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Kaune Bijosi Klaipėdos Vokiečių ‘Pučo*
Padidinta sargyba tarp Klaipėdos Nikarg°js ĮjJX,ra“

krašto ir Vokietijos
Vokiečiai sako, kad tai prasi-{ 
manymas represijų pateisinimui

Kautynėse Ch i na n d ego j buvo
daug nekaltų vaikų ir n lite
rų užmušta

KLAIPĖDA, sausio 27 d. (Ost-Presse-Dienst). — Lie
tuvos vyriausybė didžiai susirūpino dėl-gandų, kurie ki
lo iš nepatikrintų kolkas šaltinių. Kaune, butėnt, kalba
ma, kad Klaipėdos vokiečiai rimtai galvoją apie “pučą” 
(staigų sukilimą)“ ir kad tuo tikslu jie užmezgę ryšius su 
kraštutinių dešiniųjų organizacijomis Rytų Prusnose. Ši
tie gandai jau paskatino Lietuvos vyriausybę stvertis aš
triausių priemonių. Taip, pav. pasienyje tarpe Klaipėdos 
krašto ir Vokietijos yra labai sustiprinta sargyba.

Tačiau Ost-Presse-Dienst (vokiečių žinių agentūra. 
“N.” Red.) patyrė iš gerai painformuotų žmonių, kad 
Klaipėdos vokiečiai mano, jogei tie Lietuvos vyriausybės 
žinksniai turi tikslo tiktai pateisinti pasaulio akyse re
presijas, atkreiptas prieš vokiečius Klaipėdoje.

[Sąryšyje su šita žinia yra įdomu pažymėti tai, kad 
nesenai Kaune tapo suimti fašistų vadai, Tomkus ir Kli- 
maitis, kurie, sakoma, gaudavę iš Vokietijos monarchis- 
tų pinigų savo laikraščio, “Tautos Valios”, leidimui. “Lie* 
tuvos Žinios” išreiškė nuomonę, kad.tų dviejų sąmoksli
ninkų tikslas buvęs pulti Smetonos-Voldemaro vyriausy
bę ir tuo budu iššaukti Lietuvoje naują suirutę, kad vo
kiečių monarchistai turėtų progos atplėšti Klaipėdos kra
štą nuo Lietuvos. — Antra vertus, tačiau, reikia neužmir
šti, kad Kauno diktatoriai liepė gubernatoriui paleisti 
Klaipė ic - krašto seimelį, kurio rinkimai'dabar įvyks W- 
vo 4 d. Lietuvos vyriausybė turbut nenori rinkimų metu 
nuimti karo stovį Klaipėdos krašte, todėl gali būt, kad ji 
tik priekabių ieško karo stovio laikymui. — Redakcija.]

MANAGUA, Nikaragua, vas. 
11. — Konservatorių valdžios 

i kariuomenės Chinandegoj va
das. gen. Viquez, praneša, 
kad konservatorių kavalerija 
vejantis liberalų jėgas ir esanti 
iš jų atėmus penkis kulkasvai- 
džius. Liberalai bėgą į Hondu- 
raso sieną.

Padėtis Chinandegoj sunki. 
Daug žmonių kenčia badą. Bi
joma tifo epidemijos ir kitokių 
liffų.

Nemažiau kaip keturi šimtai 
sužeistų gavo šiokios tokios 
daktariškos pagalbos, bet daug 
sužeistų palikti be priežiūros. 
I Managuą nuolatos vis dau
giau sužeistų atgabenama.

Lanke kautynių Ohinande- 
goj nuo kulkasvaidžių kulipkų 
krito nemaža moterų ir vaikų.

Lisabone paskelbta karo 
laiko padėtis

Byla dėl “nemoraliniu” 
spektakliy N. Y.

1$ DARBO LAUKO

Patrempus revoliuciją Portuga
lijos valdžia pradėjo medžioti 
revoliucininkus

Teatrų menedžeriai gavo 
mo “indžonkšeną” prieš 
cijos maišymąsi

teis- 
poli-

NEORGANIZUOTIEMS ANG
LIAKASIAMS 

ALGAS
NUKIRTO

Lenkai nuteisė 118 komu 
nisty kalėti

Tcisman buvo atiduota 151 uk
rainiečių ir gudų komunistas

Škotija reikalauja pilnos 
autonomijos

Mano, kad dalis J. V, yri 
šlis prie Kanados

VARŠUVA, vas. 11. — Vla
dimire Volihskam pasibaigė di
delė 151 ukrainiečių ir gudų 
komunistų byla. Nuteista 118 
kaltinamųjų. Devyni jų nuteisti 
kalėjimui iki gyvos galvos, o 
visi likusieji kalėjimo bausmės 
gavo nuo kelių iki keliolikos 
metų.

Nacionalinė škotų konvencija
žada netrukus pasiūlyti Bri
tu parlamentui atitinkamą 
biliu

Kanadietis pranašauja Jungti
nių Valstijų suskilimą į at 
skiras valstybes

Vilnijoj 13 žmonių nusi
nuodijo degtine

Tr

vas.
kon- 
ško-

11. — Nacionaline škotų 
vencija nutarė reikalauti 
tijai pilnos autonomijos (Home 
rule). Tuo reikalu Britų parla- 
mentan bus įnešta Škotijos au
tonomijos įstatymo projektas.

škotai reikalauja nuosavo 
vieno buto parlamento (seimo), 
susidedančio iš 148 narių, kurs 
tvarkytų Škotijos krašto reika
lus ir turėtų teisės leisti nuo
savus įstatymus. Krašto sosti
nė butų Glasgovas.

rylika vestuvininkų pavojin
gai, daugelis kitų lėngviau
susirgo •

kurio laike

VVASHINGTONAS, vas. U.
Atstovų buto sumanymų 

komisija nutarė paruošti nau
ją mokesnių sumažinimo įsta
tymo projektą.

TORONTO. Ontario, Kanada, 
vas. 11. — Kalbėdamas Kana
dos Jungtinės Imperijos Loja- 
listų Draugijos susirinkime tei
sėjas W. Mikei pareiškė nuo 
mones, kad po
Jungtinių Valstijų dalis galint- 
tekti Kanadai.

laikui slenkant
Valstijų valdžia pasidarysianti 
labai nerangi, tuo tarpu didžiu
liai įvairių krašto dalių intere 
sai patapsią taip galingi ir vie 
ni kitiems priešingi, kad Jun
gtinės Valstijos rosiančios galų 
gale geriau busiant suskilti į 
dalis, kiekviena jų turinti ne
priklausomas savarankias val
džias, nors tarpusavy draugin
gas. Labai gal būt, kad tadr 
kai kurios kaimynės valstijos 
prisidėsiančios prie Kanados.

Jungtini v

nuo Vilniaus, tryli- 
mirė, o dvylika kitų 
susirk) nuo degti- 
buvo padaryta iš

LONDONAS, vas. 11. — Por-1' NEW YORKAS, vas. 11. — 
tugalijos sostinė Lisabonas yra 
karo laiko padėty. Del aštrios 
cenzūros, sunku sužinoti visas 
pastarosios revoliucijos sniulk-

. menas. Per* septyniolika res
publikos gyvenimo melų tai bu
vo jau dvidešimt trečia revo-/’The Virgin Man 
liucija Portugalijoj.

Daug žmonių buvo užmušta, 
daugybė sužeista, taipjau dide
lių materialinių nuostolių pa
daryta per tas kautynes. Ap
skaičiuoja, kad žuvusių buvo 
nemažiau kaip 300, o sužeistų

, daugiau kaip tūkstantis.
| Maj. Americo Olavo, buvęs[Pacific and Atlantic Photo]

W. Cassels Noe, Wisconsino karo ministeris, esąs revoliuci- 
universiteto studentas, kuris ninku nužudytas.
sausio 4'd. nusižudė, nes jam' Pranešimas sako, kad Lisa- 
nusibodo gyventi. I bonas esąs stipriai patroliuo-

  jamas. Ino tarpu kai policija 
daranti stropirs kratas namiio- 

Maru išteisino Keudeli. . . .
_ ., , ., . nėms prasidėjus praeita pirma-Vokiečių vidaus minfeteris buvo dienj> dabar g.,.jžta ( 

kaitinamas dėl rėmimo Kap-
po “putHO” ______

ta išteisino Keudeli

BERLINAS, vas. 11. — Kan
cleris Marx savo kalboj reich-: 
stage išteisino nacionalistų vi
daus m misterį Valterą vou 
Kcudellį, kuris buvo socialde
mokratų ir demokratų kaltina
mas dėl teikimo paramos kai
zeriniu kams per paskilbusį 
Kappo putšą >1920 metais.

Demokratų pasiūlyta nepasi-' 
tikėjimo valdžia rezoliucija bu
vo 217 balsų prieš 161 atmesta

aikėsi revoliucininkai.

Maly “revoliucija” 
Meksikoj patapta

Kai kur dar pasirodę maišti
ninkų būreliai, kurie veikia 
kariuomenės sunaikinami

MEKSIKOS MIESTAS, vas.
11. — Prezidento Calleso val
džia savo pranešime sako, kad 

‘.visi klerikalų bandymai sukurs
tyti “katalikų revoliuciją” Mek-

TRYS UŽMUŠTI KAUTYNĖSE sikoj tapę galutillai putl.empti. 
SU INDĖNAIS

ALBUQUEKQUE. New 
xico, vas. 11. — Praneša, 
indėnų rezervacijoj netoli 
Pueblo Alto vakar vakarą 
ko kautynės tarp “kauboisų 
indėnų. Vienas kauboisas
du indėnai buvę užmušti. Kau
tynės kilusios dėl galvijų.

Nie
kad 
nuo 
įvy- 
” ir 

ir

Nors keletas maištininkų bū
relių su bažnytiniais vėlukais 
kai kur dar pasirodę, jie vei- 
kjtiji federalinės kariuomenes 
burių išvaikomi arba išnaikina
mi kaip banditai. Bendrai kraš
te atsteigiamas ramumas, 
klerikalų maištas niekados 
buvęs laikomas rimtu.

11
ne-

vas. IX 
šios apie

SENATAS PRIĖMĖ
BIL1Ų

FARMV i
BAISŪNAS, JEI TIESA

VARŠUVA, vas. 11. — Per 
vienas vestuves, įvykusias kai
me netoli 
ka> asmenų 
pavojingai 
nūs, kuri
medinio alkoholio ir kuria sve
čiai buvo vaišinami. Daug kitų 
vestuvininkų taipjau serga, — 
nors netiek pavojingai, kadangi [ priėmė McNary-Haitgeno bilių 
jie buvo mažiau to svaigalo hi- valdžios paramos 
gavę. Smuklininkas, pas kuri teikti, 
buvo nuodinga degtinė pirkta,] 
tapo areštuotas.

WASH1NGT()NAS, 
Senatas 47 balsais

vas. 11.
prieš 39

bankininkas sakosi 
žudęs 18 žmonių

no

vas.

DIDELIS, $300,000 VIEŠBU
TIS SUDEGĖ

f armėnam s

Vietos teatrininkai nemano pa
siduoti miesto vyriausybei, 
pradėjusiai kovą su “nemora
liniais”, jos nuomoje, vaidini
mais. Trijų pasmerktų spektak
lių “Sex”, “The Captive” ir 

“produce- 
riai” ir menedžeriai, kurie tre
čiadienį buvo areštuoti su vi
sais tuose veikaluose dalyvavu
siais aktoriais ir aktorėmis, už- 
sistatę reikalautą kauciją tuo
jau kreipėsi į teismą ir gavo 
“indžonkšeną”, kuriuo laikinai 
užginama policijai trukdyti to
lesnį tų žaislų rodymą.

Ir vaidinimai vėl tęsiasi, 
bet iki bylos, kuri bus tardo
ma ateinančią savaitę.

WINDBER, Pa., 
(Musų koresp.). — 
linkės anglies kasyklų kompa
nijos, kurios praeitų metų lap
kričio pradžioj buvo algas ang* 
liakasiams kiek padidinusios, 
dabar nuo vasario mėnesio 1 
dienos alfcas visur numažino 
pagal 1917 metų “skėlą.”

Somerset kauntėj algas nu
kapojo šios keturios didelės 
anglies kompanijos: Berwind 
White Coal Mining Co., Toch- 
rie Coal Mining Co., Restz 
Coal Co. ir Consolidated Coal

Prašo $500,000 prohibi 
cijos šnipams

sekretorius Mellon sako,Iždo
kad be šnipų prohibicija ne
įvykdoma

VVASHINGTONAS, vas. 11. 
—Iždo sekretorius Mellon krei
pėsi į kongresą, prašydamas 
asignuoti ekstra 500,(100 dole
rių, |<ad valdžia galėtų laikyti 
slaptų agentų (šnipų) armiją 
p^jhibicijos vykdymo reikalui.

Mellon sako, kad be tokių 
šnipų prohibicijos įstatymo 
vykdymas esąs negalimas daik
tas.

Westmoreland kauntėj taip
jau visur algos darbininkams 
nukapota kompanijų nuožiūra: 
vietomis pagal 1920 metų “skė
lą”, vietomis vėl pagal 1917 
metų.

Angliakasiai yra neorgani
zuoti. nors kadaise yra bandę 
organizuotis ir yra nekartą da
lyvavę darbininkų kovose už 
geresnį duonos gąsnį. Taip, 
\Vestmorelando kauntėj anglia
kasiai 1910 metais streikavo 
net šešiolika (?) mėnesių. 1922 
metais apie septynis mėnesius. 
Tos jų kovos betgi nebuvo sėk
mingos, streikai buvo kasyklų 
viešpačių sulaužyti ir anglia
kasių unija nepripažinta.

Dabartiniam algų sumažini
mui angliakasiai mažai kur 
bandė priešintis. \Vestmoreland 
kauntėj sustreikavo 
Coal and Coke 
darbininkai dėl to, 
nija nuirto algas 
metų “skėlą”, tuo 
kitos kompanijos
pagal 1920 metų “skėlą”. kuri 
yra kiek aukštesnė ir kurią 
angliakasiai dabar priėmė be 
pasipriešinimo.

—Pasaulio Vergas.

Hillman 
kompanijos 

kad kompa- 
pagal 1917 
tarpu kai 
sumažino

Visuotinis dviejų valan
dų streikas Atėnuose
ATĖNAI,

— Protestui prieš valdžios pa
darytą sutartį, kuria vienai an
glų kompanijai duodama il
giausiems metams koncesija vi
sai susisiekimo sistemai Atė
nuose, Atėnų darbininkai šian
die buvo paskelbę visuotinį 
dviejų valandų streiką.

vas.

KASYKLŲ DARBININKŲ 
STREIKAS atšauktas

WILKES B AKRE, Pa., vas. 
11. — Angliakasių streikas še
šiose Lehigh Valley Coal kom
panijos kasyklose tapo atšauk
tas. Streikavo apie 1,000 dar
bininkų.i

Wisconsinas už atšauki
mą? prohibicijos akto
MADISON, Wis., vas. 11. — 

Valstijos seimas šiandie pri
ėmė rezoliuciją prašyti kongre
są, kad butų padarytas visuo
tinis balsavimas Volsteado 
(prohibicijos) aktui atšaukti. 
Rezoliucija buvo priimta 63 
balsais prieš 28.

BRIUSELIS, Belgija, • vas. 
11. — Čia atsidarė tarptauti
nis prispaustų tautų kongre
sas.

“NAUJIENŲ” 
KONTESTAS

“Naujienų” Kontestas eina. 
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- 
cagoje, apielinkese ir po visą 
plačią Ameriką, kur lietuviai 
skaitlingiau įsigyvenę, dirba 
kaipo konstantai, kelime “Nau
jienų” cirkuliacijos, pardavinė
jime “Naujienų” skelbimų ir 
knygų kortų.

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

CIKLONAS DIDELĖS ŽALOS 
PADARĖ AUSTRALIJOJ

BRISBANE, Australija, vas. 
11. šiaurinėj Cairns apygar
dos daly siautė ciklonas, kurs 
šešių mylių radiuse sugriovė 
pusę visų namų. Upės išėjo iš 
vagų, telegrafo vielos nutrauk
tos 
tas. 
gus 
nės 
kaip

EAST ST. LOUIS, 111
11. Kilęs praeitą naktį gai
sras sunaikino čia keturių au
kštų Illmo viešbutį. Nuostolių 
esą apie 300,(MM) dolerių. Sve
čiai, kurie jau miegojo, viso 
75, suskubo vienmarškiniai pa-j 
bėgti iš ugnies. Gesinant, vie-. 
nas gaisrininkas buvo sužalo
tas.

vas.

ir susisiekimas sutrukdy-
Kiek žinia vienas žmo- 

buvo užmuštas. Materiali- 
žalos padaryta daugiau 
milionas dolerių.

GELEŽINKELIO VALDININ
KAS NUSIŽUDĖ

LITTLE HOCK, Ark., 
11. — čia suimta vienas I. M. 
Sanders, buvęs Oklahomos ban
kininkų asociacijos valdininkas, 

BURMISTRAS Už SVAIGALŲ kaltinamas dėl ptidu binė.iimo
ŠMUGELI EINA KALĖTI čekių. Kvotos metu Sanders 

pasipasakojo policijai, kad Ok- 
lahomoj jis esąs užmušęs aš- 
tuonioliką asmenų, bet negalįs 
pasakyti savo aukų vardų, ka
dangi jų giminės, keršindami, 
tuojau jam galą padarytų. Ok- 
lahomoj jis turįs tink daug 
priešų, kad jis ten negalėtų nė 
kelių valandų pagyventi ne po
licijos apsaugos.

Policija betgi mano, kad San- 
i ders yra pairusio proto žmo
gus ir kad užmušimas aštuo
niolikos žmonių yra veikiausia 

1 tik jo įsi vaizdavimas.

NEVY YORKAS, vas. 11. — 
Ed/gewater, N. J., burmistras 
Wissel, kurs buvo kaltinamas 
dėl svaigiųjų gėrimų šmugelio, 
nuteistas vieniems metams ir 
vienai dienai baudžiamojo ka
lėjimo Atlantoj.

Gyveno 112 metų

SAN FRANCISCO, Cal., Vas. 
11. 
pro langą iš ketvirto 
užsimušė chicagietis 
Ghambers, Atchison,
and Santa Fe geležiikelio vice
prezidentas. Manoma, kad lai
kinis proto- pamišimas buvo

Rado upėj mergaitės la
vonų be galvos

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

Bendrai gražu; nedidelė tem-
— Vietos ligoninėj šokęs peraturos atmaina; mainąsis, 

aukšto daugiausiai žiemių vakarų vė-
Edward‘ jas. 
Topeca

MONTREAL, Kanada, 
11. — čia mirė vienas H. 
lan, 112 metų amžiaus, 
gimęs Kusi joj.

vas.
Kap-

SOUTH BENĮ), Ind., vas. 11. 
— St. Joseph upėj netoli nuo 

Į mergaičių St. Mary’s kolegijos 
temperatūros buvo'rado jaunos mergaitės lavoną 

matyt buvo
nuplauta. Kojos buvo uulauž-

Vakar 
minimum 28*, mtkaimum 41° be galvos, kuri 
Fahrenheito.

Šiandie saule teka 6:52, lei- tos per klubus, užlenktos ant
Buvo nusižudymo priežastis. Jis buvo džiasi 5:18 valandą. Mėnuo lei- nugaros ir virve prie liemens

168 metų amžiaus. džiasi 4:13 vai. ryto. priveržtos. Daroma tardymas.

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 {eina j patarnavimų.

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Vasaris 12, ’27

IŠKILMINGAS1 DALIUS'
Lietuvių Tautiška Parapija ĮkorespondencijosĮ

Gambridge, Mass.
Protesto prakalbos

Nedėlioj, sausio 10 d., YMCA.

Todėl Cam'bridge ir apie Ii li
kęs lietuviai, susirinkę masi
niam susirinkimo, sausio Iii d., 
127 metais, YMCA. salėje, ma
to reikalingu pareikšti sekantį

įžanga 75c su drapanų pasidėjimuPradžia 6:30 vai. vakare.

Kviečia KOMITETAS XXXXXXXXXXXXXXXXXT

Bengia
SAVO SVETAINĖJE

Nedėlioj, Vasario-Feb. 13 d., 1927
Iškilmingą Balių 

Pradžia 6:110 valandą vakare
Visi be skirtumo esate užkviesti. Užtikriname' linksmai laiką praleisite, 

prie geros muzikos.

ANTRAS METINIS MASKARADŲ BALIUS
Rengia

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiškas Kliubas 
Nedėlioj, Vasario 27, 1927 

CHICAGŪS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 
3133 So. Halsted St.

Kliubns kviečia visus atsilankyti ir gauti dovanas. Nepraleis
kit progos. Bus gera muzika, ir sveiki vyrai iki 40 metų amžiaus 
tą xakarą bus priimami į kliubą dykai.

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

9 kp. bendromis pastangomis 
buvo surengtos protesto prakal
bos prieš Lietuvos smurtinin
kus. Kalbėtojai buvo “Kelei
vio” redaktorius, .1. Neviackas, 
“Sandaros“ redaktorius K. Pau
lauskas ir p. 11. Garry, anglas.

Visi trys kalbėtojai aiškiai 
nupiešė smurtininkų biaurų 
darbų, kas juos prie to vedė ir 
ka tokia žvgis lemia Lietuvos 
liaudžiai ir krašto nepriklauso
mybei.

Pertraukoje lapo vienbalsiai 
priimta protesto rezoliucija, 
kuri seka žeminus, taipgi tapo 
surinkta 32 dol. aukų kovai su 
Lietuvos smurtininkais.

I Keikia pastebėti, kad Cam- 
dridge pažangioji visuomenė la
bai pasipiktino smurtininkų 
žygiu ir pasiryžusi kovoti su

Gražus šokis
Rengia

Draugystė Ražancavos

Vasario-Feb. 13 (L, 1927
Šv> Jurgio Svet.

Aubum Avė. ir 32nd Place

Pradžia 7 vai. vak.
Muzika ( HAPMAN BANĮ)

Įžanga 50c

Rezoliucija prieš Lietuvos 
smurtininkus

Pasklydus žinioms Amerikoj, 
kad naktį 16 d. gruodžio Lietu

-vos sostinėj, Kaune, fašistai ir 
klerikalai ginklu padare per
versmų Lietuvoje, vidurnaktyj 

j užpuolė Lietuvos žmonių rink- 
i tų valdžių, kad Prezidentas I)r. 
Kazys Crinius ir ministeriai ta
po suimti, Seimo atstovai ap
siausti smurtininkų būriais;

Kadangi šitas perversmas 
dešiniųjų klerikalinių politinių 

padarytas, 
priežasčių, 
partijiniais

a) Griežtai smerkiame per
versmo įvykintųjų* ir jų smur
tų, kuriuomi sumindžiojo Lie
tuvos konstitucijų ir demokra
tijų ir padarė neapskaitliuoja- 
mus Lietuvai nuostolius;

b) Nepripažystam naujai su
darytą Lietuvos valdžių teisėtų 
krašto valdymui, kuri sudaryta 
yra smurto keliu ir sumindžio
jus Lietuvos Konstitucijų, ir jos 
nepri pažinsime iki tol, kol ne
bus atstatyta teisėta Lietuvos 
liaudies rinktoji valdžia, einan
ti konstitucijos dėsniais;

c) Griežtai reikalaujam, kad 
perversmo Įvykintojai kuogrei- 
čiausiai atstatytų teisėtų ir 
konstitucija paremtų tvarkų 
Lietuvoje, kuri laivo prieš 
smurto įvykinimų.

d) Vienatinę ir teisėta Lietu
vos valdžią mes laikome Vals
tybės Prezidentą Dr. Kazį Gri
nių, Ministerį Pirmininką My
kolą SI; ževičių ir jo vadovau
jamų ministerių kabinetų.
c) sius rezoliucijos nuorašų 
įasiunčiam Lietuvos Valstybes 
Prezidentui Smetonai, Ministe- 
dui Pirmininkui Voldemarui, 
Lietuvos Seimui ir Lietuvos at
stovybei Amerikoje ir skelbia
me lietuvių spaudoje.

Pirm. J. A. Valeika
Sekr. V. A. Visminas.

’ be save demokratiška valstybe. 
, Faskiaus nurodė kas buvo Lie- 
tuvos respublikos tikrieji rėmė
jai ir iškėlė į aikštę kaip kleri
kalai fašistai ir karininkų gau
jos atliko save) begėdiškų bjau
rų smurtų dėl Lietuvos darbo 
liaudies ir taipgi padare pačiai 
valstybei milžiniškus nuosto
lius. Paskiau perskaitė protes
to rezoliucijų, kuri tapo vien
balsiai priimta. Tas parodė, 
kad So. Omabos lietuviai nepri
taria \Aetuvos užurpatoriams.

Po rezoliucijos priėmimo P. 
J. Juzeliūnas aiškino kokis 
skirtumas yra tarp respublikos 
ir diktatūros. Iš to jo kalbos 
kožnam vienam klausytojui bu
vo aišku, kad demokratiška 
valstyl.ė suteikia savo pilie
čiams daug daugiau teisių ir 
laisvės, ne kad kruvinos dikta-

Gerai Miega ir valgo kas tik
jai patinka

"NU|ra-Tone mini pagelbėjo laimi daug." 
raito ‘Mi** Nante Currin, Ardmore, Tenn., 
“Pirm negu a* pradėjau vartoti jaa, a* labai 
kentėjau nuo gnsų viduriuoto. Mano širdis ir 
nervui tiek man darė nesinagumo, ktul aS 
negalėjau miegoti naktimis. Dabar aA miegu 
gerai ir ga'.’u valgyti ka* man patinka be 
baimė*.”

Nuga-Tone *uteikia turtingi, raudoną krau
ją, stipriu* nervu*,- padaro Kvetkai* ir stip
ria* vyru* ir moterį*. Ji* sutek* jum* gerą 
apet'.tą, pataisys vlrAklnimą, praAalin* inks
tų ir kepenų nemalonumu*, praAalin* užkie
tėjimą ir padaugins jūsų sunkumą. Nuga- 
Tone stimuliuoja ir stiprina nervu* ir kitu* 
svarbiu* organus, suteikia raudonumą pagel
tonavusiam veidui, pagražina veido komp
leksiją ir suteikiu daugiau energijos ir stip
rumo. Vartokit keletą dienų ir pastebėkit 
d dėl| pasitaisymą abelnos *avo sveikato*. 
Bet ž u rėk it, kad gautumėt tikrą Nuga-Tone 

pavadutojai yra be vertė*.

Brighton Music & 
Jewelry Store

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

C. J. GURIN 
4216 Archer Avenue 

Chicago, III.

Garsinkite?. Naujienose

Bus vienas linksmiausiu vakarų. Kviečia visus
KOMITETAS

i grupių pastangomis 
be aiškių ir svarbių 
vaduojantiems tik 
dėsniais, ir

So. Omaha, Nebe
Protesto mitingas

Sustok! Žiūrėk! Klausyk!
$500 Dovanomis $500

Maskaradu Balius
Rengia Lith. Morning Star B. & P. Club

Subatoj, Vasatm 12, 1927
M. MELDAŽIO SVETAINEI,

2214 W. 23 PI.
Pradžia 7:30 vai. vakare 
Muzika John Rakausko

mais perversmo vykintojai su
mynė Lietuvos konstitucija ir 
demokratinius principus, smur- 

į to jėga pagrobdami valdžių i 
f savo rankas, ir

♦
Kadangi šitokie anli-dcmokra- 

, tinių Lietuvos grupių žygiai 
yra be galo pavojingi net Lie- 

j t u vos- nepriklausomybei ir

Vietinių Lietuvių Draugijų 
komitetas surengė sausio 23 d. 
Jono Armoškos svet., masinį 
mitinga prieš Lietuvos smurti
ninkus, ginkluota jėga n u vertu
lius teisėtų demokratinę val
džių ir įsteigusius fašistinę 
Smetonos-Voldemaro diktatūrų

duje ir užsieny j,

su-
vi-

PRAKALBOS
'lemoje:

Kokios Tvarkos žmonės 
Pageidauja

Kokia Ta Tvarka Bus?
čia kiekvienam bus žingeidu gir

dėti tikrus darodymus iš Švento Ka
što ir .kitokią raštų. Kalbės F.

Susirinkimų atidarė draugė 
M. Akromienė ir( pristatė P. J. 
Juzeliūnų, kad jis paaiškintų 
kokioje padėtyje dabar randas 
Lietuvos liaudis ir visa Lietu
vos valstybė. P. J. Juzeliūnas 
nurodė gana aiškiai kaip Lietu
va po pasaulino karo pasiskel-

(iarsinkities Naujienose”

Neri., Vasario 13 d.; 1927 
11’45 S<>. Michigan Avė. 
ROSELAND, ILL.

Nuo <3 vai. po pietų 
IR č. S. P. S. SVETAINĖJE 

Prie 48th ir llonore St. 
Chicago, III.

Pradžia nuo 6 vai. vakare 
įžanga liuosa; nebus kolektų 

Rengia ir kviečia T. B. S’. S.

------------- ,------————-a
WMNEf2 3OOS. PRESENi

JOHN

BAPPM
IN

"WHEN A MAN lOVES“
WITH

DOLOR&ę COSTELLO
VITAPUONe 
w QrQS<?ntdtions 

wooos
Atsidarys Pėdnyčioj, Vasario 
Aprubežiuotas skaitlius perstatymų. 

Tikietai parduodam; dabar.

Protestas prieš Lietuvos 
smurtininkus

Kadangi šių metų gruodžio 
17 d., perrengiant Lietuvos vi
suomenei pagerbti Lietuvos
prezidentų Kazį Grnių dėl jo 
30-tų metų gimimo sukaktuvių, 
ginkluoki klerikalinių fašistų 
r karininkų gauja nakties mė
li užpuolė prezidentų, minis- 

lerius ir Seimų ir smurtu nu
vertė teisėtą Lietuvos valdžių; |

Kadangi lie krikščionių de- 
Tiokratų ir tautininkų sukurs
tyti smurtininkai suėmė šimtus 
lofialistų, uždarė laikraščius, 
dtreftipė darbininkų organiza

cijas, pasigrobė jų iždus ir pa- 
dskelbe save esant nauja Lie
tuvos valdžia;

Kadangi jie įvedė krašte dik- 
tatuuų ir dabar žada pakeisti 
lapublikos konstitucija taip, 

kad jie gidėtų valdyt kraštų 
prieš žmonių valių, tai

Tebūnie nutarta, kad šis So. 
Omahos vietinių Lietuvių Drau
gijų komiteto sušauktas masinis 
mitingas sausio 23 d., 1927 m., 
Jono Ąrmoškos svet., 36 ir U 
gat., So. Omaha, Nebr., kelia 
griežčiausį protestų prieš kri
kščioniškus ir tautiškus .fašis
tus ir jų begėdiškų smurtų; ir 
taip pat'

Tebūnie nutartu, kad šis ma
sinis susirinkimas pareiškia, jo- 
gei Smetona, Voldemaras ir jų 
sėbrai yra ne Lietuvos teisėta 
valdžia, bet besųžiniški uzurpa
toriai, sulaužė savo priesaiką ir 
sumynė krašto Įstatymus; ir, pa
galiau,

Tebūnie nutarta, jogei šis su
sirinkimas reikalauja, kad tuo
jau Lutų surgųžinta laisve ne
kaltai suareštuotiems žmonėms, 
spaudai ir darbininkų organi
zacijoms ir atsteigta konstituci
nė tvhrka Lietuvoje. Kol šitie 
reikalavimai nebus • išpildyti, 
Amerikos lietuviai neduos jo
kios paramos Lietuvos valdžiai!

šito?, rezoliucijos kopijos nu
tarta paskelbti spaudoj ir taip 
pat pasiųsti Lietuvos pasiunti
nybei Washinglone, Smetonai, 
Voldemarui ir Stulginskiui, 
Kaune.

Pirm. Antanas Poškus 
Sekr. M. Akromienė.

Peoples Furnitūrų Co. Krautuvėse
Šią Savaitę Rasite Nepalyginamas Vertybes

Ant Grojiklių Pianu
Veikite tuojaus — Matykite šiuos bargenus šiandien!!

Hampton Grojiklis pertaisytas..............................  $145.00
Kcrzheim GrcjiŲis kaip naujas pertaisytas .... $180.00 
Farrand Cicilian Grojiklis pertaisytas........... $180.00
Gulbransen Grojiklis 3 mėnesius vartotas...... $195.00
Solo Cornerto Grojiklis kaip naujas...... .......... $230.00
Marshall Grojiklis Demonstratorius.................$275.00
Gulbransen Grojiklis Demonstratorius .......... $275.00
Kimball Grojiklis Demonstratorius .. ................ $395.00

Desėtkai kitokių augštos rųšies grojiklių pianų, 
kurių čia visų negalima surašyti, dabar turime išpar 
duoti už mažiau negu pusę jų tikros verčios.

Vartoti pianai yra gauti į mainus ant Kimball 
pianų, kurie yra pertaisyti ir pilnai užtikrinti duoti 
užganėdijimą.

Su virš minėtais pianais duodame Suolelį, 25 Vo
lelius ir lempą veltui.

i ♦

Labai lengvais išmokėjimais

po 50c., 75c., $1.00 ir $2.00 į savaitę

4179-83
M. KEŽAS

urniTURE FO"

PIANŲ

Archer Avi
Vedėjas

KRAUTUVES

Avė., 1922-32 So. Halsted St.
J. NAKROŠIS, Vedėjas.

KONCERTAS ir BALIUS |
Rengia

CHICAGŪS LIETUVIŲ AUDITORIJOS BENDliOVE

V A
LIETUVIŲ SCENOS MYLĖTOJU RATELIS

Scenoje Stato Keturių Veiksmų Dramos Vaizdelį

Vasario-Febu 13, *26 j

Mlioi, Vasario 13 d., 1927 m.

LIETUVIO AUDITORIJOJ,
3133 So. Halstcd St.

Pradžia 4:30 P. M

Koncertas bus labai gražus po vadovystes p. p.. Sabonių. 
Koncerte dalyvaus atsižymėję dainininkai ir dainininkės, 
smuikininkai, duetai, kvartetai, solistai ir taip toliau.

Šitas koncertas yra paminėjimo trijų metų sukaktuvių 
nuo Auditorijos atidarymo.

Kviečia visus dalyvauti BENDROVĖS KOMITETAS.

Ka T h
Strumilo Svet

158 East 107th Street
Pradžia 6 vai. vak.

Bus visos naujos dekoracijos ir nauji rakandai.

Vaidins:
f

J. J. Zolp, A. Barčius, J. Useliutč, Br. Liudkevičius,
M. Dundulienė, J. Shimkus, M. Indreiienė.
Po vaidinimo šokiai. K. Pociaus Orkestrą.

Kviečia L. S. M RATELIS.
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šiame “Naujienų
Gerų vc

asirvžim: !

neš, 
ra save

antra

me konteste jos

žmogus
Jis vis eina per žmo-

ni šiame

turi vieną

ja, su pasiryžimu eina 
kslo. Musų laikais 
jauname amžiuje ir 
gracija pasiryžime 
bile galimą tikslą,

P. Stahncf 
tus. Nėra 
dinge veikin 
mcK/.s liesuti

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Honoratų Komisija: Kontesto Numeratorius:
ANTANAS OLŠEVSKIS, ANTANAS RIPKEVIČIUS.

SOPHIE KKASAUSKIENfi, Kontesto Vigilijus:
D R. STEPONAS BĮ EŽĮ S. JONAS JANKUS.

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

Musu Kontesto Veikėjai
Zofija Mikutaitis 
a įsiregistravo veikli!

Oficialiai kontesto re- 
paskeibla. Ji 

Naujienų” draugų 
iškal-apie 

no davė 
itive kontesl 
o Į»al ne, k a 
I us pirmoji 
bei ji nebus ir paskutinioji. Jos 
taktas, simnatiškas būdas ii

padės jai

šiame ?
ma negu
gistracija buvo
sužinojus iš

rengiamą
.pasižadėjimą būti ak-
kontestante. Gal klysiu

ne

vi

v ra- dirbi) ir sunkini dirb- 
kad padarius gerą biznį 
ujienoms” ir sau laimėjus 
inkamą dovaną sulig gau-

prie ti- 
moterys 
dar su 

gali pasiekti
pertat ne-

o gero ir nau- 
kur musų Slal- 
iiK.tų. Pirmam: 

jis laimėjo 
konteste ir 
darbuojasi, 

su geležine

Aaujienų ne- 
namuose. Nu- 
r jau prisiun

čia naują prenumeratorių. Mat,,
jis nori sunkaus darbo. Jam nė
ra kas veikt pas tuos, kurie jau 
skaito; ji.m rupi paargumen- 
tuot, tik gražiai, neužgaunant 
ypatus. Net priešingi jo nuo
mom i žmonės jį myli ir gerbia 
ir kalbina, kad ateitų pasikal
bėti. Jam to tik ir reikia.

P-as Mankus buvo vienas pir
mųjų veikėjų Chicagoj. Jis ir 
dabar darbuojasi draugijose. 
Turėdamas daug draugų užsė
dėjo r* ai estate biznį, .lis vi
siems savo kostunieriams Ga

parduosiąs namo, jei neužsira
šytų pas jį “Naujienų”. Jam 
Lutų gerai Paige’iukas savo kos- 
tumerius pavėžinti.

P-as Mankus yra “Naujienų 
didelis patriotas. Be jo, kaip be 
druskos, butų “Naujienų” kon- 
teštas.

Nuo senų laikų, kuomet bu
vo karaliai ir carai, musų Po
vilas jau buvo jų didelis prie
šas. Jis tik knygas ir laikraš
čius skaitė ir juos platino. Šian
die ji carai jau dingo. P-as Mi
ller galėtų pelningesnį darbą 
dirbti, bet jis pasiskyrė darbą 
apšvietus įstaigoje — Aušros 
knygyne. Jam ir tinka tas dar
bas,

dainuoja 
neužten- 

jis dainuoja

P-as-Miller yra rėmėjas dai- 
1.7s draugijų. Neskaitaht drau
gijas, kuriose jis darbavosi ir 
darbuojasi, Povilas 
“Pirmyn’’ chore. Jam 
ka vieno choro,
iar “Birutės” chore. Jis yra ir 
'Birutės” pįrmininku. “Naujie
nų” konteste p. Miller darbuo- 
asi išsijuosęs. Būti “Birutes" 
irmininku be mitomobiliaus ne

kaip išrodo. Jam reik auto ir 
Js įį turi laimėti šiame kontes- 
e. Jam netrūksta draugi] ir jie 

parems jį šiame konteste.

Juozas Grušas
štai jum ir pats muzikantas!

‘-as Grušas 
auto, 

kantu.
i

yra sūnūs inuzi- 
drauge ir tėvas muzi- 

Jo du sunu ir dvi duk- 
visi muzikantai.
Grušas yra progresyvis

• n ogus. Jis visada buvo su 
Naujienomis”, šiame “Naujie- 
ų’’ konteste p. Grušas kentė, 
ntč, b: t neiškentęs sušuko: 
“Duokit progą ir muzikali

ai dalvvauti ‘‘Naujienų” kon-
stu!”
l’-ui Grušui reikalingas ati- 

.cmobilis. Butų puiku matyti 
važiuojant Grušų visą šeimą 
įsikrovusius triubomis, būg
nais, smuikomis ir klernetais.

-as Grušas jau senai to užsi- 
arnavo visuomenės darbą dirb

damas. Kiek jis privargo moky
simus Jaunuolių Orkestrą! Chi- 
••agieciai, pagelbėkime p.

ii laimėti auta!

t ’

Vincas Nainius

Grtt-

yra tikras lietuvis
-as Nainius savo biznį

su

kontestas jo akyse yra syarbes- 
,'is. Kaip ateina pas p. Nainių 
pirkti valgomų produktų, 
iirmiausia sako: 
int metų 
oilvui, tai 
gyti!”

Jis yra
dinas štukų. 
pasako kokį nors juokingą 
anekdotą. Tai vis nuopelnai jo 
skaitymo gerų raštų.

jis 
Ar užsirašei 

Naujienas? Jei duoti 
duok ir protui val-

linksmas žmogus ir 
Jis kiekvienam

Justinas Tarvidas
“Negaliu aš sudėjęs rankas 

namie sėdėti, kuomet eina 
“Naujienų” kontestas padaugi
nimui skaitytojų, čia ne vieno 
darbas, reik visiems dirbti, kad 
suvienijus lietuvius. Mes turi
me visi dirbti, kad būtume vie
nos tautos sūnus ir dukterys.”

”7

NAUJIENOS, Chicago, III.

Mrs.KORESPONDENCIJOS st.

Lawrence, Mass.
Jlotei y« Ir itiuig)

Draugijų veikimas

S vakaro. Kitu lai

k u oagul būt artį.

150,000
r

r

skai

Lietuviai Advokatai
Juozas K. Rekašius

še

Telefonai:
(Manifestas)

Namų Tel.: Hyde Park 8395
Amerikos

kontesto”, sako p.
šius.

A. J. Gnižinskas

A

U iii veria

Runk

KAINA 
30c.

Viriuje
Auto

sąmoningam
visuome-

nei vienos
čionai gi-

“Aš nesu profesorius, kad žo- įr įgaliota' rūpintis 
dzin mokinti kitus; yra knygos lietuvių tautiniais

prie to neprieitų.
Credo”, pa

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Motery Eigą

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

Telefonas Canal 1912 
Naktini# Tel. Fairfax 8858

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Lietuvis Advokatas 
2221 W, 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare !
Seredoj ir Pėtnycioj nuo 9 iki 6 1
Nedilioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. I

St., Brooklyn, N. Y. imdamaI ir burdami savo spėkas apie 
domėn tuos politinius įvykinsi Tarybą, Amerikos lietuviai ga- 

Bespublikoje, kurie ės atsilaikyti prieš tuos pavo-

draugijas, vietines ir iš kitų 
miestų, kviesti geriausius kal
bėtojus ir miesto valdininkus. 
Viskas atsibus savame name.

—M. B. Sviruoklis.

i'-as larvydas taip 
ii įstojo į “Naujienų” 
armiją. Taip, kas nori 
dirbėti, tas ir gražių 
tų susilauks. Gražus,

Patyrusi gydytoja ir akušėiė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

......... -....r ■■ --■■■■ ■■
Phonp Pullman 0621

Ką tik grižo iš Europos
Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS’

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

Nedėlioj 10 iki 1

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvon 

Hkaudejima

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

DENTISTAS
1340 So. 4«th Ct, Cicero, III..

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro
Apart nedidi eilių ir Seredų

partijos 
socialistai ir ko
si sudarė bendrą

jums galingasai, prakaitu 
pelnąs sau ir savo šei- 

proleta- 
Mažai jis kalba, bet daug

Amerikos Lietuvių Tarybai Bet šito pasiekti galima fik
savo metiniame suvažiavime I tai bendromis demokratinės vi- 
sausio 16, 1927 m. laikytame Riomenės jėgomis. Tiktai dirb-

Akių, Ausų, Nosies 
ir Gerklžs Ligos 

Gydomos Eksperto 
27 metei pri? State St.

kontesto 
“N.” pa- 
rez ui ta
msiomis

savo kalboje p. Tarvidas suras 
“Naujienoms” daug naujų 
tytojų.

Yards 4851 
Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUfiERKA 
3252 So. Halsted

ir puikus laikraštis “Naujic 
uos”,

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Gydytojas ir Chirargaa

Specialistas Moteriškų, Vyrišką,

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

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Na- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 diaa.

Telephone Yards 0094

DR. MAURICE KAHN 
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

nos Kreipkitė* si 

reikalais nuo 12 ik

SU 
PAVEIKSLU

■MM

Mrs. MiCHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Tel. Yards 1119
BaigiiKi akuše
rijos 
ilgai j 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, visokio
se ligose 
gimdymo, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar Ii 
kitokiuose rei
kaluose mote 
4ms ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite da 
gelbą.

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

kad jeigu nieko nedarysime, tai 
trečia musų tautos dalis turės 
žlugti svetimtaučių bangose. Iš 
kelty šimtų tuksiančių lietuvių, 
iš visų musų organizacijų ir į- 
staigų liks tiktai atminimas, 
kad Jungtinėse Valstijose gyve
no kitąsyk lietuviai. Bet Ame
rikos Lietuvių Taryba darys 
viską, kad
Ji paskelbs savo 
reikš savo uždavinius ir pasa
kys, kas ir kaip reikia daryti, 
kad Amerikos lietuviai galėtų 
save išlaikyti ir savo broliams

A. L. Tautinės Sandaros 12 
k p. užkvietė visas vietines 
draugijas, kad bendrai apvaikš
čioti Nenpriklausomybės. šven
tę 16 d. vasario ir užprotestuo
ti prieš Lietuvos fašistus, ku
rie m'legališkai pasiėmė Lietu- 
vas valdžią. Pirmas- visų pro- 
gresyviškų draugijų delegatų 
pasitarimas įvyko sausio 30 d., ’ V: iiybės svetainėje, 193 Grand| darni vienybėje kultūros darbų 
L. t'. K Ii ubo kambariuose. De
legatus pasiuntė visos pašelpi- 
.iės draugijos ir kliubai, daly-l.Lietu vos 
vauja ir politiškos partijos ; prasidėjo gruodžio 17 d., 19261 jus, kokie jų Jaukia ateityje, 
jandariečiai, 
nunistai. ' 
Tentą prieš Lietuvos fašistus.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
protesto rezoliucija

kolegiją.* 
praktika* 
Pennsyl* 

ligon* 
SąŽi- 

patar-

prieŠ 
laike 

ir p<

Tel. Lafayette 0094

E V. KROKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

vasario 20 d., nedėlioj po pie
tų, kaip 2:00 vai. Nutarė kvies
ti visų partijų kalLStojus. De
legatai nutarė da vieną susi
rinkimą turėti prieš įvykstant 
prakalboms ir protestui. (Labai 
keista, kad į tą “bendrą fron
tą” tapo priimti ir komunistai, 
kurie nepripažįsta demokrati
jos ir šmeižia socialistus. Red.)

Lietuvių l’kėsų Kliubas, ruo
šiasi prie didelių iškilmių—ap
vaikščioti savo 20 melų sukak
tu ve.;, gegužio 7—8 dd. Suba- 
toj bus balius-šokiai, nedėlioj— 
p raki bos ir vakarienė. L. (’. 
Kliubas planuoja kviesti visas

m., tūlos smurtininkų grupės |- Todėl ’faryba ragina organi- 
nepateisinamu ginkluotu puoli-puoti visose kolonijose pašalpi- 
mu teisėtai sudarytos Lietuvos Į nių draugijų ir kitokių organi- 
Respublikos Vyriausybės, vien-1 zacijų vietines tarybas ir dėtis 
balsiai ir griežčiausia pasmer-1 urie Amerikos Lietuvių Tary- 
kia tų smurtininkų darbus*, ku- bos. 
rie pastatė didžiausio pavojun I 
/isų Lietuvos žmonių gyvybę, I 
Tirtą ir saugumą, sutrempei 
Lietuvos Respublikos konstitu-Į 
•iją, įstatymus ir žmonių tei
sėtą valdžią, ir kurie grąsina I 
net pačiai Lietuvos nepriklau-| 
somybei.

Tolinus, Taryba griežčiausiu 
protestuoja prieš dabartinę ne
teisėtai sudarytą vyriausybę, 
prieš josios įvestą terorą, įvedi
mą mirties bausmės ir masinių 
areštų demokratingai nusista
čiusiu žmonių.

Amerikos Lietuvių Taryba 
reikalauja, kad vyriausybė bu
tų tuojaus atsteigta Lietuvoje 
teisėta, Konstitucinė Lietuvos 
Respublikos valdžia, kad tuo
jaus butų sugrąžinta žodžio, 
spaudos susirinkimų ir organi
zacijų laisvė, ir kad butų pa- 
liuosuota neteisėtai areštuoti 
žmonės.

Pagaliau, Amerikos Lietuvių 
Taryba pareiškia, kad ji, lygiai 
kaip ir visa Amerikos Lietuvių 
Visuomenė, rėmė ir ateity rems 
tiktai teisėtą demokratinę Lie
tuvos Respublikos valdžią, ir 

[griežčiausia priešinsis bile ko
kiai valdžiai, sudarytai smurto 
budais, arba kokiais nedemo
kratiškais Lietuvos Respubli
kos Konstitucijos iškraipymais.

Am. Liet. Tar. Valdyba:
F. J. Gagočius, 
Nadas Rastenis, 
V. F. Jankauskas, 
D. P. Pilka, 
J. V. Grinius.

Am. Liet. Tar. Valdyba:
F. J. Bagočius, 
Nadas Rastenis,
V. F. Jankauskas,
J. V. Grinius, 
D. P. Pilka.

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 kjla 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 aptiekos parduoda Hill’s.

TEMYKIT
KAD BUTŲ W

(ASCAM >QUININE

RAUDONA
DĖŽUTĖ

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

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

DR. G. SERNER 
(LIETUVIS)

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

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

(vairus Gydytojai

mynelei gyvenimą 
ras
jis žino. Jo vaikučiai gražiai iš
mokyti ir švariai parėdyti. Kas 
juos išmokino atidaryti duris 
išeinančiam ir maloniai kalbė
ti? P-as Rekašius išmokino, o 
jis išmoko skaitydamas knygas 1 
ir. laikraščius. Jis norėtų matyt!
visus lietuvius gražiai elgiantis įkurta Penktame Visuotiname 
ir santaikoj gyvenant. [Amerikos Lietuvių Suvažiavime

Amerikos 
ir kultūri

niais reikalais, kaip lygiai ir

Amerikos Lietuviu Tarybos 
atsišaukimas

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. k Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vak kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliopiis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

®-DR. HERZMAN
—- IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas p«r 15 
metų kaipo patyręs gydytoja®- 
chirurgas ir akušeris.

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

Ofisas Ir Laboratorija: 1025 W. 
18th St, netoli Morgan St.

VALANDOS4 Nuo 10—12 platų 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

, Dienomis: Canal 
8110. Naktį

South * hore 2288 
Boulevard 4186

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

kurį aš užrašinėsiu laike priaugančios musų kartos auk- 
Beka- Įėjimu, šiuomi kreipiasi į Ame

rikos lietuvių visuomenę, prašy
dama laikytis Tarybos “Credo’’ 
nustatytų principų ir eiti prie 
užbrėžtų jos tikslų. Musų vi
suomenė gali ir privalo prie 

i to prisidėti šitokiais budais:
L Remiant visomis išgalėmis 

i medžiaginiai ir moraliai Ame
rikos Lietuvių Tarybos darbus 
ir pastangas*.

2. Visoms draugijoms, kuo- 
( poms, kliubains, meno rateliams 
ir visoms musų visuomenės or- 

| ganizacijoms prisidedant prie 
Johnston City nėra skaitlinga Amerikos Lietuvių Tafybos nu- 

kolonija lietuviais, bet šitoje matytomis Tarybos statute są- 
mažoje lietuvių nausėdijoje raii- lygomis.
dusi nemažas sakičius “Naujie-^ 3. Kiekvienam 
nų” patriotų. P-as A. J. Gnižin- lietuviui skleidžiant 
s-kas yra vienas iš darbščiai!- neje tą mintį, kad visa organi- 
siųjų; jis iki šiam laikui nema- zuota ir demokratinį Amerikos 

turi veikti

K. JURGELIONIS 
advokaza® 

Miesto Ofisas
190 No. State St, Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Y arda 0141
Bylos vlsuore teismuose. — Ab
straktui. —• Ingallojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Kepublic 9600
---------- --------- .......... “

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:36 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

JOHN T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414

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

Res. 4624 So. Francisco Avė 
Tel. Lafayette 9477 

Nuo 7 iki 9 vakare

žai yra jau pasidarbavęs “Nau- . lietuvių visuomenė 
j ienoms”, o šiame konteste ža- iš vieno.
da parodyti ką Jobnston City 4. Nepraleidžiant 
lietuviai gali. Neabejotina, kad, progos neparaginus 
Gnižinskas savo žodį išlaikys, [ musios ir augančios jaunuome- 
kad ne tiktai gaus naujų skai- nes dėtis prie Amerikos lietu- 
tytojų “Naujienoms”, bet par-'vių visuomeninio darbo.
duos nemažai ir knygų kortų. Amerikos lietuvių gyvenimas 
Gero pasisekimo p. Gnižinskui. priėjo jau prie tokio laipsnio

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Naujienų Spaustuvė
Uniimi Spaustuvė
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12th STREET
Tel, Kedzie 8992

3511 16 Roosevelt Rd 
'; St i.ouia Ate.

CHICAGO, ILL.
numeriu, 
pacientai

Telefonus Boulevard 1939DR

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

Kdltor P. GKIGAITIfi

Kaltas, bet užsitarnau 
ja pasigailėjimo

Klimaičio 
” ’ buvo 
> d. Tuo- 

buvo išreikšta nuomone,

tautininkų ramsčiui 
armijos karininkai, 
anaiptol ne visi. O 

kareiviai daugumoje

DR. MARGERIS
3327 So. Hnlstcd Street 

Tel. Boulevard 8488
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—-2

BRENZA
Ofiso Valandos

9 iki 12, 1 iki 3 diena' 
ir 6:30 iki 9:30 vald&e

1608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago,^.111

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

KLERIKALAI PLANAVO 
“PUČĄ” PRIEŠ SMETONĄ?

v ra šituo klausiniu komunistų nusista 
•7

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

j nuo 9 ikt 11 vai. ryte, 
j nuo 6 iki 8 vai. vakare

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
x Chicago. III. <

NAUIIF-NOS
fhe Lithaanian Daily Nem 

Publiahed * DaOy Except Runday 
by tbe Utboanian Daily Pah. 
C#. lac.

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

KITIEMS NEPRIPAŽJSTA, NEI LAISVĖS, NEI 
GYVYBĖS TEISĖS.

Daktarai, kurie rašosi į dniu 
'gijas ir kliubus tik tuo tikslu 
kad pasižvejoti ten sau pacien

kuris laikosi šitokio “nusistatymo”?
Protestuodami prieš smetoninius smurtininkus, ko

munistai kovoja tiktai už savo partijos reikalus. Jie gina 
tiktai savo žmonių kailį. Jie, žinoma, turi teisę tai da
ryti, nes teisę ginti savo kailį turi kiekvienas žmogus ir 
kiekviena partija. Bet jie nekovoja už visų žmonių taisvf 
ir gyvybės saugumų. Priešingai, jie aiškiai pasisako, kad 
socialistams, liaudininkams ir visiems kitiems žmonėm’ 
toje tvarkoje, už kurių komunistai kovoje, vietos kaip: 
laisviems piliečiams nebūtų! Tiems žmonem^komunis- 
tai nori įvesti diktatūrų — gal būt dar žiauresnę ir krūvi- 
nesnę, kaip dabartinė Smetonos diktatūra.

Ar tai ne tiesa? .
Jeigu ne, tai tegu komunistai pareiškia kartų ant vi

sados, kad jie stoja ne už diktatūrų, bet už demokratijų. 
Tegu jie pasmerkia Kruvinuosius Rusijos budelius, kurie 
neduoda žmonėms laisvės nė tiek, kiek Kauno diktatoriai.

Kai jie tai pareikš, tai “bendras frontas“ susidarys 
kaip bematant. Bet ne ankščiaus!

Tuo gi tarpu demokratijos šalininkai kovos prie fa
šistinį smurtų ir terorų toliaus — iki pergalė nebus Lie
tuvos žmonių pusėje.

Sausio 25 d. Tarptautinio 
Profesinių Darbininkų Sąjungų 
Susivienijimo (Amsterdamo In
ternacionalo) sekretoriatas pa
siuntė Lietuvos prezidentui 
Smetonai laiškų, kuriame griež
tai protestuoja prieš Lietuvos 
darbininkų profesinių sąjungų 
slopinimų.

VĖL ATGIJO “EINHEITS 
FRONTAS”

Svajonės apie dolerį praside
da nuo mokyklos suolo. Lova- 
nai piaustoma ir lekcijos iš
mokstama ne tuo tikslu, kad 
vėliau butų galima sergančiųjų 
kentėjimai palengvinti. Studen
tai galvoja apie dolerius, auto
mobilius, namus ir jaunas 'pa
čias. Martin piktinasi, protes
tuoja, bet studentai tik juokus 
iš jo

DENTISTAS
4193 Archer Avenue 

Brighton Park
Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vok. Seredomia pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

pritaria .socialdemokratams ir 
liaudininkams (sako, kad armi
joje turį įtakos net ir bolševi
kai). Dauguma ūkininkų taip 
pat yra Smetonos priešai, ne
kalbant jau apie darbininkus.

. Taigi nebus nuostabu, jeigu 
Lietuvos smurtininkai neužilgio 
atsidurs padėtyje to vilko, ku
ris- įkišo savo uodegų į aketę.

UNIJŲ INTERNACIONALAS 
PROTESTUOJA

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago. Iii.

Tel. Boulevard 2160
— Vai and— 

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

U P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS 
Drnfistaa

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefoną* Uendock 2615

Trys stambiosios partijos 
Klaipėdos krašte Volkspartei, 
Landvvirtseliaftspartei ir Social
demokratų partija 
bendrų pareiškimų, kuriame sa
koma, ’ kad seimelio paleidi
mas esąs nepamatuotas ir todėl 
laužus Klaipėdos konvencijų.

Reikia manyti, kad tos trys 
partijos sutartinai stos ir į rin
kimus, kurie įvyks kovo I d. 
Nors Klaipėdoje, kaip ir visoje 
Lietuvoje, veikia karo stovis ir 
aštri spaudos cenzūra, bet vo
kiečiai tikisi rinkimus laimėti.

Pakistanu4 seimely j vokiečių 
buvo 27, o lietuvių 2.

i -vienus čiepys, o ki- 
Tuo būdu bus progos

vieloj ofisą, 
atvės 

gatvekarių linijų 
telefono 
galėtų

Phone Pullman 3213
Dr. A. J. Tanancvičius
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10821 Michigan Avė.
Ofiso valandos: 8—10 ryto, 

1—3 po pietų, 7—9 vakare

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

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

me naujo ] 
niško. Tikslas 
tininkus 
sodinti Krupavičių. x 

“Viršminėli žmonės leido 
‘Tautos Valią’, kuri aiškiai 
pasisakė prieš dabartinę val
džių ir šaukia prie diktatū
ros. Padaryta pas tuos ponus 
krata įnirtę, kad laikraščio 
leidimui pinigai buvo gauna
mi iš Vokiečių. Manoma, buk 
Tomkus yra gavęs 70,000 li
tų laikraščio leidimui. Siūlas 
eina aukštyn, bet turbūt bus 
susitaikinta. Mekleriais bus 
pačių tautininkų kunigai. Iš 
1,000 karininkų vos 10 žmo
nių yra krikšč. dem., taigi 
apie militari perversmų sun
ku buvo ir kalbėti. Planas
buvo šioks: Nužudyti Volde
marų ir Smetonų. Vieton
Smetonos automatiškai ieina i *■
Stulginskas kaipo seimo pir
mininkas ir darosi valdžios 
galva. Sudarant kabinetą ir
gi įeina savo (klerikalų. “N.” 
Red.) žmonės ir paskui jau 
elgiasi sulig reikalo.

“šeštadieny, sausio 15 d., 
buvo kalbėta apie areštą svarf 
Dėsnių veikėjų. Dabar 
viskas pradeda aptilti ir 
tyt, kad tuomi viskas ir

Sinclair Le\vis’a Amerikos 
kritikai vadina musų laikų pra
našu. Skaitytojai didžiausiu 
nekantrumu laukia jo knygų 
pasirodant. “The Main Street” 
ir “Babbit”, jo labiausiai popu- 
liariškos knygos, pasidarė ben
driniu vardu tam tikrai žmo
nių rūšiai. ' Jo knygos išper
kama desėtkuis- tūkstančių ne 
tik Amerikoj, bet ir Europoj. 
Leidėjai lenktyniuojasi dėl jo 
knygų leidinio. Sakoma, kad 
už romanų “Arrowsmith” 
Levvis* susyk gavo $50,000. Be 
to, jis gauna tam tikrų nuošim
tį nuo parduodamų knygų.

Sinclair Levvis 
trečių metų, 
‘‘Arrowsmith’,. 

I I 4 

Ameriką skersai 
bo New Yorko ir

pasaulis su
sidėjo iš gydytojų ir sergančių
jų. Jaunystes įspūdžiai giliai 
įsmigo į atminti. Ir nors Levvis 
pasirinko laikraštininko profe
sijų, bet niekuomet negalėjo 
užmiršti tų žmonių, tarp kurių 
jis užaugo.

Romano “The Main Street” 
herojus yra daktaras. Bet tai 
lėliai paprastas žmogus su 
miesčioniškais supratimais apie 
gyvenimą. K;kita Dr. Mar
tin Arrovvsmith., romane 
“Arrovvsmith” herojus, 'lai 
nenuilstamas tiesos ieškotojas, 
kuris su visa siela yra atsida
vęs mokslui. Jam ne pinigai ir 
garbe rupi, bet tik mokslas.

Sinclair Levvis vaizdžiai ir 
suglaustai pasakoja skaityto
jams apie Martin’o gyvenimą. 
Kūdikystę Arrovvsmith pralei
džia amžinai girto daktaro ka
binete, kur, jis skaito mažai su
prantamas medicinos knygas. 
Nuo 1 1 metų amžiaus jis tam
pa daktaro-girtuoklio padėjėju. 
Toliau universitetas. Iš pradžių 

o paskui medi- 
i draugais-stu- 

tv irti na, jog 
tiek svarbu yra

Sinclair Levvis’o knygos.-—Mė 
gsta rašyti apie daktarus.— 
Romanas “Arrovvsmith”. — 

' Studentų svajonės. — Gyve 
n imas mažame mieste. —Ko
va su garbingais žulikais. — 
Chicagos klinika.—Mokslo į- 
staiga ir karjeristai.— Epi 
demija. — Nepasitenkinimas 
Laboratcrija miške. —Apkat 
tinimo aktas.

krečia. Ir jeigu ne Gott- 
tai Martin Arrovvsmith 
tokiu, kaip ir visi kiti, 

mestų medicinų.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milivaukce Are., Room 209 
Kaihpns North Avc. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletini šviesa ir diathermia

Kol komunistai neatsižadės savo chuliganizmo ir ne
paliaus šmeižę bei užgaulioję kitokių nuomonių žmones, 
tol apie “bendrą frontą“ su jais negalės būti nė kalbos. 
Jeigu jie supranta, kad tik bendromis visų laisvę mylin
čių žmonių jėgomis gali būt sustabdytas kraujo liejimas 
Lietuvoje, tai jų pareiga yra nedaryti to, kas toms jėgoms 
neleidžia susivienyti.

Mes turime jiems priminti da ir kitą, svarbesnį 
dalyką. •

Bendras veikimas gali būt tiktai tenai1, kur žmonės 
prisipažįsta vieni kitiems lygias teises. Socialistai reika
lauja lygių teisių visiems žmonėms; dauguma sandarie- 

taip pat. šitos dvi jiartijos todėl stoja už demokra
tiją ir priešinasi despotizmui. Socialistai ypatingai griež
tai smerkia politinį terorą ir mirties bausmes, kurias 
despotiškos valdžios vartoja savo politinių priešų nai
kinimui.

Bet koks 
tymas?

Visi žino 
vusiu daiktu”

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

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

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.

Klaipėdos vokiečiai vėl ėmė 
veikti sutartinai.

Esant Lietuvoje vai. liaudi
ninku ir socialdemokratu val- v • * 
džiai, organizuotieji darbinin
kai Klaipėdos krašte jau buvo 
atsimetę nuo buržuazinių vo
kiečių partijų. Keliais atsitiki
mais socialdemokratų frakcija 
Klaipėdos si imelyje balsavo 
kartu su lietuvių atstovais. Bet 
gruodžio 17 d. perversmas Kau
ne, tą plėtojimąsi nutraukė. Pa
leidus gi seimelį, Kai ai pėdos
krašto vokiečiai atgaivino ir 
“einheitsfrontą” (bendrą fron-

Daktarai, kurie visai neskai
to medicinos žurnalų ir knygų, 
L-ct jrydo žmones, kaip papras
tos kaimo bo)xvlcs.

Daktarai, kurie bando savo 
pacientams Įkalbėti tokias li
gas, kokių jie neturi, kad tuo 
budu galėjus išvilioti iš jų 
kuodaugiausia pinigų.

Sveikatos departamento vedė
jai, kurie ne žmonių sveikata 
rūpinasi, bet rašo tbalaganiškos 
rųsies atsišaukimus. O tai da
roma vien tik dėliai reklamos.

Profesoriai, kurie atsižada 
laboratorijų ir ligoninių ir eina 
pardavinėti “daktariškus bal-

“Tėvynės 
kančią, sausio 17 d. datuotų ko
respondenciją:

“Ir vėl naujienos! Suimti 
karininkai 'Tomkus ir Kli- 
maitis ir vienas valdininkas 
Barkis. Jie kaltinami rengi- 

pučo 
. numesti tau 

diktatoriumi pa

Mokslininkai, kurie 
da už dolerį.

Apkaltinimo aktas 
ir įtikinantis. Vcnok 
nuosprendis tarsi skamba: “Kal
tas*, bet užsitarnauja pasigai
lėjimo”. Saujalė teisingųjų iš
gelbės visą miestą griešninkų.

Jeigu mieste, kur studentai, 
daktarai ir tariamieji moksli
ninkai svajoja tik apie dolerį, 
dar randasi toks idealistas, kaip 
Dr. Martin Arrovvsmith, tai ne 
viskas pražudyta. 'Tos rųšies 
idealistams priklauso ateitis.

moj 
naudoti publikos 
mui
Insitutas, palyginamai 
ga mokslo įstaiga. 1 
Gottlieb, išgelbsti ir 
Arrovv jmith’ų.

Nevv Yorke prieš Martino 
akis stojas milionieriai, jų pa
čios ir profesoriai-karjeristai, 
kurie mėgsta vartoti skambias 
frazes ii* saldžiai šypsotis. Bet 
Marti n’ą jie nevilioja. Jis vėl 
prisiriša prie retortų, mikros
kopų ir matematiškų formulų 
ir dirba kartu sU Dr. (Jottliibu 
ir jo keliais draugais. Martįn 
visiškai atsiduoda mokslui. 
Lcora, jo žmona, kurią jis la
bai myli, bet tankiai visai ne
pastebi, ne tik kad nesiskun
džia, ale visuomet yra pasiren
gusi jam pagelbėti.

Profesoriai-karjeristai sužino 
apie Dr. Arrovvsmitbo moksliš
kus išradimus. Jie geruoju 
ar bloguoju nori priversti, kad 
jis savo išradimus spaudoj pa
skelbtų. Jk> iš kalno jau sva
joja apie lą reklamą, kurių tu
rės susilaukti McGurk Institu
tas. Dr. Arrovvsmith priešina
si reklamai; jis hori savo išra
dimą labiau ištobulinti. Kaip 
tik tuo laiku pasirodo praneši
mas, jog lyginai tok j pat išra
dimą padare franeuzų mokslinin
kas. Martin paliekamas ramy-

Apie 'Tomkaus ir 
suėmimą “Naujienose 
pranešta jau vasario " 
met 
kad juodu yra krikščionių de
mokratų įnagiai, kas dabar pa
sitvirtina. ,

Lietuvos klerikalai, vadinasi, 
jaučiasi, kad gruodžio 17 d. per
versmas jiems neatnešė tos “lai
mės”, kurios jie lauke. Mykolas 
Juodasis (kun. Krupavičius) no
ri, kad įvyktų dar viena “revo
liucija”. Bet kulkas jam, varg
šui, nepasiseku.

DR, MARYA 
DOWIAT~SASS

1707 W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų

liktų 
arba

Ik’t Max Gottlieb, bakteriolo
gijos profesorius, užkrėtė Ar- 
rovvsmitb’ų savo cntdziazmu 
prie mokslo. Martin užsidega 
ir ilgas naktis praleidžia labo
ratorijoj. Seno mokslininko 
Martin negali užmiršti. Baigęs 
medicinos* mokslų, jis apsigyve
na mažame North Dakotos 
miestelyj. Ko jis gali tikėtis 
provincijoj ? Užsiauginti pilvu
ką, išsidirbti neblogų praktikų, 
lošti pokerį ir karts nuo kar
to pasigerti.

Nuo tokio likimo išgelbėjo jį 
pakvietimas į lovvos miestą 
Nautilus dirbti sveikatos de
partamente. Bet ir čia Dr. 
Arrovvsmith negali nurimti. Jis 
veda atkaklią kovą su profesio
nališkais politikieriais, kyšinin
kais, fabrikantais ir su viso
kiais gerbiamais ir garbingais 
žulikais. Kova sunki ir nelygi. 
Martin tampa nugalėtas, ko ir 
buvo galima laukti.

'Tašyk Martin atvyksta i vil
ną ('hieagus kliniką. čia jis 
automatiškai daro ana!ižus, eg
zaminuoja turtingų pacientų 
kraują ir ginčijasi su Dr. Duer, 
savo mokslo draugu. Karts 
nuo karto jis užsimiršta ir va
dina save “niekam tikusiu mo
kslininku’’.

Ant galo, užstoja kritiškas 
momentas. Dr. Duer reikalau
ja, kad Martin panaudotą savo 
žinojimą mažai pridengtam pub 
likos apgaudinėjimui? įvyksta 
konfliktaų. Kaip lik tuo laiku 
Martin g*auna pakvietimą iš Dr. 
Gottliebo. Netekęs profesoriaus 
vietos, Dr. Gottlieb pradeda 

i paskilbusioj vaistų fir- 
jo vardas norima pa- 

prigaudinėji- 
Laimei jį išgelbsti McGurk

i sažinin-
Išgelbūlas 

žūstantį

Jeigu tečiaus krikščionių va
dai stoja piestu prieš Smeto
nos-Voldemaro klikų, tai klau
simas, kuo pastaroji galės rem
tis, kad išlaikius valdžių savo 
naguose*?

Ištikimi 
yra tiktai 
bet ir tai 
paprastieji

bendras kursas, 
eina. Ginčai i 
dentais, kurie 
daktarui 
žinoti savo profesiją, kįek 
si rink Ii tinkamoj

“Bytšįaurvakariniame 
kampe, arti 
kryžkelės, su 
kuri lengvai 
atsiminti.”

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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.

praleido pus- 
berašydamas 

Jis išvažinėjo 
r išilgai, dir- 
Pa ryži aus la- v 

boratorijoae, aplanke West In- 
dies ir kai kurį laikų praleido 
Londone. Rezultate jis paraše 
romaną (novelę), kuris nepa
prastai vykusiai apibudina Ame
rikos gyvenimą.

Kaip ir romano “The Main 
Street”, “Artowsmitho” hero
jus yra dakUgas. Lewis mėgs
ta apie daflarus rašyti todėl, 
kad jis nuo pat mažens juos go 
rai pažysta. Būdamas daktaro 
Mumis, jis nuolat girdėjo kal
bant apie operacijas, vaistus ir 
honorarą. Jo vyresnysis brolis, 
studontas-medikas, daug papa
sakodavo visokių dalykų apie 
profesorius, laboratorijas ir 
lavonų piaustymų. 
daktari atvykdavo 
mis žiniomis apie 
gonis.

A Įrodė, kad visas

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTA SU

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Rea. 3201 So. Wallacu Street

Ii maras. Institutas siunčia 
Dr. Arrosvsmithą vesti kovų su 
epidemija, čia tai bus puiki 
proga išbandyti savo išrodymą, 

galvoja Martin. Žmonijos 
ateitis yra svarbesnė nei vienos 
salos likimas. Jis padarys eks
perimentų: padalins gyventojus 
i dvi dali 
tus ne. 1 
patirti jo vakcinos vertę. Kar
tu su juo važiuoja ir Dr.’ Gus
ta f Sondelius naikinti žiurkes. 
'Tai entuziastiškas mokslinin
kas, kuris ne kartų vedė kovą 
su epidemijomis. Martiri bando 
atkalbėti nuo važiavimo Leorų, 
bet pastaroji nesiduoda perkal
bėti ir .važiuoja kartu.

Prasideda kova su maru. 
Skaitant maro aprašymų, pasi
reiškia koks tai nejaukus šiur
pis:. prieš akis tarsi matai iš
parpusius lavonus, mirštančius 
ir sergančius, kurie vaitoja ir 
maldauja pagalbos.

Maras praeina 
lieka vienas, 
delius, miršta 
ta Dr. Arrosvsmith 
Institutų, bet ten negali 
rimti ir kartu su savo dangų 
Dr. Wickett iškeliauja į Ver- 
montų, kur prie miško pasista
to nedideli namukų ir Įsteigia 
laboratoriją.

Romanas-novelė “Arrowsmitb’’ 
yra tikras apkaltinimo aktas.

Prieš teisėją stojasi:
Studentai, bandantys atsi

minti keletą nepavojingų recep
tų, kad juos ' užrašyti ligoniui, 
kuomet nežinoma kokia liga 
tas ligonis serga.

Daktarai, kurie perka berei
kalingas mašinas ir prictajsus, 
kad tuo budu padarytį didesni 
Įspūdį sergantiems.

Daktarai, kurie veidmainin
gai lanko bažnyčias, kad kuni
gėlis rekomenduotų juos savo 
pa rapi jonams.

ūisimokfjimo kaina:
Chicagoje —r paitu:

Metama .................................
Pusei metų_____________
Trinu mineaiame —. .......
Drįso) minėsiami....... .....
ViNuam uiluMlai_______

Chicajg;oj« p<r iaaUotoju*:
Viena kopija------ ------ --------
Savaitei -..... .....—............
Minėsi ui____________

Suvienytose Valstijos^ ne Chicagoje, 
paltui 

Metame______
Pusei metų .. .......
Trims minesiama 
Dviem minesiams 
Vienam minėsiu! 

Lietuvon ir kitur uisleniuoMt 
(Atpiginta)

Metamo _____   $8.0C
Pusei metų --- ------------------------ 4.01
Trims minesiams__ -.......—....  2.01
Pinigus reikia siųsti palto Money

orderiu kartu su užsakymu.

: Apie Įvairius

— bet tik tos kruvinos despotizmo priemonės nebūtų at
kreiptos prieš juos. Kada Rusijos bolševikų valdžia pa
smerkė nugalabinimui socialistų revoliucionierių vadus 
ir kada ji skerdė Gruzijos socialdemokratus, tai muši; 
komunistai nė vienu žodžiu prieš tai neprotestavo į jie net 
koliojo tuos, kurič kėlė protestus.

Šiandie komunistai savo laikraščiuose rašo, kad da
bar esanti “liūdna valanda“, kuomet karo tęismai daro 
mirties nuosprendžius Lietuvos diktatorių priešams. Bet 
dėl ko jie šiandie taip rašo? Del to, kad tie mirties nuo
sprendžiai yra daromi prieš komunistus!

Vadinasi, komunistai/jprotestuoja tiktai tuomet, kai 
yra liejamas jų partijos žmonių kraujas.

Jeigu Lietuvoje kuomet nors pasisektų komunistams 
paimti į savo rankas valdžią, tai kitų partijų žmonės 
nebūtų apsaugoti nuo sušaudymų. Ir kuomet komunis
tai diktatoriai Lietuvoje galabintų socialdemokratus ir 
liaudininkus, tai “Laisvė” ir kiti Amerikos komunistų 
organai šauktų: (taip, kaip jie visuomet šaukia apie bol
ševikų teroro aukas Rusijoje arba Gruzijoje): “Taip ii 
reikia jiems, svolačiams!...”

173» Sovtb Halsted Stres* 
(Yicago, III. 

Telefone Roosevelt 8509
Subscription Ratesi 

$8.00 per year in Csnada. 
17.00 per year outside of Chicago. 
18.00 per yaar 1d Chicago.

3c. per copy.
Entered aa Sscond Cista Matter 

March 7th, 1914. at ths Post Offics 
of Chicago, IH, andar tha act of 
March 3rrt 1879.

Naujianoa eina kaadian, Uakiriaut 
aekmadhniua. Leidiia Naujienų Btn- 
drovO. 1739 S. HaJated St, Chicago. 
III. — Talefoaaai Rooaevalt FM0<

Martin pasi- 
Miršta Dr. Son
ic Lcora. Grįž- 

McGurk 
nu-



“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas banko stovio peržiūrint biznj Gruodžio .31, 1926 m., kaip yra 
padarytas Auditoriaus Publiškų Apakaitliavinuj Illinois Valstijos.

RESURSAI
Paskola ir discountai .......................... ........
Ovedraftai .................................................
J. V. Valdžios Investmentai ......................
Municipaliai ir Korporacijų Bonai ..........
Bankos namas (Eųuity) ...........................
Rakandai ir įrengimai ...............................
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų 
Kiti turto šaltiniai .....................................

$3,105,788.64 
.... 1,316.67 

125,741.59 
... 540,476.37 
.. 168,600.00 
.... 19,229.88

652,450.25 
...... 983.25

NAUJIENOS, ChicSgB,- tiP

George Glasgovv

RUSIJA ir EUROPA
(Pabaiga)

Naudodamasis nuolatiniu no
ru matyti lietuvių tautų, kaip ir 
kiekvienų kitų tautų, nepriklau- 
mą, apie ką Socialistinių Tary
bų Sąjungos Vyriausybė ne vie
nų kartų jau darė pareiškimus,

priklausymas Tautų Sąjungai 
negali trukdyti draugingai plė
stis Lietuvos santykiams su So
cialistinių Tarybų Respublikų 
Sąjunga. i

3. Be to, Lietuvos Vyriausybė

Viso turto .....................

ATSAKOMYBĖ
$4,614,586.65

Capital Stukas ............
Surplus ................. ....
Neišdalintas pelnas .... 
Rezervo accountai .......
Dividendai neapmokėti 
Depozitų ...................
Priguli Bankoma ...... .»
Kitų atsakomybių .....

$200,000.00 
200,000.00

.. 88,969.02 

.. 31,180.94 

.... 8,034.50 
4,066,169.69 
. 10,006.57
. 10,225.93

Viso atsakomybių $4,614,586.65

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

o taip pat sutinkamai su Tarybų •laikosi tos nuomonės, kad atsi- 
Vyriausybės nota, iš 1923 m. ba- žvelgiant į geografinę Lietuvos 
landžio mėn. 5 d., adresuota ' padėtį pasižadėjimai, kurių Lie- 
Lenkų Vyriausybei, ir tomis 
simpatijomis, kurių sukelia Lie
tuvių Tautos likimas Socialisti
nių Tarybų Respublikų Sąjun
gos dirbančiųjų visuomenės opi
nijoje. Sąjungos Vyriausybe 
pareiškia,- kad faktiškas Lietu
vos sienų sulaužymas, kuris bu
vo padarytas, priešingai lietuvių 
tautos valiai, nepakeitė jos nusi
statymo dėl teritorialinio Lietu
vos šuveriniteto, nustatyto 2 str. 
ir jo priede Taikos 
Lietuvos su Rusija iš 
liepusi mėn. Į2 d.”

P. Sleževičiaus nota 
nui:

“Ryšy su įvykusiu šiandien 
pasirašymu sutarties tarp Lie
tuvos ir Socialistinių Tarybų 
Respublikų Sąjungos, turiu gar
bės konstatuoti štai ką:

1. Abi Vyriausybės svarstė 
principinius klausimus, surištus 
su Lietuvos priklausyinp^Tuutų 
Sąjungai, čia Lietuvos Vyriau
sybė, ir tardamasi dėl sutarties 
sudarymo ir jos pasirašymo me
tu, ėjo tuo įsitikinimu, kad jų 
nustatytas sutarties 4 $tr. prin
cipas nedalyvauti trečiųjų val
stybių .susitarimuose, nukreip
tuose prieš vieną susitariančių
jų šalių, negali kliudyti pildyti 
pasižadėjimus, kurių Lietuva 
turi einant Tautų Sąjungos pak
tu.

3. Be. to, Lietuvos Vyriau
sybė laikosi, kad Lietuvos

sutarties
1920 m.

p. čičeri-

Įima buvo jos adresu daryti vi
sokių pasidalinimo planų. Da
bar visokios kombinacijos dėl 
Lietuvos ateities yra pasunkėju
sios. Del tų kombinacijų teks 
labiau skaitytis su lietuvių tau
tos balsu ir jos pasiryžimu ginti 
savo nepriklausomybę. Reikia 
manyti, kad visokių avantiūrų 
mėgėjai Varšuvoje tai supras*. 
Per tai Lietuvos nepuolimo su
tartis su SSSR, reikia laukti, 
įgys didelės reikšmės bendra
jam taikos reikalui, kurs agre
singais Pilsudskio planais pas
kiausiu laiku yra pastatytas di
deliame pavojuje”.

Maskvos “Izviestija” paskelbė 
oficialų Sovietų komentarą dėl 
sutarties, rugsėjo m. 30 d. įdo
mi vieta yra ši: “Pasirašytoji 
sutartis neliečia nei Lietuvos 
santykių su Tautų Sąjunga, ku
rios Lietuva yra narys, nei Vil
niaus klausimo. Tie klausimai 
gvildenami atskirose notose, ku
riomis pasikeitė abi vyriausy
bės; pasirašydamos sutartį. No
toje dėl Vilniaus klausimo, kuri 
buvo Lietuvos iniciatyvos pasė
ka, Sovietų vyriausybe dar kar
tą patvirtino jos pirmesnį 
klausimu nusistaymą
1920 m. Maskvos sutartimi, So
vietų vyriausybė pripažino Vil
niaus, sritį priklausančia Lietu
vai. Rygos sutartimi Sovietų 
vyriausybė‘pareiškė savo sutiki
mą pripažinti bet kokia sutartį 
tarp Lenki jos ir Lietuvos dėl li
kimo teritorijų į vakarus nuo 
naujų Lenkijos sienų, t. y. įskai
tant ir Vilniaus sritį. Einant ta 
sutartim Sovietų vyriausybė 
pareiškė protestą prieš Ambasa
dorių Konferencijos žygį iš
sprendžiant Vilniaus) likimą ne
dalyvaujant Lietuvai. Kaip ži
nome, Sovietų vyriausybe, savo

t _______
noru susitariant Lenkijai ir Lie
tuvai. Kol tokio susitarimo nė
ra, Maskva 1920 m. sutartis Vil
niaus klausimu bus laikoma pil
noje galioje”.

Taip pabrėždamas vieną su
tarties- dalį, “Izviestija” keistai 
nutyli kitą, kuri ypatingai įdo
mi Rusijos diplomatams. Aiš
kiai pasakius, kad “Skyrius 3— 
neabejotinai ne tik pastūmės 
pirmyn sąlygas sudaryti taikai 
Rytų Europoje, bet ir įvykdinti 
visuotiną taiką”, toliau sako:

“Tų pačių tikslų pasieks ir 4 
straipsnis, kurs uždeda pareigas 
politiniais, ekonominiais ir fi
nansiniais klausimais”. Tai vis
kas. Ar gali neda<akymas la
biau būti iš esmės neteisingas 
savo pasėkomis? Rusijos dip
lomatija dažnai esti atvira, be 
atodairos atvira. Šis atsitiki
mas tikrai turi būti laikomas iš
imtim.

DABAR
Nacionalis Bankas dėl jūsų

Kiekvienas dalykas, kurio jus reikalaujate 
iš Bankos čia yra gaunamas

SAUGUMAS 
TVIRTUMAS 

KAIMYNYSTE

Šis Bankas yra dėl VIENO TIKSLO BANKAS 
Jis yra įrengtas jūsų APIEL1NKĖJ

Kad suteikus PILNĄ ir DRAUGIŠKĄ
BANKINI PATARNAVIMĄ

Jūsų atsilankymas ir draugingumas yra pagei
daujamas. Jus rasite čionai malonią ir 

jaukią atmosferą
Padaryk šį NAC1ONALI BANKĄ 

SAVO BANKU
Atsilankyk šiandien!

Jus esate maloniai kviečiamas atsilankyti 
j oficialinį atidarymą

Utarninke, vasario 15,1927
Atsivesk savo draugus 

Dovanos dėl visų

Uie,

Midland National Bank
OF CHICAGO

4191 Archer Avenue i 
(Laikina vieta)

, . ii

Dabar Pirmiau

{ SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME i
Per ilgų laikų aš sirgau ir tik buvau suvargęs, nuslabęs, kad $ 

S bet ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau tai visą daktarams i* 
% ir išmokėdavau, ir buvau pristygęs vilties, 
$ kad bepasveiksiu.

Mane kankino vidurių nedirbimas pilvelio 
£ nuslabnėjimas, skilvio ncmalimas ir nervai; 

skaudėdavo galva, po'krutinę, strėnas ir t. 
$ t. neturėjau apetito ir neskanius atsirugi- 
\ mus; abclnai buvau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur negaunu pagel- 
’j * bos, ėmiau tyrinėti pats. Ir man tiek paai- 
£ sekė surasti vaistus, vardu SALUTES B1T- 
•* TER1S VYNAS ir j 6 mėnesius palikau svei- 
£ kas ir tvirtas, ir dabar čionai aš pasirodau 
/ visuomenei; taipgi yra tūkstančiai žmonių 
į pasveikę nuo SALUTES BITTERIO VYNO 
“ ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tai ® 
*•* naudokite SALUTES BITTERĮ ir jums suteiks sveikatą, audruti na 
£ vidurius ir prašalins galvos, pok rūtinės ir strėnų skaudėjimų ir abel- *♦* 

nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir a 
tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ- M 

'•* enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip z. 
y aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina l bonka $i.OO, 12 bonkų * 
M $9.00. Siunčiant į kitus miestus už vienų bonką $1.25, o už 12 bon-

kij $11.00. • *
* Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau-

ti, tai reikalauk tiesiai ifi Salutes Manufacturing Co. Taipgi nore- $ 
$ darni greit apluikyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Order dėl

padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusi- Ą 
$ me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.
y' PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašų ir udresuo- Ą 
S kit taip:
įį SALUTES MANUFACTURING CO. $ 

616 W. 31st St., Chicago, III., Tel. Boulevard 7351 $
<♦> <♦> <♦> •:

Garsinkites “NAUJIENOSE”

tuva turi dėl fakto jos priklau
symo Tautų Sąjungai, pašauktai 
einant savo pagrinde idėja, tai
kiu ir teisingu budu reguliuoti 
tarptautinius priešingumus, ne
gali kliudyti lietuvių tautos pa
stangoms. laikyti neįtralumą, 
kuris daugiausia tinka jos gy-' 
viešiems interesams”.

štai čia ir yra Lietuvos apolo
gija, gyvenimas krašto, kurį 
Tautų Sąjunga suviliojo, kraš
to, kurį aplinkybės stūmė ieško
ti sąjungos priešo pagalios ir 
vis dėlto dar didvyriškai ban
dančio įtikinti save, kad jo išti
kimybė Sąjungai nėra paliesta.

Lietuvos oficiozas “Lietuva”, 
komentuodamas sutartį, pas
kelbtą rugsėjo m. 30 d., pastebi, 
kad “Rygos sutartis, leidžianti 
kvestijonuoti anksčiau pripažin
tas Lietuvai žemes, kiek susilp
nino musų taikos su Rusija nuo
status, liečiančius Vilniaus kraš
tą”. Straipsnis baigiamas šiuo 
posakiu, kurs pakankamai ilius
truoja tuos jausmus, kurie nu
vedė Kauną Maskvon.” Bet vi
sų labiausiai pasirašyta tarp 
Lietuvos ir SSSR, nepuolimo su
tartis turės atsiliepti į Lenkijos 
santykius su Lietuva. Galima ------,--------v ---- —, —...
numatyti, kad Varšuvoje nuo notoje iš 1923 m. balandžio 5 d. 
rugsėjo 28 d. pradės rimčiau pareiškė savo neigiamą nusista- 
žiureti į tą košį, kurią Pilsuds- tymą dėl to didžiųjų valstybių 
kis SU Zeligovskiu užvirė 1920 ateity yra linkusi pripažinti bet 

metais. Esant ligšiol Lietuvai kokį Vilniaus klausimo išspren- 
nuo viso pasaulio izoliuotai, ga- dimą, kurio bus prieita, laisuiA

PINIGAI TELEGRAMŲ 
Į LIETllVį

Išmokama Amėrikos Do
leriais j 4-5 dienas.

Musų Kainos

tuo
Einant

$5.00 kainos ^.$6.15
10.00 ..»........................11.25
15.00..........i.............16.35
20.00......................... 21.45
25.00 ........................  26.55
35.00......................... 36.70
50.00 ......... :..... 51.90
75.00..... :.................. 77.50
100.00......................103.00
200.00 ............ ’......... 204.50
300,00......................306.00
400.00......................407.50
500.00 ......................509.00

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

METROPOLITAN
STATE BANK• \

2201 W. 22nd Street 
Chicago, III.

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

valandą vakare

IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII^

JIESKOK LAIMES PAS
C. P. SUROMSKI 00.

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

C. P. SUROMSKIS & GO

Už S12.650; imokėt 51,501)

NORINTYS NAMŲ

Naujas Radio setas, su 
katra gausi iš visur, vie
nu dialu, 6 tūbų už $49.50 
Atwater Kent 6 tubu 
už ......  $70

Nupigintos kainos 
ant Radio

Fręshman 5 tūbų už $22 
R. C. A. Radiola, 4 tūbų 
už .................  $12
R. C. A. Radiola, Super 6 
tūbų už ....................  $79
DeForest 5 tūbų už .... $49 
B. Baterijos .......... $3.75
45 volt už .............  $1.95

JOS. F. BUDRIU 
RADIOS, I’IANOS

FURN'.TUKE ;
3417 So. Hateted St. į
Tel. Boulevard 4705" jV___ ________________ 4

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainų, naudokitės 
Nauji vi n ų k a bleg r am ų

*

Už $7,500; įmokėt $350

W. HAYDEN BELL
n , v 4336 So. Kcdzie AvenueBaksevicius

Vedėjas Tel. Lafayette 8600
, i ■ . -

Šiandie ir Rytoj
Didelis Namų Išpardavimas

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

Branch

3352 So. HALSTED St.
Tel. Yards 6751

lllllllllllllllillllllllllllllllllll^^

Kviečiame kiekvieną lietuvį ir lietuvę atvykti šian
die ar rytoj ir apžiūrėti šiuos namus. Čia rasite ne
paprastą gražumą; didžiausią ekonomiją, geriausią 
transportaciją ir progų pralobti. Nėra geresnių ir pi
gesnių namų, kaip šie.
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chicagos 
Muzika ŽINIOSv

PLĖŠIKAI NUŠOVĖ
' CISTĄ

POLI- GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

Joseph Bender, 1652 W. 57 senas žaizdas, ligas rectal, 
St., policistas iš detektivų biu- slaptas ligas vyrų ir moterų

Saliapino opera JAUNAS LIETUVIS NUTEIS
TAS KALĖJIMAN

Peter Conrad

Praeitą sekmadienį Chicagą 
lunke šaliapino opera. L. 

džiuliame Auditorijos teatre 
buvo pastatyta “Sevilijos barz
daskutys”.

Publikos
teatras. Buvo 
vių. Lietuvius

J. Babravičius, kuris dai- 
Šaliapino operoj. Mat, vi- 
buvo įdomu, kaip ddinuo- 
Babravičius operoj.

Jaunas lietuvis Alex Norkus, 
DiJlO metų, tapo teisėjo Lindsey 

nuteistas nuo vienų iki dešim
ties metų kalėjimali.

Jis esą troškęs kompanijos
prisirinko 
nemažai ir lietu- 
labiausia patr iu-

pilnas draugų, ypač merginų, taipjau
norėjęs ir degtinės, bet kad pi
nigų neturėjęs, tai jis lapkr. 1 
d. įsilaužęs į Christ Sundin 
dirbtuvėlę 217 W. 111 St. ir 
ten pavogęs čekių knygutę ir 
čekių protektorių ir paskui ė-

ro, liko nušautas prie savo na
mų dviejų plėšikų, kuriems jis 
nesidavė apiplėšti. Jis tuo lai
ku gryžo namo ir buvo civili
niuose drabužiuose. Dviejų au
tomobilių plėšikų užpultas, jis 
bandė išsitraukti savo revolve
rį, bet plėšikai spėjo pirmiau 
paleisti du šūvius, nuo kurių J. 
Bender neužilgo pasimirė. Plė
šikai pabėgo ir policija jų ieš
ko.

Dr. J. W. Beaudstle
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Ave<

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUS!! 
OPTOMETRISTAS

Akiniai $4 ir augščiaa

LIETUVIS AKTŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuria 

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

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

ART PHOTOGRAPHER
3130 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephone Boulevard 6369

PAVYZDŽIUI: Nuimu laidotuves, vestuves, šeimynines grupes, 
mažus vaikus, pirmos komunijos grupes ir atskirus, atminčiai 
užbaigusių mokslo metų (graduation), party ir kitus paren
gimus.

PADARAU: mažų didelius ir iš didelių mažus, spalvuotus arba 
Krlius foto»rrufija« sustatuu ii- padarau vieną

Atlieku savo studijoje įvairiausius
Fotografo darbus.

Greitai, Gerai ir Pigiai
Studija pagerinta ir atnaujinta sulyg paskutines 

mados.

' MALT TONIC'O
arba

Eitra Pale Alaus

jiroserninko r.rba aptickoriaus, jeigu jie negali

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

mvifcORATtn® I

GOCO ’O“

FR.C P 689^;

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECI AUS ALUS

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDER1CK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

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

3821 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Busiantis 12-tos Wardos Aldermanas 
VISI LIETUVIAI KVIEČIAMI ATIDUOTI 

UŽ JI SAVO BALSUS

MAX HENCEL

Neužmirškit atiduoti 
už jį savo balsą, rinki 
mų dienoje, Vasario 
22.

Max Hencel yra ne politi
kierius. Jo gyvenimo šaltinis 
yra — biznis ir darbas. Del 
savęs jis nė neieško vietos 
miesto taryboje, bet jam ru
pi pagelbėti šios apielinkės 
žmonėms jsigyt daugiau tei
sių miesto valdžioje.

Mas Hencel yra visiems 
brightonparkiečiams gerai ži
nomas biznierius. Jis ten da
rė biznį ir ten gyveno. Jis 
yra patarnavęs daugeliui lie
tuvių, parduodamas jiems 
namus, budavodamas namus, 
siųsdamas pinigus Lietuvon 
ir kitokiais darbais. Jis čia 
turi draugų tarpe visų pilie
čių ir kviečia lietuvius pa
remti jį savo balsais. Jus 
balsuodami už M. Hencel ir 
išrinkdami jį aldermanu, pa
darysit daug gero sau ir vi
sam wardui.

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

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

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480

TELEFONAS CANAL 9464

k ė p. 
nuoja 
šiem s 
ja p. -------------- -------- - , . .

Babravičių lietuviai pasitiko rašyti ir keisti tuos če- 
aplodismentais. Bet taip tik kius. Jis iškeitęs viso čekių už 
pasitiko. Vėliau tu aplodismen- I ž tuos pinigus jis mi
tų nesigirdėjo. Jie visi teko supirkęs automobilių ir sma- 
Šaliapinui. Reikia tiesą pasaky- keletą savaičių gyveno 
ti, lietuviai Ivg ir nusivylė. Jieį^’ netapo sugautas.

Babravičiaus lu-1 Pasirodė, kad Norkus jau 15tikėjęs i iš p.
bai daug — ir nesulaukė to.

| Ar galėjo p. Babravičius gra
fo Almavivos i 
savo balsą pareikšti? Vargu. Iš 
vis<o !»• pati opera nSra perdaug 
dekingra dainininkunis. Tik Sa- 

liapinas joje jrah pasirodyti.
I Ne be reikalo, kritikai tad it
| pareiškė, jog šaliapiiias buvo prie turtingo automobilių par

m. amžinus buvo atiduotas 
policijos priežiuron už stiklas-

partijoj pilnai tavimi $50 čtlkio.

ĮKIMBA PRIE POLITIKIE- 
I<IO INA.IVIIJ

Pereitų naktį sprogo bomba

BEGELBĖDAMAS VAIKĄ 
PATS ŽUVO Simpatiškas — 

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

J> F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Daniel.A. Sheahan, iš River 
Forest, vice prez. Benefit 
Assn. of Railvvay Employees, 
sudaužė savo automobilių įr 
pats mirtinai susižeidė, bandy
damas nesuvažinėti pasipinu- 
sio ant kelio vaiko.

Jis važiavo tiltu virš C. M. 
and St. P. geležinkelio ties Cen
tral Avė., urnai vidurin gatvės 
išbėgo vaikas Chester Zaja, 9 
metų. Bandydamas nesuvažinė
ti vaiko, urnai pasuko į šalį ir 
atsimuš j stulpij- Automobiliu* 
liko sudaužytas. Vaikui taipjau 

perskelta galvą, o pats Shea
han tiek sunkiai susižeidė, kad 
neužilgo pasimirė ligoninėj.

25 METU PATYRIMO
Pritaikinu* akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja į daik
tą.

Jei spaudos raštas išrodu dvigu
bas.

Jei skait 
aky m, 
akinių.

i neriant skauda 
jau junis reilcizi

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

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

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

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

davėjo ir savininko WEDC ra- 
dio stoties Emil J. Denemark 

o 'namų Oak Parke. Bomba ap- 
ardė ir keletą gretimų namų, 
'jis spėja, kad bomba tapo pa- 

vas. 13 d 6 vai. vak., ;d6ta už Jo P°litinŽ veikimą 
sve’t,, 158 E. 107 St.’, i (-hic“K°je, nes jo tėvas buvo 

kandidatas į aldermanus 23

j visas “show”. — Buvęs.

RYTOJ ROSELANDE 
KATA”. UNIVERSAL KLIUBAS

Rytoj,
Strumilų
L. S. M. Ratelis vaidins keturių
veiksmų dramą “Valkata”. Vai- warde, bet dėl grūmojimų^ pa- 
dinime dalyvauja autorius J. J. įtraukė. < __ , _
Zolp, A. Bai-čius,
J. Šimkus,. J. Pučkorius,

Jam taipjau buvę
J. Useljutė, kele^ kartų grūmota, o ir ke- 

lis kartus jo namus apiplėšta; 
Liutkevičius, M. Dundulienė ir,J° 8* šoferis irgi liko plėšikų

Rytoj 3 vai. po pietų Uni- 
versal kliu be (814 W. 33 St.) 
bus Kalios poros boksininkų. 
Taipgi treniruosis ristikai, tarp 
jų ir J. Komaras.

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet 
sanžiningas ir nebrangus, 
kad

reikale, esti 
todil 

neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė. 
Chicaffo, III. I

KAS Iš TO IŠEIS?
k. Naujos dekoracijos, 
bus šokiai, 
sižymi 
bet ir 
ir 75c.

netik 
žema

PaSkui i nušautas.
Roseland iečiai pa
gerti vaidinimu.

įžanga — tik 50c

Atvyko p. Komaras Chica-
DAUG MIRŠTA NUO ŠIRDIES į gon ir pareiškė, jog jis sutin

LIGŲ

SERGANTI ŽMONES! 
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Pei- daugelį metų. 
Dr. Ross yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškos, Nervų, Kraujo, Odos, 
Inkstų, Pūslės ir Visas Šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už medikolį patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

1N-MO-RAY 
THERAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenrmo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gą gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy
riškumą silpniems
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 508.

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

Crilly Building
Imkit elevatorių iki penkto augŠto. 

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
iki 5 vakare. Nedėliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedelyj, Utar- 
ninke ir Seredoj nuo 10 r. iki 8 v.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale mel L 
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. Canal 
ir 2199

kąs su bile lietuviu ristiku ris
tis. Atsiliepė Požėla. Bet iš p. 
Komaro nič nieko nebesigirdi.

Dabar kyla klausimas: ar 
p. Komaras tikrai nori už čem-

Illinois Bankers’ Life Assp. 
sako, kad sulig jos išmokėtų 
pomirtinių, daugiausia žmonių 
Illinois valstijoje miršta nuo pionatą ristis, ar tą pareiškimą

Dainininkas J. Romanas-Ro- širdies ligų. Antrą it trečią jis padarė taip tik sau, dėl pa- 
manauskas apsiėmė Vanagaičio vietą užima vėžys ir inkstų. sigarsihimo?
“operoj” dalyvauti kaipo blai- ligos. Ketvirtą ir penktą vietą 
bininkas ir barti “Tris Sesu-Į užima nelaimės ir džiova, 
tęs” už tai, kad jos munšainą 
verda pasislėpusios nuo tėvų.
Chieagoj, sako, buvo toks atsi
tikimas ir jį komp. A. Vanagai
tis nori mums parodyti scenoje 
20 vasario.. Gaudykite lapelius 
apgaili n i mų; rasite plačiau ap

RAMANAUSKAS BLAIVI
NINKAS.

\ --*t—-*■-*—: 
PLĖŠIKAMS NEPAVYKO

Penki plėšikai vakar prie 
Polk ir Campbell gatvių užpuo
lė du National Biscuit Co. dar
bininkus, kurie troku vežė dar-

rašyta. 13 vasario dalinės žmo- bininkams algas, viso $9,970.' 
nėms lapelius. —K. Pinigai buvo vežami iš vyriau-Į

--------- ------- sios raštinės 110 N. Morgan 
St. į dirbtuvę 2540 Lexington 
St. Plėšikai sustabdę troką iš
vertė visus vežtus troke siun
tinius ir suradę apačioj troko 
pinigus nudūmė savo keliais. 
Bet skubiai buvo pranešta pili- 
cijai, kuri plėšikų automobilių 
užtiko prie 16 ir Western g”at-. 
vių ir čmė juos vytis. Po persi- 
šaudymo ir dviejų mylių viji
mosi, plėšikai pametė savo au
tomobilių, išsisklaidė ir paliego 
pėsti. Tečiaus automobily ras-' 
ta visus pinigus, kelis šautuvus 
ir revolverius ir daug amuni
cijos.

BERTHA OTT RENGIAMI 
KONCERTAI

Žinomos koncertų rengėjos, 
Bertha Ott, rytoj po pietų bus 
surengta du koncertai. Abu 
koncertai įvyks 3:30 vai. po1 
pietų. Studebaker teatre 'kon- 
koncertą. duos Enjęlis:h Singers 
of London, o The Playhouse ce- 
listė Daisy Jean.

•Vasario 16 d. 8:15 vai. vak. 
įvyks koncertas Orchestra Hali 
salėj paskirbusios dainininkės, 
Amelita Gaili Curci,

su kokiu tai “Poupu- 
Chicagą. Jau praeitoj 
dainavo. Labai įdomus 

Baigiasi su Chicago* 
himnu ant “Vilniaus”

POUPURI APIE CHICAGĄ

Biru t iečiai slepia kaž-kokius 
lapelius 
ri” apie 
pamokoj 
dalykas, 
lietuvių
melodijos parašytu. Apdainuo
jama Cicero, Roselandas, West 
Pullman, Melrose Parkas, saut- 
saidė, vvestsaidė, nortsaidė, ist- 
saidė ir kitos kolonijos. Melo
dijos visiems žinomoj. Apsilan
kę ant komp. 
benefiso, gaus 
minčiai visas 
kartu su choru

A. Vanagaičio 
kiekvienas at- 
dainas. dalės 
dainuoti. —N.

REALESTETININKŲ KON
CERTAS

Pavasary rengiasi .realstetl- 
ninkai koncertų suruošti. Kom
pozitoriui A. Vanagaičiui pa
siūlyta surengti programas. 
Jis nori organizuoti realesteti- 
ninkų chorų. Surengs turbųt 
po “Naujienų” koncerto. — R.

u

MIKOLAS PETRILA
> ' •

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 10 dieną, 10 valandą 
ryte, 1927 m., sulaukęs 41 me
tų amžiaus; gimęs Kauno rėdy- 
bos, Šiaulių apskričio, Beisoga- 
lis parapijoj, Skremių kaimas. 
Išgyveno Amerikoj ,23 metus, 
paliko dideliame nubudime mo
terį Marijoną, po tėVais Dabul- 
skaitė, 4 dukteris: Bronislavą, 
Marijoną, Pauliną ir Emiliją; 
2 sūnūs: Franciškų ir Mikolą, 
du pusbrolius: Kazimierą ir 
Lauriną Sudikai ir giminės. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4323 
So. Wood St.

Laidotuvės jvyks Panedėlyj, 
Vasario 14 dienų, 8 valandą ry
to, iš namų į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus ftedulinftos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Mikolo Petrila gi
minės, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunai, 
Pusbroliai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

1927

AREŠTUOJA AUTOMOBILIS
TUS

Policijos viršininkas Collins 
įsakė areštuoti visus automo
bilistus, kurie dar neturi 
metų laisnių.

Jis taipjau įspėja prieš grei
tų automobilių lakstimą. 
met skaičius nelaimių su auto-! 
mobiliais yra dar didesnis negu 
pernai. Pirmųjų vasario sa-į 
vaitę nelaimėse su automobi-, 
liais liko 21 žmogus užmuštas 
ir 258 žmonės sunkiau sužeisti, 
neskaitant daugybės lengvai su
žeistų, apie kuriuos policija ne
turi žinių. Viso iki vasario 7 
d. šiemet Chicagos 
mušta 73 žmonės 
100 žmonių.

Collins sako, kad 
nelaimių būna delei
žiavimo. Jis taipjau įspėja pės
čiuosius lipant iŠ gatvekarių ar 
einant skersai gatvę gerai ap
sižiūrėti, kad nebūtų arti auto
mobilių.

šie-

ryboge už- 
ir sužeista

daugiausia 
greito va-

J ilgiausia 
džiu at

mano 
užga-

1271

I’hone Boulevard 7314
Pristatome į viešas miesto dalii 
S. Loveikis, Kvietkininkas 

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabama 

Vainikams
3316 So. Halsted St., Chicago

iiiiiiiiiiiiiiiiMiiMiiiiiiiiiiiiim

ŽEMOS KAINOS

neužmirškite atsilankyti j 
dirbtuvę, kurioje rasite ge- 
rakandus iš geriausio mate-

Norėdami įsigyti aukštos rųšies 
seklyčios setą ir kitus naminius ra
kandus, 
lietuvių 
tinusius
riolo padarytus už labai žemas kai
nas; darbą garantuojame.

specialistas

Teisingas ir mandagus patarnavi
mas.

b

ANTANAS STANKUS
Musų mylimas vyras ir tėvas 

persiskyrė su šiuo pasauliu su
laukęs 20 metų amžiaus, Vasa
rio 11, 12:30 valandą dieną, 
1927. Gimęs Chieagoj. Paliko 
dideliame nubudime moterį Oną 
ir 2 dukreles, senus tėvus, bro
lius, seseres, švogerius, brolie
nes ir gimines. Kūnas pašarvo
tas randasi 922 W. 83rd St.

Laidotuvės jvyks Ųtarninke, 
Vasario 15, 8 valandą ryto, iš 
namų j šv. Jurgio bažnyčią, o 
iš ten bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukrelės, Tėvai, 
Broliai, Seserys, švogeriai 
ir Giminės

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laiative.

Mrs. WlNSLOW’S 
Syrup

DR. W.
YUSZKIEWICZ, 

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

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

Tel. Brunswck 3164
Valandos nuo 9 r<'to iki 12 dieną, 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMPAUND mo- 
Itis lengvai prašalina viršmi- 
ictas ligas; mums Šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
?ones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už f 1.05.

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

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.
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Palaikymui puikių, 
plaukų naudok 

^Ruffles
Tarp Chicagos 

Lietuvių
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
Paskaita.

3328 W. 381 b Street, Chicaco, 111-

GYVENIMAS!
Mėnesinis lurnalas

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street 
Chieagot III.

Tel. Boulevard 3669
Gyvenimas už vasarį mėnesį 
atspausdintas,—įsigykit jį. Turinys 
yra sekamas:

Papročiai, Klasės, Darbininkų 
Ateitis, Sveikata ir Pasisekimas, 
Buk sau Geru Draugu. Mintys ir 
Žmogus, Protestas prieš Lietuvos 
Smurtininkus, Senatvė, Iš Gyveni
mo Audros, Braižas ir Charakteris, 
Prakilni Meilė—Žemaitės apysaka.

Prenumerata metama ....... 32
Pusei metų ..............
Kopija

jau

20c

W. 1 STANKŪNAS
FOTOGR AF AS

Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciall- 

ikumas. ',
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Kės. Tel.

Beverly 2300

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės V anos Ir 
Elektrikinis Gydymas

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

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

| visokių ligų.
H

Moterų Skyrius atdaras Utay- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. naktie*.

Kambariui dėl pergulėjimo.

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

Atdara dieną ir naktj
Phone Boulevard 4552

Reikalaudami

RAKANDU

Rytoj ryte, 10 vai., Lietuvių 
Auditorijoj, bus jdomi I^SS. 4 
kp. paskaita. Skaitys inž. K. 
Augustinavičius, temoj: “Gy
vybė ir Mirtis”. Visi kviečia
mi atsilankyti išklausyti šios 
svarbios paskaitos.

AuditorijoN šventė.
Rytoj, 4 vai. po piet bus Lie

tuvių Auditorijos iškik.č - 3 
metų sukaktuves at'darymo 
svetainės. Bus koncertas, o 
• a.skui šokiui.

Vakaruškos.

Rytoj vakare Liet. Auditori
jos maž. svet. bus* linksmios 
tikros lietuviškos vakaruškos— 
gužynės, su tikra lietuviška 
muzika ir kitais pumarginimais. 
Rengia Chicagos Komitetas 
Lietuvos Našlaičiams šelpti. 
Bukit, kad smagiai pasilinks
minti. -+-T.

Vasario 16 d.
kitais metais, taip 

Nepriklausomybės šven- 
apvaikščiojama kuoiš-

iiKaip 
šiemet 
tė bus 
kilmingiausiai. Apvaikščiojama 
ji bus keturiose vietose — 
Bridgeporte, Town of Lake, 
North Side ir Cicero.

Ypač iškilmingai apvaikščios 
tą šventę Bridgeporto lietu
viai — trečiadieny, Lietuvių 
Auditorijoj. Bet ir visur kitur 
apvaikščiojimai bus taipjau iš
kilmingi, visur su turtingais 
muzikaliais programais ir 
riausiais kalbėtojais. —N

Roseland
n.

mi

tai

šiandie valkata — rytoj 
liouierius; šiandie dryskius 
rytoj turtuose paskendęs, 
tai gali būti? Jei netikite, 
rytoj, kaip 6 vai. vak. ateikite
į Strumilo svetainę, tai patys 
pamatyste. Pamatysite ir “val
katą” ir “milionicrių” —J. J. 
Zolp ir kitus gerus artistus. O 
paskui ir patys pasišoksite.

— R. R.

SUGRĮŽIMAS INFLU- 
ENZOS.

Influenzos epidemija siau
čia Europoj ir Azijoj. Tokio, 
Japonijoj iš vienos pusės ir 
Francijos, Šveicarijos, Bel
gijos ir Denmark iš kitos 
pusės; tūkstančiai susirgi
mų jau yra raportuota. Ge- 
riausis persergėjimas yra: 
nepersivalgykit, gaukit už
tektinai šviežio oro, užlai- 
kykit savo vidurius liuosus

Lankykite Didžiausias
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FUKNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir Šluojamų malinu. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puotaių. 
Prekės užtikrintus, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mė Beliniai iimokčjimai. .

Dvi Didelės Krautuvas

f Mvma. Reaaa.

1922-32 So. Halsted Street 
Prie! HKh Hace 

4177-83 Archer Avenue
Kampasi Richmond Gt.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

vasario 15 d., Liet. Liuosybės 
svetainėje, kuriose kalbės SLA. 

' generalinis organizatorius S. E.
Valaitis iš New Yorko, kuris 
plačiai išdėstys SLA. ir visų 

SLA. centro organizatorius,1 pašclĮpinių draugijų reikalus.
p. St. Vituitis, užvakar vakare Tad visi atsilankykite į šias 
buvo sukvietęs būrį žmonių į svarbius prakalbas. D.
Raymond Chapel kambarius pa
sikalbėti jaunimo organizavi
mo klausimų. Pasikalbėjime da
lyvavo apie 30 vyrų, moterų ir 
jaunuolių.

Organizatoriui rūpėjo dau
giausia gauti žinių hpie gy
vuojančias Chicagoje lietuvių 
jaunimo organizacijas ir jų 
veikimą, kad galėjus paskui 
išdirbti planus platesniam dar
bui po SLA. vėliava. Susirinki
mėlis buvo gyvas ir užsitęsė 
iki pusės po 10 vąl. P-as Vitai- 
tis priėmė beveik visų dalyvių 
paremtą patarimą sudaryti iš 
nusimanančių asmenų tam 
tikrą komisiją, kuri padės jam 
pagaminti darbo planą Chica- 
gai ir apielinkėms.

Jaunimo organizavimo reika
lu’, pasirodo, šiandie interesuo
jasi dauguma SIaA. 
dirva

Pasikalbėjimas jaunuolių 
klausimu

Town of Lake
Visi laukia Nepriklausomybes 

iškilmių

darbui, matyt,
narių, ir 

yra gera.
— N.

North Side
Amerikos lietuvaičių šokiai

N.

šiandie, 12 vasario, 8 vai. 
vakare Li uosy bes svetainėje, 
1822 VVabansia Avė., susirenka 
šokti Amerikoj gimęs lietuvių 
jaunimas, nemažas būrys Chi
cagos inteligentijos, o senesnie
ji ateis pasižiūrėti, pažaisti ir 
susipažinti. Visiems svečiams 
bus 
rėš, 
bus 
bus 
kis 
sunešta įvairių 
žaismių, kad 
nuobodu.

Tai pirmas 
mas Kultūros 
rėmis yra vien tik 
gimusios lietuvaitės 
tės. Kol kas visos jos jaunos, 
universitetų, kolegijų ir augš- 
tesnių mokyklų, studentės. Tū
los jau baigs kursą už kelių mė
nesių. Jos suorganizavo savo 
Ratelį be suaugusiųjų pagelbos.

Kulturietės jau iš kalno turi 
pardavusios 100 bilietų Į šokių 
vakarą. Tikisi, kad kitas šimtas 
nusipirks prie durų. Bilietus 
yra jau nusipirkę artistas p. 
St. Pilka, dailininkas Šileikis, 
inžinierius Simokaitis, Naujie
nų redaktorius Grigaitis, adv. 
G ūgis, adv. Jurgelionis, ponia 
Gugjenė, Tėvynės radaik torius 
Vitais, Dr. Montvidas ir daug 
kitų inteligentų. Nėra abejonės, 
kad daugelis inteligentų ir vi
suomenės darbuotojų susispies 
į šį parengimą parodyti 
simpatiją neištautėjusiam 
sų jaunimui.

Kultūros Ratelis nėra 
vien North Sidės organizacija, 
o visos Chicagos, nes turi na
rių įvairiose kolionijose.

— Arabas.

Visiems svečiams 
duodamos popierinės kepu- 
baliunai ir numeriai, i.„ 
ir skrajojantis paštas. Tai 
baliunų šokis, kepurinis šo- 
ir paštas. Senesniems bus 

barškučių ir 
ir jiems nebūtų

viešas
Ratelio,

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
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Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir kada 

rengia, veikia ar kviečia

DEL KELIAVIMO LIETUVON

Kadangi ši kolonija pirmuti
nė sutiks Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuves, tai vieti
niai lietuviai, kurių čia yru 
nemažas skaičius, pasižadėjo, 
kaip galima skaitlingiau daly
vauti.

Įdomu bus paklausyti apie 
paskutinį perversmą Kaune, 
apie Lietuvos vidaus ir užsie
nio padėtį, apie tai, k'aip tvė
rės musų valstybė, kas jai gel
bėjo, ir kas trukdė ir pagaliau 
kaip galėsime grąžinti sau 
nių, kurio visgi nei vienas 
tuvis neišsižada.

Šias iškilmes / rengia
niaus Vadavimo Komitetas, S. 
Krenčiaus svet. 46 ir Wood. 
Bus taipgi ir įdomi muzikalė 
programa.

V'il-
lie-

Vil-

Jau artinasi “Naujienų” eks
kursija Lietuvon ir laikas vi
siems pradėti rengtis.

Atsiminkit, kurie nesat Ame
rikos piliečiais, yra labai geras 
dalykas apsirūpinti iš anksto su 
leidimu sugryšti, Lietuvos pas- 
portu ir kitais reikalingais do
kumentais, kurių gavimas už
ima pusėtinai laiko.

Kas tik rengiatės keliauti Lie
tuvon ateinančią vasarą, kreip
kitės į “Naujienas”, o čia jūsų 
reikalai bus aprūpinti ir geriau
siai sutvarkyti nuo pradžios iki 
galo. Kitų miestų lietuviai taip 
jau gerai aprūpinami ir priren
giami kelionei, kaip ir vietiniai.

Pradėkit rengtis tuojau.
NAUJIENOS

Announcements

Marųuette Parko Lietuvių Politi
nis Kliubas kviečia visus Mar- 
ųuctte Parko lietuvius atsilankyti į 
masinį mitingą, kuris įvyks subatoj, 
vasario 12 d., 8 vdl. vakaro, Lind- 
bloom High School, 62 ir Lincoln 
Sb Kalbės kandidatai į mayorus 
Edvvard R. Litsinger ir kiti žymus 
kalbėtojai. Apart kalbų • programas 
Puh paįvairintas dainomis ir kitais 
įvairumais.

Kitas lietuviu politinis 
susirinkimas

Taipgi .šis kliubas kviečia visus 
narius ir šios kolonijos lietuvius 
susirinkti panedėly, vasario 14 d., 
8 vai. vakaro, į kitą susirinkimą, 
kuris įvyks 6324 S. Westem avė. 
(Šalę Marųuette State banko). Susi
rinkime bus išaiškinta svarba, ko
kius lietuviai kandidatus turi rem
ti į imesto ir Cook apskričio ad
ministraciją. Kalbės žymus lietu
vių ir svetimtaučių kalbėtojai.

J. A. Mickeliunas, pirm.
V. Rukštalis, prain. kom. n a r.

SLA 260 kp. mėnesinis susirin
kimas' įvyks ned., 13 d. vasario, 2 
vai. no pietų, K. J. Machiuko sve
tainėj, 2436 W. 591h St. Visi nliriai 
kviečiami atsilankyti. Taipgi nepa
mirškit atsivesti naujų kandidatų 
prirašyti prie kuopos. —Valdyba.

Furnished Rooms
RENDON apšildomas kambaris, 

su visokiais parankumais, vyrams 
arba vedusiai porai. Yra ir gara
žas. 6135 S. RockweH st.

RUIMAS rendai vyrui, su valgiu 
arba be valgio. Garu apšildomas, 
maudynės, gera viela gyvenimui.

822 W. Garfield Blvd.

RENDON moderniškas kambarys 
dėl 1 vaikino, be valgio; puikioj 
ir parankioj apiclinkėj. 3237 Au- 
burn avė. 1 fialas.

RENDAI kambarys dėl vyrų, 
merginų arba vedusiai porai. Vyrui 
vienam ant mėnesio .šeši doleriai, 
dviem gulėti — ]>enki doleriai ant 
mėnesio. Kambarys šiltas.

703 W. 21 Placc
Iš fronto ant antrų lubų

For Rent
ANT rendos 2 ofiso ruimai ir 6 

ruimų fialas, labui tinkama vieta 
dėl lietuvio 
lubos,

profesionalo. Antros 
naujas namas, apšildomas.

SAVININKAS
2512 W. 63rd SI.
Prospect 3684

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bo Amerikoj vyrų choro dainų pa
mokos atsibuna kas nedėldienį,' 11 
vai. iš ryto po Nr. 3200 S. Limo st., 
Bridgeporte. Visi pribukit laiku ir 
naujų draugų atsiveskit. —Valdyba.

Pasitraukė iš biznio

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAI) Marijonos Venskaitės- 
Jamonticnės, seniau gyveno Wash- 
ington Manipol, i). C. Paeina žvin- 
gės parapijos, 
Atsišaukite prie brolio, ar žinanti 
prt feškite. Juozas Venskus, 6614 S. 
Sacramento avė., Chicago, III.

BLINDAI fialas, I ruimų; elektra, 
gasas, remia pigi 1138 W. 31 PI.

Tauragės apskričio.

RENDON 22 kambariai 
vanos, gasas, elektra, 
4814 S. Ashland avė. 
dėl

yra 4 
22 išėjimai, 
Gera vieta 

roomerių, renda nebrangi. 
JACOBS

6200 S. Halsted si. 
Tel. Wentworth 8034 

” EngliAvood 8194

J. Geriančius, turėjęs didelę 
ir gražią valgomų daiktų krau
tuvę, 1918 W. 47 St. turėjo 
staiga parduoti delei ligos, ku
ri jį užklupo netikėtai, žino
ma, pardavė už pusę kainos.

J. Geriančius yra nevedęs ir 
nešl^e j° n®ra kam 'krautuvės pri-

Aušros Sūnų repeticija pirmadie
ni, vasario 13 d., 8 vai. vak., Ray- 
mond, Chapell salėje. Visi veiksmai 
iš eilės.

Susirinkimas SLA 260 kuopos at
sibus vasario 13 d., 2 vai. po pietų, 
sekmadieny, 2436 W. 59 St. Nariai, 
kurie esate padavę aplikacijas, ma
lonėkite atsilankyti.

* P. M. Mikolaitis, sekr.

PAIEŠKO savo draugų: Juozo ir 
Onos Karnazinų, paeina iš Lietuvos, 
Kaitrivalakių. Girdėjau, kad jie 
randasi Amerikoj. Turiu svarbų rei
kalą. Jie patys ar kas kitas apie 
juos žino meldžiu atsišaukti ant
rašu:

KAZIMIERAS KRIŠČIŪNAS, 
4037 So. Richmond St., Chicago, III.

BENDON krautuvė, $20 iki 
$60, prie W. 46 St. netoli So. t 
Halsted St. Mes išdek i ruošime. 
Ofisas 6200 So. Halsted St.

Wentworth 8034 
Englevvood 8194

žiūrėti.

sveikti.

Jis šiandie eis į opera- 
Linkime jam greit pa-

Draugystė Meilės Lietuvių Ame
rikoje laikys susir|nkima šeštadie
ny, vasario 12 d., prie 1900 South 
Union avė. ir 19 gt. 1:30 vai. vaka
re. Draugai bukit susirinkime.

F. B. Jusčius.

Nebenori raudonos literatūros

parengi- 
kurio na-
Amerikoj
inteiflge'n-

save
niu-

vien

kalba- 
vienijimą. 

susivienijo 
stovi ne-

čia buvo ir yra daug 
ma apie draugijų 
Trys metai atgal 
du kliubai ir dabar 
blogai. Bet butų buvę daug ge
riau, kad butų susivieniję 6 ar 
10 draugijų, tas šiandie klau
simas jau nebe butų keliamas. 
Aišku visiems, kad tas vieniji
mosi klausimas yra labai svar
bus. Bet kai kas nenori ar ne
gali suprasti ir sako: kam vie
nytis, gerai ir taip, — man už
teks. Tokia nuomonė yra kenk
sminga visiems. Daugelis ma
tydami lietuvių pašelpinių drau 
gijų silpnumą pradeda apsi
drausti svetimtaučių kompani
jose ir padeda joms krautis 
milionus, nors musų pačių su
sivienijimai apdraudos žvilgs
niu daug geriau atsako, negu

(Trinerio Kartusis Vynas 
yra labai geros gyduoles 
tam tikslui, nes jos išvalo 
žarnas ir užlaiko jas šva
riai) ir nesirūpinkit! Bukit 
prisirengę sutikti pavojų, 
bet nesirūpinkit dėl jo! — 
Trinerio Kartusis Vynas 
(butelis .$1.25, sampelinis 
buteliukas prisiunčiamas 
gavus 15c per Joseph Triner 
Company, 1333 So. Ashland 
Avė., Chicago, III.) Trinerio 
Gold Tablets (30c.) ir Tri
nerio Cough Sedative (ma- privatinės apdraudos kompani- 
žas, 25c., didesnis, 50c.) tu- jos. O butų dar geriau, jei vi- 
rėtų rastis kiekvienuose na-si lietuviai prie jų prigulėtų, 
muose. Parluodamos pas Kad plačiau supražindinti

Lietuviškas vakaruškas rengia 
Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams šelpti nedėlioj, vasario 13 
d., 7 v. v., Liet. Auditorijos maž. 
svet. Visi kviečiami atsilankyti ir 
netik sušelpti Lietuvos našlaičius,

iš J bet ir gražiai pasilinksminti, (žan- 
Įga tik 50c. —Komitetas.

Buvęs uolus fartševikų j-emė- 
jas X ir nemažas biznierius, 
pagaliau dasiprotėjo, kad 
raudonos Brooklyno ir vietinės
“gazietų” apart agitacijos, nie
ko daugiau nėra,’ ėmė ir išvijo 
abidvi lauk.

Ką jis dabar skaito, nesunku 
atspėti. — K—i—n.

“Gyvybė ir Mirtis”,-— įdomi pre- 
lekeija bus šAfnadieny, vas. 13 d., 10 vai. ryte. Liet. Auditorijoj, ma
žojoj svetainėj. Skaitys inž. K. Au- 
gustinavičius. Visi kviečiami atsi
lankyti. —LSS 4 kp.

“Birutes” istorija
Balandžio mėnesio pradžioj 

“Birutė“ apvaikščios savo 20 
metų jubiliejų. To svarbaus j- 
vykio paminėjimui tapo nutar
ta išleisti specialis leidinys, kur 
tilps “Birutės” istorija. Leidi
nys bus iliustruotas ' ir tur^s 
gal kokį šimtą puslapių.

Toj knygoj — leidinyj tilps 
paveikslai pirmųjų birutiečių 
ir jų atsiminimai. Kiekvienam 
bus įdomu sužinoti “Birutės” 
veikimas bėgiu 20 metų.

Kad leidinys išeitų 
reikalinga parama, 
kad visi “Birutes”
prisidės prie to darbo 
raštais, kiti garsinimais. Mums 
visiems bus smagu susilaukti 
gražaus leidinio. Tai bus puiki 
atmintis. — Komisija.

Chicagos Lietuvių Auditorijos šė- 
rininkai, direktoriai ir atstovai 
draugijų būtinai turit pribūti nedė
lioj, vasario 13 d., 1927 m. 4$0 v. 
po piet į metinį koncertą, 3133 So. 
Halsted st. Už nepribuyiiną baus
mė pagal nutarimą. —T. Janulis.

Roseland. — SLA 139 
bos įvyks nedėlioj, 13 
kaip 1:30 vai. po pietų, 
lo svet., 158 E. 107 St. 
bus centro organizatorius iš Ncw 
Yorko S. Vitaiti.s. / Prakalbos bus 
svarbios. Kas tik gyvas atsilanky
ki!. —Rengėjai.

kp. prakal
ti. vasario, 
K. Strumi- 
Kalbčtojum

vykęs, 
Tikimės, 
patriotai 

vieni

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašalpos susirinkimas at
sibus nedėlioj, vasario 13 d., Norjh 
wcst Masonic Temple svetainėj 1547 
N. Leavitt st. ir North avė., kaip 
2 vai. po pietų. Nariai malonėkite 
susirinkti laiku. —X. Saikus, rast.

Lietuvis jaunuolis 
munšaino auka

Pereitą sekmadienį, vas. 
d., buvo surengtas vakarėlis 
tautiškosios parapijos nuosa- 
vioj svetainėje. Atsilankė ne
mažai svečių pasišokti ir pa
silinksminti. z Tarp atsilankiu
sių buvo ir keletas jaunų vai
kėzų, auklėtinių rymiškosios 
parapijoj kurie ateina vien tik
slu, munšaino prisigėrus, kelti 
triukšmą ir net užkabinėti pra
eivius gatvėje. Ir šiame vakare 
jie atėjo prikišę kišeuius mun
šaino bonkomis, į užpečkį užlin
dę tą munšainą gėrė ir paskui 
triukšmavo. Taip jiepdarė iki 
vienas iš jų būrio nesusrtiuko 
ir dauginus nebesikėlė. Svetai
nėje pasidarius sujudimui priė
jau ir aš pažiūrėti kas atsiti
ko. žiuriu, guli jaunas vaikinas,

6

lietuvių vaiką, kurių tėvai yra 
geri katalikai ir parapijonys. 
Patys būdami tamsus ir fana- 
tingi, tad ir vaiką išauklėjo to
kį pat. Už kelių dienų jis tapo 
palaidotas su didelėmis bažny
tinėmis iškilmėmis, už kurias 
nemažai pinigų turbut teko ir 
dūšių ganytojams. Reiškia: su 
kunu kaip ten nebuvo, bile ku
nigėlis dūšią į dangų įmes.

šis liūdnas atsitikimas . te 
būna pamoka tėvams, kad jie 
neaugintų, savo vaikų taip, kaip 
velionis buvo auginamas, kad 
pačioj jaunystėj, dar nesulau
kęs nė 20 metų, turėjo žūti kai
po auka munšaino. Tėvai turė
tų atsiminti, kad naudos iš to 
nėra, jei jie vien sėdės bažny
čioj ir melsis’ kad Dievas duo
tų jų vaikams dvasią šventą; 
arba kada vaikas lieka areštuo
tas, tai nėra reikalo bėgti pas 
kleboną užpirkti mišias, kad 
Dievas nubaustų tą, kuris jų 
vaiką areštavo. Bet reikia iš 
pat mažens rūpintis gražiai sa
vo vaikus auklėti ir duoti jiems 
gerus pavyzdžius. Tada vaikai 
išaugs gerais žmonėmis ir iš 
jų turės džiaugsmo netik tėvai,

Viską Malęs

PAIEŠKAI) Petro ir .Juozo Kali- 
naukų, paeina iš Delnicos kaimo, 
Kalvarijos apskr. Ir Petro Janušaus
ko, Ramanavo kaimo. Turiu svar
bių žinių nuo jų giminių iš Lietu
vos. Meldžiu atsišaukti arba žinan
čių malonėkit pranešti, už ką bu
siu labai dėkinga. Uršulė Prac- 
kauskylė, 351 Magnus avė., Winnipeg 
Man, Canada.

Help Wanted—Male-Fcmale
Darbininkų Rejkia

REIKIA vyrų ir moterų dirbti vi
są arba dalį laiko — pardavinėti 
Real Estate; patyrimas nereikalin
gas, Gera proga tiems, kurie nori 
dirbti.

P. C. CARSON 
2341 W. 95th st. 
Tel. Beverly 4650

IEŠKAU apsivediinui našlės ar
ba merginos nuo 40 iki 50 metų 
senumo, kuri mylėtų ant farmų gy
venti. Aš esu farmeris, našlys. My
linčios gražų ūkio gyvenimą atsi
šaukit laišku. Naujienų Skyrius,

3&L0 to^^lalątecj SL, Chioago

NORIU susipažinti su-doru vai
kinu arba našliu nuo 35 ligi 40 me
tų. Aš esu 37 metų moteris. Su laiš
ku 
ant

meldžiu ir paveikslą prisiųsti; 
pareikalavimo sugrąžinsiu.
1739 S. Halsted st., Chicago

Box 870

Furnished Rooms
2 FURNlSIOTI kalnbariai rendon 

2 vaikinam. Karštu vandeniu šildo
mi. Bevaikių šeimynoj. 6635 So. 
Rockvvell st.

LIETUVIŲ MOTELIS
Pigiausiu vieta dcl 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 GADE1KO,
1606 S. Halsted St., Chicago.

PASIRENDAVOJA ‘kambarys vai
kinui arba merginai, 
šeimynos, 
domas. 
valgio, bet galima virtuvę naudoti. 
Gražioje apielinkėje, vienas blokas 
nuo karų linijos. 5610 S. Sa’.vyer 
avė. Kepublic 3610.

prie mažos 
Karštu vandeniu apšil

si! visais patogumais, be

LIETUVIŠKAS 1IOTEIJS 
1616 So. Halsted st.

Li'b^i patogi vieta nevedu
si: m s vyrams. $2 savaitėj už

BENDON šviesus kambarys 
ant 3 lubų, dėl 1 arba 2 vyrų, 
su valgiu ar be valgio, pas 
vus žmones.

Wm. Sabaliauskis
2315 S. Leavitt St.

lai s

KAM BARIS rendai vyrui su 
valgiu arba be valgio. Caru 
šildomas. Oraži vieta.

7013 S. Rockwell st. 
2 lubos 

Tel. Republic 5697

ap-

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

6736 S. Campbell avė.
2 lubos

PASIRENDAVOJA švarus, apšil
dytas kambarys vienam vaikinui, 
l’atogi vieta, arti galvckarių. Vaikų

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA patyrusių operatorių prie 
moteriškų kautų.

* —.2868 2tid PUcc
AT’YDAI real estate salestnenų. 

Mes suteiksime jums didelę para
mą ir užbaigsime dcl jūsų pardavi
mų “deals”. Jei jus tik nebijote 
darbo, mes nurodysiu) kaip uždirb
ti daug pinigų. John J. Lipski & 
Co., 4650 S. VVeslern avė. Phone 
Lafayette 1914.

PROGA UŽDIRBTI PINIGU
Turime vieta dėl real estate par

davėjo. 
Mes mokame komisą iki 80 nuo
šimčių ir kiti pridėčkai prie to.

patyrusio biznyj arba ne

kiti pridėčkai
Taipgi ofisas parūpina pardavėjams 
leidimus, namus, 
paskolas, 
K. J.
2436 W

lotus, pirkėjus ir 
nes ofise randasi spulka. 

Marke and Co. (Mjjchiuka.š)',
59 St.

REIKALINGAS siuvėjas prie abel- 
no koshimeriško darbo, pastovi vie
la. S; Aleknų, 2537 W. 63 St. Pros
pect 9511.

REIKALINGAS senas darbinin
kas darbuotis apie krautuvę. Pra- 
gyveninas ir atlyginimas. Pagei
daujama negirtuoklis. Darbas nuo
latinis. Ateikit pasirengę darbui).

G. Cižinauskas, 
1458 W. 15 St.

ATYDA sales manageriains. Mes 
garantuojame sales manageriains 
pilną arba dalį laiko darbą. Atsi
sukti ir pasikalbėkit su Mr. Clemens 

SHEKLETON BROS.
Subdividers and developers 

i'.oom 416 — 160 N. Sa Šalie St.
Phone Central 8008

REIKIA lietuvių vyrų, gerai at
rodančių atlankyti lietuvių šeimy
nas. Reni estate patyrimas pagei
daujamas, bet ne būtinai reikalin
gas. Suteiksime jums pilną kopera- 
?iją, garsinsime jus laikraštyje Nau
jienose kasdien. Tikrai gera proga 
kiekvienam.

Matvkil Mr. Collins, 
Km. 512,

32 W. Washinglon St.

LIETUVIŲ DARBININKŲ.
Del specialių darbo trims vaka
rams kas savaitę, gera mokes
tis. Atsiųskite savo vardą ir 
adresą tuojau, aš atvažiuosiu 
ir išaiškinsiu jums.

Naujienos,
1739 S. Halsted si.

Box 869 .

REIKIA vyrų, kurie moka 
varibti įrankius ir kurie moka 
stalyti porčius. Atsišaukit 11:30 
ryto subatoj.

Atlas Engincering Co.
22 \Vest Ųuiney st., Room 608

(Continued on page 8)
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(Continued from page 7)
Musical Instruments

Muzikos Instrumentai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Gstate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Gstate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

Real Gstate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

GROJIKUS pianas, biskj varto
tas, su 60 volelių ir benčiumi, $75, 
turi būti cash. 2918 Mihvaukec. Avė.

PARDUOSIU grojiklį pianą, taip 
kaip naujas, už $85, su 75 roleliais 
ir benčiumi, cash. Mr. Rudaitis, 
6512, So. Halsted SI.

PARDUOSIU savo $75(1 vertės 
grojiklį pianą už *105. pridėsiu 
benčių. 75 rnh'lius ir cabinet, $35 
cash, o kitus išmokėjimais. Daujo
tas. 6EW S. Halsted Si. neinąs.

’fl’RIU parduoti savo $850 Ver
tės grojiklį pianą, 90 rolelių, ben- 
čitK ir rabi net, $100. Duosiu 30 
dienų bandymui, o kilus išmokėji
mais i 6 mėnesius. 851 Milvvntikee 
u ve ,1 (I. front.

<759 grojiklh pianas, biskj var
totas. muzikos roleliai. cabinet ir 
benčius, S120, paimsiu $25 cash ir 
po $2 į savaitę nuo atsakančių 
žmonių. Mis. Bohennec. Phone 
Brunsuick 3931.

JEI jus norite nusipirkti gerą 
grojiklį pianą pigiai, tai pasimatv- 
kit su Otto Phieffer, l 1’1. 2332 \V. 
Madison SI. Aš norėčiau gauti $l(Mt 
cash. pridėsiu 64 rulelius ir cabinet

-y—---------
PARDAVIMUI

nupirksite mano uugstos 
notų grojiklį pianą. Taip- 
augšlos rųširs console 
visais vėliausiais įrengi- 

Atsišaukit šian- 
arba nedėiioj iki 7 vai. vaka-

rųšies 88 
gi mano 
indio, su
inais taipgi už $75 
d.cn 
ro.

ICAN STORAGE HOUSE, 
2216 \V. Madison St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI naujos mados par
terio ir valdomojo kambario setai, 
abudu už $95 00. 20 >9 S. I-aflin St.

PARDAVIMUI 5 kambarių rakan
dai, 2 naujos siuvamos mašinos — 
Singer \Vhite. 822 \V. 37 Place, 2 
lubos.

PARDAVIMUI 6 kamjtarių ra
kandai. geram stovyje, galima pirk
ti atskirai ir visus ant sykio. Gali
ma parendavoti ir fialą 6 kamba
rių, modemiškas, karštu vandeniu 
šildomas.

6515 S. 'l'alman avė., 2 fl.
Tol. Hemlock 7081.

Automobiles
HAYNES, 75, sport touring, žie

mos stiklai; atrodo ir bėga kaip 
naujas. Bus parduotas labai pigiai. 
Matyti vakarais, sub. po piet, ned. 
visą dieną.

P. PAGE,
6202 S. (’arpenter st.

Engleu’ood 0504

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė. Pardavimo priežastis — savi
ninkas išvažiuoja ant ūkės. 3935 S. 
California avė.

PARDAVIMUI grosernė i. bu
černė. Senas biznis, išdirbtas, vir
ta apgyventu visokių laidų. Turiu 
parduoti greit ir todėl atiduosiu už 
gerą pasiul>mą.

(>747 S. Weslcrn avė.
'I’el. I’nispect 2169

PARDAVIMUI grosernė ir bučer 
aė, visokių tautų apg> venloj apielin 
kėj. Turiu apleisti miestą dėl 
.veikalus mano moteries.

Bos 868
1739 S. Halsted SI.

BC*

;!u
551

I’ARDAVIMI grosernė; turiu 
bizniu, vieną noriu parduoti. 
\V. 181h St. Savininkas 1818 Ganai 
|x>rt avė.

PARDAVIMUI dviejų baltų kėdžių 
barbernė. 6249 So. St. Loti i.s avė. 
I'el. Prospect 2951.

GROSERNR ant kampo, 4 
.r. t tams lysas, kambariai iš už
pakalio, renda $35. Turiu par
duoti iš priežasties ligos, kaina 
$1800. 5200 S. Donore si.

TRA BARGENAS

Pardavimui bučernė ir gro
sernė, geroj vietoj, biznis iš
dirbtas; nepraleiskit gero.* pro
gos; sykiu parsiduoda ir trokas; 
i) galima pirkti ir atskirai.

5306 So. Union Avė.

PARDAVIMUI restauracija.
1114 W. Madison St.

PARDAV1MUI Barber Shop, prie 
ios yra 4-ri ruimui gyvenimui. Par
duosiu pigiui iš priežasties kito biz
nio. 4508 So. Honore St.

PARDAVIMUI knrčiama su lais- 
niu. ant bizniavus gatvės ir pigiai. 
Kreipkitės į Naujienas, 1739 South 
Halsted St. Box 865.

PARDUOSIU arba mainysiu 
: bučernę ir grosernę ant namo; 
i gera vieta, lietuvių ir visokių 
I tautų apgyventa.

C. Gudgalis,
1446 S. 50th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernč. Senas, gerai išdirbtas 
biznis, gausit bargeną, nes prie
žastis pardavimo svarbi. Kreip-

REIKALINGAS trokas nuo 1 iki 2 kitCS tuojau, 
tonų didumo, gali būti bile kokios 
firmos. Galima matyti nedėidieniais 
visą dieną, o subatoj nuo 1-os po 
pietų.

K reipkitės
3610 Emerald Avė.

5124 . S. Kedzie avė.

BARGENAI

PARDAVIMUI naujas mūrinis nš- 
imis, po 6 ir (I kambarius, įtaisy
tas pagal vėliausios mados. Namas 
randasi 6653 S. 'l'alman uve .

' BRIGHTON PARK NEGIRDftTI NAMAI

FORD setian 1925 
pardavimui. Parduosiu 
reikia greit parduoti. 
Talman avė. Tel. Hemlock 7081.

PEKARNfi pardavimui arba mai
nymui, visi įrankiai, geroj vietoj. 
Įlenda pigi ir geras biznis. Su ma
žai pinigų galima nupirkti, arba 
gausit ant išmokėjimo. Kas pirmas, 
tas laimės.

5211 So. Halsted st.
Tel. Yards 6657

«PARDAVIMUI 3 šmotų skurinis 
frontruimio setas ir gramafonas su

m. modelis 
pigiai, nes ■ 
6515 South 1 • RAA 4

PARDAVIMUI arba mainymui 
grosernė, yra rūkytos mėsos, molt 
and hops. Mainyčiau į bungalo\v 
arba 2 fialų namo. Pietvakarinėj 
miesto dalyj. Jei butų reikalas pri-

daugeliu rekordu. Labai pigiai. 7013 <Wiau <lar ir cnsh' A«cntai ne’)a‘
S. \Vashtenaw avė. Republic 0182. geidaujami.

4447 So. Wentworth Avė

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GROSERNfi ir delikatessen parda
vimui, geras biznis.

4638 So. Spaulding Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir ice 
cream parloras pigiai. Priežastis 
pardavimo — nebenorime dirbti.

C 1439 So. 49Ct.

HARDWARE ir variety Storas par
davimui arba mainymui j 2 flatų na
mą. šaukit Tel. Boulevard 7367.

PARDAVIMUI kendžių 
Renda «25. 549 W. 18 St.

Moras.

Exchange—Mainai

PARDAVIMUI arba mainymui bu
černė ir grosernė. Mainysiu ant ma
žo namo ar loto, šaukit: Phone 
Boulevard 0668.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Priežastis — savininkas nesu
pranta biznio. Pigiai gausit. 3407 S. 
\Vallace st.

MAINAU ant mažesnio bizniavo 
nuiro namo. 834 \V. 33 St. Mainau 
ant biznio, ant mažesnio namo 
ba lotų.

Matykit
LEON JARUSZ, 

3252 So. Halsted st.
Yards 4951

ar-

EXTRA BARGENAS
P|ARDAV1MUI pigiai arba 

priimsiu į partnerius vyrą ar-

k u. Biznis geras; per daug me
tų išdirbtas. Prašome užeiti 
Dor pietus ir persitikrinti.

Atsiliepkit greitai.LUNCH R00M
669 W/ 14 St.

FLORIDA
Jusų equity Floridoj savasties gal 

būt daro jums nesmagumo ir jus no
rėtumėt ją parduoti arba mainyti. 
MES TURIME PLANĄ KURIS YRA 
SAUGUS IR TIKRAS KUR JUS GA
LIT UŽDIRBTI 100% ANT KIEK- 
vieno DOLERIO Už SAVO EQUI- 
TY. Tik atsiųskit savo vardą ir ad
resą. NAUJIENOS, 1739 So. Halsted 
St., Box 867.

BIZNIO prapertf pardavimui ar
ba mainymui. Garažas ir krautuvė. 
Atsišaukite į krautuvę. 3101 W. 38 
street.

PARDAVIMUI groseris ir deliku- 
tesen, taipgi cigarų ir tabako krau
tuvė, viskas sykiu, gera vieta sil 
šeimyna, yra kambarių ant vietos. 
Parduosiu dėl to, kad esmi vienas 
ir negaliu tinkamai užžiurėti. At- 

sišaukit 5708 S. Morgan st.

SAVININKAI lotų, nemeskit pi
nigus už dyką, mokėdami taksus už 
tuščius lotus. Mes turim kelis na
mus mainyti ant lotų. Pinigų ne
reikia. Agentams komišinas.

STANKO — NESTOR
901 W. 33 st. 

Yards 4669

Farms For Sale

FARMERIAI, čia jūsų laimė. 
Del sveikatos priverstas važiuo
ti imt farmos, turiu gerą namą 
mainymui. Agentams komišinas

Stanko
901 W. 33 St. Yards 4669

Gducational
Mokyklos

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes inokinam dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

IŠSIMAINO 2 bungalows, viena 
niuro 6 kambarių, antra medine 5 
kambarių, su extra lotu. Mainysiu 
bile katrą ant didesnio namo, loto, 
bučernės, priimsiu kitokį biznį kai- 
jio pirmą {mokėjimą. Bungalosvs 
randasi South Sidėj.

IŠSIMAINO puikus bizniavus na
mas, storas su 4 Halais, namas ran
dasi lietuvių kolonijoj, mainysiu ant 
fnrmos nepaisant vdstijos; farma 
turi Imli be morgičių, su padar
gais ir gyvulinis. Namo kaina 
$12.800,

IŠSIMAINO automobilius ant lo
to, nepaisant apielinkčs. Su viršmi- 
nėlais reikalais kreipkitės pas

2 AUGŠTŲ medinis namas, cemen
tiniu pamalu, 2—4 kambarių flatai, 
geroje vietoje, cash reikia $1500, 
kitus kaip rendą. Didelis bargenas 

$5500
2 AUGŠTŲ, mūrinis, 2—4 kamba
rių Halai, platus lotas, geroje vie
loje, cash reikia $2000, kitus kaip 

rendą. Speeialis bargenas.
$8700

MARQ(’ETTE MANOR
2 AUGŠTŲ naujas mūrinis namas, 

2 I kambarių Halai, 'platus lotas, 
moderniškas, pirmas augštas karšiu 
vandeniu šildomas, cash reikia 
$2500, kilus kaip rendą. Speeialis 

bargenas
2 AUGŠTŲ naujas mūrinis namas, 
2—5 kambarių fintai, moderniškas, 
platus lotas, geroje vietoje, cash 

reikia *3000. . .iektra bargenas 
$11500

kaip

Nestor
International Barber College 
051—072 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.

ŠTAI $3500 DOVANA
Misceilaneous

įvairus

NAUJOS KNYGOSAR kada girdėjai, kad $6500 ver
tės ūky gali pirkti už $2300, įmo
kėti tik $1300, 120 akrų, 40 akrų 
girios ir upė, 400 vaisinių medžių, 
8 kambarių šluba, barnė 42y48 ir 
kiti budinkai.

55 AKRU ūkė, 9 kambarių stu
ba, geros barnūs, $1400. 60 akrų 
ūkė ant rendos, 30 akrų dobilų, ge
ri budinkai. Taipgi turiu labai ge
rų ūkių dėl mainymo.

The Atidrėkus Real Estate, 
PENTVVATER, Midi.

)ir ' 
vie 
pi r 

mas floras. Namas raminsi 4637 S. 
\Vashlenaw avė.

N Al JAS imirims namas •> 
kambarių, geras namus, graži 
ta. karštu vandenili apšildomas K • ■ ♦ i «

6 KAMBARIU mūrinė cottage, lo
tas 35yl25 lt. Geras bargenas, vie
ta labai graži, netoli karų linijos 
Archer avė. Namas randasi 2825 \V. 
39th PI are.

MEDINE cottage, karštu vande
niu apšildoma, geras namas, gera 
Iransportacija; parduosiu pigiai. Na
mas randasi 1552 S. I’rancisco avė.

NAUJAS lik baigiamas budavoti 
keturių pagyvenimų namas ir 3 ku
tų garažas. Graži vietų; namas ran
dasi 6691 S. Rocksvell si.

JOKANTAS BROS.
1138 ARCilER AVIS.

NAM Ų BARGENAI

Montgomery St. arti Ar- 
sher Avė., 2 po 4 kambarius, 
mūrinis, su viškum, įmokėti 
$2,000 cash.

43rd St. ir Fairfield Avė., 
2 flatų 5 ir 5 'kambariai. 
Naujas muro namas, beiz- 
mentas ir aukštas, arti lie
tuvių bažnyčios.

69th St. ir Washtenaw St. 
5 kambarių 'mūrinis bunga- 
low, yra karštas vanduo, 
gražiai dekoruotas, pleiste- 
riotos skiepo lubos, įmokėti 
$1,500 cash.

68th St. ir Talman Avė., 
4-4 kambarių mūrinis nau
jas namas, yra skiepas ir vi- 
škai, 1 apt. karštu vandeniu 
Šildomas, įmokėti $2,500 
cash.

RUBIN BROS.
4155 Archer Avė.
Lafayette 8705

PARDAVIMUI 8 ruimų bun- 
galow ir dviejų karų garažas. 
Parduosiu už $9,000, įmokėti 
$1500, o kitus $62 į mėnesį kar
tu su nuošimčiais. 5744 South 
Richmond -avė. Prospect 2954.

PARDAVIMUI rezidencija, yra 7 
kambariai ir gali gyventi dvi šei
mynos. Yra visi įtaisymai. Daug 
žemės ir galima laikyt gyvuliu. Vi
sai arti prie gatvekarių. Kaina ------ ------ E(tsai arti prie gatvekarių. 
$5,500, įmokėti $1,500. Klauskit 
Bakševičiaus.

W. HAYDEN BELL
4336 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 8600

TIKRAS BARGENAS
PENKIOS rendos, yra elektra ir 

vanos, pirmos klesos stovy j, gera 
transnortacija. netoli bažnyčių ir 
mokyklų, turiu parduoti, nes ap
leidžiu miestą. Savininkas, 

2213 W. 21 St.

NAUJAS 2 augštų mūrinis namas, 
4—1 kambarių, yra skiepas ir vi.š- 
kai, moderniškas, randasi prie 47 
PI., bloko į vakarus nuo Wes- 
tern avė. Parduosiu išmokėjimais. 
Savininkas ant vietos.

2422 W. 47th PI.

BARGENAS, naujas 4 flatų na- 
n as, tiie sienos vanoję, uržuolo ir 
beržo trinias, 
blvd., 
Western avė. Savininkas ir buda- 
votojas.

(>OO4 S. Artesian avė.
Republic 1145

2451 W. Marųuette 
pusė bloko j vakarus nuo

PARDAVIMUI namas 
bizniavus gatvės, 2 augštų, 
dinis, 4 4 kambarių, yra 
sas, elektra, vanos, 2 karų 
ražas, paliksiu morgičrų.

2513 W. I7th St.

prie 
me
na
ma-

4108 Archer avė.
Phone Lafayette 5107

MES turime .didelių ir mažų ga
ražų ir gasolino stočių. Parduosime 
arba mainysime į privatiškus na

mus.
12 FLATŲ kampinis namas, atne
ša į melus $8000 rendų, 3 metų se
numo, geroje virtoje, cash reikia 

*8000. Ekstra bargenas 
$48000

B. R. PIETKIFAVICZ 
& CO.

2608 W. 47th St.
PARDAVIMUI mūrinis bungalow, 

frontas ir užpakalis* yra iš press 
plytų, afžuolo trimingas, namas ką 
tik užbaigtas. Apačioj yra 4 kam
bariai ir grosernė, o viršui 6 dideli 
kambariai. Visi Įtaisymui naujos 
mados, sale yra lotas, yra 2 karų 
garažas. Sykiu parduosiu ir troką. 
Už viską tik $11,000. Priežastis par
davimo — išvažiuoju į Lietuvą.

3847 W. 66 SI.

BRIGHTON Park bargenas. Par
davimui bizniavus namas geroj apie- 
Jinkėj — 2530 W. 47th St. Savinin
ką klausti 4823 S. Paulina St.

PARDAVIMUI 2 aukštų namas su 
bizniu grosernės ir mokyklos įran
kių. Vieta apgyventa lenkų ir lie
tuvių. 4823 ypiilina st.

BARGENAS
2 po 6 kambarius, naujas muro 

namas, karštu vandeniu apšildo
mas, randasi prie vienuolyno, pla
tus lotas, gątvČs išmokėtos. Prie
žastis jairdaviino —*bila $6000. Kas 
galėsit ‘išmokėti namą, gausit pus
dykiai. W. Maciukus, 6352 S. Cla- 
remont avė. x

PARDAVIMUI nedidelis 2 flatų 
muro namas, arba mainyčiau į lo
tą, ar automobili, Randasi 3621 So. 
Wallace st. , ’s 

Savininkas T. R. 
301 So. Fourth St. 

St. Charles, III.

SVARBU PAMATYTI 5-5 kam. 
naujas muro namas su 3 miegamais 
kam. Randasi 4014 Brighton PI.

6830 S. R0CKWELL 5-5 kam. dai
ningo rūmas, labai pigus.

7036 S. ARTESIAN AVĖ. 6-6 kam. 
naujas muro namas, pirmos klesos 
įrengimui, vandeniu šildomas.

šie visi viršmihėti namai yra par
duodami tik už budavojlmo kaštus ir 
kas pirmas, tas laimes.

TAIPGI mes budavojam naujus na
mus pagal jūsų užsakymo. Atsišau
kite visais virš minėtais reikalais.

JUOZAS VILIMAS,
4405 So. Fairfield Avė., 

Phone Ijafayette 5948

PARSIDUODA arba išsimaino 
ant formos lotas ir biznis, 2 pagy
venimų, 4-5 kambariai, 4444 South 
Whippel St. Savininką galima ma
tyti.

4454

FRANK DOBROWOLSKI;
Tel. Lafayette 4089 

So. Western Avė., Chicago, III.

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

Phone < Prospect 3684

ATIDUOSIU už pusę cash 
greitam pirkėjui.

Namas ir lotas 90x125, labai 
geroje vietoje, moderniška 6 
kambarių rezidencija, karštu 
vandeniu šildoma, didelė sinka, 
automatiškas gasu šildytuvas, 
vėliausios mados elektros fik- 
čeriai, naujai dekoruotas, 20x 
20 moderniškas garažas, yra 
vištininkas ir vynuogių sodelis 

6049 So. Kiildare Avė.

10 FLATŲ muro namas 3 
flatai po 6 ir 7 po 5 kamba
rius. Kewanee boileris, 2 blo
kai nuo Halsted ir 63 gatvės 

įplaukų metams $6690.
Cash reikia $7500.

Atsišaukite
S. PASZKEWICZ

6345 So. California Avė.
Hemlock 4555

NAUDOKITĖS PROGA
Savfininką reikalas verčia 

greitai parduoti naują muro 
namą, 5—5 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, .aržuolu bai
gtas, viškos ir apdirbti porčiai. 
Randasi arti vienuolyno, kaina 
tik — $13,500.

Naujas muro namas, 5—5 
kambarių, su 3 miegruimiais; 
pirmas flatas šildomas, aržuolu 
baigtas, viškos ir kiti paranku- 
mai. Randasi arti Vienuolyno. 
Kaina tik

Mainysime Hardvvare storą į 
apartamentinį namą, 24 flatų.

Taipgi turime keletą gerų 
bargenų ir mainų, kurių čia ne
galime suminėti. Malonėkite 
atsilankyti arba pašaukite: t

K. J. MACKE and CO.
(Machiukas)

2436 W. 59 Str. 
kampas Artesian

Tel. Prospect 3140

Financial
Finansai-Paskolos

$250,000 * -
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Iloom 820

Phone Central 6260

$12,900.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas po 6 kambarius, naujos ma
dos įtaisymai, 2 karų mūrinis ga
ražas, karštu vandeniu šildomas. 
Parduosiu labai pigiai.

7013 S. Washtenaw avė. 
Republic (1182.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, 5—5 kambarių, garu šildomas, 
yra miegojimui porčiai, lietaus la
šų vatui, franeuziški langai svečių 
kambary, lungili šit metalinėmis lišt- 
vomis 2 karų garažas, gerame sto
vyje, $15,500. Republic 7334, 6010 
So. Francisco avė.

PARDAVIMUI 2 po 30 pčdų lo
tai, tarpe 55 ir 66 St. prie Fairfield 
avė. šaukit savininkų Republic 7526

DIDELIS bargenas, Parsiduo
da namas', 4 pagyvenimų, 2026 
S. Union avė. Reikia $1000 įmo
kėti, o likusius kaipo rendą. 
Pamatykit savininkų, Frank 
Dobrowal.sk i, 4454 S. Western 
avė. Tel. Lafayette 4089.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA FARMA

Didžiausis bargenas, koks 
kada nors buvo pasiūlytas.

Žiūrėkit: 60 akerių derlingos, 
dirbamos žemės, 10 akerių pui
kių obelių sodno ir du akeriai 
giT-ipsų sodno — viso 80 ake
rių derlingos žemes. 7 kamba
rių cemento* fundamentu namas, 
barnė dėl 25 karvių, cemėntinis 
kubilas kornams marinavoti, 
vištininkas ir kiti budinkai.

Tik 200 mylių nuo Chicagos. 
Randasi Michigan valstijoje.

Verta $8000, parsiduoda už 
$2850. Įnešti reikia $1500.

Kas mėgsta gyventi ant for
mos ir norėtų pirkti, atsišau
ki t greitai, nes musų žmogus 
nuveš automobiliu, parodys ir 
parveš,

2- RI MŪRGICIAI
3- TI MORGItlll
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investmenl 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel.* Lafayette 6738-6716

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

Taipgi perkame įlenki jos Doleri
nius Bonus, Vokietijos ir Austri
jos banuR.

Galit derėtis.

KAUFMAN STATE BANK
124 N. La Šalie St., Chicago

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

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Are. 

kampas Hamilton Avė.

Gducational
Mokyklos

AyxixxxTxxxxxxxxxxxmxxx

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

G. LEVESKIS
1318 W. 12 St. 

Los Angeles, Calif.
*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

pa-

JANKUS PARSIVEŽĖ NAUJŲ 
KNYGŲ Iš LIETUVOS

Gražioji Mageliona. Kaina 25c 
Mikaldos pranašavimai 30c
VYRfiJA. Praktiškas šeimininkėms 
vadovas, 296 pusi., 1054 pamokymai. 
Kaina tik ...............................  $1.50
SAPNININKAS iš Lietuvos su 300 
paveikslų, 256 pusi. Kaina ......  $1.50
Amerikos Sapnininkas tik ..... 75c
Vienuolio Raštai. Knyga III; 266 
pusi. Kaina ...............................  $1.50
Poezijos ir prozos teorija .......... 75c
Stebuklai ir paslaptys, 240 pusi. $1.00 
Apsakymai apie didžiausius įvykius, 
Rubakino nauja knyga ......... $1.00

ATPIGINTA PER š| MfiNESJ: 
ŽINYNAS. 392 pusi., apd. Kaina $3, 
šį mėnesį ................................... $1.50
Miniška Mariana Alcaforado, kaina 
75c, dabar ................................... 25c
Kišeninis Žodynėlis, abi dalys. Apd. 
$1.25, už ...........    75c
Žodynas, Lalio. Abi dalys, $10.00 
už ............................................. $6.50
Rankve<lis, Anglų kalbos, 310 pusi., 
apd., kaina $2.50, už ................. $1.25
Naujas ir Pilnas ORAKULAS. Ypa
tus ateities atspėjinųis, kortų meti
mas, delnažinystė. Paveiksluotas. 414 
pusi., 4 už ............................... $2.00

Rašykite, kokios knygos norite ir 
gausite pigiau. Pinigus pasiųskite, ar 
užmokėsite pašte atsiimdami.

JANKAUS KNYGYNAS 
8856 Archer Avė., ęhieago, III.

u

Sol Kilis & Sons, Inc.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

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

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St.
T'el. Roosevelt 8500

KRAUTUVIŲ F1KČERIAI
Grosemių, Bu- 
Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, B®- 
kemių. M u s ą 

specialurnas, Geraa patar 
navimas, žemos kainos.

Sostheims, 1912 So. State St.

ELECTRIC KONTR AKTORIŲ S
Seniausis iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik
menys, fikčerjus ir tt.
W. P. Stephan Electric Co. (not inc)

2522 So. Halsted St., Chicago
Phone Victory 7452

Piano Lekcijos

W. HAYDEN BELL
W. Bakševičius, vedėjas
4336 S. Kedzie avė.
Tel. Lafayette 8600

* Ceneralis kontraktorius
JA^IATYSIME ir finansuosime 

- Halų arba bungalow ant jusų iš- 
'JU*. ‘Ų Nereikia nieko įmo
kėti. šaukit Virginia 0544.

PARDAVIMUI farma 83 akrų že
mės, arba mainysiu į namų, 5 kar
vės, 4 arkliai, kiaulės, vištos, žąsys, 
turkės ir visos mašinos, 3 metų se
numo. Žemė lygi, arti miesto, prie 
cemento kelio. Naujas namas 8 rui
mu stuba ir kiti visi geri budinkai; 
Illinois valstijoj.

Kreipkitės prie savininko 
5211 So. Halsted Street 

Tel. Yards 6657

Pranešu chicagiečiams, kad aš duo 
du lekcijas ant pianų. Kas norite 
gražiai išmokti paskambinti, tai atei
kite pas mane. Kaina labai prieina
ma. Del informacijų kreipkitės:

BRONISLAVA POšKAITfi
4446 So. Sawycr Avė.,
Tel. Lafayette 4787

Nėra kito šaltinio, 
is kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.
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Dobrowal.sk

