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Lietuva susitaikius su Lenkija
Smetona pasidavęs ran

kas su Pilsudskiu
Anglijos spaudimu Lenkai ati

duodą Lietuvai Vilnių, bet
Lenkų kariuomenės 

okupuotą
BERLINAS, vas. 27. [Chicago Herald apd 

Examiner korespondento 0. 1). Toliehus’o kabio- 
grama], — Britų liūtis, vesdamas kovų su Rusų 
meškinu Tolimuose Rytuose, puldamas sovieaus 
iš šono laimėjo pirmą pergalę Pabaltijy. Ta Bri
tų pergalė gali turėti didelių pasėkų visoj Eu
ropoj. •

Anglijai spaudžiant ir Anglijai tarpininkau
jant fašistinė Lietuvos valdžia, kuri nuvertė pir-

! l’mdfic and Atlantic Photoj
Mildred Marčia Pinkenfeld (Brooklyn, N. Y.), devynių savaičių amžiaus. Penkiolika daktarų

ją išegzaminavo ir pareiškė, kad fizišku žvilgsniu jinai yra beveik tobula.mykščią demokratinę valdžią neva už tai, kad ji 
buvus perdaug palanki bolševikams, dabar pada
rė su Lenkija kompromiso sutarti, kuria suregu
liuojama Vilniaus priklausomybė ir padaromas 
galas techniškai karo padėčiai,, kuri per šešerius 
metus tęsės tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Ta sutartis pagaliaus atidaro duris sukūri
mui Pabaltijų valstybių sąjungos, kuri nataps 
avirtovė ginti nuo Rusijos, o taipjau bazė Angli
jos operacijoms prieš sovietų Rusiją.

Iš Rygos gauta čia iš užtikimų versmių pra
nešimų, jogei Lietuvos prezidentas Smetona ir 
l^enkijos maršalas Pilsudskis pagaliau pasidavė 
kits kitam rankas, nors nebe šiandie jau buvo ži
nomas faktas, kad tarp jų buvo vedamos slaptos 
derybos. Tose derybose svarbiausią vaidmenį vai
dino Anglijos kreditai, kurių Lietuva labai rei
kalinga. %

Einant taja sutartim Lenkija pripažįsta Lie
tuvos suverenybę Vilniui ir prižada grąžinti ja? 
miestą tuojau, kai tik pasibaigs bolševikų pavo
jus. Už tai Lietuva sutinka, kad Vilnius pasilik
tų Lenkų kariuomenės okupuotas, kol Lenkijai 
nebegrėsiąs Rusijos pavojus.

Tos sutarties rezultatas bus atsteigimas tam 
abiejų kraštų prekybinių ir diplomatinių san
tykių. 1 '

Ta sutartis yra smūgis Vokietijai ir jos vil
tims atgauti iš Lenkijos Dancigo koridorių. Ant
ra, taja sutartim užkertama kelias faktinei Lie
tuvos Lenkijos unijai, kuri iš tikrųjų butų reiš
kusi prijungimą Lietuvos prie Lenkijos, kaip 
Lenkija kad pirmiau planavo.

Maskvos atsakymas 
į Anglijos notų

MASKVA, vas., 27. — Savo 
politikei sovietų Rusija siekias 
taikos su visomis valstybėmis il
su Didžiąją Britanija, jeigu tik 
pastaroji norėtų čia susitikti su 
Rusija pusiaukely.

Toks, bendrai imant, yra so
vietų Rusijos atsakymas į Ang
lijos notą, kuria ji grūmoja 
diplomatinių ir prekybinių san
tykių nutraukimu su sovietais, 
jei pastarieji nepaliausią vesti 
propagandos prieš Britus.

Sovietų atsakymas buvo įteik
tas Britų charge d’affaires 
Maskvoj, R. M. Hodgsonui.

Graikų - Turkų sutartis 
ratifikuota

ATĖNAI, Graikija, vas. 27.— 
Atstovų butas ratifikavo Grai- 
kijos-Turkijos sutartį, liečian
čią graikų nuosavybes Turkijoj 
ir turkų nuosavybes Graikijoj.

Ramsay MacDonald atvyks 
į Ameriką

LONDONAS, vas. 27. - Dar- 
bieėių lyderis Anglijos parla
mente, buvęs socialistinės val
džios ministeris pirmininkas 
Ramsay MacDonald rengiasi 
balandžio mėnesį atlankyti 
.Jungtines Valstijas. Pasak jo 
sekretoriaus, MacDonald jau 
senai norėjęs padaryti vizitą 
Amerikai, ypač, kad daugelis 
draugų jį kart-karlėmis kvietė. 
Jungtinėse Valstijose jis pla
nuoja būti apie Velykas.

Konfiskavo Profesinių 
Sąjungų Kalendorių
KAUNAS, vas. 10 [Sdj. — 

Toko sužinoti, kad policija už- 
d ari n ėdama geležinkeliečių pro
fesinės sąjungos skyrius, kartu 
su skyrių turtu konfiskavo ir 
profesinių Sąjungų Centro Biu
ro išleistą Darbininkų Kalendo
rių.

T-

Lietuvos Lenkijos sutartis Kerenskis atkeliaująs j 
- Anglu padaras Jungi. Valstijas

Už SUSITAIKYMĄ SU LIETU
VA ANGLIJA GARANTUO
JANTI LENKAMS $100,000,- 
000 PASKOLOS

VIENNA, Austrija, vas. 27.— 
[Chicago 'Herald and Examiner 
troresp. Kari von VViegandJ. — 
Visa ceirindinė Europa, nuo 
Beribio iki Betgi ado, susijaudi
ns didėjančiu Anglijos Rusi- 

saniykių įtempimu. Politi
nės ir ekonominės sferos labai 
usirupinusios karingu Londo

no ir Maskvos kalbų tonu.
Lietuvos su Lenkija sutarty, 

?pie kurią telegramos pranešti, 
įžiūrima slapta Anglijos ranka, 
fa ai lyg patvirtina pranešimas 
iš L? mitino, kad Lenkijos $100,- 
'00(100 paskola New Yorke 
<anti stiprini rekomenduojama 

ir, saku, dagi gvarantuojania.
Dipiomatinėse sferose kalba

ma, kad ta paskola tai busią 
Anglijos atsilyginimas Lenkijai 
už jos susitaikymą su Lietuva, 
□ be to dar busiąs padarytas 
Anglijos-Lenkijos paktas prieš 
Rusija.

Anglija stengiasi sujungti val
stybes nuo Suomijos j lankos iki 
Juodųjų jūrių prieš Maskvą už 
sovietų Rusijos darbuotę Kinuo
se ir kitose Azijos dalyse.

VOKIETIJA SUSIRUPINUS
Vokietija ima vis labiau ir 

abiau susirūpinti pakrypimu 
giliai slepiamų diplomatinių 
mostų ir intrygų, o Anglijai 
ėmus remti Lenkiją, Berlino 
diplomatai auka dabar galvas, 
nebegalėdami nusispręsti, kur
link orientuotis, ar i rytus ar Į 
vakarus.

Lietuvoj žmonės pasi
piktinę, kad neįleidžia 

Amerikos laikraščių

Iš Garliavos “Lietuvos ži- 
nioms” rašo, kad žmonės esą la
bai pasipiktinę Smetonos val
džia, kad ji neįleidžia Lietuvon 
Amerikos lietuvių laikraščių, 
tuo tarpu kai monarchistų są
mokslininkų laikraštis “Tautos 
Valia“ kursto žmones revoliu
ciją daryti [prieš pačio Smeto
nos-Voldemaro valdžią!]

‘Važiuojąs svetima pavarde 
linkti pinigų socialistų revo- 
’iu ei j n ie ri ų pa r t i jai.

PARYŽIUS, vas. 27. Su
žiurta, kad Aleksandras Ke- 
renskis, buvęs Rusijos premje- 
las pirmaisiais revoliucijos me
nesiais, praeitą ketvirtadienį 
I ivu “Olynipic” iškeliavęs į 
\niei ką. Keliaująs jis svetima 
oavardiri.

Jo kelionės j Ameriką tiks- 
a.v esąs rinkti pinigų Rusų so
cialistų revoliucionierių parti
jai.

senato vizitas Nikara
gvai atmestas

\VASIH\GTONAS, vas. 27.- 
Senato užskmio santykius ko- » k
misija vakar atmetė senato- 
•iaus Borah, tos komisijos pir- 
nininko sumanymą, kad komi- 
s;ia padarytų vizitą Meksikai ir 
šikrraguai tikslu patirti vietoj 
.ų kraštų padėtį.

Senatoriaus Borah sumany
mui buvo iš karto ‘priešingas 

• valstybės sekretorius Kellogg.

Įstatymas prieš 
Ku-klux-klaną

RALEIGH, N. C., vas. 27. — 
Valstijos atstovų butas vakar 
priėmė bilrų, kuriuo užginama 
slaptos organizacijos ir nešio
jimas viešai kaukių sdvo iden
tiškumui paslėpti. įstatymas 
jis taikomas visų pirmiausiai 
Ku-Klux-Klano organizacijai — 
valstijos senato buvo priimtas 
jau kelios dienos anksčiau.

' Chicagai iri apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
sniego; nedidelė temperatūros 
atmaina; stiprokas- mainąsis 
vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 31° F-

šiandie saulė teka 6:31, lei
džiasi 5:55 valandą.

Šimuti r; grįžta Ameri
kon “Draugą” 

redaguoti
Kauno laikraščiai praneša, 

kad šimutis ši pavasarį gijšiąs 
i Ameriką, kur jis esąs kviečia
mas čikagivkį brolių Marijonų 
Draugą redaguoti. Kovo mėne
sį jis išvažiuosiąs Į Ameriką.

šimutis pirmiau redagavo ka
talikų susivienijimo organą 
“Garsą“ Brooklyne, paskui iš
važiavo į Lietuvą ir praeitais 

(rinkimais buvo išrinktas kle
rikalų atstovu į seimą.

Raudonasis internacio
nalas protestuoja prieš 

kiniečių žudymą
MASKVA, vas. 27. —' Uaudo 

misis internacionalas politi
niams kaliniams užsieny gelbė
ti išleido- atsišaukimą j viso pa
saulio darbininkus, kuriame jis 
kaltina Amerikos ir Europos 
imperializmą dėl išžudymo 2,000 
kiniečių šanhajuje.

Internacionalas ragina visų 
kraštu darbininkus ir valstie- I
čius sukilti prieš tuos, kurie 
yra kalti dėl tų baltojo teroro 
vaisių — žmonių aukų kalnų.

Du J. V. aviatoriai žuvo 
Argentinoj

IM’ENOS AIBES, -Argentina, 
vas. 27. Jų aeroplanais nu
kritus žemėn ir ekspliodavus, 
vakar čia užsimušė du Jungti
nių Valstijų aviatoriai, kap. 
('Ii n ton Woolsey iš Northport, 
Midi., ir Įeit. Jobu Benton, da
lininkai partijos aviatorių, ku
rie keturiais aeroplanais ke
liauja po visą Latiilų Ameriką.

\

TRYS JAUNI BANDITAI PA
SMERKTI MIRTI

\VASIIINGTONAS, vas.. 27.— 
Vakar čia teismas pasmerkė 
mirties bausmei tris jaunus 
lyanditus, N. Eagl^s, Sam. Mo- 
reno ir John Proctor, kaltina
mus dėl žmogžudybių. Ne, vie
nas jų nėra dar vyresnis kaip 
20 metų.

PORTLAND, Me., vas. 27.— 
Siautusios čia smarkios sniego 
audros padare didelės žalos. 
Vien telefono linijoms padary
ta arti $1,000,000 nuostolių.

Kam Smetonos valdžia ar
do prof. sąjungas

Kauno “Socialdemokratas“ 
praneša:

Vailokaičio fabrikoje Kaune 
nuo vasario 1 d- įvesta šioks 
“pertvarkymas“ darbininkams: 
panaikinta 10 dienų atostogų, 
nebus duodama malkpinigių 76 
lit. ir švicntpinigių už 13 dienų. 
Dirbama 6 dienas savaitėj, bet 
užmokestis mokamas už 5 die
nas. Kasinei fabrikas bus stab
domas 3 mėnesiams. Iš užlaiky
to darbininkų uždarbio per 
šiuos 3 mėn. jiems bus išduo
dama 3 dienų savaitės uždar
bis.

Žiūrėkite, koks fabrikantai 
“gudrus’’: per visus metus nau
dojasi darbininkų uždirbtais pi
nigais ir paskum jiems išduo
da, nesumokėdamas jokių nuo
šimčių, ir dargi ne visus dar
bininko užilirbtus pinigus.

Darbininkai šneka, kad fede- 
rantas Jočys irgi dalyvavo ši
toji? Vailokaičio kombinacijoje, 
mat. abudu “katalikai“. Iki 
darbininkai prigulėjo į tikrą 
savo organizaciją prof. sąs 
jungą, fabrikantas nedrįso ro
dyti savo nagų, bet dabar jie 
jako: “musų valdžia“.

“'Pilkos” fabrikantas paskel
bė 7 darbininkams, kad nuo va
sario 9 dienos jie dirbs tik po 
1 dienas i'Savaitę. Visas fabri
kas (virš 200 darbininkų) turi 
darbo per 6 dienas, b’ct šiems 
laibininkams “nėra" darbo.

Artelės “Laido“ ponai irgi 
itleidžia darbininkus ir jų vie- 
on 'ima naujus, sau ištikimes

nius.

Grūmoja ekskomuni- 
kuot tuos, kur šoks 

čarlztoną
VIENNA, Austrija, vas. 27.

Austrijos katalikų episkopatas 
urumoja ekskomunikuoti tuos 
katalikus, kurie neklausą baž- 
lyčios Įspėjimų nepaliaują šo
kę naujoviškus nepadorius, lau
kinius ir gašlius šokius, tokius 
kaip fox-trotą, tango, one-ste- 
>ą, šimmy ir šarlztoną.
/ ' •

CLARKSBURG, W. Va., vas. 
27. — čia mirė seniausias šioj 
valstijoj negras Wilson Jonės, 
112 metų, vergybės laikais bu
vęs vergas.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.
/ 1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE 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.

Telegrafuoki! 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, 111.

Du dideli gaisrai Chicagoj;
2 vaikai žuvo

Sudcgė Morton Salt kompani
jos įstaiga; $200,00(1 žalos.

Vakar Chicagoj atsitiko du 
gaisrai, padarę didelių nuosto
lių, o viename jų žuvo taipjau 
dvitijų vaikų gyvastys.

Paežery ties Chicagos upe 
sudegė didele Morton Salt kom
panijos įstaiga, kurios trobe
siai užėmė beveik du bloku. 
Ugnies padaryta žala apskai- 
čiuojama nuo 150 iki 200 tūks
tančių dolerių.

Kitoj vietoj, 259 AV, 22-roj 
gatvėj apdegė trijų aukštų 
apartmentų namai- Kadangi 
gaisras kilo anksti rytą, žmo
nėms dar miegant, gyventojai 
pažadinti iš miego geibėjos ki
ti pro langus šokdami laukan 
ir dėl to daugelis skaudžiai su
sižeidė. Devyni buvo nuo du- 
nų aptroške, bet juos pavyko 
’tgaivinti. Tuo tarpu du vai
kai. Bruno Spino, 6 metų, ir jo 
broliukas Frank, 3 metų, žuvo 
ugny.

DIDELES KAITROS AR(iEN- 
TINOJE

BUENOS AIRES, vas. 27. - 
Argentinoj vėl užėjo didelės 
kaitros. Vakar čia termometras 
siekė 99 laipsnių pavėsy. Nuo 
kaitrų daugiau kai dvidešimt 
žmonių susirgo, o du mirė.

KONTESTAS 
-NAUJIENŲ”

“Naujienų ’ Kontestas eina. 
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- 
cagoje, apielinkėse ir po visą 
plačią Ameriką, kur lietuviai 
skaitlingiau įsigyvenę, dirba 
kaipo kontestantai, kelirne “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.



NAUJIENOS, Chicago, UI.   > Pirmadienis, Vas. 28, 1927

Jeronimas Vitas ir Jonas Val- 
bas pardavė savo 3 flatų namą 
Marųuelte Park.

.1. Žitkus išmainė sa\o naujį

2136 W. 59th Street

Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamu Turto Taryba 

Incorp. 1926 m. bal. 12 d.
L. N. T. Tarybos Valdyba:

K. J. MACKE, Pirmininkas -
I. YUSKEVIčlUS, Sekretorius — 8647 Archer Avė., J^ifayette 4195
X. N. MASULIS. Iždininkasl — 6641 So. VVestern Avė., Republic 5650

Mano Pastabos

K- Masiulis

kią valstijų: Illinois, Indiana, 
Miehigan, \Visconsiii ir lo\va 
prekybos (urnai paduoda, jog

ntų’a prasmės atidėlioti išpildy
mą savo tikslo nuo pavasario 
iki rudens. Kuo greičiau išpil
dysi! savo troškimus, tuo labiau

nu Paunksniu, sumoje iš abie
jų pusių $19,500.00. Pranciš
kus Linuke nupirko gražų 6 
flatų namą ant 00 gatvės, nuo 
Jono Palionio. 
Škliorius išmainė
House J u s ličio Parke
gaknv prie Barųuette Park su 
pp. aKveckias sumoje $22,000. • 

.1. Povilaitis* nupirko 3’ fialų 
namą nuo p. &veli)ien$H Urtei-

Stanislovas 
savo Koad 

j Bu n-

ava

liaus, painiodamas 
tų iš praeitų 1926 
nekilnojamo Imto 
turėjau daug priet 
damas su žmonėmis, kurie per 
eilę metų norėjo nusipirkti sau 
namų, l>rt vis bijojo* kad namai 
neatpigtų. Jie laukė pavasa-i 
rio>o kuom. t. las atėjo, tai lau
kė rudenio ir 1.1. Norintys! 
pirkti nei nepastebi kaip pra
slenka keli metai. Tuo tarpu 
pinigai guli įkišti kur nors lo
voj ar banko dėžėj, o jau ge-
ėmusiam atsiuKi 
3'; ar paskolin 
jokio nuošimčio.

mę gausite tvirtų *garantijų ir 
gerą pelną nuo 10% iki 15%, 
o kartais ir daugiau. Ar yra 
pamato bijoti, kad nepražūtų 
sunkiai uždirbti skaikai? Ar ga
li atsitikti toks dalykas, kad 
nuosavybės atpigs, o nuomos.

Šitiems visiems aukščiau pa
minėtiems pirkėjams, pardavė
jams ir mainininknins patarna
vo realesletininkas Alfons K. 
Masiulis nuo 19-tos ir Halsted

stovis buvo patenkinatis. štai, 
dari ininkams išmokėta 
$H,()()O,(M)(),000.00; dividendų 
įdėtus pinigus į pramonės ša
kas išmokėta daugiau kaip 
$750,0(M),000.00; javų užaugin- 

Jvy- tn už $1,500,(MII),000.00; bendrai 
aky-j visų išdirbyscių pagaminta iki 
lak- j $25,000.000,000.(1(1; laukų indė- 
aipo liai priaugo 4% daugiau negu 
jas, 1925 metais, t. v. $35,068,000.

Kaip geriau parduoti 
namus?

HZ
varyti biznį ir daugiau pasek
mių turėti, turi eiti ir rinkti 
naujų interesantų, nes jau pa

Seniaus nek. nuosavybės agen
tas uždirbdavo pinigus sėdėda
mas savo ofise, bet dabar taip 
nėra. Kurie nuo tų papročių

pastatė daugiau kaip už $1,- 
500,001),0()().(H). Vien tik Chica-, 
goj pastatyta už $430,000,000,- 
00. Pelnas iš to korporacijoms, 
namų statytojams ir savinin-

$2,060,0000,000.00. šiems gi 
1927 metams, tie patys žmonės 
pranašauja pakilimą 4'/( 
bos industrijoj. lodei 
nėra toki juoda, kaip 
riems atrodo.

it ei ii s

dabartiniu laiku.nio tedaro
Bekorduojant tenka užeiti ir Į 
tokius namus, 
užrašu pardavimui, 

juos tri
namai v ra

kurie turi įdėję 
jog yra

iš patyriau, pas 
eidamas, tai jųjų
daug augštesnej kainoj laikomi. 
Delko gi? O gi štai delko. ši
tokį žmonės žino labai gerai, 
kad yra tam tikri profesiona
liniai reakstatininkai, kurie 
daug įeičiau gali pardųoti- 
bet reikės užtai komisas užmo-

Cia paduosiu porą atsitikimų 
su man gerai žinomais asmeni
mis.- Viena šeimyna paskolino 
antrai, beabejo, su vekseliu 
«$1,600.0d. I ž melų laiką ant
roji šeimyna parduoda savo na
muką ir prasišalina neatsilygi
nusi. Nuskriaustoji moteris at

štai būrelis drąsuoliu, 
nenorėjo laikyti

eina pas mane ir verkdama 
prašo pag; Ibrti sujieškot kalti

ninką. Bet kur tu jį rasi, kuo-
met jo u- Ghicagoj gal nebėra.

Antras dar keistesnis atsiti-

k urie 
savo pinigus 

Dominykas 
Pccevičius išmainė savo didelį 
Meat market į namą 2 aukštų 
po 6 kambarius, Marųmtte 
Manor, su Antanu černauskiu. 
Iš •abiejų pusiu sumoje $19,- 
50O.C0.

Mike Ambrozas nupirko 
Bridgeportc 5 flatų namą 
Mi’S. Kasirauskis-

John Butkus, nupirko I 
tu narna Bridegporte nuo

l ai dabar gudragalvis ir ma
no sau su vienu šūviu du zui
kiu nušauti: “Prisidėsiu užra
šą ir nereiks mokėti komisas

yra ir kitas panašus asmuo 
kuris bijos kad agentas neuž-

nuo

fla-
Ka-

sykiųs daugiau kiek agentui

liai turėjo sutaupinę kelioliką 
šimteliu ir bijojo ne tik namą 
pirkti, bet ir bankan pasidėti, 

beslėpdamas įdėjo pini- 
kitais popieriais į pečių, 

is, apie tai nieko ne- 
užsimanė užkurti 

Sumanyta padaryta,
dingo viskas sykiu 

pinigai. Jeigu tie 
i paklausę gerų 
turto pardavėjo

gus su 
o jo m 
žinodama, 
pečių. 
Taip ir
popieriai ir 
žnmneliai butu • * 
nekilnojamo 
patarimų, tai šiandie nereikėtu

zimiero Giedriko.
Kazimieras S. Pideris, parda

vė savo 6 flatu namą rytinėj 
miesto dalyj ir nupirko 3 fia
lų namą, pietuose, nuo Kazi- 
miiio Matikonio. Kazimieras 
Matikėmis pardavė savo 3 flatų 
namą pietuose ir nupirko (j fla
tų namą rytuose.

Stanley D. Stanley išmaino 
savo 12 flatų namą pietuose su 
Poniu Ringis. Iš abiejų pusių 
sumoje $42,000.00.

ruolis mano sau, kad be agento 
pirkdamas jis gautų piginus. 
Bet nusipirkęs pamato, jog už
mokėjo daug daugiau negu, 
kad per agentą butų pirkęs.

viai, kurie savo iškabą laiko 
dėl pardavimo?

Kuomet ateina žmogus ir

nc-yi apžiūrėti namą, nūs matęs 
iškabą, kad parsiduoda, žino
ma, savininkas nori parodyti,

savo 2 flatų medinį namą ir

Taigi, matote gerbiamieji, 
jau šie pavyzdžiai, nekalbant 
apie daugelį kitų, parodo jog

cher Highlands” nuo John Nor
vilą, kurs įsigijo 2 flatu po 4 
kambarius Brighton Park.

nepatiks. Pradeda rodyti iš- 
landžioja, isuosto iškrapštinėja, 
išbado, išbraižo, iškasa, atsaki
nėja, atidarinėja langus ir visus 
kitus galus, daugiausia prineša 
purvo ir dulkių ir kas gi iš to 
visko išeina. Vienas eina dėl
to kad nieko neturi veikli ir

porsistato, kad nori namą pirk-’gali įsigyti į gana trumpą lai- 
ti, bet pinigų nei supinėjusio ką. 
grašio nuturi; kitas, žinodamas, J 
kad jam tas nieko nekainuoja, Pietinėj Aiperikoj. 
tai kodelgi neiti žiūrėti. O plgr-desnė už J. V. be Alaskoa. 
šikam tai jau goriausia proga, daug turtų, bet
nes jie turi progos langus at-'lturtai palyginamai menkai 
sukti, apžiūrėti per kur geriau- ;
šiai įeiti, per kur geriausia iš
eiti, kur geriausi hrangmenys, 
stovi ir ar apsimokės ar ne; 
patyria kiek šeimynoj yra na
rių, kada. į-darbą išeina ir kada 
pareina, nes čia turi gerą pro
gą išsiklbeti ištirti ir nuo ko

Brazilija yra didžiausia šalis
Ji yra di-

I Pramonė Brazilijoj yra 
'ka; o kur ir yra, atęivit

11U lik pasiruošimu aptuština 
visus bvanjimenus. O ar mažai 
taip atsitinka?

Kada agentas painia parduoti 
nąmą, tai jis surašo viską, kiek 

namas, kiek 
nu-

kambarių, koks
skolos, kiek įnešti reikia;
dera už mažiausia, atvežęs prie 
namo parodo išlauko, jieigu pa
tinka namas ir turi užtektinai

o jei ne, tai veža kitur.. Akyvas 
agentas parodo kelius namus 
ir žino ar jis turi pirkėją,-- ar 
tik keliaujantį “vabalą”. Taigi 
bent žino kur gyvena ir ar su 
juo užsimoka gaišinti save ir

damas namą gauna tris procen
tus, kas yra visai nedaug.

—rA. P. Kairys.

Kur geriau hetiiviui, - 
Brazilijoj ar Kanadoj?
“Naujienos” yra gavusios ši

tuo klausiniu koletą laišku iv 
pagalinus “Naujienų” skaityto
jas L. Noreika (iš Bockford, 
III.) prašo šį klausimą atsakyt 
per “Naujienas’-.

Musų atsakymas yra trum
pas: lietuviams geriau gyventi 
Kanadoj, negu ♦ Brazilijoj, šį 
savo atsakymą remiame esan
čiomis po lanka žiniomis, 
žmonių gyvenime yra svar
biausi šie dalybai: , L darbo 
gausumas, 2. darbo sąlygos, 
3. klimatas i.r 5. uždarbiai. 
Nemažai svarbos, taipgi turi 
žmogui gyvenančiam ilgesnį 
laiką kokioj nors šalyje dar ir 
šie dalykai: laisvė, šalies įsta
tymai, apsaug'pjantys darbinin-

teisės imigrantams užimti dar
bus, šviestis ir palaikyt ryšius 
su kitais savo tautos žmonėmis.

šaly rasime aukščiaus paminėtų 
dalykų.

Kanada. Viena geriausių Ka
nados ypatybių, kas liečiasi

jeigu ateiviui 
darbas ir gy- 

pusę metų.

bent tose

tikiu yra lengva 
turi kiek kapitalo,

gali atkeliauti, 
nėra užtikrintas 
venimas bent per 
|<anadoj yra labai gerai pasta 
tytas žemės 
vietose, kur 
Darbu ant 
gauti. Kas
tam lengva ir savo ūkis įsigyti, 
nes žemė yra labai pigi ir dar 
valdžia duoda ūkininkams pra
džią gyvenimo, kol naujakuriai 
gali išsilaikyt patys. Kanadoj 
taipgi yra nemažai ir dirbtu
vių, kasyklų, lentpjūvių ir ki
tokių darnų, kur reikalauja 
nemažai darbiu i n k ų.

Darbo sąlygos Kanadoj yra 
j beveik tokios pat, kaip ir J.

KanadojGyvenimo sąlygos 
yra geros bent jau 
prasisiekusiems ir 
siems gyventojams, 
naujai pribuvusiam 1 
pusėtinai sunku kol apsipran
ta, bet tas pats yra visur.

Vienas dalykas, kas dar tai
so gyvenimo sąlygas yra kli
matas, kuris Kanadoj yra la
bai sveikas, nors ir pusėtinai

apsi pratu
pi noma, 

tankiai yra

Pramonės centruose yra ne
blogi ir uždarbiai, l'kiuose, ži
noma, uždarbiai yra menkesni, 
bet negali būt blogesni, kaip 
Lietuvoj.

Kanada taigi yra laisva šalis, 
žmonių laisve ten yra labiau 
saugojama, negu J. V. Jstaty- 

v niai, teisūs, yra lygios dėl atei-
Tiaukinio katastrofa netoli nuo Demorest, Ga., Nelaimėj vienas žmogus žuvo ir 17 tapo vių, kaip ir dėl piliečiu, išskl

eista. riant balsavimo teisę, kiiria

i men- 
ateiviui ten 

sunku įsigauti. Darbai, kurios 
ateiviai daugiausia dirba, yra 
kavos ir cukraus lendrių plan
tacijos ir tose plantacijose dar
bo sąlygos, gyvenimas ir už
darbiai yra baisiai menki. /\p- 
Avieta. yru pasilikusi. Yra up- 
skaitomu, kad 80 nuoš. gyven

tojų yni visiški nemokšai, ir 
todėl laisvė ir visas gyvenimas 
yra prastas.

Klimatas Brazilijoj yra kar
štas ir labai nesveikas dėl eu
ropiečių, ypatingai dėl lietu
vių. Ten yra daugybes nenu
sausintų vietų, kuriose veisiasi 
uodai ir įvairus vabalai, puo
lantys žmones ir užkrečiantis Į

Paskutiniu laiku Brazilijon 
keliauja iš Lietuvos labai daug 
musu tautiečiu ir ten jie ken
čia didžiausius vargus ir žųs- 
ta. “Naujienos” gauna iš 
Brazilijos daugybę laiškų, mal
daujančią kokios nors pagelbos 
ir aprašančių savo vargus.

Tai toks yra skirtumas tarp 
Kanados ir Brazilijos.

— J. i'inotelis

GYVENIMAS 
MinettiniB Žurnalas 

Antanas žymontas 
Rednktorius-LeidėjaH 

900 W. 52nd Street 
Chicago’, III.

Tel. Boulevard 3669

Dar yra laiko užsisakyti 
GYVENIMĄ nuo pat pir
mo numerio, nuo Naujų 
Metų. Kas dar jo nematė, 
prisiusime viena numerį 
DYKAI.

Prenumerata metams
Pusei metų .................
Kopija ....... .......

$2
$1

20c

MASKARADĮĮ BALIUS
Rengia Moterų ir Vyrų Atgimties Draugyste

Antradienyj, Kovo 1,1927
(UŽGAVĖNIŲ VAKARE)

TAUTIŠKOJ SVETAINĖJ
3501 So. Union Avenue

Pradžia 7 vai. vakare

Bus duodamos dovanos — 3 pinigais ir brangios dovanos. Už
prašome senus ir jaunus, nes bus iškilmingas maskaradų balius. Bus 
saldžių gorimų ii* skanių užkandžių.

Muzika BARTKAUS
Kviesi* KOMITETAS

* XX XX r XXX.TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT^
JM►•I Peoples Funiture Co.

Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 
setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

šiuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, 
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei

namesne kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.
Lcgvais mėnesiniais išmokėjimais.

Visuomet rasite

4177-83 Archer Avė., 
Lufayette 3171 
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
Canal 6982

J. NAKROŠIS, Vedėjas
m!
^X^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8912

3514-16 Rooaevelt Rd.
Arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, 1LL.

FwVS.^|Ąrt-
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Jeigu ne kontestantas, tai kodėl Tamsta nenori būti kontes- 
tantu ir laimėti: Paige, Jewett ar Fordo automobilių? Kode! 
nenori laimėti: Kimball, Gulbransen ar Bernard up-right pianų? 
Kodėl Tamsta nenori laimėti: Brunswick Radiolų, puikų parlor 
setų arba gramafonų? Kodėl Tamsta nenori laimėti puikų 
deimantinį bruceletų, žiedą ar špilkų? Jeigu Tamsta nenori 
dovanų daiktais veik kontestantu ir imk dovanas pinigais. Daug 
yra vietų Amerikoj, kuriose gyvena skaitlingai lietuviai, bet 
kontestantu neturime. Gal Tamsta esi vienas iš tų vietų kame 
mums kontestantas yra būtinai reikalingas. Tamsta veikdamas 
konteste nieko nepralaimėsi, o laimėti galite labai daug. Todelgi 
nįeko nelaukdamas tuoj išpildykite čia esamų Blankų ir siųskite 
i “NAUJIENAS”.

BLANKA
Aš noriu įstoti ir veikti šiame “NAUJIENŲ” Konteste, 

kad laimėjus dovanas. Prašau gerbiamo “NAUJIENŲ” 
Kontesto Vedėjo priimti mane į Kontestantus ir suteikti rei
kalingas informacijas:
Mano Vardas Pavardė .............................................. r......... .............

• 4

Adresas ................ ......................................................................

PASARGA: — Išpildę šita Blankų iškirpkite ir prisiųskite į 
NAUJIENAS”. Ant konverto užrašykite sekamai:

Naujienų” Kontesto Departmentas
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Pirmadienis, Vas. 28, 1927
NAUJIENOS, Chicago, III. 3

MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė

U IR KAIP VIRTI

2 šaukštu žaliu žirniu * •
2 šaukštu sukapotų svogūnų
2 šaukštu žalių, supiaustytų

šulei ų
2 šaukštu calitlosver

1 šaukštą sviesto v
1 šaukštą miltų
1 Įiuoduką vandens
puoduku miltų

1 į šaukštuko druskos
•s šaukštuko pipirų.
Išlarpyk sviestą, pridėk mil

tus, pakepink ir pilk vandenį
po truputį; maišyk, kad gerai
i.šsimaišytų. Sudėk daržoves
puodukai) kartu su miltais ir
sviestu, ir kaip daržovė.; išvirs
supilk pieną, sudėk druską ir
pipirus.

nius- Gerai išmaišyk. Išplak 
baltymus, tik truputį pridėk 
baking povvderio ir plak pakol 

I su t irstės. Sudėk prie pirmojo 
I mišinio. Sudėk Į išsviestuotą 
jbletj arba bliudą, ir-kepk 45 
minutes neperkaršeiausiame pe
čiuje.

YORKSHIRE PUDINGAS

I puoduką pieno
1 puoduką miltų
2 kiaušiniu
lj šaukštuko druskos.
Druskos pagal skonio. Su

maišyk druską su miltais, pilk 
pieną iš lengvo Ir nuolat mal

ra i ir pridėk prie pirmojo mi
šinio. Sudėk ar ištepk gana tau-

BULVIŲ IR RIEŠUTŲ

tame pečiuje 20 miliutų; kaip 
pakils, apipilk tais taukais, kur 
kepei mėsą. Kai iškeps, supiaus- 
tyk ketvirtainiais .šmotukais ir 
paduok prie mėsos.

riešutų
3/. mituli

|MORKŲ IR KOPŪSTŲ SALO 
TOS PRIE MĖSOS

3 kiaušinius
1 šaukštuką baking povvder
l\i puoduko pieno
1 šaukštuką druskos
*s šaukštuko pipirų
1 šaukštą tarpyto sviesto.

įaišyk bulves, druską, pi- 
svitstą ir pieną. Paskui
išplaktus kiaušinių try- gis žmonėms su silpnu krauju 

riešutus ir duonos trupi- ii vaikams nuo 8 iki 15 metų.

* j puoduko žalių morkų 
-• puoduko pei’.nuts arba rie-

pirus.

*2 puoduko supiaustytų ža
lių kopūstų.

Sumalk viską kartu, apipilk 
. prancūzišku dažalu, • padarytu 
i iš alyvos, uksuso, cukraus, 
druskoj; ir truputį raudonųjų 
pipirų. Labai maistingas val-

KEPTI OBUOLIAI PRIE

6 obuolius
2 šaukštu tirpytų taukų bei 

sviesto.

Nuplauk ir nuvalyk obuolius, 
tik nenulupk, įpjauk obuolį 
bent į astuonias vietas, supilk 
arba suvilgyk taukais, sudėk 
peėiuu ir kepk.

SALDŽIOS KOPŪSTŲ 
SALOTOS

1 puoduką sukapotų saldžiu 
kopusių

1 puoduką supiaustytų pine- 
apple ai ha sukapok poni 
obuolių

1 smulkiai sukapotą pimento.
\ iską kartu sumaišyk ir už

pilk prancūzišku dažalu iš acto, 
tlyvos ir priiskonių.

PAVASARINĖS SALOTOS

3 tomates
1 didelį agurką
1 šaukštą sukapotų svogūnų.

Supiaustyk tomates ir agur
kus, sudėk gražiai ant salotu 
lapų ir apipilk prancūzišku da
žalu.

SALOTŲ LAPŲ IR KIAUŠINIU 
SALOTOS

I kietai virtus kiaušinius
1 galvelę salotų.
Nuvalyk, nuplauk ir grąžini 

sudėk salotu lapus kiekvienai 
ypatai atskirai ant lėkštės. Su

piaustyk kiaušinius išilgai^ ir 
padabink, apipilk prancūzišku 
dažalu arba su mayonnaise da
žalu. Lengvas ir sveikas valgis, 
kas negali sunkius- valgius pa
kali.

AUKSO PYRAGAS

1 i/o puoduko cukraus
l2 puoduko taukų bei sviesto

<8 trynius
1 k šaukštuko druskos

•’/i puoduko vandens
2i/|. puoduko persijotų miltų 
3 šaukštukus baking powder 
I šaukštuką vaidilos arba 

citrinos esencijos.
Ištrink sviestą su cukrum, 

' pridėk išplaktus trynius. Pri
dėk miltus, keletą sykių persi
jotus su’ baking pavvderiu, ir 
druską ir vandenį, ant galo su
pilk vanilių arba citrinos esen
ciją. Supilk j lomią, išklotą po
pierių, ir kepk valandą laiko-

MAŽI PYRAGAIČIAI

1V? puoduko rusvaus ctikro
1 puoduką sviesto
4 šaukštus vandens
2 kiaušiniu
l/l, šaukštuko sodos
t šaukštuką baking posvder
2 puoduku miltų
I šaukštuką cinamonų 
t puoduką razinkų
I puoduką sukapotų valakiš

kų riešutų.

Ištrink sviestą su cukrum.
Pridėk išplaktus kiaušinius.

K

2963

sunknelė2963. Gera 
dėvėjimui. J< 
plonutė.

Sukirptos mieros 16, 18

kasdieniam

metų ir 36,
38, 40 ir 42 colių per krutinę, 
mierai reikia 3’š yardo 40 colių 
terijos.

Norint gauti vieną ar daugiau

36 
ma-

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 

eeutų. Galima prisiųsti pinigus 
arba k ra.sos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept
1739.3. Halsted St., Chicago, III. 
čia jdedu 15 centų ir prašau at-

siųsti man pavyzdį No ........
Mieros ........................... per krutinę

2970. Jauninanti sporto suknelė. 
Galima siūdinti iš bile kokios leng
vos materijos.

Sukirptos mieros 16, 18 mėtų ir 
36, 38, 40, 42, 44 ir 46 colių per kru
tinę. 36 mieraf reikia 3^4 yardų 40 
eolių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos Ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Naujienos Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No.......... ........
Mieros ........................... per krutinę

(Vardas ir pavardė) (Vardas ir pavardė)

^Adresas) (Adresas)

(Miestas ir valst.) (Miestas ir valst.j

Grojikl’ai Pianai
KRAUTUVĖSEPEOPLES

IRĘS-

Yra kelrodis Lietuviams, kur įsi
gyti goriausi pianą už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos* ar
tistai v-— vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
marketuose geresnių ir vertesnių 
pianų už “Kimball”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
pas “Peoples!”
Prašome atsilankyti ir susipažin
ti su mumis ir Kimball Pianais. 
Labai lengvus išmokėjimo budus 
pritaikinam kiekvienam.

H'

'~nįw<TURt ro* BLTTER H0Į1U,
4177-83 Archer Avė. 1922-32 So. Halsted St. P
M. KEZES, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas L
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APSIDRAŲSK!

$10,000 a~t policy
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

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

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

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

NAUJIENOS
Insurance Dept

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,00t) Travel Accident In

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

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

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

sumai- 
pridėč- 
pridėk 
supilk

Persijok keletą sykių 
Sius kartu visus sausus 
kus. Gerai išmaišyk, 
ražinkas, riešutus ir
vandenį. Padaryk mažus pyra
gaičius (imk su šaukštu ir dėk 
ant bletiesj, kepk pečiuje 25
minutes.

Nauja Madą Knyga

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

, Užsakiniams.
Rašykit 1

NAUJIENOS PATTERN DErr..

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunama* 

Naujienoje
šioj knygelėje skaitytojas ras 

visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras1 ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda 
mas 25 centus.

Naujienos 
1739 So. Halsted St. 

Clucago, III.

Mis.
Y C ris 4951 

Aniclia Jarusz-Kaushillas 
A K UfiER K A 

3252 So. Halsted St.
Viršuje (J m vernal 

■tate' hanii

teikalLiR nuo iz iki 

s vakaro. Kitu lai 

•cu nagai sutfcrtj.

iriuieiyu u ii>«igi

tiuB Kreipkite* «u

Tek Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registrui iii Akušėrr

Confincment reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terim* Ir merginoms patarimu* 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. pu pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKLŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31 mos gatvės 

Tel. Yards 1110 I —.

Baigusi akuše
rijos koh-giją* 
ilgai praktika 
vusi Pennay) 
vau i jos ligon
bučiuose. Sąži 
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar ii 
kitokiuose rei 
kainose mote
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tęs, o rasite ne 
gelbą.

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

O——-i .1 n i, .

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos !

skaudėjimą (
Patyrusi gydytoja ir akušėiė 

Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3219 So. Morgan Street

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

Phone Pullman 0621
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis II. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Pinigai
Eridgepor

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto. Ofisas 

127 N. Dearborn St„ Roora 1111 
Telefonas Central 4411.

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Va!.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie- | 
ną vakarą, išskyrus ketvergų. P 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto. «

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
t Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hydę Park 3395

__________ . __

JOHN B. BORDEN 
(John Bngdziunus Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Rąndolph 5357

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

Namą Telefonas Republic 5400

KJURGEUONIS
A D V O K A L A «' 

Miesto Ofisas
190 No. State St^ Room 1012

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Ia. a. olis
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 2061
Te. Raądolph 1684—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pitnyčios.

^V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St„ Room 53» 
Tel. Central 6390

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

» _____ _ _____ ______ _____

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

-DR. G. SERNER
(LIETUVIS) 

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare. 
Nedaliomis 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- 
n>o 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.

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

_ j

(vairus Gydytojai
Telephone Yards 0004

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 3200

«-DR, HERZMAN -®»'
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas por 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

Ofisas Ir Laboratorija: 1025 W- 
181 h SU netoli Morgan St.

VALANDOS* Nuo 10—12 platų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: i Canal 
3110. N ak t j

South * hore 2288 
Boulevard 4186

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

"dr. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po niet ir nuo 7 iki 8:81 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dienų
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Dreiel 9191

Dr. A. A. Roth
Ilsaan Gydytojas ir Chirargaa 

Specialistas Moteriškų, Vynlkų,
Vaikų Ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chleage 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dice.
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Pasak tautininkų partijos vadų, vadinasi, visa vald
žios galia dabar randasi vieno asmens, p. Smetonos ran
kose. Na, tai jau čia visai taip, kaip Romos Diokleciano 
arba Nerono laikais.“ vienai asmuo, armijos durtuvais 
ikel.tas į valdžią, jaučiasi esąs lyg koks dievas, kurio va
liai niekas neprivaląs priešintis.

Kad kokios, tai Smetona dar ir “imperatorium” pa
siskelbs....

Suprantamas daiktas, kad senam kovotojui dėl Lie
tuvos laisvės, Dr. J. Šliupui, šitoks pasityčiojimas iš Lie
tuvos liaudies patikti negali.

Smetoniška Romos “pretorianizmo” parodija džiau
giasi tiktai “inteligentais” save įsivaizdavusieji ignoran- 
tai arba tie reakcijos pakalikai, kurie neapkenčia laisvės 
ir progreso.

Kauno laikraščiuose Įdėta “Eltos” neva žinia iš Ber
lyno, kurioje sakoma, kad “socialistai didele balsų dangų-

Kaip Lietuvos kliras padeda “vai-
tižios ponams” kraštą valdyti

ma nutarė remti naująją vokiečių vyriausybę”. Bet tai 
yra gryniausias melas. Vokietijos socialdemokratai dar 
nė prieš vieną valdžią, buvusią po didžiojo karo, nekovo
jo taip griežtai; kaip prieš dabartinį Marx’o kabinetą.

Tik susidarius šiam kabinetui, socialdemokratų frak
cija tuojaus įteikė reichstagui pasiūlymą išreikšti vald
žiai nepasitikėjimą. Kuomet, nežiūrint socialdemokratų 
atakų, už valdžią balsavo dauguma reichstago atstovų, 
tai socialdemokratai iškėlė kaltinimą naujamjam vidaus 
reikalų ministeriui, p. von Keudeli’ui, kad jisai 1920 m. 
rėmęs Kapp’o sukilimą prieš respublikos valdžią. Šituo 
kaltinimu kancleris (ministeris pirmininkas) Marx bu
vo priverstas paskelbti, kad to ministerio praeitis busian
ti ištirta, ir po to reichstage reikėjo antru kartu balsuot 
valdžiai pasitikėjimo klausimą.

Ir kuomet šita kova ėjo reichstage, tai socialdemo
kratai rengė milžiniškus protesto mitingus prieš atžaga
rei viško buržuazinio bloko valdžią.

Tečiaus oficialė Lietuvos telegramų agentūra prane
ša Lietuvos visuomenei, kad Vokietijos socialistai nuta
rę tą valdžią “remti”, ir dagi taip nutarę “didele balsų 
dauguma!”

Kauno diktatoriai tur-but mano, kad, uždraudę 
Įvežti Lietuvon padoresnius laikraščius iš užsienių,* jie 
galės mulkinti žmones kaip tinkami. Ar ne lygiai taip el
giasi ir Maskvos diktatoriai?

Ir ar ne tiesa todėl, kad Smetona su Voldemaru, ne
va kovodami prieš bolševizmą, iš tiesų patys vykina bol- 
ševizaciją Lietuvoje?

PATRIOTINIO SMURTO GARBINTOJAMS

Apie susidariusią Lietuvoje 
po gruodžio 17 d. perversmo 
padėti jau nekalbėsime, nes ji 
ir taip pakankamai musų spau
doje buvo nušviečiama. šiuo 
kartu čia tenka nušviesti labai 
Įdomus ir Įsidėmėtinas dalykas, 
kaip dabartinei bažnytinei-fa- 
škstinei valdžiai krašte palaikyti 
“ramybę ir tvarką” padeda Lie
tuvos klerikalai, ypatingai ku
nigija.

Tu r būt, visi \ gerai žįnome, 
kokią reikšmę turi kunigas kai
mui. Noroms nenoroms tenka 
konstatuoti daugybę įvairių gy
venimo faktų, kurie sukelia aiš
kų abejojimą: ar viršaitis ar 
klebonas visoje miestelio apy
linkėje tui’i didesnę valdžią ir 
Įtaka? Faktai duoda atsakymą 
p astarojo naudai. Suprantama, 
kunigas po įsakymais nepasii’a- 
š.nėja, kalėjimai) napatupdo, 
bet jo “valdžios priemonės” dau
geliu atvejų ir gal daug geres- 
i es ir pasekmingesnės, negu 
p i rmoj <>—v i ršaičio.

Lietuvos kaimas juk dar la- 
1 ai tamsus, šeimos sutvarky- 
i įas patriarchalinis^ kur tėvai 
turi absoliutinį valdžią. () daug, 
kuone pusė, senesniųjų kaimo 
žmonių yra dar analfabetai, 
senosios tvarkos ir gyvenimo 
I udo žmonės. Jie neskaito 

Tiems Amerikos lietuvių tautininkams, kurie mėgina 
pateisinti Lietuvos smurtininkų atliktąjį žygį ir giria da
bartinę Smetonos valdžią, patartina perskaityti, ką apie 
tą perversmą ir naujuosius Lietuvos valdovus rašo Dr. J. 
Šliupas (“Aušrininko balsas”, žiur. “Nauj.” šeštadienio 
ir šios dienos num.). štai, ką senas aušrininkas sako apie 
gaivalus, padariusius “pučą” gruodžio 17 d.:

Karštagalviai nepakentė teisėtos valdžios ir nu
vertė ją”.

“Šalis turi.... išbristi iš balos, į kurią Lietuva 
įstumtą tapo per Romos politikos pakalikus ir cariz
mo mokyklos auklėtinius”.
Dabartinius gi Lietuvos diktatorius Dr. J. Šliupas 

charakterizuoja taip:
“Valdžia pateko renkosna žmonių, kurie per ii-, 

gą laiką ‘teisėtumą’ kėlė aukštyn ir nuolatos tikino, 
kad be jų Lietuva nemokės nė susitvarkyti, nė gy
venti. Tai tuščios garbės, aukštų urėdų ir šiltų vietų 
godišiai”.
O ve ką p. Šliupas atsako tiems “naujosios eros” apaš

talams, kurie niekina demokratiją:
“Remtis pretorianizmu nėra galima šią gadynę, 

jeigu norima išlaikyti nepriklausomybė: demokrati
ja yra įleidusi giliau šaknis, negu musų apižlibė ‘in
teligentija’ sapnuoja”.
“Pretor” (praetor) tai lotynų žodis, kuris reiškia ka

riuomenės viršininką; mūsiškai kalbant, generolas.
“Pretorianizmas” tai tokia sistema, gyvavusi senovės 

Romos imperijos smukimo laikais, kur armijos vadai nu
versdavo jiems netinkam^ valdžią ir pastatydavo kitą.

Tokia, iš tiesų, sistema tapo įvesta ir Lietuvoje. Val
dančiosios partijos organas, “Lietuvis”, kaip anądien bu
vo paminėta “Naujienose”, atvirai skelbia, kad dabarti
nė vyriausybė esanti gavusi savo įgaliojimą iš kariuome
nės ir tik kariuomenei ji esanti atsakinga.

Gi pastaromsioms dienoms Lietuvos tautininkų va
dai dar turėjo pasitarimą, kuris priėmė rezoliuciją, iš
reiškiančią tą “pretorianizmo” mintį dar griežčiau. Ve 
kas toje rezoliucijoje pasakyta: /

“Kadangi gruodžio 17 dienos įvykiai įteikė vald
žią ne iiuria? nors partijai, bet asmeniui, dabartiniam 
Respublikos Prezidentui p. Smetonai, tai... ”

knygų ir laikraščių, nes ir ne
moka daugelis skaityti, apie 
naujas reformas žemės ūkio 
ar kitoje kokioje srityje neži- 
ro ir nenori žinoti (senai nebe 
naujiena, kad Lietuvos kaime 
dažnai išgirsti pasakymą: “Taip 
mano tėvas, senelis gyveno, 
taip nugyvensiu ir aš’’, arba 
‘ Mano tėvas buvo beraštis, o 
('noną dėlto sočiai valgė -valgy
siu ir aš”). Kalbos' negali bū
ti, kad butų jiems supranta-* 
r los naujos idėjos, pavadavu
sios carizmo rėžimą, duodan
čios pajusti demokratizmo tvar
ką. Tas senųjų žmonių luo
mas, kuris, deja, sudaro dar ne
mažą kaimo dalį, neikia pasa
kyti, turi “apiokunus”— kuni
gus. šie jiems ir geriausias 
informacijų šaltinis, ir patarė
jas, ir mokytojas ir visa, kas 
tik nori. 1

Todėl kunigas turi daug ga
limybių netiesioginiai į piliečius 
paveikti ir, žinomas dalykas, 
I ak re i pt i juos ton ar kiton pu
sėn, žiūrint, kur ir kaip jam 
i r jo “saviesiems” yra reika
linga. Sakykla, žinoma, yra 
pirma ir gal puti geriausia prie
monė. Pamokslas iš sakyklos 

tai pats kultūringiausias mi
tingas (neveltui ęlar saV() se" 
rojo viešpatavimo metu krik
demai taip stengėsi “sukultū
rinti” mitingus, neduodami jų 
\ iešose vietose daryti, nes ardo 
piliečių ramybę ir kelia triukš
mą). Bažnyčioj niekam neardo 
ramybės ir niekas nukelia
triukšmo, paklausimų niekas 
neturi teisės duoti: tad ar 
begali būti ramesnis ir, supran
tama, kulturingesnis agitacijos 
būdas? O jeigu prie to pridėsi
me dar, kad pamokslą sako, kas 
lygu “agituoja” kunigas, 
orus žmogus, ir dar tokioj 
šventoj vietoj, kaip bažnyčia,— 
tai mums bus visiškai supran
tamas tų “kultūringų” pamoks

lą pasisekimas ir įtaka tikin
tiesiems piliečiams.

Dirbdami “dūšių ganymo”, 
arba dvasiškąjį darbą aš nit> 
abe jodamas pasakyčiau “valdiš
kąjį darbą’*— Lietuvos kunigai 
jau peigyvena trečią metamor
fozę. Pirma metaniorfoza —tai 
krikščionims demokratams vieš
pataujant “aktingoji politika”* 
Nebereikia minėti tų šlykščių 
šmeižtų, intrigų, komunistų ir 
bolševikų titulų ir aibės viso
kio purvo, kurį sukėlė' įsipoli- 
tikavusi kunigija, besistengda
ma žūt būt užtęsti krikdemų 
viešpatavimą. Kita metamor- 
foza—sugriuvus krikdemų sta
tomam klerikalizmo bokštui 
naujų, demokratinės tvarkos ša
lininkų, prie valstybės vairo 
atsistojimas, (šia vėl buvo ku
nigams darbo bešmeižiant ir 
bedepforalizuojant savo tikin- 
čiąsias aveles, visokius bolše
vizmo, polonizacijos ir bedie
vybės pavojus Lietuvai bepra- 
našaujanl ir 1.1, ir 1.1. Trečia 
nietaforfoza po gruodžio 17 d. 
įvykių. Apie ją šiek tiek pla
čiau.

Sugrįžo vėl auksinės dienos., 
Viskas “atsistato”: pradedant 
nuo ministerio, baigiant pasku
tiniu valsčiaus sekretoriumi ir 
valstybes iždo alga. Apie tą 
plačiau kalbėti nebereikia. Da
bar svarbu, kad tos auksinės 
dienos “amžinai” užsilaikytų, 
svarbu užtikrinti sau ir savo 
papedininkams “pastovų” gy
venimą. Ir ima Lietuvos ku
nigas iK1 tik visokiais budais 
padėti Lietuvos “naujosios 
eros” valdžiai, bei ir savo baž
nyčią paversti kuone įstaiga 
tos naujosios valdžios, Atsipra
šau, turiu ‘ pasakyti, kad gal 
ne visi Lietuvos kunigai to 
nori, bet kad to nori Lietuvos 
arkivyškupas ir visi vyskupai, 
tą aš parodysiu faktais-įsaky- 
niais.

Kaip visi kunigai visuomenę 
per naujus metus su nauja, 
‘gera”, valdžia sveikino, svei
kino visi, aliai vienas (nejaugi 
visiems tokia mintis be Įsaky
mo atėjo?), aš irgi nebeminė
siu, taip pat, kaip kiekvieną 
sekmadienį per pamokslus vis 
“geresnių” žinių apie naująją 
valdžią suteikdavo, aš tik pa
rodysiu, kaip kunigijos vyriau
sybė panaudoja geriausią pro
gą,, kad galėtų agituoti pilie
čius iš sakyklų už naująją val
džią ir, žinoma, už savo geros 
ateitus gyvenimo palaikymą.

loji proga Lietuvos valsty
bės devynerių metų nepriklau
somo gyvenimo sukaktuvėm 16 
d. vasario mėn. Proga, kaip ma
tote, bene pati geriausia, nes tą 
dieną kiek viena j lietuvis* yra 
kitokios, negu kasdien, n/iotai- 
kos, tą diliną jis labiau, nekaip 
kai kada, ypač kaimietis, pamąs
to ir pasvarsto savo valstybės, 
savo valdžios klausimus. Anks
čiau sakėm, kad neskaitantieji 
laikraščių gaudo tada žinias iš 
kunigų ir jau anų savaip ko
mentuotas sau pasisavina. Tą 
progą ir pasirūpino , sunaudoti 
dvasiški jos vyriausybė.

štai valdžios oficiozas N 31 
(2117) iš yisario lt d* 1927 m. 
“Lietuva’’ Įdeda Lietuvos arki

vyskupo metropolito J. Skvirec- 
kio "visiems savo Arkivyskupi
jos tikintiesiems Sveikinimų ir 
Ganytojo laiminimą”. Straipsnis 
gana ilgas, todėl musų reikalui 
tik kai ką pacituosime, kad da
lykas pakankamai paaiškėtų, 
štai ką Arkivyskupas sako: 
“Kas yra geras krikščionis, tas 
bus taip pat geras ir naudingas 
savo tėvynės pilietis, nes kas 
Kristaus mokslo laikosi, tas 
lengvai prisitaiko prie nustaty
tos ir tėvynei reikalingos tvar
kos, tas be ypatingos prievrtos 
moka pagerbti kilų piliečių 
teises, bjaurisi net ir mažesniu 
tų teisių įžeidimu, tas geru no
ru atlieka ir sunkesnius jam 
bendro su kitais piliečiais su
gyvenimo uždedamas pareigas... 
Tėvynės meile toliau reikalau
ja, kad kiekvienas pilietis reikš
tu tinkamos pagarbos kraštą 
valdančiai vyriausybei, jai pa
dėtų kiek kas išsigali, butų pa
siryžęs klausyti teisėtų jos j- 
sakymų ir juos vykintų, jei tik 
įsakymai nėra priešingi Dievo 
Įsakymams... “Kikvienas tepa- 
siduoda aukštesniosioms vyriau
sybėms:. nėra valdžios, kaip tik 
iš Dievo; kurios gi yra, jos Die
vo įstatytos. Taigi, kas prie
šinasi valdžiai, tas priešinasi 
Dievo sutvarkymui. Kurie prie
šinasi valdžiai, patys sau pel
nosi pasmerkimą. Yra jums rei
kalo pasiduoti ne tik dėl rūsty* 
bes, bet ir dėl sąžinės. Atiduo
kite visiems, ką Kasate kalti: 
kam mokestį—mokestį; kam 
muitą—muitą, kam baimę — 
baimę; kam pagarbą—pagarbą. 
(Rom. 13,L...” Viešpaties pa
laiminimas tebūna, su jurfiis vi
sais... Gerb musų Arkidiecezi- 
jos klebonaujantiems* kunigams 
ir bažnyčių rektoriams, gavus 
šį raštą (kad ir iš laikraščio) 
pavedama paskelbti jį sekmadie
nį prieš 16 vasario iš sakyklos 
ir pakviesti tikinčiuosius daly
vauti iškilmingose pamaldose... 
ir t.t. ir t t.t”.

Viskas aišku, kaip ant delno. 
Jei esi krikščionis, noroms ne
noroms prisitaikink prie nusta
tytos tvarkos. Visomis išgalė
mis remk šią valdžią, nes ji nuo 
Dievą, ana valdžia buvo nuo 
žmonių (čia jau autorius, bet 
logiškai samprotauja), todėl, 
žinoma, gali jos ir neklausyti. 
Bet tos gink Dieve, nes “kurie 
priešinasi valdžiai, patys sau 
pelnosi pasmerkimą”, sako šv. 
Povilas Apaštalas. Atiduok mo
kesti, muitą ir visa, ką išsigali, 
ir Viešpaties' palaiminimas te
būna su tavimi. O kad prieš 
kelis menesius iš tų pačių sa
kyklų kunigai agitavo piliečius 
nemokėti mokesčių (sic!),* tai 
visai suprantama, nes ana val
džia buvo bedieviška, žmonių 
rinkt, gi ši- iš Dievo (o gal iš 
Plechavičiaus kardo, šaulių ir 
nacionalistų bei klerikalų stu
dentų?).

Nebereikia daugiau aišku 
gal ir perdaug: Lietuvos kuni
gai pasmerkimais gązdina ti
kinčius piliečius, o Viešpaties 
palaiminimais stengiasi savo 
avių skaičių (padidinti — kad 
palaikyti dabartinę valdžią, ku
ri nuvertė teisėtai išrinktą de
mokratinį Seimą ir vyriausybę, 
laužo konstituciją, keičia ją 
pateisėtu keliu, bet svarbiau
sia palaiko kunigus, jų spau
dą, moka algas’} duoda tarny
bos vietas, į mokyklų knygynus 
uždraudžia “bedieviškus“ “Kul
tūros’’ bendrovės raštus, knygas 
ir t.t. ir t.t. Visa tai, anot jų 
- iš Dievo*..

Toks cinizmas ir šventų pi
liečių teisių su purvais* sumai
šymas, bjauriausia spekuliacija 
tikybiniais žmonių jausmais, 
panaudojant Dievą vardą ir ar
kivyskupo titulą, lik Lietuvoj 
gal šiuo laiku tesutinkame.

Išvados aiškios. Protaująs 
skaitytojas tepasidaro jas pats.

—Radix.

Tel. Lafayette 4223
l’lumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogerJaustai

M. Yuška,
3228 W. 38t h Street, Chlcefo, III.

v-....... ............... ■ ■■ ii ...................................../

Lietuvos žinios.
Iš Lietuvos bėga žmonės

Paskutiniu laiku emigracija 
iš Lietuvos labai padidėjo. Po 
Kalėdų iš Kauno stoties kasdien 
išvažiuoja apie 20—30 žmonių 
į įvairias Amerikos valstybes, 
Afriką, o daugiausia tai į Bra
ziliją. Kaip girdėtis emigruoja 
nė tiktai darbininkai bežemiai 
ir naujakuriai, bet visai rimtai 
rengiasi išvažiuoti nemaža da
lis ir ūkininkų. Patyriau, kad 
viename Rokiškio apskrityje at
siranda 104 ūkininkai, kurie 
parduoda savo ukius ir išvažiuo
ją į Braziliją laimes ieškotų.

NEĮLEIDŽIAMA Į LIETUVĄ

Visam laikui uždrausta įleisti 
Į Lietuvą šie laikraščiai: “Der 
Band”, “Deutsche Arbeiter 
Zeitung” (“Vokiečių darbinin
kų laikraštis”), Amerikos “Nau
jienos” (socialdemokratiškas), 
“šakė”, “Ruski Glos’’, “Frei- 
schaft”.

Iki kovo 15 d. uždrausta į- 
leisti Lietuvon Amerikos lietu
vių laikraščiai: “Vienybės” 
(Amerikos tautininkų), “Kelei
vis” (socialdemokratų), “Tėvy
nė”, “Sandara”. Iš Latvijos — 
“Jaunukas Žinąs’’, “Rigos Ži
nąs”'ir “Rigasche Rundschau”.

LIETUVOS UNIVERSITETAS

Lietuvos universitete studen
tų su laisvais klausytojais šiuo
met yra 3061. Tautybės atžvil
giu jie taip, skaitomi:

Lietuvių yra 2099, žydų —830, 
lenkų--32, rusų—29, vokiečių

16, latvių—7, čekoslovakų 
1, baltgudžių 7, anglų—1, to

Lietuviai Daktarai
/— .........."■1 1

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

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

A. I. Davidonis, M. D.
4910 So.Michigan Avė. 
Tel. Kenwood5107

rz i J - J **uo 9 ikt 11 vai. ryte) 
Valanaosį nuo jy g va|t Ta|[are

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
—- Valandos — 

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

DR. I. E MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Midui gan Avė. 
Valandoai 2—4 dieną; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chssterfield 0578 
»-u» ■ , n ■■ H Ii. ii

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

v --------

torių—3, karaminų-—1, ukrai- 
: iečių—1. s

Iš bendro 3,064 studentu 
skaičiaus yra 2,259 vyrai ir 
805 moterys.

Atskiri fakultetai tiek turi 
vyrų ir moterų: '

SMARKIAI PLINTA LIETUVOJ 
GRIPO EPIDEMIJA

Vyrų Moterų Viso
Teol.-filosofijoš 223 71 294
Evangelikų 10 • 10
Humanitarų 271 263 534
Teisių 815 132 948
Matėm.-gamt. 274 88 362
Medicinos 315 247 562
Technikos 350 4 354

Amžiaus atžvilgiu yra visokių
Jauniausias i s jų 18 metų, o
seniausias 59 metų amžiaus.

Paskutiniu laiku įvairiuose 
Lietuvos kampeliuose gripu 
sergančiųjų skaičius* kaskart 
vis labiau didėja. Daugiausia 
ši epidemija yra išsiplatinusi 
Šiaulių apskrityje. Gauta iš šios 
vietos oficialinių žinių, kad 
Šiaulių valstybinėje gimnazijoje 
susirgo gripu 40 nuošimčių visų 
mokinių. Sulaikymui tolimes
nio epidemijos plitimo, gimna
zija uždaryta dviem savaitėm. 
Be to, griebiamasi visų galimų 
priemonių, kad tos ligos plėli- 
muisi užkirtus kelią.

—Stud. A. Stanionis.

Gavome iš Lietuvos Tur
tingą turiniu Darbininkų 
Kalendorių 1927 metams. 
Parduodame pigiai, tik už 
50 centų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

A. M0NTVID, M. D.'
1579 Milwaakee Avė., Room 20fc 
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė, iviesa ir diathermia

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

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

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.

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

Tel. Lafayette 4146 
v.Undn. 5 nuo 9 ik* 11 v* ryt0 Valandos j nUQ 6 jki 9 vaR vak

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7942

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL.

/" .......................... ......... Ą
Res. 6600 So. Artesian Avė. 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentistas

3243 So. Halsted St.
orint Tel. Boule.ard 7179

Reti. Telefonas Hemlock 2615



Pirmadienis, Vas. 23, 1927

Aušrininko 
balsas

Lietuvos inteligentai prilipo 
liepto galą

(Tęsinys)

Argi nematote, kad stovime 
ant žūties kranto? Tauta gi be 
savo nepriklausomybės rods 
patrepsės ant vietos ir. sustin
gusi, galutinai sukniubs... Ar 
ir tuomet “Ryto” krankliai 
džiugaus?

Valdžia privalo viešai pa
skelbti savo darbų ir sumany
mų programa ir paaiškinti, kur 
ji eina ir kur mano šalį nuves
ti: ar despotijom ar pražūtim 
ar garbingai! karžygiškuman, 
ar gal pakhisnyben Romai, Len
kijai, Vokietijai? Kokiu kodek
su’ mano vadovauti, ar Napole
ono, ar Rusų, ar Lietuvos Sta
tutu? ar lame mano, kad gali
ma laimingai gyventi be įsta
tymų, kumščios teise?

Laisvamanis būdamas, aš įkū
riau Lietuvoje Etinės Kultūros 
Draugiją, ir kaip pirmiau, taip 
dabar skelbiu, kad valstybės 
pamatu tegali būti mokslo švie
sa bei moralia nusistatymas, 
pagrįstas teisėmis ir pareigo
mis gyventojų. Ir visi gyvento
jai privalo susirūpinę būti ša
lies tvarka, jstatymiškumu ir 
laisve. Partijų ir asmens riete
nos bei neapykanta negali būti 
sugyvenimo pagrindu, ir kas 
kardu bei kalėjimais kovoja, 
tas nuo kardo bei kalėjimo ..pats 
galų gale dings!

Teisės ir pareigos tegali mus 
rišti taipogi su platesniu pa
sauliu, su užsieniais, su žmo
nija.

Tad ant tokio pagrindo sto
vėdamas ir trokšdamas Lietu
vių tautai palaimos, kad namie, 
o ne Brazilijos raistuose ar kur 
kitur kultūrą platintų, drįstu 
valdžiai pasiūlyti dabartiniu 
momentu štai ką. Rūpinkitės 
susišnekėti ir susitarti visų par
tijų atstovai! Pagrindu susita
rimo tegul bus devyza: do ui 
dės! O jeigu negalite ar neno
rite, tai teliekti eiti kitu keliu 
ir štai kokiu:

2. Spaudos cenzūrą reikia su
švelninti, iki naujam seimui su
sirenkant už išsišokimus teis
mas privalo bausti. Taipgi siun- 
dymas ir piktžodžiavimai bažny
čiose, hielagingų paskalų ir pra
simanymų leidimai etc. reikia 
ant tų pėdų bausti.

3. [Čia cenzoriaus iškąsta. 
“N.” Red ]

Pertraktacijos su Roma atl
ieti iki susirenkant seimui, ne
užmirštant pamokų, kokias duo
da Meksika.

Su Rusija ir Vokietija reikia 
nulaikyti geriausius kaimynys- 
vtrt santykius.

Su svetimomis valstybėmis tik 
.rimas tegali ratifikuoti pada
rytas ar daromas sutartis.

1. Su Latvija ir Estija reikia 
užmegsti federacija ir šiaip, ar
timiausieji santykiai: Šiaurės 
Sąjunga tai politiškas Lietuvos 
išganymas. Ir ekonomijos sri- 
yje federacija atsilieps labai 

teigiamai. Principas derybų: 
lygus su lygiais, laisvus su lais
vais !

Taipgi mėginti reikia susi- 
aikinti su Amerikos lietuviais, 
antininkais ir pažangiaisiais.

5. Politiškus- persekiojimus 
eikia sustabdyti, žinoma, ne-

NAUJIENOS, Chicago, IH.

I Pacific and Atlantic Photo]
Kunigaikštienė Tamara Kropotkin su savo sunumi. Ji atvyko 

iš Darbino į Detroitą, kur rengiasi1 apsivesti su Nikolai Rybakov, 
bvvusiu caro arini josi generolu.

KORESPONDENCIJOS
.. ...................... . —

tolio organizatorių, kuris išjuo
kiamas už nemokėjimų lietuvių 
kalbos. Po teisybes, tai tas 
žmogus turėtų buL pagirtas už 
dalyvavimą lietuvių veikime, 
todėl, kad jis yra čia augęs vy
ras, o vienok noriai veikia tarp 
lietuvių.

Kaipo Ratelio organizatoriaus, 
tai jo visas troškimas ir yra, 
kad kuodaugiausiai pritraukti 
čia augusio jaunimo prie lietu
viško veikimo, o pajuokti žmo
gaus kalbą ar išsitarimą, tai vi
sai negudru. Paskui kitoj “Vil
nies” korespondencijoj pajuo
kiamas Druktenis už jo solo 
dainavimą ir Ratelio choro ve
dėjas. Ąpie tai ir tiek pat ga
lima pasakyti, kad labai negrar 
žu- Juk visi žinome, kad Druk
tenis, ar kas nors toks iš “Ly- 
ręs” choro ne vienas nėra pro
fesionalas dainininkas, bet visi 
darbininkai žmones, kurie ne
tingi kiek galėdami patarnauti 
veltui lietuvių parengimuose ir 
už tai žmogų apjuokti, kad jis 
nedainavo kaip koks šeliapinas 
ar Carūzo, tai visai negražu. 
O kas link Ratelio choro ve
dėjo, tai mes, rateliečiai, esame 
jam labai dėkingi, kad jis per 
dienas dirbdamas dirbtuvėj, va-

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudelte
VIRSIU ASHLAND STATE 

BANKO
I

1800 So. Ashland Avc.
Valandos:

Nuo 2 iki.4:30 ir nuo 7 iki 10. Nede- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marahall Blrd. ,

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

Tai. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

iikyrių. *

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

J.F.RADZIUS

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH
OPTO M ETK IST A « 

Akiniai $4 ir aagMiaa

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuri# 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigime, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą. atl- 
taiso t/umparegystę ir tolirtgystą 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
ži! uaias klaidas. Specialu atyda at
kreipiama i mokyklos draikus. Valu 10 
iki 8 vrI. Nedilloj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė, 
Boulevard 7589

ANGLYS

1. Paleidus Seimą, paskirti 
reikia naujus rinkimus. Įvyk
siančius bent 2-jų mėnesių bė
gyje. Seimas privalės turėti tei
ses, jeigu reikia, ir konstituci

ją pakeisti sulig tautos nusista
tymu bei bažnyčią atskirti nuo 
valstybės. () kol kas bus, dabar
tinė valdžia vykdo tvarką, pa
laiko teisėtumą šalyje sulig pir
miau veikusiais įstatymais.

eidžiant propagandą daryti sve- 
’inni valstybių naudai, šalis tu
ri evoliucijos, o ne revoliucijos 
keliais stengtiesi išbristi iš ba- 
os, į kurią Lietuva įstumta ta- 
>o per Romos politikos pakali
kus ir carizmo mokyklos auk
štinius. Dvarų dalinimą taipgi 
eikia sustabdyti, o kaimus 
‘reiciau skirstyti į nausėdijas.

6. Reikia rūpintis, kad šalis
upristoklų sėklos pavasariui, ir 
au dabar sėklų užsakyti užsie

niuose (jeigu šalis sėklos*rei
kalinga). k

7. Bedarbiams duoti tik akor- 
linis darbas prie kelių liesimo 
r taisymo, -miškuose ir lt. Pa

salias gerovėn neveda. Apskri-
ai, darbo padėtis Lietuvoje Iji- 
;ai nenormali ir šaliai nenau- 
linga. Tarp ko kita reikėtų su
ruošti organizuotą išeivystę, po 
/aidžios priežiūra, į-šalis? su 
kuriomis valdžia sudarytų tam 
yėias sutartis.

8. Valdininkijai ir mokytoj i- 
iai užtikrinti reikia darbas su
lig darbingumu, mokslumu ir 
ištikimybe tėyynei, o ne sulig 
lartivingumu ar kiena nors ti
kyba.

9. Tautinėms mažumoms rei
kia užtikrinti įstatymų globą
ų kultūriniame gyvenime, ne- 

■ilc I Įlotu vybes.
Vieno ar kitu budu elgiantis, 

įalis aprims, atgis darbingumai 
valdžia pelnys pasitikėjimą, Lic- 
:uva nevirs pastumdėliu ar de
rybų objektu kaimynų valsty
bėse. Remtis pretorianfižmu nė
ra galima šią gadynę, jeigu no
rima išlaikyti nepriklausomy
bė: demokratija yra įleidusi 
giliau šaknis, negu musų api- 
žlibė “inteligentija” sapnuoja- 
Taip pat reikia visiems supras
ti, kaip pavojingas yra musų 
valstybei Romos kišimasis į 
valstybės reikalus; mums ne
pakeliui tapti centru sukatali- 
kinti Rusiją, ar įstrigti Austri
jos vietoje.didelę Lenkijos Ro
mai atramą. Prisiminkime savo 
praeitį iš 17-to ir 18-to amžių 
ir mokinkime# iš įvykių Meksi
koje!

Naujam Seimui susirinkus, 
nebus kliūčių užsiimti rimtu 
darbu dėl valstybės sutvarky
mo ir naujų vilčių bei pastan
gų į žmonišką gyvenimą su
stiprinimo.

Tegyvuoja liaudinė Lietuvos 
respublika! —Dr. J. šliupas.

31. L Į927.
(Pabaiga)

'jįonile
For Cuts and Wounds

Apsisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožnų žaizdą ar
ba įsibrėžimą su šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonitc užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

Kenosha, Wis.
Vasario 13 d. SLA. 212 kuo

pos “Dailės Ratelis’’ turėjo kon
certą Racine, kurį rengė drau
ge su raciniečiais. Koncerto pro
gramas susidėjo iš mišraus 
choro dainų, solo ir raciniečiai 
turėjo progos išgirsti I). Rate
lio vyrų chorą, kuris pirmą 
kartą pasirodė, ir vos tik koks 
mėnuo laiko kaip susitvėrė, bet 
gana vykusiai sudainavo porą 
dainelių. Vienu žodžiu, kon
certas pavyko kuopuikiausia, 
tik gaila, kad dėl bjauraus oro 
publikos buvo neperdaugiausia.

Paskutiniame Ratelio susi
rinki me, išklausius komisijų ra
portus, pasirodė, kad Ratelis 
šį sezoną veikia išsijuosęs. Nuo 
pradžios sezono iki šiam laikui 
Ratelis turėjo beveik kas mė
nuo kokį nors parengimą. Apart 
to, kas jau buvo atlikta, dar šį 
sezoną Ratelis rengia porą kon
certų ir kokį ix>rą perstatymų.

♦ ♦ ♦

tų šmeižimą, bet ant nelaimės 
“Vilnies” korespondentai dar ar
šiau užpuldinėja ir niekina Ra
telio choro ypatas ir mokytoją. 
Tai labai negražus pasielgimas 
ir iš vienos ir iš kitos pusės.

Abiejų chorų nariai ir mo
kytojai visi yra darbininkai 
žmonės, kurie turėdami palin
kimą prie dainavimo ir dailės 
veltui pašvenčia savo nuo dar
bo atliekamą laiką ir kuriuos 
už tai reikėtų tik pagirti. O 
kuris choras geriau sudainuo
ja, tai tas geriausia yra spręsti 
pašaliniai publikai, arba, mano 
nuomone, abu chorai gerai dai
nuoja, nes kaip moka, taip ir 
dainuoja, arba abu chorai sten
giasi pagal savo išgalę ir gabu
mus sudainuoti kaip galima ge- 
i iausia, o ypatų koliojimai, tai 
labai peiktinas pasielgimas.

“Vilnies’’ korespondentai ba
ra “Naujienų” korespondentą, 
o patys dešimteriopai tuo pa
tim atsimoka. Vienoj korespon
dencijoj rašoma apie SLA. ap
skričio suvažiavimo vakaro pro- 
gramo vedėją S. Elijošių, Ra

kantis nepatingi pašvęsti savo 
laiko ir gabumų mokyti ratelie- 
čių dainavimo.

Paskui dar tilpo “Vilnyj” vie
na korespondencija, kurioj 
aprašoma apie Ratelio susirin
kimą. Man rodos, kad žmo
gus turėtų gėdytis ir prisipažin
ti, kad tokiame bjauriame ore 
slankiojo palangėmis, šnipinėda
mas, kiek žmonių buvo susirin
kime. Tokias nesąmones raši
nėti, tai gaila laiko ir popieros 
aikvoti. Butų labai gražu, kad 
korespondentai vieni ir kiti, ra
šydami apsieitų be niekinimų 
sau nepatinkamų ypatų.
J. Pabarška, D. Batelio Koresp.

PigiaaaiRH Lietuvis
Grab*>ri«n« Chicagoje 

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
ne). l<ad priklausau 
prie grabų išdirby 
zt.es.

OFISAS:
06.8 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3288 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4068

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Haisted St, Chicago

2 Dienu Kill-Up Išpardavimas, 
Panedelyj ir Utarninke- 
POCAHONTAS $8.00

20 iki 30 tonų car load kaina $8.50, 
10 tonų, $8.75, 5 tonai, $9, 3 tonai 
$9.50. Navy Standard arba West Vir- 
ginia Peerless brand, dideli šmotai, 
duoda daug šilumos. Pastatoma C. O. 
D. 5 ir 10 tonų lodai, tuojau arba j 
10 dienų, bite kur Chicagoj, Oak Park, 
Cicero arba North Shore iki Glencoe, 
jei užsisakvsit dabar, ši kaina yra 
50c pigesnė negu marketo kaina. 
FrankEn arba W. Ky. M. R. J0% 
Lump Egg ir Nut, $6.50 Egg arba 
Lump, $8, Plautos Nut $7.75, svar
stykles mažiau 5 tonų.

United Uoal Buyers 
of Chicago

Mine Rėps, ir Wholesale Distributors 
Chainber of Commerce Bldg.

Musų Skyriai Yra Visame Mieste 
Orderio Departmcnto Telefonai 

Franklin 5390
Kainos atpigintos dėl Publikos 

Laikykit Šitą skelbimą, gausit kredi
to $1 už pirmą lodą

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos L. Eremino
Šios dainos tinka chorams ir

Kovo 13 d. Ratelis rengiasi 
su perstatymu Kenoshoj, Polo
niu svet., kur bus suloštas pui
kus veikalas su dainomis var
du “Našlutė”. Tam veikalui 
yra į i 111< t i Batelio

lošėjai, todėl kenosbiečiai gali 

tikėtis pamatyti puikiai suloš
tą veikalą- Vėliau, j pavasarį, 
Rati lis nutarė rengtis prie di
delio koncerto. 'Tam tikslui 
tapo išrinkta komisija, kad pa
samdytų vieną iš puikiausių Ke- 
noshos svetainių ir iš anksto 
pradėtų rengti prie to didelio 
koncerto. Paskui ant užbaigi
mo sezono tapo nutarta parink
ti kokį gražų ir nemažą veikalą.

Viduje Ratelio tvarka ir su
tikimas yra pavyzdingas. Ka
dangi Ratelis yra bepartyvė 
organizacija, kuris jokiais poli
tiniais dalykais neužsiima, tad 
prie Rttlio gali prigulėti viso
kių politinių ir tikėjimiškų pa- 
žvalgų žmonės. Vienas labai 
pagirtinas dalykas yra tai, kad 
prie Ratelio priklauso daug čia 
augusio jaunimo, kuris noriai 
veikia ii’ dalyvauja Ratelio pa
rengimuose. Tai tiek šį kartą 
apie Ratelio veikimą.

Prieš baigiant turiu prisimin
ti apie labai nemalonų apsireiš
kimą, būtent, apie tuos berei
kalingus- ir negražius per laik
raščius užsipuldinėjimus ir ypa
tų niekinimus. Aštriausi užsi
puldinėjimai kilo nuo to laiko, 
kada Ratelio ir “Lyros” chorai 
turėjo progos pasirodyti viena
me parengime. Pirmiausia po 
lo parengimo pasirodė kores
pondencija “Naujienose”, ku
rioje pagiriamas Ratelio choras 
ir padaryta pastaba apie Lyros 
choro vedėją. Kaipo atsaky
mas ant to, “Vilnyje” tilpo net 
trys korespondencijos viena po 
kitos, kuriose baramas “Nau
jienų” korespondentas už ypa

Nothing likę

a + a ’ 
MARIJONA BEKEVIČAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu Vasario 26 dieną, 12:10 
valandą naktį. A. a. Marijona gimusi Lapkričio 3, 1907, 
Chicago, III., paliko dideliame nubudime motiną Marijoną, 
brolį Prancišką, 2 seseris: Jozefiną, Jadvygą ir švogerį Jo
ną Kotack ir gimines. Kūnas pašarvotas, randasi 1980 So. 
Union Avė .

Laidotuvės įvyks Seredoj, Kovo 2 (jieną, 8:00 valandą 
ryto iš namų į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus.gedulingos pamaldos už vėlionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Viri A. A. Marijonos Borevičaitės giminės, draugai ir 
pažįstami, esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė-: 
se ir sutrikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Seserys, Brolis, švogeris ir Gimini

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
lų kombinacijomis. Tvirtais au
tinio apdarais.

Įsigyk "'sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra inuflų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su- 
diprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir grriausią savo draugę. Si 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
uuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted S U 

crucago. m.

and sparkling Įį 
Furniture to

Home m u 
prettier 

Ūse

O-(Bdar
^.Polish

30c to $3 sizes k

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Ranku, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
8294— K. Balašovui
8326—L. Kasileuskui
8312 I. Dzimidui
8323 -J. Tėvui Jurgilui 
8320—Dr. A. šatkui
8295- J. Gečienei
8315- P. Butkui
8296 P. Dvylienei
8331 P. Kulikauskui

12736—J. Taurui
8313—I). Sani<>boriui
8348 M. Lapačinskienei
8362—V. Vilčinskienei

24463 A. Valienci
21803—A. čiužui
12753 L. Bartašiui
8351 A. .lurkstui
8358 M. Rusienei
7976 A. Lenicš

21708 A. Z. Turskiui
8166 F. Makarskai

55849—O. Gulbinienei
95934—O. Nickovienei

8293 P. Valiuku nei
8316 K. sveikanskient'i
8325- J. Valčiukui

21791 A. černauskienei

21792 .1. Bačkienei
12733 M. Petaraičiui
12731 O. Žeimienei
8318 - M. Kazlauskienei
8308 -‘-B. Švitrui
8302 A. Savokaitienei
8291--A. Bielskiui

23308-—G. Daubarienei
55908--O. Briedienei

8337 P. Martišiui
12717 O. Kuzmarienei
8339 O. ^etk< vičienei

2111)1 M. Gaisrienei
83'9 Pr. .lakui
8330 J. Zaiunskiui
8338--J. Golumbauskui
83U- - A. Mikšiem'i

12755 M. Jarušauskienci
<8356 R. Grušaitei
8363 M. Radavičaitei
8360 <1. Svaikui
8361 F. Andriuškevičiui

2259 1 M. Preibienei
2181 1 K. Cicėnui
55625- O. žiugždienei
55931- M. Žinienei
55952 P. Pašcekcviciutci



Pirmadienis, V;u. 23, 1927

Aušrininko 
balsas

Lietuvos inteligentai prilipo 
. liepto galą

(Tęsinys)

Argi nematote, kad stovime 
ant žūties kranto? Tauta gi be 
savo nepriklausomybės rods 
patrepsės ant vietos ir, sustin
gusi, galutinai sukniubs... Ar 
ir tuomet “Ryto’* krankliai 
džiugaus?

Saldžia privalo viešai pa
skelbti savo darbų ir sumany
mų programa ir paaiškinti, kur 
ji eina ir kur mano sali nuves
ti: ar despotijon, ar pražūtim 
ar garbingai! karžygiškuman, 
ar gal pakhisnybėn Romai, Len
kijai, Vokietijai? Kokiu kodek
su’ mano vadovauti, ar Napole
ono, ar Rusų, ar Lietuvos Sta
tutu? ar bene mano, kad gali
ma laimingai gyventi be įsta
tymu, kumščios teise?

Laisvamanis būdamas, aš įkū
riau Lietuvoje Etinės Kultūros 
Draugiją, ir kaip pirmiau, taip 
dabar skelbiu, kad valstybės 
pamatu tegali būti mokslo Švie
sa bei moralia nusistatymas, 
pagristas teisėmis ir pareigo
mis gyventojų. Ir visi gyvento
jai privalo susirūpinę būti ša
lies tvarka, įstatymišku m u ir 
laisve. Partijų ir asmens riete
nos bei neapykanta negali būti 
sugyvenimo pagrindu, ir kas 
kardu bei kalėjimais kovoja, 
tas nuo kardo bei kalėjimo pats 
galą gale dings!

Teisės ir pareigos tegali mus 
rišti taipogi su platesniu pa
sauliu, si? užsieniais, su žmo
nija.

Tad ant tokio pagrindo sto
vėdamas ir trokšdamas Lietu
vių tautai palaimos, kad namie, 
o ne Brazilijos raistuose ar kur 
kitur kultūrą platintų, drįstu 
valdžiai pasiūlyti dabartinių 
momentu štai ką. Rūpinkitės 
susišnekėti ir susitarti visų par
tijų atstovai! Pagrindu susita
rimo tegul bus devyza: do ui 
dės! O jeigu negalite ar neno
rite, tai teliekti eiti kitu keliu 
ir štai kokiu:

L Paleidus Seimą, paskirti 
reikia naujus rinkimus. įvyk
siančius bent 2-jų mėnesių bė
gyje. Seimas privalės turėti tei
ses, jeigu reikia, ir konstituci
ją pakeisti sulig tautos nusista
tymu bei bažnyčią atskirti nuo 
valstybės. O kol kas bus, dabar
tinė valdžia vykdo tvarką, pa
laiko teisėtumą šalyje sulig pir
miau veikusiais įstatymais.

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

Nupigintos kainos 
ant Radio

Freshman 5 tūbų už $22 
R. C. A. Radiola, 4 tūbų 
už ...................................$42
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. BUDRIK 
RAD1OS, PIANOS 

FURNITURE 
3417 So. Halsted St. 
Tcl. Boulevard 4705

2. Spaudos cenzūrą reikia su
švelninti, iki naujam seimui su
sirenkant* už išsišokimus teis
mas privalo bausti. Taipgi sam
dymas ir piktžodžiavimai bažny
čiose, melagingų paskalų ir pra
simanymų leidimai etc. reikia 
ant tų pėdų bausti.

3. [Čia cenzoriaus iškąsta.
“N.” Red ]

Pertraktaeijos su Roma atl
ieti iki susirenkant seimui, ne
užmirštant pamokų, kokias duo
da Meksika.

Su Rusija ir Vokietija reikia 
nulaikyti geriausius kaimynys- 
ės'santykius.

Su svetimomis valstybėmis tik 
.eimas tegali ratifikuoti pada
lytas ar daromas sutartis.

1. Su Latvija ir Estija reikia 
užmegsti federacija ir šiaip, ar
timiausieji santykiai: šiaurės 
sąjunga tai politiškas Lietuvos 
išganymas. Ir ekonomijos sri- 
yje federacija atsilieps labai 

teigiamai. Principas derybų: 
lygus su lygiais, laisvus su lais
vais!

Taipgi mėginti reikia sųsi- 
aikinti su Amerikos lietuviais, 
antininkais ir pažangiaisiais.

5. Politiškus persekiojimus 
eikia sustabdyti, žinoma, ne- 
eidžiant propagandą daryti sve- 
’imų valstybių naudai, šalis tu- 

i evoliucijos, o ne revoliucijos 
keliais stengtieji išbristi iš ba- 
os, į kurią Lietuva įstumta ta- 
x> per Romos politikos pakali
kus ir carizmo mokyklos auk
lėtinius. Dvarų dalinimą taipgi 
eikia sustabdyti, o kaimus 
•reičiau skirstyti j nausėdijas.

(>. Reikia rūpintis, kad šalis 
icpristoktų sekios pavasariui, ir 
:au dabar sėklų užsakyti užsie
niuose (jeigu šalis sėklos’rei
kalinga). K

7. Bedarbiams duoti tik akor- 
linis darbas prie kelių tiesimo 
r taisymo, -miškuose Ir lt. Pa

šalpos gerovei) neveda. Apskri
ti i, darbo padėtis Lietuvoje la
jai nenormali ir šaliai nenau- 
linga. Tarp ko kita reikėtų su
ruošti organizuotą išeivystę, po 
/aidžios priežiūra, į- šalis,' su 
kuriomis valdžia sudarytų tam 
yčias sutartis.

8. Valdininkijai ir mokytoji- 
iai užtikrinti reikia darbas su- 
ig darbingumu, mokslumu ir 
ištikimybe tėyynei, o ne sulig 
tartivinguinu ar kien» nors ti
kyba.

9. Tautinėms mažumoms rei
kia užtikrinti įstatymų globą
ų kultūriniame gyvenime, ne

ik naudžiau t lietuvybės.
Vienu ar kitu bildu elgiantis, 

kalis aprims, atgis darbingumai, 
valdžia pelnys pasitikėjimą, Lie
tuva nevirs pastumdėliu ar de
rybų objektu kaimynų valsty
bėse. Remtis pretorianizmu nė
ra galima šią gadynę, jeigu no
rima išlaikyti nepriklausomy
bė: demokratija yra įleidusi 
giliau šaknis, negu musų api- 
žlibė “inteligentija” sapnuoja- 
Taip pat reikia visiems supras
ti, kaip pavojingas yra musų 
valstybei Romos kišimasis į 
valstybės reikalus; mums ne
pakeliui tapti centru sukatali- 
kinti Rusiją, ar įsteigti Austri
jos vietoje .didelę Lenkijos Ro
mai atramą. Prisiminkime savo 
praeitį iš 17-to ir 18-to amžių 
ir mokinkime*; iš įvykių Meksi
koje!

Naujam Seimui susirinkus, 
nebus klinčių užsiimti rimtu 
darbu dėl valstybės sutvarky
mo ir naują vilčių bei pastan
gų į žmonišką gyvenimą su
stiprinimo.

Tegyvuoja liaudine Lietuvos 
respublika! —Dr. J. šliupas.

31. 1. Į927.
(Pabaiga)

For Cuts and Woundi
Apuiuaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdų ar
ba jaibrėžinii) hu Šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zenite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

NAUJIENOS, CKIcagč, UI.

[Pacific and Atlantic PhotoJ
Kunigaikštienė Tamara Kropotkin su savo sūnumi. Ji atvyko 

iš Barbino į Detroitą, kur rengiasi apsivesti su Nikoliu Rybakov, 
bvvusiu caro armijosi generolu.

KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis.

Vasario 13 d. SLA. 212 kuo
pos “Dailės Ratelis*’ turėjo kon
certą Ručine, kurį rengė drau
ge su raciniečiais. Koncerto pro
gramas susidėjo iš mišraus 
choro dainų, solo ir raciniečiai 
turėjo progos išgirsti 1). Rate
lio vyrų chorą, kuris pirmą 
kartą pasirodė, ir vos tik koks 
mėnuo laiko kaip susitvėrė, bet 
gana vykusiai sudainavo i>orą 
dainelių. Vienu žodžiu, kon
certas pavyko kuopuikiausia, 
tik gaila, kad dėl bjauraus oro 
publikos buvo neperdaugiausia.

Paskutiniame Ratelio susi
rinkime, išklausius komisijų ra
portus, pasirodė, kad Ratelis 
šį sezoną veikia išsijuosęs. Nuo 
pradžios sezono iki šiam laikui 
Ratelis turėjo beveik kas mė
nuo kokį nors parengimą. Apart 
to, kas jau buvo atlikta, dar šį 
sezoną Ratelis rengia porą kon
certų ir kokį porą perstatymų.

* * *.
Kovo 13 d. Ratelis rengiasi 

su perstatymu Kenoshoj, Polo
niu s ve t., kur bus suloštas pui
kus veikalas su dainomis var
du “Našlutė”. Tam veikalui 
yra parinkti Ratelio gabiausi 
lošėjai, todėl kenoshiečiai gali 
tikėtis pamatyti puikiai suloš
tą veikalą- Vėliau, į pavasarį, 
Rati lis nutarė rengtis prie di
delio koncerto, Tam tikslui 
tapo išrinkta komisija, kad pa
samdytų vieną iš puikiausių Ke- 
noshos svetainių ir iš anksto 
pradėtų rengti prie to didelio 
koncerto. Paskui ant užbaigi
mo sezono tapo nutarta parink
ti kokį gražų ir nemažą veikalą.

Viduje Ratelio tvarka ir su
tikimas yra pavyzdingas. Ka
dangi Ratelis yra bepartyvė 
organizacija, kuris jokiais poli
tiniais dalykais neužsiima, tad 
prie Btdio gali prigulėti viso
kių politinių ir tikėjimiškų pa- 
žvalgų žmonės. Vienas labai 
pagirtinas dalykas yra tai, ktfd 
prie Ratelio priklauso daug čia 
augusio jaunimo, kuris noriai 
veikia ir dalyvauja Ratelio pa
rengimuose. Tai tiek šį kartą 
apie Katelių veikimą.

Prieš baigiant turiu prisimin
ti apie labai nemalonų apsireiš
kimą, būtent, apie tuos berei
kalingus- ir negražius per laik
raščius užsipuldinėjimus ir ypa
tų niekinimus. Aštriausi užsi
puldinėjimai kilo nuo to laiko, 
kada Ratelio ir “Lyros” chorai 
turėjo progos pasirodyti viena
me parengime. Pirmiausia po 
lo parengimo pasirodė kores
pondencija “Naujienose”, ku
rioje pagiriamas Ratelio choras 
ir padaryta pastaba apie Lyros 
choro vedėją. Kaipo atsaky
mas ant to, “Vilnyje” tilpo net 
trys korespondencijos viena po 
kitos, kuriose baramas “Nau
jienų” korespondentas už y tin

tų šmeižimą, bet ant nelaimės 
“Vilnies” korespondentai dar ar
šiau užpuldinėja ir niekina Ra
telio choro y pa tas ir mokytoją. 
Tai labai negražus pasielgimas 
ir iš vienos ir iš kitos pusės.

Abiejų chorų nariai ir mo
kytojai visi yra darbininkai 
žmonės, kurie turėdami palin
kimą prie dainavimo ir dailės 
veltui pašvenčia savo nuo dar
bo atjiekamą laiką ir kuriuos 
už tai reikėtų tik pagirti. O 
kuris choras geriau sudainuo
ja, tai tas geriausia yra spręsti 
pašaliniai publikai, arba, mano 
nuomone, abu chorai gerai dai
nuoja, nes kaip moka, taip ir 
dainuoja, arba abu chorai sten
giasi pagal savo išgalę ir gabu
mus sudainuoti kaip galima ge
riausia, o ypatų koliojimai, tai 
labai peiktinas pasielgimas.

“Vilnies’* korespondentai ba
ra “Naujienų” korespondentų, 
o patys dešimteriopai tuo pa
tim atsimoka. Vienoj korespon
dencijoj rašoma apie SLA. ap
skričio suvažiavimo vakaro pro- 
gramo vedėją S. Elijošių, Ka

tolio organizatorių, kuris išjuo
kiamas už nemokėjimą lietuvių 
kalbos. Po teisybės, tai tas 
žmogus turėtų būt, pagirtas už 
dalyvavimą lietuvių veikime, 
todėl, kad jis yra čia augęs vy
ras, o vienok noriai veikia tari) 
lietuvių.
Kaipo Ratelio organizatoriaus, 

tai jo visas troškimas ir yra, 
kad kuodaugiausiai pritraukti 
čia augusio jaunimo prie lietu
viško veikimo, o pajuokti žmo
gaus kalbą ar išsitarimą, tai vi
sai negudru. Paskui kitoj “Vil
nies” korespondencijoj pajuo
kiamas Druktenis už jo solo 
dainavimą ir Ratelio choro ve
dėjas. Ąpie tai ir tiek pat ga
lima pasakyti, kad labai negrar 
žu- Juk visi Žinome, kad Druk
tenis, ar kas nors toks iš “Ly- 
rųs” choro ne vienas nėra pro
fesionalas dainininkas, bet visi 
darbininkai žmonės, kurie ne
tingi kiek galėdami patarnauti 
veltui lietuvių parengimuose ir 
už tai žmogų apjuokti, kad jis 
nedainavo kaip koks šeliapinas 
ar Caruzo, tai visai negražu. 
O kas link Ratelio choro ve
dėjo, tai mes, rateliečiai, esame 
jam' labai dėkingi, kad jis per 
dienas dirbdamas dirbtuvėj, va-
karais nepatingi pašvęsti savo 
laiko ir gabumų mokyti ratelie- 
čių dainavimo.

Paskui dar tilpo “Vilnyj” vie
na korespondencija, kurioj 
aprašoma apie Ratelio susirin
kimą. Man rodos, kad žmo
gus turėtų gėdytis ir prisipažin
ti, kad tokiame bjauriame ore 
slankiojo palangėmis, šnipinėda
mas, kiek žmonių buvo susirin
kime. Tokias nesąmones raši
nėti, tai gaila laiko ir popieros 
aikvoti. Butų labai gražu, kad 
korespondentai vieni ir kiti, ra
šydami apsieitų be niekinimų 
sau nepatinkamų ypatų.
J. Pabarška, D. Ratelio Koresp.

a 4* a
MARIJONA BEREVIČAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu Vasario 26 dieną, 12:10 
valandą naktį. A. a. Marijona gimusi Lapkričio 3, 1907, 
Chicago, 111., paliko dideliame nubudime motiną Marijonų, 
brolį Franciškų, 2 seseris: Jozefiną, Jadvygą ir švogerį Jo
ną Kotack ir gimines. Kūnas pašarvotas, randasi 1930 So. 
Union Avė .

Laidotuvės įvyks Seredoj, Kovo 2 (jieną, 8:00 valandą 
ryto iš namų į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus, gedulingos pamaldos už vėlionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Viri A. A. Marijonos Berevičaltės giminės, draugai ir 
pažįstami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Seserys, Brolis, švogeris ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal,

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VA1TUSH 
OPTOMETKMTA“

Akiniai $4 ir aaglčiaa

slaptas ligas vyrų ir moterų

BANKO

1800 So. Ashland Avė
Valandos:

Nuo 2 iki.4:30 ir nuo 7 iki 10. Nede- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAVVFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Tai. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningn* ir nebrangus, todėl 
kad neturima išlaidų užlaikymu 

skyrių. "

3307 Auburn Avė,
Chicago, III.

................... -......"”"1....... .. ..........

J.F.RADZIUS
I’igiaarins Lietuvi* 

Graboritfs Chicagoje 
l^aidotuv^ae patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to- 
oel. kad priklausau 
prie grabų išdirby-

OFISAS:
G68 W. 18th St. 
Tol. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4068 I
V. —n . ............    , /

Phone Boulevard 7314
Pristatome j viešas miesto dali*
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St, Chicago

\ &

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, _kuri» 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigime, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karfctj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso t/umparegystę ir toliregy«tą 
Prirengia teisingai akinius.. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas fu elektra, parodančia nw 
žit uaiav klaidas, dpeciatą atyda at
kreipiama j mokyklos ^vaikus. Valu 1Ū 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p, 

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

ANGLYS
2 Dieną I'ill-Up Išpardavimas, 

Panedėlyj ir IJtarninke- 
POCAHONTAS $8.00

20 iki 30 tonų car load kaina $8.50, 
10 tonų, $8.75, 5 tonai, $9, 3 tonai 
$9.50. Navy Standard arba West Vir- 
ginia Peerless brand, dideli šmotai, 
duoda daug šilumos. Pastatoma C. O. 
D. 5 ir 10 tonų lodai, tuojau arba į 
10 dienų, bilc kur Chicagoj, Oak Park, 
Cicero arba North Shore iki Glcncoe, 
jei užsisakvsit dabar, ši kaina yra 
50c pigesnė negu marketo kaina. 
FrankEn arba W. Ky. M. R. J0% 
Lump Egg ir Nut, $6.50 Egg arba 
Lump, $8, Plautos Nut $7.75, svar
styklės mažiau 5 tonų.

United Coal Buyers 
of Chicago

Mine Rėps, ir Wholeaale Distributors 
Chamber of Commerce Bldg.

Musų Skyriai Yra Visame Mieste 
Orderio Departmento Telefonai 

Franklin 5390
.Kainos atpigintos dėl Publikos 

Laikykit šitų skelbimų, gausit kredi
to $1 už pirmų lodą

Del keturių balsų
Surinktus L. Eremino

Šios dainos tinka chorams ir 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho- 
rarn« ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
lų kombinacijomis. Tvirtais au- 
umo apdarais.

Įsigyk "'sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su- 
diprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygele, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
uuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
8294—K. Balašovui 
8326—L. Kasilcuskui 
8312—I. Dzimidui 
8323 J. Tėvui Jurgilui
8820—Dr. A. šatkui
8295- J. Gečienei
8315- P. Butkui
8296 -P. I>vylienei
8331 P. Kulikauskui

127.36--J. Taurui
8313--I). Sain(>boriui
8348 M. Lapacinskienei
8362--V. Vilčinskienei

2446.3 A. Valienci
21803--A. čiužui
12753

8351
L. Bartašiui
A. Jurkslui

8358 M. Kųsieilci
7976 A. Lemeš

21708 A. Z. I'urskiui
8166 F. Makauskai

55849--0. Gulbinienei
95934--O. Nickovienei

829.3 P. Valiukiinei
8316 K. šveikaus’kienei
8325- J. Valčiukui

21791 A. černauskienei

21792 .1. Bakienei
1273.3 M. I’etaraičiui
127.31 O. Zcigienei
8318- M. Kazlauskienei

' 8308--B. Švitrui
8302 A. Savokaitienei A
8291 —-A. Bielskiui

23308—-G. 1 )<»ubarienei
55908--O. Briedienei

8.3.37 Pi Martišiui
12717 O. Kuzmarienei
83.39 O. PetkevičieiH'i

21461 M. Gaisriehci
8349 Pr .lakui
833(1 J Zaiunskiui
833JL--J. Golumhauskui
8.3 11- A. Mikšienei

12755 M. .lacušauskieiici
8,356 R. (i pušaitei
8.36.3 M. Radavičaįtei
8.360 I S vaikui
8.36 I p. Andriuškevičiui

22591 M. 1 ‘reibienei
2181 1 K. ('icenui
55! 2. > O. Ziugžditfnei
550.31 M. Žinieuei
55952 1 ‘ 15>št > kcviciutei
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Nori platesniu bulvarų

buvusią pačią Mary EvanSt 
5124 Kenmore avė., privertė ją 
apsirėdyti, pasiėmė jos auto
mobilių ir tris valandas- ją ve
žiojosi po miestą, kalbindamas 
ją susitaikinti. Bet kada jis ją 
parvežė namo, tai jo jau lau
ke policija. Jis dabar kaltina
mas už išvogimą pačios* ir pa
vogimą jos automobilio.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Announcements

___________ Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir kada 

rengia, veikia ar kviečia

Announcements
Pranešimai

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial
FinanHai-PaskuluH

DEL KELIAVIMO LIETUVON
Vakarinės miesto dalies par

kų taryba po dviejų melų ple- 
navimo, galinus išdirbo pienus 
praplatinimui niekinių bulvarų 
ir nutarė prašyti legislaturos 
leidimo išleisti bonų už virš 
$15,00(1,000 tų pagerinimų įtai
symui. • .

tinti \Vashington, • Jackson, 
Oakley ir Sucnuncnto bulvarai, 
taipjau butų praplatintos ir , 
p; v<*rst<:s bulvarais niekurios Į 
k tęs gatvės, taip kad vakarinei 
mirštu dalis turėtų daugiau j 
bulvarų ir susisiekimas jaja bu 
tų lengvesnis. Be to niekuriuo-1 

pastatyti noti 
tai kai- gia? Antra, 

darbas 1 
penkis metus. Jei legis- J 
ir

se parkuose 
nauji 
n uotų 
truktų 
hitui a
leisti, tai 
res dar 
visuotinu

Lutų 
triobvsiai. Visą 

$15,595,045 ir

Jau artinasi “Naujienų” eks- 
irsija Lietuvon ir laikaš vi- 

KAS RENGIA IR KAIP įsiems pradėti rengtis.
RENGIA? 1 Atsiminkit, kurie nesat Ame-

_ __  rikos piliečiais, yra labai geras 
Pastaruoju laiku pradėta bųl>-|dalykas apsirūpinti iš anksto su 

leidimu sugryšti, Lietuvos pas- 
portu ir kitais reikalingais do- 

sužinoti, | kumentajs, kurių gavimas už
ima pusėtinai laiko.

Maža to, “Dirvoj” ru-Į Kas tik rengiatės keliauti Lie- 
jog kai kurie ristikai | 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

nyti, kad ( kivelnnde reikia ris
is nių turnamentą surengti. Tuo 
bųdu esą bus galima

Įkas iš tiesų yra lietuvių ėeni- 
| pienas. Maža to, “Dirvoj” ra- 
' soma
I dar nentsišaukė, matyti, neno
rėdami turnamenle dalyvauti.

Pirmiausiai ristikai turi ži- 
kas tą turnamentą ren- 

turi būti išdėsty
tos turnamento sąlygos. Iš tie
sų, kas bus u t sukom i ngas? Juk 

leistų tiek bonų iš-•ristikai negali važiuoti ir gaiš- 
vistiek lą leidimą tu 
patvirtinti 
balsavimu.

Del savo kvailumo 
prakišo $3,000

i- ti kelias dienas, nežinodami net 
gyventojai to. kad jų kelionės išlaidos bus 

apmokėtos. 2 
(rengėjai turi 

ii< 
namcnlą mano surengti

Ižiu, turnamento Į įvyks 
pasiskelbti

yra ir kaip jie tą tur-Įesate
• . įlaši daug

° i‘ul Atsiveskite
N.

Bridgepnrt. — šv. Mateušo Apaš
talo Dr-jos mėnesinis susirinkimus 

i pirmadienį, vasario 28 d., 
/;30 vai. vak., Liet. Auditorijos sa
lėj, 3133 S. Halsted st. Visi narini 

kviečiami oributi, nes ran- 
svarbių reikalų aptarti, 
draugų dėl prirašymo.

A. Bugailiškis, rašt.

Iknry Giblehouse, 9951 So. 
May st., turėjo $3,000 banke ir j 
galvoj kokį tai užima, .lis te
beturi užima galvoj, gal dar 
didesnį, bet $3,000 banke jau

k 7 eatras

Rridgeport. — Saldžiausios širdies 
V. Jėzaus mėnesinis susirinkimas 
įvyks Antradieni, Kovo 1 <1., 1927 m., 
7:30 vai. vak., uet. Auditorijos .sa
lėj, 3133 So. Halsted St. Visi nariai 
esate kviečiami pribūti, nes randasi 
daug svarbių reikalų aptarti. Atsi
veskite draugų dėl prisirašymo.

Kviečia A. Bugailiškis, Rašt.

REIKALĄ U J U patyrusios 
Eitute ofiso darbo mergaitės, 
mokestis, pastovus užtikrintas

J. J. ZOLP
4559 So. Paulina Street 

Yards (1145

Pirmyn MišrusNorth Side. —
Choras rengia Užgavėnių vakare šo
kius, Kovo 1, 1927, Liuosybės Svet., 
1822 Wąbansia Avė., 8 vai. vakare. 
Kviečiam senus ir jaunus ateiti ir 
praleisti linksmai laiką prie geros 
orkestras, po vadovyste p-lčs Biru
tės Briedžiutės. įžanga bus labai ma
ža. — Choro Pirmininkas.

Pranešimas 18-tdn apielinkes lietu
viams. Norinti gauti “Naujienas” 
kasdie anksti iš ryto į savo namus, 
malonėkite duoti žinią “Naujienoms”, 
o “Naujienos” bus atnešamos į Jūsų 
namus apie 6 valandą ryto— mokėti 
už “Naujienas galėsite kas savaitė 
arba sykiu j mėnesį. Pranešimą pri
duodami pažymėkite pilną savo adre
są ir kur turi būti paliekamos “Nau-

PraneŠimuH Brighton Parko 
Lietuviams

visiems Brighton Parko 
kad aš aprūpinu šitos 
lietuvius “Naujienoms” 

pertat, kurie

Pranešu 
lietuviams, 
apielinkės 
kasdie aukšti, išryto, . 
norite gauti “Naujienas” kasdie ryt
mečiais per išnešiotoją, malonėkite 
duoti man žinią žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4500 South 
Taliną n Avė., Tel. Prospect 1887.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Real
Gera 
dar-

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė su geriausios mados įtaisymais, 
yra Mų mašina ir mėsai malamos 
mašinos, biznis išdirbtas per 25 
motus, yra pirmos klesos padėjime, 
parsiduoda cash už pusę prekės 
kiek yra verta. Priežastis — aplei
dimas miesto. A. Kegovicz, 8718 
Ciimincrcinl avė., So. Chicago, 1IJ.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

ATYDA sales managcriiuns. Mes 
garantuojame sales inanngeriams 
pilnų arba dalį laiko darbų. Atsi
suki! ir pasikalbėkit su Mr. ('lemens 

SHEKLETON BROS.
Subdividers and developers 

Room 416 -r- 166 N. Sa Snlle St.
Phone Centrui 8008

REIKIA lietuvių vyrų, gerai at
rodančių atlankyti lietuvių* šeimy
nas. Real estai e patyrimas pagei
daujamas, bet ne būtinai reikalin
gas. Suteiksime jums pilnų kopera- 
ciją, garsinsime jus laikraštyje Nau
jienose kasdien. Tikrai gera proga 
kiekvienam. Galima matyt nuo

12 vai. ryte.
Matykit Mr. Collins, 

Room 503
32 \Vashington St.

iki
10

LIETUVIŲ darbininkų, i 
dirbtuves, mechanikų, klerkų. 
Del specialiom darbo tris vaka
rus į savaitę.! Valandos nuo 713(1 
iki 9:30, arba nuo 8 iki 10. Gc- 

mokestis. Atsiųskit savo var
iu adresą.

1739 S. Halsfccu st.
Box 880

ra
da€

PABDAV1MLH bučerne ir gro- 
sernė, tirštai apgyvtmtoj apie- 
linkėj. Girias pelnas- Išvažiuoja- 
meCietuvon. gorime greitu lai
ku parduot.

2813 W. 381h st.

BUČERNfi ir grosemė, didelis, gra
žus ir nebrangus biznis; kito tokio 
šioj 
cash 
arba 
vimo

apielinkėj nėra; parduosiu už 
arba mainysiu į nebrangų lotą 
j automobilių. Priežastis parda- 
— savininkas yra miręs.

6530 So. Robey Street 
Tel. Prospect 3926

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

PARDAVIMUI 3-jų kėdžių Barbei 
Shop. Išvažiuoju į Lietuvą. Gera vie
ta patyrusiam barberiui.

755 W. 35th Street

$800 vertes grosernč $1500; 
parduosiu arba mainysiu ant 
automobilio, yra geras biznis, 
pigi renda.

5014 So. Western Avė.

BE NUOŠIMČIŲ
Duodame paskolas nuo $100 iki $300 
ant notų. Pinigus išmokame j 12 
valandų. Vienatinis ofisas šiaur-va- 
karinėj dalyj miesto, kuris teikia pa
skolas tokiomis sąlygomis. Pasinau- 

dokit iš tos progos.

INDUSTRIAL LOAN 
SERVICE 

1726 W. Chicago Avė. 
kampas Hermitage Avė.

nebeturi.
Jis užėjo pas čigones priė 

714 S. State st. ir pasiskundė, 
kad jis turi galvoj užimą ir kad 
daktarai negali išgydyti. Čigo
nės, žinoma, apsiėmė tuojaus 
išgydyti, tik reikia pačiupinė
ti jo pinigus. Jis atsinešė vi
sus $3.090, kuriuos viena čigo
nė numetė ant grindų, užmy
nė su koja, atkalbėjo poterius 
ir išsitraukusi kaspiną liepė 
jam mrciti sankrovon ir nusi
pirkti lygiai tokį pat kaspiną 
ir kada jis sugrjšiąs, tai ji už
baigsianti visas ceremonijas ir 
jis busiąs sveikas. Jis nupirko 
kaspiną ir sugrįžo, bet visa bė
da tame, kad jis nė čigonės, nė 
savo pinigų jau neberado. Da
bar tų čigonių ieško {Milicija.

į i----------------------

Kamilė Jozevskaitė 
ir Justas Kudirka

Roaeland. 
vakare.
So. Michigan
Improvement and Benefit Kliubo mė
nesinis susirinkimas. Bus svarstoma 
paprasti reikalai. Visi kliubo nariai 
atsilankykite paskirtu laiku. Ypatin
gai nepamriškite tie nariai, kurie dar 
neužsimokėjote mėnesinius mokestis 
ir pomirtines.

— J. Tamašauskas, Sekr.

Kovo 1 d., 7:80 vai. 
Aušros kambariuose, 10900 

Avė. įvyks Lietuvių

Organizuoja naują 
chorą

biru-

Neužilgo ('hieagoj pasigirs 
nauja Lietuvos artistė. Kami
lė Jozevskaitė, soprano, kuri I Visiems gerai žinoma 
Amerikoje randasi jau mietai tietė, p-ia S. Ceriene, girdėjau,
laiko, bet dar tik dabar aplan- organizuoja chorą. | chorą yra 
kys Chicagos apielinkę. šiomis kviečiami tiktai lietuviškas jau- 
dienomis ji koncertavo Detroite, | nimas, kuris silpninta piuziką. 
kun. Čižausko parapijos svetai
nėje, Lietuvių svetainėje ir pa
nkui apvaikščiojant Lietuvių 
dieną vasario 16 d., kur daly
vavo apie 1,290 žmonių.

Vasario 19 d. lankėsi 
velande, ir dabar atvyko į 
cago. Pirmas jos koncertas
cagoje bus Lietuvių Auditori
joj šį trečiadieni, kovo 2 dieną.

Reikia pasakyti, kad artistė 
Jozevskaitė yra vienatinė 
Lietuvos atvažiavus artistė, 
Icią mums tenka išgirsti ir 
rime džiaugtis, kad Lietuva 
ri tokių puikių dainininkių,
ri tiesiog sužavėja klausytoją.

Ji yra muzikos žinovė visais 
atžvilgiais, ir buvo Klaipėdos

(.hi

Personai

IEŠKAU pusbrolių Adomo ir An
tano Jakų, iš Sviraičių kaimo, Tryš
kių valsčiaus, Šiaulių apskričio. Gir
dėjau, kad gyvena kur tai apie 
Boston, Mass. Turiu svarbų reika
lą dėl palikto turto Lietuvoj. Ma
lonėkit atsišaukti; jei kas žinote, 
bukite malonus pranešti. Jonas Ja- 
kaš, 825 \V. 123 st., \Vest PuIIman, 
III.

REAL ESTATE SALESMENŲ

Du užmušti

G los ir jo žmona,
\Valter A- 

liko užmušti 
ir nukritus 

kuris paskui 
id<> samdytu

Tampo į Miami.

tu-
ku-

žemėn aeroplanui, 
užsidegė. .1 
aeroplanu iš
Bet vos išskridus, sugedo* mo
toras ir aeroplanas staigiai nu
krito žemėn, visas liepsnose. 
Aviatorius- išsigelbėjo, bet Glos 
su žmona išsigelbėti nebejstėn- 
gė.

toja i>o sugrįžimo iš 
kur dainavo operose, 
don ji buvo paskirta 
Ministerijos* ir išbuvus ten tūlų
laikų sumanė aplankyt Ameri
ką, kad susipažinti su Ameri
kos lietuviais.

Klaipė- 
švietimo

..... ; i  ———
Furnished Rooms

PASIRENDAVOJA švarus 
dytas kambarys vienam ar 
vaikinam. Patogi vieta, arti 
karių. Vaikų nėra. Galima 
vakarais.

6614 S. Artesian avė.
Heinląp 3579

apšil- 
dviem 
gatve- 
matyti

Smulkios Žinios
La Grange šventas sek

madieniais

La Grange nori ir toliau pa
silikti “šventu” miestu sekma
dieniais. S|x*vialiuose balsavi
muose penktadieny. 2,(191 balsu 
prieš 1,138 nubalsavo ir toliau 
neleisti krutamųjų paveikslų 
sekmadieniais. Balsavimai buvo 
karštus ir buvo nemažai susi- 
kirtimų. Krutamiesiems pa
veikslams daugiausia priešino
si jaunimas, o už “movies” sto
jo daugiausia biznieriai.

Išvogė savo pačią

Milton E. Evans, 1925 Pattcę- 
son avė., naktį atėjo pas savo Justas Kudirka

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės e 
pataria Lietuvos bankai

Su ja sykiu koncertuoja ir 
jau chieagiečiams žinomas Jus
tas Kudirka, tenoras, kuris dai
navo Lietuvos operoje.

Be p. Justo Kudirkos, kon
certe dalyvaus ir žymi smuiki
ninkė |>-lė Lulu liaben, o taip
jau ir pianistas p. J. Byanskas, 
kuris visiems artistams akom
panuos. —Girdėjęs.

Exchange—Mainai
MAINYSIU 4 pagyvenimų po 5 

kambarius namą veltą $7,000.00, ant 
farmos netoliaus 100 mylių nuo Chi
cagos. Turi būt gera žemė.

K. R1PSKLS 
4050 So. Artesian Avė. 

Tel. Canal 669B

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

Miscellaneous
įvairus

Tai yra labai geras dalykas. 
Bet kodėl tverti naują chorą? 
Turim “Birutės” chorą ir ta
me chore būtinai reikia jauni
mo. “Birutė” gyvuoja jau 20 
melų, ir tikiu, kad mes visi- 
norim, kad ji gyvuotų dar 20 
metų. Bet kaip ji gyvuos, jei 
mes nesinrpinsim, kad pritrauk
ti daugiau jaunimo?

ir mokytoja busiančio choro, 
yra birutietė per daug metų. 
Kodėl ji nebūna organizatore 
Birutės chorui? Tuomet, nuvei
kus tokį darbą, butų garbinga 
Birutės narė.

“ Birutė’’ reikalinga - jauni
mo, kad užimtų senų birutie- 
čių vietas. Jau jiems nusibodo 
dirbti; bet ką padarys — turi 
dirbti, nes nėr kam kitam dirb- 

0 jei jaunimo butų daugiau 
jie stotų į valdybą ir dirbtų 
pilna nauja energija, tai net 
chorvedžiui Lutų daugiau

ir 
su 
ir 
ambicijos dirbti.

Birutė turi chorvedį, kuris 
yra kompozitorius ir gali pa
rašyt klasiškų džiazų ir liau
dies dainų. Ne visi chorai yra 
tokie laimingi turėti tokį mo
kytoją. Tai kodėl nemėgint gaut 
daugiau jaunimo į “Birutę” ir 
pasinaudot konip. A. Vanagai
čio gabumu, negu atkalbinėt 
narius, kad eitų į šį naują cho
rą?

Jei p-ia čerienė nori darbuo
tis vėl su chorais, kodėl nemo- 
kyt vaikų chorus, kaip kitados? 
Aš tikiu, butų daug naudin
giau. —Birutietė.

J-4857
Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveiku kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
maistai.

EA(JLE B1RAND
CONDENSED M ILK

Situation Wanted
Darbo Ieško

ESU karpenteria, noriu gaut darbą 
pas lietuvius namų savininkus. Tai
sau senus 
garadžius. 
pigiai -- 
Klauskit

REIKIA dviejų gerų lietuvių 
salesmenų su automobiliais, 
pardavinėti lotus ir namus. Pir
kėjai laukia. Padarykit 1927 
metus pasekmingus. Uždirbkit 
daugiau pinigų 1927 metais, ne
gu pirmiau kada nors. Išmokit 
pardavinėti namus ir žemę. Na
mų pardavinėtojai beveik visuo
met yra pasekmingi. Buk ne- 
prigulmi ngas. Išmok real estą te 
biznį. Pasimatyk su manageriu. 
J. N. ZEWERT & COMPANY 

4377 Archer Avenue

Real Estate For Sale
Nam a i - Žemė Pardavimui

DIDELIS BABGENAS
Du lotai ant Archer avė. prie 

transportacijos kampo, vertės 
$10,090. Savininkas parduos už 
$6500. Savininkas turi apleisti 
Chicago. Atsišaukite

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Jvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

4377 Archer avė.

namus, štorus, budavoju 
Darbą, atlieku greitai ir 

Chicago j ir apielinkėse.

NAŪJIENOS
1739 So. Halsted St., Box 878

PARDAVIMUI medinis 4 kambarių 
namas su kuknia beismante. Ant 2 
lotų po 30. Garadžius karui. Barnė 
ir vištininkas. Su namu parsiduoda 
ir karvė. Cash $2000. Prekė $5200.00.

5518 S. SAYRE AVĖ.
Tel. Prospect 5736. »

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tek Lafayette 8705—8700

Chicago

BUČERIS patyręs prie abelno bu
veinės darbo; galis dirbti bile kur ir 
bile kokoje bučertiėje; ieško darbo. 
Su alga susitaikinsime. Kreipkitės:

J. JANKAUSKAS
17 W. 119th St. 

Tel. PuIIman 6592

Help VVanted—Malė-Female
 Darbininkų Reikia

Paverskit savo liuosą laiką į dole
rius, pašvęskite 2 arba 3 vakarus j 
savaitę. Padvigubinkite savo 
kas.

įplau-

Nereiks pardavinėti.
Nereiks pardavinėti.

Aš noriu jums pasakyti atsitikimą 
su žmogumi kuris dirba kasdien, bet 
vos tik galėjo sudurti galus su ga
lais. Jis pakaistė mano pranešimą 
ir atsilankė j mano surengtą mitin
gą. Ir pasirodė, kad tai buvo geriau- 
sis dalykas kokį jis buvo padaręs. Jis 
greitai pradėjo uždirbti daugiau pi
nigų, tikrus pinigus. Jis greitai pa
metė savo seną darbą ir pašventė vi
są savo laiką naujam darbui, šian
dien jis jau turi įsitaisęs sau namą, 
turi savo biznį, gražų karą ir šim
tus draugų. Aš noriu pagelbėti ir ki
tiems ambitingiems vyrams ir mote
rims šioje apielinkėje, kad ir jie ga
lėtų tą pat padaryti.

JUS GALIT, JEI TIK JUS NO
RIT. Al surengiau mitingą šią sa
vaitę, Seredoj, Kovo 2, 8 vai. vaka
ro. Padarykit nutarimą atsilankyti j 
mano sureigtą mitingą. Klauskite 
manęs asmeniškai.

MR. -W00D
315 Bumham Bldg.

164 W. Randolph St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

MOTERŲ - MERGINŲ, šeimynirt- 
kių, stenografių. Daleiskit jums nu
rodyti, kaip jus galit turėti pinigų 
nusipirkimui sau reikalingų ir pagei
daujamų dalyku dirbdamos savo liuo- 
su laiku. Jų* galit uždirbti pinigų su 
manim. Atsiųskit savo vardų 
resą.

NAUJIENOS 
1739 So. Hahted St. 

Box 883

ir ad-

REIKALINGAS
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS
Turi būti suprantantis darbą 

automobiliui
• C. P. SU ROM SK J S 

5B33-35 So. Western Avė.

pne PARDAVIMUI 3 aukštų muro na
mas su bciznientu, kaina $8,500. 
Lengvais išmokėjimais. 5754 Car- 
penter st.

Sol Ęllis & Sons, Ine.
Jobbers In 

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

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

Tel. Cicero 130.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

VYRŲ. Klerkų, mašinistų ir kito
kių. Jus galit parduoti savo liuosą 
laikų man ir uždirbti daug pinigų. 
Atsiųskite man savo vardų ir adre
są, aš pasakysiu jums savo planą.

1739. So. Halsted St.
Box 882

$500 lurėdami galit pirkti 40 ak
rų formą prie cementinio kelio, 3Mi 
mylios nuo miesto, geri budinkai, 
sodnas, 30 akrų juodžemio, kaina 
$1320, kitus po $100 į metus, 80 ak
rų prit* svarbaus kelio, 5 mylios 
nuo miesto. Ir kitų gerų formų lie
tuvių kolonijoj. Walker Pormelee, 
Ludington, Mieli.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popierų, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANCIONIS, Prez.

HOME
CONSTRUCTOR

REIKIA gero shearmeno dirbti 
prie nauju No. 3 žirklių. Apcx Iron 
& Metai Co., 4000 Wentworth Avė.

Musical Instruments
______ M u zi kos In st ru meni a i______

PARDAVIMUI grojiklis pianas 
taip kaip naujas, už $85, pridėsiu 
75 rolelius ir benčių, $25 cash, ki
tus j 5 mėnesius. 6512 S. Halsted st.

UŽ $850 grojiklis pianas, Jcaip nau
jas, benčius ir roleliai už4?9-

6186 So. Halsted St.

DIDELIS VALYMO IŠPARDAVIMAS

Mes turim perdaug stako augštos 
rųšies fonografų, upright ir grojik- 
lių pianų, jie bus parduoti atpigin
tomis kainomis. Atsilankykit ir su
taupyki! 25 iki 50%. Jums reikės 
tiktai biskį įmokėti, štai keletas 
bargenų: Upright pianas $35. Vic- 
tor fonografas $19. Crown grojik- 
jis $65. Bellman grojiklis, $95. Che- 
ckering grojiklis $150. Išinainykit 
savo senų fonografą arba pianą lai
ke Šio išpardavimo.
NATIONAL PIANO STORES, Ine. 

2332 W. Madison st., 1 fl.

Automobiles
KARAI parduodami savininkams, 

ant komiso pamatų, visų išdirbysčių, 
veikit greit, 3106 Montrose Avė., Tel. 
Irving 2834, visuomet atdara.

$10 įmokėti ir po $10 į savaitę nu
sipirksite vienų iš 25 vartotų karų. 
8106 Montrose Avė., Phone Irving 
2334, visuomet atdara.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučerne ir grosor- 
nš. Cash biznis. Gera proga norin
čiam padaryti pinigų.

2837 W. 39th Street

ARISTOKRATIŠKA 
FARMA

PARSIDUODA PIGIAI 
akerių žemės su budinkais, 
vuliais ir rakandais. 9 kamba
rių palociu.s, furnasu apšildo
mas ir elektra apšviečiamas su 
puikiausiais rakandais, barnė 
gyvuliams, vištininkai, garažas, 
barnė mašinoms; 14 melžiamų 
karvių, 4 arkliai; puikus sodnas. 
Tik 40 mylių nuo Chicagos ii 
10 mylių nuo Waukegan. Kai
navo $35,000; parsiduoda už 
$28,000! įnešti $8,000. Kreipki
tės asmeniškai ai- laiškais.

W. HAYDEN BELL • 
Ed. Bakševičius, Vedėjas 

4336 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 8600

Financial
Finansai-Paakolos

80 
gy-

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterystės darbą. Taipgi įvedu 
apšildymą į namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
“Naujienų” adresu:
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKČERIA1
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekernių. Mu- 
sų specialumas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

Educational
Mokyklon

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinain dienomis ir 
vakarais. AtsiŠaukit arba rašykit:

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.
MES PERKAME

Už $40 cash, $100 vertės Lietu
vos Valdžios Bonus nuo patvir

tintų legalių savininkų.
Tąipgi perkame Lenkijos Doleri
nius Bonus, Vokietijos ir Aus

trijos Bonus.
Galit derėtis. •

KAUFMAN STATE 
BANK

124 N. La Šalie St., Chicago

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENG1NEERING 

SCHOCL 
1507 W. Madboa StrMt


