatai ma
lonėkit visi atvykti laiku ir nei 
vienas nepasilikite namie, nes šis 
suvažiąvimas yra metinis. Bus ren
kama apskr. valdyba ir kiti svarbus 
reikalai? —K. J. Semaška,

SLA 6-to Apskr. sekr.

švėkšniečių Ratelio metinis susi
rinkimas įvyks ned., sausio 30 d., 
2 vai. po pietų, p. Krenčiaus svet., 
4600 Š. Wood st. Visus narius kvie
čiame dalyvauti šiame susirinkime.

Valdyba.

laičio laikys metinį susirinkimą 
nedėlioj, sausio .30 d., 12 vai. dieną. 
Nariai malonėkit laiku susirinkti.

T. Aleliunas.

18 Kolonijos. Balius ir šokiai, ren
gia Draugystė Meilės Lietuvių Ame-

Ožių saldainių ir gardžių gėrimų. 
Naujus narius priimsime be įstojimo 
mękcsčio. Kviečiame širdingai visus 
atsilankyti, nes busite patenkinti. 
Įžanga 35c. Pradžia 6 vai. vakare.

Komitetas.

turi mažų ženklų 
ant veido, žili ūsai. Turiu labai 
svarbų reikalų. Kas apie jį praneš, 
duosiu $10. Uršulė Stankevičienė, 
1407 S. Lincoln st., Chicago, III. 

Tel. Yards 0362,Tel. Yards

PAIEŠKAI! Prano Lukoševičiaus, 
gyvino Nutley, N. J. Brolau atsi
šaukite pats pus savo seserį ir švo- 
gerį. Jeigu kurie žinoto, malonėki
te pranešti. Busim dėkingi ir dar 
atlyginsiu).

VLADAS BARTKUS,
1529 Roosevelt PI., (hiry, Imi. V

' JIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS pusininkas j room- 

ing housp arba parduosiu vi.ą.
3251 So. Michigan Avė.

APSIVEDIMAI
IEŠKAU apsivedimui vaiki- . 

no arba našlio. Aš esu 28 me
tų amžiaus; taipgi esu turtin
ga. Rašykit laišką. B. S., 2906 
S. Union avė., Chicago, III.

PAIEŠKAI) merginos apsivedi
mui nuo 25 iki 35 metų senumo. 
Meldžiu su laišku prisiųsti paveiks
lų. Aš vaikinas 38 metų; turiu savo 
nrapertę ir moku gerų ir pastovų 
darbų.

Laišku NAUJIENOS. 1739 South 
Halsted street. Box 625.

IEŠKAU ' apsivedimui vaikino, 
kurs mylėtų ant fanuos gyventi. 
Atsišaukdami prisiųskit paveikslų. 
Turiu farmą be skolų. Neieškau 
turtų, tik gaspadoriaus; esu našlė 
be vaikų, 32 metų senumo.

ANNA RUDIENĖ
3252 S. Halsted sL, Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT rendos 6 kambarių fia

las, ant 3 lubų. Patogi vieta 
ant Bridgeporto, 33 ir Halsted 
gatvių.

Pašaukite
Yards 4669

FURNIŠJOTI • kambariai ren- 
don dėl dviejų $4 į savaitę, o 
vienam' $3.50. Geriausia vieta 
dėl darįlininkų. Čia yra daug 
pigių /restaurautų ir krutamu 
paveikslų. 25 N. Halsted st.

' RENDAI kambarys vaikinams, 
merginoms ar vedusiai porelei. 
703 West 21 Place. Iš užpakalio ant 
antrų lubų. '

LIETUVIŲ MOTELIS
Pigiausia vieta dėl darbininkų 

žmonių dėl gyvenimo, su valgiu 
$8 j savaitę, be Valgio $.3 ir aukš
čiau už ruimą. Gera vieta dėl at
važiavusių iš kitų miestų.

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

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

SAVININKAS
2512 W. 63rd St.
Prospect 3684

PARENDAVOJIMUI krautuvė Brigh- 
ton parke, tinkanti “Dry Goods” 
štorui ar bite kokiam kitam bizniui.
3955 Archer avė.

RUIMAS rendai merginai/ prie 
geri’ žanotų žmonių, labai gera vie
ta padoriai merginai. Kreipkitės į

NAUJIENŲ SKYRIŲ
.3210 So. Halsted st;

Box 102

RENDAI kambarys vienam arba 
dviem vaikinam be vnlgRk.

3243 So. Emerald avė.

KAMBARYS ant rendos vienam ar 
dviem vaikinam, su valgiu ar be val
gio. Kambarys šildomas. Visi pa
lankumai, 7140 So. Maplewood Avė.

RUIMAS rendai vienam vaikinui, 1 
lubos, 3312 S. Union Avė.

RUIMAS rendai vyrui, Brighton 
Parke, 4120 S. Mozart St. Telefonas 
Lafayette 4725.

RENDON kambaris vienain vai
kinui be valgio; elektros šviesa, 
garu apšildomas, maudynė ir kiti 
parąnkumai. 731 \V. 18th st. .3 aukš
tas iš fronto.

RENDON 5 kambarių flatas. 
Elektra, gazas, maudynė. Pigi len
da. 3321 W» 51 si.

RENDON kambarys dėl 2 arba 
1 ypatai; kambarys šviesus ir mo
derniškas, ant 1 lubų, 4234 South 
Maplewood avė.

RENDON kambarys, garu šildo
mas, yra vana. 3415 S. Emerald 
avė. 2 fl.

RENJ1ON kambarys dėl 1 vaiki
no, patogi vieta, arti gatvekarių, 
kambarys švariai užlaikomas, ma
žų vaikų nėra, 6614 S. Aftesian 
avė. ilemlock 3579.

KAMBARYS remlon apšildytame 
flate, be valgio. 3237 S. Auburn 
avė.

RENDAI i kambarių flatas 
iš fronto, gazas, elektra, 1 lu
bų, yru pečius kietom anglim- 
kūrenamas, ice box. Rendos 
$18.

938 W. 31 PI.

RENDAI kambarys, šviesus, 
garu šildomas ir šiltas vanduo 
kiekvieną dieną ir labai gera 
transportacija.

6403 S. Laflin st.
2nd fl.

j i------------ --------------- r---------- ------
KAMBARYS rendai, švarus, 

šviesus, prie mažos šeimynos, 
su valgiu.

833 W. 33 PI.
3 lubos

Tel. Boulevard 695 b-
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JIESKO DARBO PARDAVIMUI PARDAVIMUI
SENYVAS žmogus paieškau 

darbo. Kam reikia prie namų 
prižiūrėti, esu blaivas, negir- 
tuoklis. Meldžiu atsišaukti.

3425 S. Union avė.

PARDUOSI!’ savo vargonus ir 
fonografų už $55, pasimatykit su 
manim. 6136 S. Halsted st. 1 fl.

IEŠKAU darbo i pekarnę už 
pirmarankį arba antrarankį prie 
duonos ir bišketų. j

3721 S. Halsted st.
Tel. Boulevard 1285

. CICERO
PARDAVIMUI Radio ir Electric 

šapa, geroje vietoje; biznis išdirbtas 
per daug metų. Parduosiu už priei
namą kuiną. Priežastis pardavimo, 
išvažiuoju i kitą miestą. Atsišaukite 
vakarais.

4841 W. I4th St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI kriaučių šapa, 
su gerais įrengimais, darbo iki 
davaliai. Norinčiam dirbti gera 
ateitis, gausit bargeną. Priežas
tis pardavimo svarbi. F. DEGI
MAS, 804 W. 31st St.

PARDAVIMUI
Du metai atgal mes mokėjo

me už grojiklį pianą $850, ku
ris yra sugrąžintas į musų 
krautuvę. Mes parduosime ši 
grojiklį pianą, mahogany už
baigimo, taip kaip naujas, už 
$150, su voleliais r benčiumi. 
Atsišaukit šiandien arba nedė- 

 

lioj iki 5 arba/panedėlyj iki 9 

 

vakaro. AMERICAN STORAGE 
HOUSE, 2216 Madison St.

NAMAI-ŽEME
Nauji Namai

NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME MOKYKLOS
Negirdėta Proga

Kelioliką naujų tnuro namų 
gataVų apsigyvenimui, randasi 
pas mus pardavimui.

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

REIKIA moteries arba merginos 
namų darbui prie mažos šeimynos. 
Reikalingas paliudymas. šaukit: 
Rovkwell 9598.

I’EI K ALINGA moteris, kad mo
kėtų gaminti valgius restaurante ir 
kuknę apvalyti. 248 — 157th St. 
Harvcv, III. Tel. Harvey 498—J.

pianas vertes 
voleliai, kabi net

GROJIKUS 
$750, yra 95 
benčius, $120, $25 cash. Kitus 
po $2 į savaitę.

Phone Brunswick 3931

GREIT reikalinga moteris pri
žiūrėti vaiką metų. 1947 South

REIKIA kelctos merginų, 17 iki 
30, gali uždirbti gerą algą .prie 
abelno darbo besimokindamos te
legrafijos. Atsišaukit MANAGER, 
30 N. Dearborn st. Room 1U11.

TURIU parduoti savo 8800 ver
tės grojiklj pianų, su benčium, ro- 
leliais ir kabinetu už $115. Pri
imsiu $50 cash ir po 810 į mėnesį. 
6136 S. Halsted st. 1 fl.

DEL1KATESEN ir grosernė, di
džiausi* bargenas koks kada nors 
buvo pasiūlytas. Del užbaigimo sa
vo reikalų, parduosiu būtinai už bi
le kokių kainą nedėlioj, sausio 30, 
nuo 1 iki 5 po pietų. Randasi pui
kiausioj virtoj, gerai apsimokanti 

i kampinė krautuvė, augštps rų.šies 
fikčeriai ir ......
navo virš $3,000, 
81200 arba už geriausį pasiūlymą, 
jei norėsite galėsite gauti išmokė
jimais. Taipgi galima perkraustyti, 
t.ai atsišaukia tokie žmonės, kurie 
nori tuojau daryti bizn|. 3858 N. 
Ashland avė., kampas Byron, 1 blo
kas j pietus nuo Irving Parko.

stakas, {rengimas kai- 
parpuosiu už

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

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

Pardavimui 1 akras 
mes, 5 kambarių puikus 
diųis namas, 2 karų gara
žas, barnė, vištininkas ir 27 
vištos. Reikia tiktai $1000 
įmokėti. Kas nori tyrame 
ore gyventi ir naudotis gam
tos grožybėmis, lai nepra
leidžia šios negirdėtos pro
gos. Kąs nusipirks tą vietą, 
džiaugsis ir bus man dėkin
gas visą amžių. Namas ran
dasi 105th ir Homan Avė., 
Mt. Gfeenwood, III. Pasku
bėkite! Kas pirmesnis, tas 
tikrai laimės.

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

mc-

PABDAVIMIT 2 flatų mūrinis 
namas, 5 ir 5 kambariai, karštu 
vamleniu apšildomas, arba mainy
siu i lotų. Band.isi 7925 S, Mflpte- 
wood avė.

Kreipkitės:
4302 S. \Vestern avė.
Tel. Lafayette 7861

3 STORAI, 12 flatų muro namas, 
kampas Halsted st., arti Garfleld 
blvd. Parduosiu pigiai arba mainy
siu ką kas turite Kreipkitės pas 

VV. .1. PAUL, 
3236 W. 55th st.

Tel. Republic 4170

Piano Lekcijos

MORTGEClAI-PASKOLOS
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

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

pas mane. Kaina labai prieina- 
Del informacijų kreipkitės:

BRONISLAVA POS KAITĖ
4446 So. Sawyer Avė.,
Tel. Lafayette 4787

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKALINGA patyrusi mergina 
prie namų darbo. Maža šeimyna, 
mokestis gera.

J’. K. BRUCHAS, 
11256 lx)thair avė.

Tel. Beverly 0943 arba 
3321 So. Halsted st.

PARDAVIMl’l pirmos klesos ga
solino stotis. Geriausioj vietoj, ne
toli vidurrniesčio. Turi būt parduo- 

............... ....................  tas tuojau, dei nesutikimo partne- 
Pardavimo priežastis—liga. Ne- rių. Tai yra proga visam amžiui.

Kreipkitės:
823 W. .liukson blvd.’

PARDAVIMUI naujų ir senų ra
kandų storas. Užtikrinta vieta pi- • 
nigų padarymui. 18 metų vienoj vie
toj. r * ‘ ..................... _
praleiskit geras progos. Kreipkitės:

Naujienų Skyrius 
3210 So. Halsted St. 

Box. 100

kelioliką puikių muro bunga- 
low po 5 kambarius, su labai ma
žu įmokėjimu.

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

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

________________________ ____ ( PARDAVIMUI school supply ir 
FYTRA'___icandy store, netoli Tilden High

A1K A. School. Priežastis — negaliu apsi-
Pardavimui pool rumis, ge- dirbti, nes turiu du bizniu. 4801 S. 

Union avė. .roj biznio vietoj; bargenas. 
Kreipkitės subatumis arba ne
dėliomis. 3508 So. Halsted st. *
J. Wenclow.

NAMAI-ŽEME
REIKALINGAS geras unijistas 

janitorius, apleidžiu savo vietų. At
sišaukite greitu laiku.

923 S. Ashland Blvd.

PARDAVIMUI garažas. 75 y 125 
pėdų. Biznis, stakas ir įplaukos ge- • 
ros, anudų lysas. Atsišaukite John I 
Kuchinskas, 2221 West 22nd St.

Namy Bargenai

REIKALINGAS atsakantis bufe
ris, algos $35 j savaitę. 3134 South 
\Vood st.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 kambarių furni- 

čiai. 2 lovos,, patalinė, 2 komodos, 
valgomojo kambario setas, 3 šmotų 
parlor setas, gazinis pečius, minkštų 
anglių šildomas pečius, lenoleum 
9x12, karpetas 8x10. Viskas kaip nau
ja, vartota 3 mėnesiai. Naujas Ford 
Coupe. Parduosiu viską kartu arba 
po vieną. Parduodame, nes apleidžia
me Chicagą i šiltus kraštus. Kas įie
ško bargenų, gali kreipties.

1517 So. 49th Avenue 
1-mos lubos 
Cicero, III.

PARDAVIMUI grosernė.ir buČer-■ 
nė, su namu ar L_ ____  __
įrengimais; parduosiu už pirmą tei
singą pasiūlymą. Priežastį patirsit 
ant vietos.

Kreipkitės:
4104 S. Campbell avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
cream parloris arba mainysiu 
namo. Priežastis pardavimo nebe
norime dirbti. 1439 So. 49 Ct.

4015 So. Montgomery St., 
’2 po 4 kambarius, mūrinis, 

Su risah SU viškum, įmokėti $2,000

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

W. Hayden Bell
Ed. Bakševičius 

Manager
4336 So- Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 8600

SVARBU žinoti ir gauti tą, 
ką kas nori; kas turit 6 kam
barių bungalovv apielinkėj Mar- 
ąuette Manor arba Aubu^n 
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- 
well St. Tel. Republic 7129.

PARDAVFMUI 2 flatų po 7 kam
barius namas najai baigiamas. Karš
tu vandeniu šildomas, dviem boile
riais, 2 tankos, 2 Bėriukai. Parduosiu 
pigiai. Marguette Parke. Savininkas 
Williams Sabaskas, 6940 S. Maple- 
wood Avė. Tel. Prospect 4906.

cash.

4218 So. Rockwell St., 6-6 
 kambarių mūrinis namas, 

ice yra skiepas, viškai, 1 apt. 
ąnt karštu vandeniu šildomas, 

įmokėti $3,000 cash.

PADAVIMUI delikatesen ir gro- 
sernė, netoli t ranaf erinio kampo, 
yra geri fikčeriai ir stakas, par
duodu dėl senatvės. 155 VV'. 59 St.

ANT pardavimo 4 ruimų rakan
dai, tiktai 3 mėnesių vartoti. Ir 
tuos pačius kambarius galit paim
li. 3245 Parnell avė. Michigan 0724.

PARDAVIMUI Coffee Shop, geras 
pelningas biznis. Delei nesutikimų 
šeimysoj esu priverstas parduoti al
ma mainysiu ant bule ko.

540 W. 18th St.

6917 So. Washtenaiy St., 
5 kambarių mūrinis biinga- 
low, yra karštas vanduo, 
gražiai dekoruotas, pleiste- 
riotos skiepo lubos, įmokėti 
$1,500 cash.

PBOGA PIEKORIAMS
Išsįmaino bizniavas namas su pie- 

karne, pelningas biznis, mainysiu ant 
privati namo, nepaisant apielinkčs. 
Atsišaukit greitai. Priežastis pardavi
mo, savininkas turi 2 bizniu.

Išsimaino 2 flatų
Brighton Parke, 
namo; namas turi būt ant Town 
Lake. I ••

NAUJAS 2 augštų mūrinis namas, 
4—I kambarių, yra skiepas ir viš
kai, moderniškas, randasi prie 47 
PI., P/2 bloko | vakarus nuo \Ves- 
tern Avė. Parduosiu išmokėjimais. 
Savininkas ant vietos.

2422 W. 47th PI.

mūrinis namas, 
mainysiu ant kito 

of

4108 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5107.

PARDAVIMl’l 5 kambarių ra
kandai, 2 siuvamos mašinos Singer 
ir White. 2 lubos. 822 W. 38 PI.

PARDAVIMUI 6 ruimų rakandui 
elektrikiniai pianai, karpetai, viktro- 
la, daiktai tiktai vienų metų senumo. 
Nupirksite visai pigiai, gausit tikrą 
bargeną. Sykiu galima ir flatų ren- 
duoti.

843G Gilbert Court
Tel. Triangle 3558

PARDAVIMU grosernė. Tu
riu du bizniu dėl pasirinkimo; 
už pirmą teisingą pasiūlymą nu
pirksi t. 7359 So. Paulina st.

Hemlock 3479 
VV. Urbon

GRAŽUS VICTORIA 
FONOGRAFAS

Tikras bargenas, privers

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 

nč arba mainysiu j mažą namą.
4533 So. Richmond St.

PARDAVIMUI 4 kambarių fia
las, pilnai furnišiotas, yra $800 
vertės Kimboll grojiklis pianas 
(beveik naujas) ir roleliai, Victor 
fonografas ir rekordai, pastatoma 
lempa ir t. t. už $1000. Arba par
duosiu pianą skyrium už $400. Tik
ras bargenas. 
mo priežastis

DR. 
626

Veikit greit. Pardavi- 
— apleidžiu miestų,
SLYFERTH 

Gary ęiace, 
3 apt.

netoli Broadsvay,
Phone Buckingham 1682

Iš sandėlio išpardavimas
11 grojiklių pianų po $75 ir augš- 

čiau, yra roleliai ir benčius, - taip
gi 2 baby grand pianai. Turi būt 
parduoti tuojau. Jei norite išmo
kėjimais. Atdara visą dieną neda
lioj.

851 Milvvaukee avė.

PARDAVIMUI 90 karų gara
žas, automobilių landrė ir repair 
ša pa. Galit tuojau eiti į biznį, 
randasi South Side.' Tel. Went- 
worth 1249.

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

GROJIKUS pianas, biskj varto
tas, su 60 rolelių ir benčiumi, $75,1 
turi būti cash. 2918 Milwuukee. Avė.

PARDUOSIU grojiklį pianų, taip 
kaip naujas, už $85, su 75 rateliais 
ir benčiumi, cash. Mr. Rudaitis, 
6512, So. Halsted St.

6834 So. Talman Avė., 4-4 
kambarių mūrinis naujas 
namas, yra skiepas ir viškai, 
1 apt. karštu vandeniu šildo- ^uo vėjo, paipęs asbestu deng- 
mas, įmokėti $2,500 cash

Rubin Bros.
4155 Archer Avė

Lafayette 8705
tas parduoti už $29 su pilnu Atdara vjgą dicną nerf^j
pasirinkimu rekordų, atsi- 
šaukit 1538 W. Chicago Av., 
1 fl. I

WURLITZER PIANAS 
DYKAI

Tiktai užmokėkite išlaidas 
atvežimo nuo musų iki savo 
namų. Atsišaukit, 1538 W. 
Chicago Avė., 1 fl.

PARDAVIMUI cigarų, kendžių 
krautuvė už $300. Renda $25, lysas 
ant 5 metų. 549 VV’, 18 st.

PARDAVIMUI grosernė, saldai
nių ir smulkių daiktų krautuvė; 
pigiai. 2742 W. 38 st.

PARDAVIMUI maža grosernė ir 
minkštų gėrimų krautuvė. Parduo
siu pigiai, nes turiu du bizniu.

710 VV. 14th PI.

PARDAVIMUI grosernė ir rūky
tos mėsos, arba mainysiu ant dvie-
jų pagyvenimų namo ar bungalow 
piet-vakarinėj miesto dulyj. Agen
tai teneatsišaukia.

4447 So. Wentworth avė.
Tel. Boulevard 7628

JUSTICE MIESTELYJ

KĄ turit mainymui? 7 flatų 
ir vieno storo medinis namas, 
mainysiu ant bite ko. Agentams 
komišinas. 901 W. 33 st. Yards 
4669.

STANKO NESTOK

PARDAVIMUI 4 kambarių mūri
nė cottage. Pigiai.* Tel. Republic 
8669. Klausk William Zemke.

PARDAVIMUI už $35,000, 4 
flatų namas, po 5 kambarius, ap
šildomi miegamieji porčiai, Ke- 
vvanee boileris, langai apsaugoti kitų bizni, greitam pirkėjui atiduo-

GARAŽAS

tos, 4 individual garažai, Visi 
moderniški įrengimai, naujas 
namas} pamatykit sausio 30, 
2417-19 Aubert Avė.

' STATE St. prie .transferinio kam
po, 100 y 125 pėdų, savininkas turi 
siu už $39,500. Pirmi morgičiai pa
sibaigs į 7Mi metų. Priimsiu $15,000 
cash arba mainysiu į išmokėtų 
cottage arba lotus ir cash. šauki
te C. J. Bray,. Hemlock 4701 prieš 
6 vai. vakaro arba Beverly 2639 
vakarais ir nedėliotais.

PARDAVIMUI namas su sto
ru arba madnysim i lotą, auto- 

1 mobilį, grosernę ar bučernę. 
šaukit Yards 1457.

F. Cieon

Didelė ateitis, prie trans
ferinio kampo, prie dviejų 
cementinių kelių. Savinin
kas parduoda biznio kampą 
100 pėdų iš fronto, priė Ar
cher karų linijos, prie kvyž- 
kelio 79th ir Bank St. Gera 
vieta ..dėl gasolino ..stoties,' 
užkandžių budos, Roadhouse

MOTERIS priverstu mainyti 3 
flatų murinj nahtą gražioj apielin- 
kėj, garu šildoma, mainys ant bile 
namo bile kur, tiktai pečium kūre
namą arba ką kas turit. Agentams 
komišinas. 901 VV. 33 st. Yards 4669.

STANKO — nestor

Nesnausk!!
Naujas 2 augštų mūrinis 

ir t. t. Kampas skersai ke- namas, karštu vandeniu šil- 
lio apkainuotas $30,000. Sa- domas, aržuolu vidus išpuo- 
vininkas parduos savo 100 štas ir kiti vėliausios mados 
pėdų kampą už $15,500, iš- įtaisymai. Namas randasi, 
mokėjimais arba mainais. 3205 Auburn Avė. Kaina la-
Del smulkmenų pasimatykit bai žema. Nebūk paskutinis, 
su

1 smulkmenų _
1 Mr. Fitch, Mgr.
Kreiptis pas

I. N. ZEWERT & CO.
4377 ARCHER AVĖ.

I naudokis šia proga.

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Speniai Bargenas PARDAVIMUI naujas muro namas 
2 fh po 6 kamb., garadžius 2 maši- 

' noms, 1614 S. 48 Ct., Cicero, III. 1 fl.
AUKSINĖ proga biznieriams. Par- 

. davimui arba mainymui kampinis 
j muro namas. 2 Storai ir 4 flatai po Į 

-. 6 kambarius, 2 karų garažas, na
mas labai geram stovyj. Bendos 
neša ant mėnesio 316 dol., pečiais 
apšildomas. įdomaujanti atsišaukit 

- | 4457 S. Talman avė.
PARDAVIMUI grosernė labai Laiayette 0155.

pigiai tiktai keli šimtai dolerių. I pAHI>AVIMUI arba mainymui 
Vieta išdirbta. Mainysiu su na- bai geras biznis — hardvvare Sto
nui i kitnki knki narna . ras» ant bizniavus gatvės, renda pi-rnu l KitoKj KOK| namą. gi> $75 su 4 ruiinais Kampiniam

3321 So. Morgan St. ' naujam name, 6 kambarių fintas, 
___________  __ su vėliausios mados įtaisymais, _;__ 77* . _ .... vandeniu apšildomas. Ran-

4457 So. Talman avė. 
Lafayette 0455.

PARDUOSIU soft drink parlor kar-. 
čiamą, arba mainysiu ant lotų, esu I 
našlė, priežastis pardavimo nesutiki
mas partnerystės.

Klauskit 
MRS. GARRISON, 
189 Westem Avė., 

Blue Island, III.

la-

FIKČERIAI bučernės pardavimui dasi Brighton Parke. Renda nigi 
pigiai. 1143 E. 93rd St., Tel. Ches- ........... ~ *
terfield 2736.

GROSERNĖ su namu pardavimui, 
štoras, 6 ruimai pagyvenimui. Agen
tai neatsišaukit. 7040 Archer avė.

NAUJA 6 kambarių bungalovv, šiltu 
vandeniu apšildoma, vėliausios mados 
įtaisymai. Mainysiu ant farmos nuo 
40 iki 60 akrų didumo, 
laišku..

Savininkas
4943 So. Kildare 

Chicago, III.

Kreipkitės

Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių medi
nė cottage, mūrinių pamatu, aržuo- 
l<y trimuota, karštu vandeniu šildo
ma, didelis kambarys ant viškų, 2 
karų garažas, 37’/a lotas. Savinin
kas.

5706 Carpenter st.
Normai 3912

naskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas .$500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

BE NUOSlMCiy
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 Loan Service
1726 W. Chicago Avė. 

kampas Hamilton Avė.
k

(

SERAI—BONAI
MES PERKAME

Už $40 cash, $100 vertės Lietuvos 
Valdžios Bonus nuo patvirtintų le
galių savininkų.

Taipgi perkame Lenkijos Doleri
nius Bonus, Vokietijos ir Austri
jos banus.

Galit derėtis.

KAUFMAN STATERANK
124 N. La Šalie St., Chficago

MOKYKLOS
DVI LIETUVAITĖS

Mokina visokius šokius. Valandos I 
nuo 10 vai. rytu iki 2 pą pietų ir va
karais nuo 7 iki 9. Nedėldieniafa nuo 
2 iki 5 po pietų.

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Ma’evojam ir popieruojam. Už
laiko™ malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.
imu .m..........  ■

Sol EIlis & Sons, Ine.
t Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130

fel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMU APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

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

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosaveit 8500

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, KendŽių, Bo- 
kemių. Musą 

specialumas, Geras patar 
n avimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.
.............—

PARDUOSIU ar mainysiu 5 kam- didesnį užmokesnj, geresnes 
barių bungalovv, 4 kambarių cot- Leiskite mums jums^ pagel-
tage ir bizniavų lotų. Mainysiu bi- I'*’. ”*y 
le katrą arba visus ant 2 pagyve- Mechanikos ----- .
nimu, 2 po 6 kambarius murini na- Praktiškos pamokos ant kostumerių 
mq. ' Marųuette Manor apeilinkėj 
arba toliau | sautus. Savininkas, 
5938 S. Whipple St. Tel. Prospect ku gauti gerą darbą su 
8678 arba Hemlock 0143.

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausis iš lietuvių, kur duodu

* » i užganėdinimą. Jvedam elektros dra*
Ar JUS fNOrilC I tus, motorus, taisom elektros reik- 

darbo I menys, fikčerius ir tt.
VV. P. Stephan Electric Co. (not inc) 

2522 So. Halsted StM Chicago 
Phone Victory 7452bėti, išmokindami jus Auto-Electric 

ir Baterijos Amato.

PARDAVIMUI pigiai kampi
nis 8 flatų po 4 kamb. muro 
namas, 2’/2 metų senas. 1 blo
kas į pietus nuo 63 gat. ir į ry
tus nuo Kedzie. Rendos $490 į 
mėnesį. $40,000 — casiU $7,500.

S. J. PASZKEWICZ 
6345 So. California avė. 

Hemlock 4555

karų duos jums galę greičiaus ir ge
rinus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokės- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 

- • mokame besimokinant. Irgi mokina
J me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
' daugiaus.
IT: DERA L AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1RA7 W. Madison Street

DIDELIS BARGENAS
PARDAVIMUI mūrinis namas, 4 

pamilijų namas, statytas ant 2 lo
tų. Pardavimo priežastis — mirtis. 
Atsišaukit greitai prie savininko.

916 W. 36th st.
B. (įritis.

DIDELĖ PROGA
NORINČIAM bizn| užsidėti, par

duosiu kampini namų 2 aukštų, 
yra 3 flatai. Labai gražioj apielin- 
kėj. Parduosiu pigiai arba mainy
siu | mažų namų arba gerų auto
mobili. Atsišaukit pas savininkų, 
2500 VV. Pershlng Rd. 2 lubos front.

PARDAVIMUI 8 aukštu muro na
mas, štoras ir 2 flatai, tinkama vieta 
dėl bekerio. Mainysiu į Southsides 
namą. 2 flatų, arba j kokj biznj.

šaukit
lafayette 4725

<XIXXXXXZXXXXXXXXXXXXZXXX*

NGLII KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam 
Kurie kalba gerpi angliška 
turi pasisekimą ir pirmybę. 
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
tės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo 
Leveskio Mokykloje per laiškus 
(correspondence). Platesnių pa
aiškinimų klausk laišku.

G. LEVESKIS
1318 W. 12 St.

Los Angeles, Calif.
'naqcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^

I •

t t

yvenančiam šioje šalyje.
i angliškai visur 

Ang-

- GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauju 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą į devynis mėnesius, 
augštesnj mokslą j vienus metus 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jai 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslų. Sa 
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi 
te abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę. Anglų kalbos visas kursas 
laiškais $30, išmokėjimais $5 mė- 
nešini.

Southwest Side — namas
NAUJAS mūrinis bungalovv, 6 

kambarių, moderniškas, karštu van
deniu šildomus, su grindimis viš
kai, netoli parko, gera transportu- . .. 4
rija, savininkas parduos lengvais Amerikos Lietuvių Mokykis
išmokėjimais. 6529 S. Fairfield avė. J. p. OLEKAS, Mokytojas 
Republic 1163, 3106 S. Halsted St., Chicago, III.

Vynuogiy Sunka
Saldžios ir šviežio#, galima pada
ryti greitai iš Guasti grynų Vyn
uogių Syrupų — receptai ant pa
reikalavimo.

Italian Vineyard*Co.
400 W. Klnzie SL r Chicago, III.
....................-.i ............. ..... ............... ... i ■

Teisingas Patarimas

Geriausis patogumas, ir atsargu
mas, išmokėti reikalingas duokles 
čekiais. Busi drąsus ir žinosi kur 
išmokėjai. Bet neužmiršk, kad ta- 
mistos čekis butų protektuotas, o 
kitaip, čekis gali būt perdirbamas: 
vietoj $5.00 tomistai gali padaryt 
$50.00 arba $500.00. Ir kam pirkti 
brunges mašinėles, mokant $75.00 
arba $150.00, kad dabar padirbdino 
naujų patentą, kurio kaina $12.50. 
Labai gražiai padarytas, mažiukas, 
gad galima nešiotis kišeniuj ir dar 
gerinus pratektuoju, negu brangi 
mašina. Tuoj tomistą rašyk, o aš 
pristatysiu mašinėlę parodyt. IŠ ki
tų miestų, įdėkite už 40c po 2c. 
štampų, o kitus pinigus užmokėsi 
kaip’ atneš tomistai į namus mašiną. 
O jei nebusi užganėdintas, į 10 die
nų man sugražink ir pinigai jums 
bus sugrąžinti. Reikalauju agentų, 
vyrų ir merginų. Patyrimas nerei
kalingas pardavinėt Chcck Writers 
ir kitus naujus tavoms. Agentai už
dirba didelius pinigus. Rašykite:

GEN. SALESMAN 
1739 So. Halsted St.

Chicago, III. Box No. 860.
KAM reikalinga virėja dėl krik

štynų, vestuvių, sueigų ir visokiems 
Į bankietams. Esu patyrusi gaspa- 
<linė ir moku gerai savo darbą.
Veronika, 3205 So. Auburn avė. 

ITel. Boulevard 6170. Kreipkitės ry
te nuo 9 vai., vakarais po G vai.


