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Leningrado darbininkai 
padarė “streiką”

4 •

Chicago, IU. Ketvirtadienis, Sausis*January 27 d., 1927

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušėr?

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terimi ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. no pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutarti).

4120 So. Richmond Street

Fabrikų viršininkais neiš
rinko nė vieno komunisto

Ištremti į dykas salas Italijos 
socialistai šaukias pagalbos

Sovietai nustebę Lenin 
grado darbininkais

Keturiuose valdžios fabrikuose 
nė vieno komunisto neišrink
ta; “kontr-revoKucija!“ šau
kia bolševikai

BERL1NAS, sausio 26. —So-i 
vietų Rusijos valdžiai vėl ne
malonus siurprizas. Keturiuose j 
Leningrado didžiuliuose fabri-i

Baptistu kunigas žmog- 
žuda išteisintas

•V - ■■■ ■ — M.........

Kun. Norris nušovė savo baž
nyčioj parapijietį, bet teisi
nos padaręs tai savo gyvybę 
gindamas

Yard-t 49“ 1
Mrs. Anielia Jai usz Kaushillas

AKUAKKK
3252 So. Halsted St.

Viršuje

State Bank

AUSTI N, Texas, suusjo 26.— 
Fort VVortho 
čios kunigas, 
kuris praeito 
dieną savo 
turtingą verslininką Dester E. 
Chippsą, ir kurio byla buvo čia 
tardoma. Distrikto teisme, va
kar buvo prisaikintųjų posėdi- 
ninkų pripažintas nekaltas ir 
išteisintas. Teisme kunigas 
Norris tvirtino, kad Chippsą jis 
nušovęs savo gyvybę gelbėda- 

j mas.
Kunigas Norris 

mentalistas, didelis 
liucijos. Su teismu 
reikalo i nebe pirmą 

Jcelctą metų jis vieną kaitą bu
vo atiduotas į teisybės rankas 

_ _ už padegimą bažnyčios ir kle- 
Berliniškis Vonvaerts išspaudi- bonijos, antrą kartą už kreivą

italy socialistai kankiniai 
šaukias pagalbos

Mussolini tūkstančius jų ištrė
mus Į dykas salas, kur 
kenčia baisų vargą

BERIJNAS, sausio 26.

Motei ys

jie

no pranešimą apie baisų tero- 
diktatorius 

italų socia-
rą, kurį Italijos 

I Mussolini vartoja
kuose, kuriuose dirba bendrai estams, 
daugiau kaip dešimt tukstan 
čių darbininkų, dabar Įvyko ių 1

Žinios buvo pirmiau gerai 
ištirtos, ir nustatyta, kad jos

fabrikų valdininkų rinkimai, ir P^nai teisingos, 
linkimų rezultatai 
kad tarp išrinktųjų 
vieno komunisto.
tieji valdininkai yra neparti
niai žmonės.

Leningrado sovietas dėl to 
atsisakė rinkimus^ pripažinti. 
Sovietų laikraščiai labai įširdę. 
Jie pareiškia, kad tai esąs dar
bas įvairių išdavikų kontr-revo- 
liucionierių, kuriems pavykę 
išvesti darbininkus iš kelio.

Sokolnikovas ištremtas

buvo toki I Pavyko gauti vienus ištrem- 
nėra nė socialistų sąrašas — tokius 

Visi išrink- ^R’ašus fašistų valdžia laiko 
didelėj slapty — ir tame viena
me sąraše paduodama 942 iš
tremtų socialistų vardai. Ka
dangi tokių slaptų sąrašų yra 
ne vienas, bet daugiau, tai iš
guitų socialistų skaičius siekia 
veikiausiai keletą tūkstančių.

Socialistai ir darbininkai tie
siai gatvėse sulaikomi, be nie 
kur nieko areštuojami ir be 
jokio teismo danginami ilgiems

sovietų finansų komi- me^ams į d.\kas Italijos salas. 
Kelionėje į salas ir jau salose 
tremtiniai negauna , jokio kito 
maisto, kaip tik duonos su van
deniu. Be to grandiniai nenu
imama jiems nuo rankų dagi 
valgant.

Nė Sibiro baisenybės turbut 
negali lygintis su tuo vargu, 
kurį.turi kentėti italų socialis
tai, išdanginti į Ustikos ir Pa- 
vignano salas. Salose vandens 
beveik nėra. Jos nugultos skė
rių (sąrančių). Ištremtieji lai
komi olose, padarytose ugnia- 

ir žemės 
paprasti 

visokių

Buvę
sąrąs Sokolnikovas tapo ištrem
tas j Taškentą, Turkestane, 
už tai, kad jis priklausė “deši
nei opozicijai.“ Jis mat reika
lavo, kad sovietų valdžia panai
kintų savo monopolį užsienio 
prekybai.

Sokolnikovas šiomis dieno
mis jau atvyko į Taškentą.

Rusų Permės Universi
tetas sudegė

MASKVA, sausio 26. —Per
mės universiteto vyriausiame 
triobesy kilęs gaisras sunaiki
no medicinos laboratorijas, 
garsų\ profesoriaus Richtero 
įsteigtą žiemos botanišką. dar
žą ir profesorių ir studentų 
bendrabučius. Kadangi dėl di
delio šalčio vanduo buvo užša
lęs, ugnis gesyti buvo labai 
sunku.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia.

baptistų bažny- 
J. Frank Norris, 
liepos mėnesio 17 
bažnyčioj nušovė

ir merf) 
A 

nos kreipkitės si

reikalais nuo 12 ik'

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

Patyrusi gydytoja ir akušerė
; Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

yra funda- 
priešas evo- 

jis turėjo 
kartą. Prieš

-Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Man jieinu k a Negram u

priesaiką, bet kiekvieną kartą 
ištruko bausmes. Ištruko baus
mės ir dabar, apkaltintas dvi 
žmogžudybės.

Du Graiką laivai pasken 
do; 12 žmonių žuvo

ODESA, Ukraina, sausio 26. 
— Ties Eupatorija, K rime, su
dužo į uolas ir paskendo Grai
kų garlaivis Anastasia. Dvyli
ka laivo žmonių prigėrė.

Ties Turkijos pakraščiu pa
skendo audros metu kitas Grai
kų 
nių

garlaivis įvažos. Kiek 
žuvo, žinios nėra.

žmo-

25 žvejai žuvo ledo 
nunešti į jūres

sau-MARIUPOL, Ukraina, 
šio 26. — Manoma, kad dvide
šimt penki žvejai, kurie buvo 
milžiniškos ledo lyties nunešti 
į jūres, yra žuvę, kadangi iš
vykę 
jokių

ieškoti gelbėtojai iki šiol 
ženklų apie juos nerado.

Savo kaimui pagarsinti 
išsprogdino namus '

NEW YOR1KAS, sausio 26.— 
Moun^ Ivy, N. Y., policija areš
tavo du jaunu vaikinu, H. Gur-

kalnių išsiveržimų 
drebėjimų. Tai yra 
mirties urvai, pilr 
nuodingi^ vabalų.

Iš nelaimingųjų gauta pirmas nee kaltinamu dėl
laiškas. Jie maldauja duonos išsprogdinimo ten vienų nedi- 
ir atsišaukia j viso pasaulio dėlių namelių. Suimtieji prisi- 
socialistus darbininkus dėl pa- pažino, kad jie tatai padarę 
galbos.

Tarp tų kankinių yra ir gar
sus socialistų vadas, buvęs 
darbo ministerįs ir Neapolio 
universiteto profesorius* Aitie- 
ra Labriola. Jis ištremtas Į 
Montremuro kaimelį.

kad jie tatai padarę 
(tikslu pagarsinti savo kaimą, 
apie kurį, girdi, jau senai ne
buvę nieko rašyta New Yorko 
laikraščiuose.

Nors tuose namuose buvo 
ką tik atsikraustę gyventi ne
turtingi žmonės, bet jų niekas 
nenukentėjo.

Marx lipdo dešiniųjų , 
kabinetą Drui Frendui padalyta 

vėžio operacija
i---------------

VIENNA, Austrija, sausio

is Vanos
* Į Pacific and Atlantic Photo]

Rene CapMran Garga, kuris vadovauja Meksikos katalikų 
.atkilimui, Esą jis liktų Meksikos prezidentu, jeigu sukilimas 
pavyktų.

Kellogg nota dėl Nikara- Bilius rinkti Chi. alderma- Grubman
guos sulaikyta

Senato komisija rado svarbias 
rekordų dalis valstybės sek
retoriaus išbrauktas

WASH1NGTONAS, 
26. — Senato užsienio 
komisija nutarė neskelbti vie
šai valstybės sekretoriaus Kel- 
loggo padaryto prieš dvejetą: 
savaičių pareiškimo dėl Nika- 
raguos situacijos.

Komisijos vardu pirmininkas 
‘Borah šiandie pranešė, kad 
valstybės sekretorius Kellogg' 
iš savo pranešimų išbraukęs 
svarbias dalis, o todėl rekordai 
dabar esą tokioj padėty, kad 
jie nebepasaką visa, kas įvykę 
kvotos metu. Todėl komisija 
nutarus geriau rekordų tokioj 
padėty visai neskęlbti.

sausio

Juozui Urbaičiui nepa
vyko ištrukti

ATLANTA, Ga., sausio 26.— 
Praeitą naktį iš federalinio 
baudžiamojo kalėjimo Atlantoj 
pabėgo trys kaliniai, Albert 
Rosenburg, Fred Mogeldrick ir 
Bazil Baugharts

Paskui pirmuosius bandė pa
bėgti dar du ilgiems terminams 
pasmerkti nusikaltėliai, Juozas 
Urbaitis iš Toledo, nuteistas 
penkioms dešimtims metų, ir 
Joscph Lauzon, dviem dešim
tim metų, bet juodu korido
riuj sugauti.

nūs 4-iems metams uisted st 
i. iki 8:30 vak. 
Iki 12 dieni}III. atstovų buto sumanymas 

turės būt visuotiniu piliečių 
balsavimų išspręstas

sausioSPBINGFIELD, 
26. — Valstijos 
atstovų butas šiandie 129 bal
sais'. prieš 5 priėmė sumanymą, 
kad Chicagoj miesto taryboj 

[nariai (aldermanai) butų ren
kami ketveriems metams, vie
toj dvejų. Tas klausimas te- J 
čiau turės būt visuotinu balsa
vimu išspręstas 
čius vasario 22 
rinkimus. _

Atstovų buto priimtu suma- f 
nymu turės dar senatas tarti.

111 
legislaturos

KUPONAS
Atnešk .ši kuponą su 
savimi nuleisiu 
20 už darbą pra
lietą prieš Vasario 

.1 dieną,

rv“.“ Advokatai
LA. a SI AKJsl

, , , . JhCciją ginčą su Meksika de!
Nori UZgint publikai pastarosios žemės ir aliejaus 
klausytis “divorsii”

bylų
Įstatymo pavesti arbitracijos 
teismui.

COLUIMBUS, Ohio, sausio 26. i
— Atstovų buto narys, Misis
Osa Penny, įnešė valstijos le- 
gislaturon biliųv kuriuo einant Darbo ministerija skelbia, kad 
publikai butų uždarytos durys' per gruodžio mėnesi bedarbių

Nedarbas Anglijoj mažėja

LONDONAS, sausio 26. —

į teismų kameras, kur tardo
ma bylos dėl išsiskyrimų.

skaičius Anglijoj sumažėjęs be
veik vieni nuošimčiais.

REZIGNAVO PAKORĘS 
NUSIKALTĖLIV

400

sau-

...........  *...... '■■■ • ■' ’ r

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUdERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 
. Td. Yards 1119

Baigusi akuše
ri jo.s kolegiją; 
ilgai praktika* 
vu«i Pennayl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ii 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
nonis, kreipki 
tčs, o rasite ds 
gelbą.

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių jteippiiną, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
(LIETUVIS)

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare. 1
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- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

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

Įvairus Gydytojai
Telephone Yarda 0094

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200L ■ - ......

« DR. HERZMAN ■»'
-IS RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinoma* per 16 
metų kaipo patyręs gydytojaa, 
chirurgas ir akušeris.

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

18th SG netoli Morgan St.
VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 

-Vi

SUDEGĖ VAGONŲ FABRI
KAS; $500,000 ŽALOS

SPRINGFIEL1), Mo., sausio 
26. — Kilęs dėl nežinomos prie
žasties gaisras praeitą naktį 
sunaikino St. Louis A San 
Francisco geležinkelio vagonų 
dirbtuvę, padarydamas daugiau 
kaip<3/2, miliono dolerių nuosto
lių. -

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS 'WINNIPEG, Manitoba, 

šio 26. — Oficialiais Kanados 
korikas Arthur EŲis, kurs bu
delio pareigas eidamas yra pa
koręs lygiai 400 nusikaltėlių, 
dabar nuo tos vietos atsisakė, 
pakoręs šį rytą paskutinę savo 
auką, žmogžudą Wilfredą Bon- 
niną.

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

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. H5th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

BERLINAS, sausio 26. — Po: 
ilgų pertraktacijų su partijų! 
vadais kancleriui Mantui rasit1 
pavyks naujas kabinetas sūdą- 26. — D-rui Sigmundui 1* reud 
ryti iš centristų (katalikų), .. , .
liaudies (pramoninkų) partijos Viennos universiteto neurologi- 
ir nacionalistų monarchistų.

ui, garsiam psichoanalistui ir ORH DU KARTU IŠGELBĖTA 
EŽERE, PRIGĖRĖ NAMIE

Chicagai ir apielinkei tedera- 
inis oro biuras šiai dienai pra
tašau ja:

Dalinai apsiniaukę; nedidelė 
temperatūros atmaina; stipro
kas žienjių ir žiemių rytų vė
jas.

Vakar temperatūros buvo 
maksimam 22% minimam 9* F. 
.* šiandie saulė teka 7:08, lei
džiasi 4:57 valandą. Mėnuo te
ka 1:35 vai. ryto.

jos profesoriui padaryta vėžio 
| operacija liežuvy. Dr.

GAUTA AMERIKOJ »25,000,- y™ 70 metų amžiaus.
000 PASKOLOS -------------------

CLEVELAND, Ohio, sausio 
26.‘ Pirmiau du kartu išgel
bėta nuo paskendimo Erie eže
re, Zuzana Kuklaitė, 19 metų 
mergaitė, vakar prigėrė namie, 
besimaudydama lovy.

Freudkai-
kai-nos: 5c už žodį, 

na 50c. Vienas

skelbirnų 
Mažiausia 
colis (apie 30 

Žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
Į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

SUNAIKINO 50,000 GALONŲ
ALKOHOLIO )SYDNEY, Australija, sausio 

26. — Naujo Pietų Waleso 
premjeras Lang pranešė, kad 
valdžia jau susitarus su Ameri- šio 26. — Kadangi pirkėjų ne- 
kos finansininkais dėl 25,000,- atsirado, vyrausybė sunaikino 
000 dolerių paskolos. Esą išsi- čia 50,000 galonų 
derėta geresnės sąlygos, 
kad Londono siūlytos.

REGINA, Saskatchewan, Sau-

į alkoholio, 
ne suversdama jį į miesto sruty

ną.

MADRIDAS, Ispanija, sausio 
26. — Buvęs per šešiolika me
tų Jungtinių Valstijų konsu
las Madride, Clinton MacEach- 
ran, rezignavo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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Senato komisija rado svarbias 
rekordų dalis valstybes sek
retoriaus išbrauktas

per ateina n- 
d. “primary”;

'i;:-;

Cirik

guos sulaikyta

priimtu suma- 
senatas tarti.

8

Hl. atstovų buto sumanymas 
turės būt visuotiniu piliečių 
balsavimu išspręstas

SPR1NGFIELD, III., sausio 
26. — Valstijos legislaturos 
atstovų butais šiandie 129 bal-

Leningrado darbininkai "’?1 S?*
padarė “streiką”

Fabrikų viršininkais neiš
rinko nė vieno komunisto
Ištremti į dykas salas Italijos 

socialistai šaukias pagalbos
Sovietai nustebę Lenin 

grado darbininkais
Keturiuose valdžios fabrikuose 

nė vieno komunisto neišrink
ta; “kontr-revoluicija!’’ šau
kia bolševikai

BERLINAS, sausio 26. — So
vietų Rusijos valdžiai vėl ne
malonus siurprizas. 
Leningrado didžiuliuose
kuose. kuriuose dirba bendrai 
daugiau kaip dešimt tukstan 
čių darbininkų, dabar įvyko ių 
fabrikų valdininkų rinkimai, ir 
rinkimų rezultatai buvo toki,1 
kad tarp išrinktųjų 
vieno komunisto, 
tieji valdininkai yra neparti
niai žmonės.

l^eningrado sovietas dėl to 
atsisakė rinkimus^ pripažinti. 
Sovietų laikraščiai labai įširdę. 
Jie pareiškia, kad tai esąs dar
bas įvairių išdavikų kontrrevo
liucionierių, kuriems pavykę 
išvesti darbininkus iš kelio.

»

7'7

Kun. Norris nušovė savo baž
nyčioj parapijietį, bet teisi
nos padaręs tai savo gyvybę 
gindamas

italy socialistai kankiniai, 
šaukias pagalbos

AUSTI N, Texas, sausio 26.— 
Fort Wortho 
čios kunigas, 
kuris praeito 
dieną savo
turtingą verslininką De.\ter E. 
Chippsą, ir kurio byla buvo Čia 
tardoma Distrikto teisme, va
kar buvo prisaikintųjų posėdi- 
ninkų pripažintas nekaltas ir 
išteisintas. Teisme kunigas 
Norris tvirtino, kad Chippsą jis 
nušovęs savo gyvybę gelbėda
mas.

Kunigas Norris yra funda
mentalistas, didelis priešas evo- 

jis turėjoMussolini tūkstančius jų ištrė- liucijos. Su teismu 
męs į dykas salas, kur jie reikalo i nebe pirmą kartą. Prieš 
kenčia baisų vargą Jieletą metų jis vieną karią bu

vo atiduotas į teisybės rankas 
_ _ už padegimą bažnyčios ir kle- 

Berliniškis Vorwaerts išspaudi- bonijos, antrą kartą už kreivą
BERLINAS, sausio 26.

no pranešimą apie baisų tero- 
Keturiuose r4» ^uri Italijos diktatorius 

fabri- ■ Mussolini vartoja italų socia
listams.

žinios buvo pirmiau gerai 
ištirtos, ir nustatyta, kad jos

Sckolnikovas ištremtas
Buvęs sovietų finansų komi

saras Sokolnikovas tapo ištrem
tas į Taškentą, Turkestane, 
už tai, kad jis priklausė “deši
nei opozicijai.” Jis mat reika
lavo, kad sovietų valdžia panai
kintų savo monopolį užsienio 
prekybai.

Sokolnikovas šiomis dieno
mis jau atvyko į Taškentą.

Rusų Permės Universi
tetas sudegė

MASKVA, sausio 26. 
mės universiteto vyriausiame 
triobesy kilęs gaisras sunaiki
no medicinos laboratorijas, 
garsų profesoriaus Richtero 
įsteigtą žiemos botanišką. dar
žą ir profesorių ir studentų 
bendrabučius. Kadangi dėl di
delio šalčio vanduo buvo užša
lęs, ugnis gesyti buvo labai 
sunku.

Chicago, III. Ketvirtadienis, Sausis-January 27 d., 1927

baptistu bažny- 
J. Frank Norris, 
liepos mėnesio 17 
bažnyčioj nušovė

naujienos
The Lithuanian Daily News

Enured m aecond Clau Matter March 7, 1914, at che Poat Office of Chicago, Dl^ 
' under the Act of March 8, 1879. 1 .

priesaiką, bet kiekvieną kartą 
ištruko bausmės. Ištruko baus
mės ir dabar, apkaltintas dėl 
žmogžudybės.
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Į Pacific and Atlantic Photo]
Rene CapMran Garga, kuris vadovauja MeksJkbs katalikų 

•ukilimui. Esą jis liktų Meksikos prezidentu, je'gu sukilimas 
pavyktų
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Du Graikų laivai pasken 
do; 12 žmonių žuvoPavyko gauti vienas ištrem-; 

nėra nė ^ų socialistų sąrašas — tokius 
Visi išrink- ^ašus fašistų valdžia laiko 

didelėj slapty — ir tame viena
me sąraše paduodama 942 iš
tremtų socialistų vardai. Ka
dangi ■ tokių slaptų sąrašų yra 
ne vienas, bet daugiau, tai iš
guitų socialistų skaičius siekia 
veikiausiai keletą tūkstančių.

Socialistai ir darbininkai tie- 
, šiai gatvėse sulaikomi, be nie 
kur nieko aręštuojami ir be 
jokio teismo danginami ilgiems 
metams į dykas Italijos salas: 
Kelionėje į salas ir jau salose 
tremtiniai negauna jokio kito’ 
maisto, kaip tik duonos su van
deniu. Be to grandiniai nenu
imama jiems nuo rankų dagi 
valgant.

Nė Sibiro baisenybės turbut 
negali lygintis su tuo vargu, 
kurį .turi kentėti italų socialis
tai, išdanginti į Ustikos ir Pa- 
vignano salas. Salose vandens 
beveik nėra. Jos nugultos skė
rių (sąrančių). Ištremtieji lai
komi olose, padarytose ugnia- 
kalnių išsiveržimų ir žemės 
drebėjimų. Tai yra paprasti 
mirties urvai, pilni visokių 
nuodingų vabalų.

Iš nelaimingųjų gauta pirmas 
laiškas. Jie maldauja <_______
ir atsišaukia į

” v •

socialistus darbininkus dėl pa- pažino, 
graibos.

Tarp tų kankinių yra ir gar- 
sus socialistų vadas, buvęs 
darbo ministeris ir Neapolio 
universiteto profesorius* Artie- 
ra Labriola. Jis ištremtas į 
Montremuro kaimelį.

ODESA, Ukraina, sausio 26. 
— Ties Eupatorija, Krime, su
dužo j uolas ir paskendo Grai
kų garlaivis Anastasia. Dvyli
ka laivo žmonių prigėrė.

Ties Turkijos pakraščiu pa
skendo audros metu kitas Grai
kų 
nių

garlaivis Įvažos. Kiek 
žuvo, žinios nėra.

žmo-

25 žvejai žuvo ledo 
nunešti į jūres

sau-MABIUPOL, Ukraina, 
šio 26. — Manoma, kad dvide
šimt penki žvejai, kurie buvo 
milžiniškos ledo lyties nunešti 
į jūres, yra žuvę, kadangi iš
vykę ieškoti gelbėtojai iki šiol 
jokių ženklų apie juos nerado.

Savo kaimui pagarsinti 
išsprogdino namus '

-Per-

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

NEW YOK/KAS, sausio 26.— 
Moun^ Ivy, N. Y., policija areš
tavo du jaunu vaikinu, H. Gur- 
nee ir G. Bose, kaltinamu dėl 

duonos išsprogdinimo ten vieną riedi- 
į viso pasaulio dėlių namelių. Suimtieji prisi- 

, kad jie tatai padarę 
tikslu pagarsinti savo kaimą, 
apie kurį, girdi, jau senai ne- 
buvę nieko rašyta New Yorko 
laikraščiuose.

Nors tuose namuose buvo 
ką tik atsikraustę gyventi ne
turtingi žmonės, bet jų niekas 
nenukentėjo.

Kellogo nota dėl Nikara- Dilius rinkti Gili, alderma 
nūs 4-iems metams

WASH1NGT()NAS, sausio 
26. — Senato užsienio reikalų 
komisija nutarė neskelbti vie
šai 
loggo padaryto prieš dvejetą 
savaičių pareiškimo dėl Nika- 
raguos situacijos.

Komisijos vardu pirmininkas 
’Borah šiandie pranešė, kad 
valstybės sekretorius Kellogg 
iš savo pranešimų išbraukęs 
svarbias dalis, o todėl rekordai 
dabar esą tokioj . padėty, kad 
jie nebepasaką visa, kas įvykę 
kvotos metu. Todėl komisija 
nutarus geriau rekordų tokioj 
padėty visai neskelbti.

i valstybės sekretoriaus Kel J s,,isi’fe 5 P™me sumanymą, 
kad Ghicagoj miesto taryboj 

[nariai (aldermanai) butų ren
kami ketveriems metams, vie
toj dvejų. Tas klausimas tė
čiai, turės būt visuotinu balsa
vimu išspręstas 
eitis vasario 22 
rinkimus.

Atstovų buto 
nymu turės dar

Juozui Urbaičiui nepa
vyko ištrukti

ew.. fe;
777'*.

Nori užgint publikai 
klausytis “divorsij” 

byly

’ciją gmcą su 
pastarosios žemės ir aliejaus 
įstatymo pavesti arbitracijos 
teismui.

SUDEGĖ VAGONŲ FABRL
KAS; $500,000 ŽALOS

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite j Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
sk greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodj. 
na 50c. Vienas
Žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie- 
(X»e.

Marx lipdo dešiniųjų J 
kabinetą Drui Frendui padaryta 

vėžio operacija
i-----------

VIENNA, Austrija, sausio

ATLANTA, Ga., sausio 26.— 
Praeitą naktį iš federalinio 
baudžiamojo kalėjimo Atlantoj 
pabėgo trys kaliniai, Albert 
Rosenbiiig-, Fred Mogoldriek ir 
Bazil Baugharts

Paskui pirmuosius bandė pa
bėgti dar du ilgiems terminams 
pasmerkti nusikaltėliai, Juozas 
Urbaitis iš Toledo, nuteistas 
penkioms dešimtims metų, ir 
Joscph Lauzon, dviem dešim
tim metų, bet juodu korido
riuj sugauti.

—— •
COLUIMBUS, Ohio, sausio 26. j 

— Atstovų buto narys, Mist; 
Osa Penny, įnešė valstijos le- 
gislaturon bilių, I 
publikai butų uždarytos durys' 
į teismų kameras, kur tardo
ma bylos dėl išsiskyrimų.

Nedarbas Anglijoj mažėja

LONDONAS, sausio 26.
kuriuo einant. i)arbo ministerija skelbia, kad 

per gruodžio mėnesį brdaibių 
skaičius Anglijoj sumažėjęs be
veik dviem nuošimčiais.

SPRINGFIELD, Mo., sausio 
26. — Kilęs dėl nežinomos prie
žasties gaisras praeitą naktį 
sunaikino St. Louis 6: San 
Francisco geležinkelio vagonų 
dirbtuvę, padarydamas daugiau 
kaip l/o miliono dolerių nuosto
lių.

REZIGNAVO PAKORĘS 
NUSIKALTĖLIU

400

sau-

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

BERLINAS, sausio 26. — Po. 
ilgų pertraktacijų su partijų Į 
vadais kancleriui Marxui rasit1 
pavyks naujas kabinetas sūdą- 26. — D-rui Sigmundui b reud 
ryti iš centristų (katalikų), ui, L 
liaudies (pramoninkų) partijos Vienuos universiteto neurologi 
ir nacionalistų monarchistų.

garsiam psichoanalistui ir GRFĮS

WINNIPEG, Manitoba, 
šio 26. — Oficialiais Kanados 
korikas Arthur EŲis, kurs bu
delio pareigas eidamas yra pa
koręs lygiai 400 nusikaltėlių, 
dabar nuo tos vietos atsisakė, 
pakoręs šį rytą paskutinę savo 

žmogžudą Wilfredą Bon-

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

GAUTA AMERIKOJ $25,000,- 
000 PASKOLOS

jos profesoriui padaryta vėžio 
I operacija liežuvy. Dr. Freud 
yra 70 metų amžiaus.

auką, 
niną.

KARTU IŠGELBĖTA

SYDNEY, Australija, sausio 
26. — Naujo Pietų Waleso 
premjeras Lang pranešė, kad 
valdžia jau susitarus su Ameri
kos finansininkais dėl 25,000,- 
000 dolerių paskolos. Esą išsi
derėta geresnės sąlygos, ne 
kad Londono siūlytos.

SUNAIKINO 50,000 GALONŲ
ALKOHOLIO

REGINA, Saskatchewan, šau- 
sio 26. — Kadangi pirkėjų ne
atsirado, vyrausybė sunailrfno 
čia 50,000 galonų alkoholio, 
suversdama jį į miesto sruty
ną.

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

Dalinai apsiniaukę; nedidelė 
temperatūros atmaina; stipro
kas žienjių ir žiemių rytų vė
jas.

Vakar temperatūros buvo 
maksimom 22°, minimam 9* F.
*• šiandie saulė teka 7:08, lei
džiasi 4:57 valandą.
ka 1:8.5 vai. ryto.

DU
EŽERE, PRIGĖRĖ NAMIE

Mėnuo te-

CLEVELAND, Ohio, sausio 
26. Pirmiau du kartu išgel
bėta nuo paskendimo Erie eže
re, Zuzana Kuolai te, 19 metų 

prigėrė namie, 
lovy. 
.  .. ....

MADJUDAS, Ispanija, sausio 
26. — Buvęs per šešiolika me
tų Jungtinių Valstijų konsu
las Madride, Clinton MaeEach- 
ran, rezignavo.

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 patarnavimų.

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

I IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS, ChTcSgff, III.
—— Ketvirtai., Sausis 27, 1927

KORESPONDENCIJOS

Ratine, Wis.
Svarbus pranešimas

Gerai yra visiems žinoma, 
kad mus gimtiniam krašte Lie
tuvoje nežmoniškai pasielgė 

! klerikalų fašistai, nuversdami 
išrinktą didžiumos piliečių de- 

įmokratišką -valdžią, sumynė į 
purvą užžibėjusią mažą kibirk
štėlę laisvės, pastatydami pavo
jau ir viso krašto nepriklauso
mybę. Pagalios kam ta nepri
klausomybė, jei piliečiai laisvės 
neturi? Bet man čion maža vie
tos apie tai aiškinti. Sausio 30 
dieną, 2 v. p. p., Lietuvių sve
tainėje tam tikslui yra ruošia
mos prakalbos. Kalbėtojai viską 
mums aiškiai išpasakos, visi 
bendrai išnešime protesto rezo
liuciją. Tatai daryti musų visų 
pareiga. Nemažai aukų ir pas
kolos ant Lietuvos aukuro su
dėję esame ir dabar dedame, 
dirbame ir dirbsime naudai 
gimtinio krašto. Bet smurto ir 
fašizmo pakęsti negalima. Ypač 
mes, Amerikos laisve kvėpuo
dami. negalime ramiai sudėję 
rankas užpečky snausti. Visi 
vietos lietuviai ateikite sausio 
30 d. sekmadieny, į Lietuvių 
svetainę. įžanga dykai visiems. 
Po prakalbų bus šokiai.

Sausio 22 d. SLA. 100 kuopa 
buvo suruošus maskaradų ba
lių. Jo suruošimui darbavosi 
p. Antanas Klapatauskas ir 
P. Gobis.

kad žinojo, jog kitas vagis bu
tų tą arklį povogęs? Taip, -ly
ginai padarė klerikalai, nes, jų 
pačių žodžiais , jie nuvertė de
mokratinę Lietuvos valdžią to
dėl, kad žinojo, buk tai balševi- 
kai ją ruošėsi nuversti.

“Militaristai nori karo debe
sį ą, kad gauti sau algas, kad gy
venti vargdienių triūsu, patys 
nieko naudingo nedirbdami. To
dėl jie n u vertę demokratinę val
džią ir sunaikino visus taiką 
vykdančius plėnys.

Lietuvos kreditas dabar nu- 
puldytas užrubežyj ir pasitikė
jimas pražudytas.

“Svetimtaučiai g. to užmeti
mus mums Amerikoj; sako, kas• * 
ten dedasi toj Lietuvoj, jeigu 
žmonių išrinkta legališka val
džia negali pasilaikyti?

“Kaip mes, turim kovoti, ką 
turim veikti šiame svarbiam mo
mente? Ne apgavyste, ne są
mokslu ir ne ginklais tokiais 
kaip klerikalai kovojo, bet pri
valom pirmiausia nesiduoti sa-

ve ..sudemoralizuoti visokiais 
melais, kuriuos jie dabar sklei
džia savo spaudoje.

“Jeigu klerikalai ir fašistai 
taip atkakliai naikina laisvę ir 
demokratybę, tai reiškiu šis 
ginklas jiems yra pavojingas ir 
tik šiuomi ginklu mes privalom 
kovoti prieš smurtininkus, Kad 
mums laimėjimas užtikrintas, 
tai pavyzdį galima imti iš Lat
vijos ir Suomijos, kur šiandie 
socialdemokratai valdo šalį, lai
mėję* savo kovas panašiu budu”, 
—aiškino kalbėtojas.

ši “Naujienų” redaktoriaus 
prakalbą publikai labai pątiko.

Aukų surinkta apie 40 dole
rių; '

BolŠevikėliai bandė duoti ne- 
Va klausimus, bet tuomi ant 
juoko save pasistatė, ir negalė
dami pakęsti karčių pipirų, dau
gelis jų išdūmė lauk ir svetai
nes. Reporteris.

Jei nuri turėt 
nuolatinį draugą - 
skaityk Naujienai.

Trynimas
Pagelbsti

Stebėtinai geri vaistai
sutaisyti specialiai 

nuo kosulio,Iškirpk Ir parodyk 
fl.'.vo vaintininkui.

JSYRUPS
!

peršalimų

ANCHOR BRAND 
COUGH SYRUP

Trynk tą pačią vietą kffr 
skauda!

Saugiai ir greitai pagelbsti. Vyrams, 
moterims ir vaikams. Kaina 60ci jūsų 
vaistinėje už didelę bonką arba parsisiųs
dinant stačiai iŠ

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & So. Sth Sts. Brooklyn, N. Y.

Trynk, trynk, trynk iki oda 
jkais ir pasidarys raudona ir 
pajusite tą malonę šilumą to 
seno patikėtino šeimyninio 
linimento:

PAIN-EXPELLER
{registr. J. V. Pat. Biure

Jis buvo ir yra naudojamas 
palenguvinimui reumatiškų 
skausmų; sunaikinimui ap
sireiškusių peršalimų ir nura
minimui ir sustiprinimui pail
susių, skaudamų muskulų.

35č.—vaistinėse—70c.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

$10.000 Accident.POLICY
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

LIETUVON

Ant programo vienas iš svar 
biausių parengimų, tai bendrai 
ruošiamas koncertai; Kenosha 
ir Kacine lietuvių, kuris įvyks 
vasario 13 d., Turner Hali, Ka
cine, Wis. —M. Kasparaitis.

So. Boston, Mass
Svarbios prakalbos prieš 

fašistus.

Pastaruoju laiku pas mus 
įvyko eilė milžinišku protesto 
mitingų ir prakalbų prieš Lie
tuvos smurtininkus, fašistus. 
Rengėjais buvo, žinoma, pažan
giosios srovės — socialistai ir 
sandariečiai. Taipgi buvo su
rengė nanašias prakalbas ir 
bolševikui. Svarbiausios tačiau 

prakalbos šiame reikale, tui bu
vo prakalbos, kurias pasakė 
mums gerb. “Naujienų” redak
torius B. Grigaitis, 14 d. sausio, 
Lietuvių svetainėje, So. Bosto
ne. I

Kas tik atsilankė į šias pra
kalbas visi sakė, kad tik šiose 
prakalbose jie gavo aiškų ir nuo
seklų supratimą anie dabartinę 
Lietuvos padėtį. Gaila, kad •, 
oras buvo lietingas, todėl žmo
nių nesusirinko tiek daug', kiek 
turėjo būti. \

Kalbėtojas aiškiausia nurodo, 
ciniškumą ir begėdiškumą mu
sų klerikalų ir jų spaudos. At
rėmė visus jų nepamatuotus 
užmetimus “bedieviams”, buk 
tai šie esą kaltininkais deliai 
perversmų Lietuvoj. Įrodė, kadi 
tikrenybėje politikieriai kunigai! 
ir krikščionys demokratai pada-| 
rė tą fašistinį smurtą Lietuvoj! 
tikslu pasilaikymo valdžioje ii-’ 
gesniam laikui ir išnaudojimui' 
liaudies. Numaskavo smurto 
vadus ,tokius kaip Plechavičius,1 
kuris, sakė, 1922 metais buvo1 
nubaustas už kriminalius dar-1 
bus. Konspiracija, sąmokslas, 
chamizmas — tai buvo įmones 
Lietuvoje smurtą įvykinti, sa
kė kalbėtojas. ’ Abelnai, kalbėto-^ 
jas labai puikiai suvarė ožio 
ragan visus klerikalų pakali-1 
kus, bet nepamiršo jis ir bolše
vikam nugaras “išprosyti”. “Ką 
bolševikai pienavo, tą fašistai 
dabar įvykdė”, aiškino kalbėto-' 
jas, priduodamas paj uokiančioj, 
formoj pavyzdžius. I

“Koks-gi skirtumas — klausė 
jis — jeigu jums vagis pavogtų1 
arklį ir teisintųsi vtlgęs todelj

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

nter-Ocean Casualty Co
A Stock Company

--------------—........................................ -■■■ 1 —-------------------------------------------------

SI’ECIAL LOSSES FOR

LOSS OF

If sustained 
*in the 
mąnner 

described in 
Paragraph 1

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

inclusive

Life .................................................... ••....... $10,000.00 $500.00
Both Hands^............................................... 10,000.00 500.00
Both Feet ................................................... 10,000.00 500.00
Sight o f Both Eyes .................................. 10,000.00 500.00
One Iland and One Foot ..... ..................... 10,000.00 500.00
One Iland and Sight'of One Eye ........... 10,000.00 500.00 j
Onė Foot and Sight of One Eye............... 10,000.00 500.00
Either Iland ... ............................. 5,000.00 250.00
Either Foot................................................. 5,000.00 250.00
Sight of Either Eye .................................. 5,000.00 250.00

Skaitykit ir Pagalvokit
* i

Apsaugokit save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tatp 16 ir .68 metų amžiaus, neski
riant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos stovio, gali gauti vieną iš šių 
kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ 
skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimą skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne
šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų 
šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos į NAUJIENŲ ofisą kartu su 
registracijos mokesčiu. 
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraštį nere- 
guleriai, gali gautf šį ap
draudos kontraktą sumo
kėdami'. 75 centus regis
tracijos mokesčio ir pre
numeratą.
VEIKITE ŠIANDIE! 
Visą, kas reikalinga pada
ryti norinčiam įsigyti šį 
Apdraudos Kontraktą, ir 
tokią didelę apsaugą, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančią aplikaciją ir pri
siųsti ar atnešti į NAU
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuojaus po ap- 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas, ir kontraktas pa
siųstas apdraustąjam. 
Neatidėliokit šio reikalo 
ant rytojaus — imkite ir 
•jflihifr. tiininntjl

To the Insurance Dept., Naujienos, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

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

Čia įdedu registracijos 75c.

I Į Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
šitą plicy per vienus metus.

I Į Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus.

I 1 Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu j savai- 

’ tę 18 centų.
Į 1 Siuntinėkit man NAUJIENAS paštu 

per vienus metus už Chicagos $7.00, 
Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 
apdraudos registraciją.

Vardas ............... ........... ......................................... .. Amžius .
(Pasirašykit aiškiai su paišeliu. Juodylas liejasi)

Apdraudos Gavėjas ...........................
Gatvė Adresas .........«........ j............................

Miestas.............................. Valstija ..

Užsiėmimas ...................  1
Prisiųsk’it šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu

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

Padėkit 
ženkleli 
j tinkamą 
kletkutę 
paženklinimui 

savo 
atsakymo

.... Apt.
Tel......

75c.

M WM M R M ■ M M MM M r ir.*. >■' *

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti į Suv. Valsti
jas liuesai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, P'ENNLAND, AR
ABIŲ siūlo greitų kelionę j Cher- 
bourg, S'outhampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitę.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

; 'Vp
Kreipkitės prie mus vietinių agen

tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago, III.

Reikalaudami
RAKANDŲ

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Dideles Krautuvės
7&> Pgop/esffim/fr/iP

7ww>al«. Slw».. I>M

1922-32 So. Halsted Street
19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Rįchtuond Gt.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Į IMPERFECT IN ORIGINAL
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Eilinis No. 193

LJS.S. Pildomasis Komitetas

J. J. Čeponis, '1138 Archer Avė.
J. šmotelist, 10604 Edbrooke Avė.
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Perry Avė

— visi Chicago, III.

8t.

L^SS. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So
* Halsted St., Chicago, UI.
Sekretorius — A. Jusas, 3959 Archei 

Avė., Chicago, Ui.
Finansų Sekretorius — G. Mankos, 

Chicago, Iii.
Kasierius — A. Lekavi&a. 2‘»<>4 W

• Division St.
Knygius — A. Vilis, 224? N. VVest 

ern Avė.
Nariai — Ona Banienė ir F. Skarna 

rakas.

valstybės išlaidose nenaudingą 
ir padidintų naudingą valsty
bes lėšų aikvojimę.

Svarstant ir priimant valsty
bės biudžetą, musų' f rakei jr 
gaus išplėšt griežtą kovą už pa
matini biudžeto perdarymą. It 
tik tuomet, kai bus prieita prie 
trečiojo skaitymo, kai galuti
nai paaiškės, kokie pakeitimai 
seksis mums pravesti, tik tuo
met mes galėsime aiškiai pa
matyti, ar mes biudžetą ir vy
riausybę remsime, ar ne.

A. L. T. Konferencija

LIETUVIU DARBININKU LITI RATUKUS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius* — K. Matuliausk.is, 515 Carrojlton Avė., Baltimore, Md

Lietuvos Socialdemokrate 
Ir Koalicinė Valdžia

Visi žino gerai. kad valdžia, 
kūną nuvertė fašistiniai sniur-

tuo tarpu nesvarbu 
klausimas, k i: k vy- 
tinkamai atliko pro-

P. Grigaičio Prakalhy
Maršrutas

atstovui P Vąrtokit be jokios Baimės 
ip Nurodoma ant
Bayer” Pakelio

1 1 “BAYER ASPIRIN" 
j UŽTIKRINA SAUGUMį

tijų: vai. liaudininkų ir social
demokratų. Tų dviejų partijų 
programai anaiptol nėra vie
nodi, todėl jom dažnai tekdavo 
gana smarkiai tarp savęs jiasi- 
ginčyti, pirma negu pavykda
vo susitarti tuo ar kitu politi
kos klausimu.

Tarp liaudininkų ir socialde
mokratų /Tiuvo gaiia įtempti 
santykiai tuo metu, kai Seimas 
rengėsi svarstyti biudžetą. Biu
džeto projektą buvo prirengęs 
liaudininkų žmogus, finansų 
ministx'ris Kimka. Socialdemo
kratai tuo biudžetu buvo labai 
nepatenkinti ir net grūmojo pa
sitraukti iš valdžios, jeigu liau
dininkai nesutiks jį pataisyti.

Jdomus šituo atžvilgiu straip- 
•nis tilpo “Socialdemokmto’’ 
gruodžio men. 9 dienos laidoje 
po antgalviu “Biudžetą svars
tant”. Jisai skamba taip:

Seimas priėjo, pagaliau, prie 
savu svarbiausio Visų metę 
darbo — praliejo svarstyti bu 
simųjų metų valstybės pajamas 
ir išlaidas. Nuo to, kuriuo bu
du Lūs sudarytas respublikos 
biudžetas, pareis ir vyriausy
bė* daiiiuotė artimiausiu lai
ku

BiucMeto svarstymas Seime 
yru todėl aštriausių politinių 
kovų metas, kuomet kiėkvienr 
Seimo grupė ir net atskiri at
stovai iškelia savo kaltinimus 
ar pagyrimus vyriausybei ‘ už 
praeitie darbus-, stato jai svar
bius irikalavimus toliau ir, pa
galiau, pasisako, kas yra už 
vvriausybę ir kas prieš ją.

šiais metais tos kovos bus 
ypač aštrios.

Bendras diskusijas dėl biu
džeto pradėjo musų dešiniųjų 
atstovai ir puola vyriausybę su 
tokiu įnirtimu, kad, rodosi, ne
liks. nesumuštos nė vienos vie
tos jos biednam kūne. Kai dun
da iš Seimo tribūnos visa sun
kioji reakcininkų artilerija, da
rosi baugu, kad va va grius ant 
Seimo dangaus skliaudas.

Kiek pamatuoti dešiniųjų 
puolimai? Kiek vykusiai suda
rytas biudžeto projektas?

Dešiniųjų storavonė atrodytų 
■et aesnprantama. jei biudže
te Į»reekte nebūtų išbraukta ar 
pakeista viena kita svarbi jiems 
pozicija, jei dešinieji, puldami 
dabartinę vyriausybę, kartu 
jaustųsi atsakomingi už jų pa
čių praeities darbus.

Ir iš Naujoji vyriausy
bė perėmė valdžią |uo metu, 
kai biudžeto proektas jau bu
vo parengtas atskirų ministeri
jų kaaeeliarijose, parengtas :

. krikščioaių išaugintų žmonių ir; 
iš»i>a>t ii tų galimybių, ku
lias gyvenime tudard reakcijos 
šeiarių metj viešpatavimas v 
hbnjaji vyriausybė suskubo 
padaryti proekte tik nežymius ' 
pakeitimus, kurie nieko nepa
keitė iš esmės. Tik išbraukta ! 
pozicija tikybinėms įstaigoms 
laikyti; tik sumažinta pozicija 1 
privačioms mokykloms šelpti; 
lik apkarpyta greitom atskirų 
ministerijų išlaidos, kad butų 
galiata šiaip taip sumefMf ga-tnimėm visako, kas sumažintų

išdėstyti 
Lietuvoj 
ir Tary-

net vasaros
ir 

tiek 
jau 
vra 
be-

Sausio m. 16 d. įvyko Brook- 
lyne Amerikos Lietuvių Tary
bos konferencija, kurioje daly
vavo tarp kitų ir LSS. bei L. 
1). L. I). atstovai: draugai Bu 
činskis, Balčikonis, V. Poška. 
K. Liutkus ir P. Grigaitis.

Svarbiausias konferencijos 
darbus buvo A. L. Tarybos įs
tatų svarstymas ir priėmimas. 
Tas darbas užėmė visą dieną. 
Vakare buvo priimta 
rezoliucijų, kuriose 
Tarybos nusistatymas 
perversmo klausimu 
bos principai.

Prks konferencijos pabaigę 
šrinkia Tarybos valdyba iš 
tekančių asmenų: F. Bagočiaus 
(pirmininko), I). Pilkos (sekre
toriaus), N. Rastenio ir V. Jan
kausko (vicr-pii-tiiininkų) ir J. 
Griniaus (iždininko).

Buvo manyta, kad dėl rezo- 
iucijų įvyks konferencijoje di
lelių ginčų, kadangi p. širvy- 
las ir jo vienminčiai simpati- 
mo.įa Lietuvos fašistams. Bet 
toms diskusijoms atėjus, Sir
vydas pasišalino, o kiti jo sėb- 

neėmė balso, todėl daugu- 
pasiulymai buvo priimti

jokio pasipriešinimo.
k

rai 
mos 
be

Važiuojant LSS.
Grigaičiui į Am. Liet. Tarybos 1 
konferenciją, visoje eilėje ko-' 
ionijų buvo surengta jam pra-' 
kalbos. Vienoje vietoje (būtent,' 
Philadelphijoje) prakalbas su
rengė įvairių draugijų taryba.

Prakalbos pasisekė visur ge- 
•ai, tik kai kur joms šiek-tiek

I oakenkė blogi orai. ' I
Keliose vietose prakalbas 

mėgino ardyti komunistai. 1, 
Brcoklyne jie šituo tikslu bu
žo net iš anksto susiorganiza
vę. Grigaičiui bekalbant, vienas 
•audonasis “generolas’’ (sako, 
fauras-Vidikas) davė savo vier- 
losioms avelėms signalą ir pats 
lirmutinis ėmė bliauti. Tas 
Maskvos davatkų bliovimas tę- 
iėsi kokias dvi ar tris minutas, 

[kol j svetainę įėjo pora gujpi- 
kuotų “dėtlžių”. Dėdes pama
tęs, komunistų “vaiskas” nuti
lo.

Kitur komunistai bandė iš
liet savo tulžį, duodami kalbė
tojui “klausimus”. Daugelis tų 
klausimų buvo taip žiopli, kad 
publika turėjo progos gardžiai 
pasijuokti.

Grigaičio prakalbų maršru
tas parode, kad veiklesnioji mu- 
iu visuomenės dalis (ta, kuri 
'aukosi prakalbose) yra griež- 
’ai nusistačiusi prieš Lietuvos 
smurtininkus. Visur publika 
vienbalsiai priėmė rezoliucijas, , 
•irotestuojančias' prieš Kauno 
fašistų smurtą ir reikalaujan
čias demokratinės tvarkos at- 
iteigimo. Už tas rezoliucijas, 
beje, visur balsuodavo ir ko
mi n is ta i, kurie šiaip ir savo 
spaudoje ir prakalbose dėmė- ( 
kratiją niekina. Tai yra aiškus 
komunistų “principų” pralaimė
jimas. {

baye

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal but^rt}.

VirAuje

State

Motei y»

no8 Kreipkite* ai

reikalais nuo 12 ik'

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušėr?

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

4120 So. Rictynond Street

Yarch 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushiilas

AKUAF.ltk t 
3252 So. Halsted st.

Does not af fect 
the Heart

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo
Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai-1 
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuos^ po: 
24 ir 100.

Galvos skaud. 
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

Bari*

ir rnerf)

Patyrusi gydytoja ir akušėrė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Man lipinu kahletrrsmu

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Are.

CHICAGO, ILL.

-/
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Latvių Tarpinin
kavimas Parlamento Pirminin

kas — Socialistas

vai-

lai su galais busimais vargo 
neteis. Tuo budu sudarytas 
biudžeto proektas 27-ienis me- 
Jims davė 227 mil. litų su vir- 
,uųi pajamų ir tiek pat išlaidų.

Mums 
uškinti 
iausybė
klo sudarymų. Svarbu pasisa- 

<yti dėl paties proekto.
Nenugrinesim jo ištisai, 

fnimpai sustosim tik ties es- 
niniais klausimais, kurie turi 
■patingos svarbos Lietuvos dar- 
injnkams ir kiek nuo jų pa- 

<eitimo pareis galimybe rupin
is opiausiais musų reikalais.

Bendrai, įvertinant biudžeto 
iroektą, tenka pasakyti, kad jis 
ra ni. ko nevertas - tas pats 

krikščionių laikų biudžetas. 
<as, svarbiausia, rūpėtų mums 
ame pakeisti?

Neišnykdamas 
netu, nedarbas
ypač didesniuose miestuose 
įaugėjo žiemai atėjus, kad 
laba r registruotų bedarbių 
zisi tuksiančiai. Tikrasis
laibių skaičius yra labai dičk
is ' ir žiemes mėnesiais dar 
ings; tuo tarpu darbų jokios 
galimybės jų rasti svetur be- 
zeik nesimato. Bedarbiams pa
galbon turi skubiai eiti ir
;tvbė, ir savivaldybės. Tuo tar
pu biudžeto proektan įneštas 
vos 1 mil. 6(M> tukst. litų vie
niesiems darbams. Ta suma tu
ri bu t žymiai padidinta, o vy- 
’iausybė ir savivaldybės turi 
skubinai organizuoti pačius 
laibus, kad juose nistų uždar
bio bent vargi ilgiausieji bedar
bių ir kad patys darbai butų 
naudingi. Bedarbių reikalų gy
rimas sudarys socialdemokratų 
’rakcijai Seime vieną svarbiau
sių jos uždavinių biudžetą pri- 
mant.

Lygiai svarbu pradėti ir tin
kamai -išplėsti ligonių kasų 
steigimas. Tam reikalui biudže- 
Lo ptoekte skiriama vos 900 
Lukst. litų. Suma visais atve- 
iais per menka, ypač kad, stei
giant kasąs darbininkams, bu
tų gyvas reikalas pradėti jos 
steigti ir valstybės tarnauto
jams. Ir ta biudžeto suma turi 
iut žymiai sustiprinta. Padi- 
dintina yra ir suma, skiriama 
dvarų emeritams.

Sekąma taisytina pozicija — 
naujakurių šelpimas. Iki šiol 
iš žemes reformos gavo žemės 
apie 20 tukst. šeimynų iapie 
tiek pat išdalyta sklypų. Iki 
šiol tik 8 nuošimčiai naujaku
rių spėjo pasistatyti visus tro
besius, o 35 nuoš. nieko netu
ri. Reikalinga statytis, reika
lingu sėklų, inventoriaus; tuo 
pačiu reiaklinga valstybes pa
galba naujakuriams mišku ir 
pinigais. Tuo tarpu biudžetu 
skiriama naujakuriams vos pus
antro mil. litų, kai pernai 
jiems išduoti visi 5 mil. Ta po
zicija turi būt nustatyta ne
mažesnė kaip 5 mil., nežiu- 
rint sunkios iždo būklės. M

IŠ eilės eis sveikatos reika
lų fupinimas, senių ir našlai
čių globojimas, švietimo rei
kalo pertvarkymas, kelių tai
symo reikalas ir kiti smulkesni.

Mes, socialdemokratai, neat- 
liktumėm savo pareigos prieš 
musų rinkėjus, nepudėtumėm 
visam kraštui išbristi iš sun
kaus sukritimo, jei nepadary-

Rygoje lankėsi Lenkijos so
cialistų atstovas, kuris pareiš
kė, kad Lenkijos socialistai no
rėtų prieiti prie Ijenkijos-Lat- 
vijos ginčų išsprendimo. Šituo 
tikslu jie siūlo padaryti pava
saryje Lenkijos ir Lietuvos so
ciali stų k on ferencij ą.

Tos konferencijos įvykinimui, 
pasižadėjo darbuotis Latvijos 
socialdemokratai. Berlino socia
listų spauda praneša, kad lat
vių socialdemokratų atstovas | 
iškeliavo Kaunan pasikall>eti su 
Lietuvos socialdemokratais. Ji
sai ketinąs kviesti Lietuvos so
cialdemokratus pasiųsti įgalio
tinius j busimą Rygos konfe
renciją.

beveik visi

Socialistinė Senato
Frakcija

Po stambių laimėjimų nese
nai įvykusiuose Franci jps sena
to rinkimuose socialistų grupe 
senate susiorganizavo į atski- 
rą frakciją. į ją įeina 14 narių. 
Ji pasivadino taip: “Francuziš- 
ka Darbininkų Internacionalo 
Socialistų Grupė”.

Be šitų keturiolikos socialis
tų į Franci jos senatą išrinkta 
dar du vadinami “komunistai 
socialistai”, t. y. atstovai parti
jos, kuri atsimetė nuo komu
nistų, bet dar nesusivienijo su 
socialistais'. Manoma tečiaus, 
kad tuodu senatorių veiks su
tartinai su socialistų frakcija.

Profesinio Intemacio 
nalo Posėdis

Sausio 12 d. Amsterdame su
sirinko metine. Darbininkų Pro
fesinių Sąjungų Internaciona
lo konferencija, kurioje daly
vauja atstovai iš Anglijos, 
Francijos, Vokietijos, Italijos, 
Čechoslovakijos, Ispanijos, Da
nijos, Vengrijos, I>enkijos ir 
Holandijos. Svarbiausias klau
simas pastatytas svarstymui 
Rusijos profesinės sąjungos: 
kaip jas sujungti su viso pa
saulio profesiniu darbininkų 
judėjimu.

IMPERFECT IN ORIGINAL

Dentistas Grubman
3464 So. Halsted St.

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

1GERAS 
DARBAS, 

ŽEMOS 
KAINOS

Dirbame ant išmokėjimo 
kas nori

DENTIST GRUBMAN 
3464 So. Halsted St.
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Pirmą kartą Francijos isto
rijoje tapo išrinktas atstovų 
buto prezidentu socialistas. Ši
ta nepaprasta garbė teko drg. 

į Ferdinandui Bouisson.
Už socialistų kandidatą į 

' parlamento pirmininkus pa
duota 284 balsai, o už naciona- 
io bloko kandidatą Maginot — 
I8<j balsai. Drg. Bouisson kan
didatūrą parėmė
kairiamjam blokui priklausan
tys atstovai. Iš to matyt, kad 
kairysis blokas dar anaiptol nė
ra sugriuvęs.

Francijos atstovų buto pre
zidentas užima labai aukštą 
vietą valstybėje. Jisai skaitosi 
trečias valdininkas: pirmas yra 
respublikos prezidentas, antras 
senato prezidentas, trečias 
stovų buto prezidentas.

Charakteringa dar yra 
tai, kad dabar socialistas 
parlamento pirmininkas ir 
kietijoje, būtent, drg. Loebe. 
Tai rodo, kad tose svarbiau
siose Europos kontinento šalyse 
socialistai stovi liaudies prie
šakyje.

at-

ir 
yra

Socialistinio Internacio 
nalo Posėdis

Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo pildomoji taryba 
susirinks vasario mėn.12 d. 
Paryžiuje. Dienotvarkėje stovi 
pirmoje vietoje pasaulio tai
kos ir nusiginklavimo klausi
mai.

Buvęs Danijos premjeras, 
drg. Stauning, vėl sugrjžo In
ternacionalo pildomojon tary- 
bon, iš kurios jisai buvo pjasi- 
traukęs, kuomet ėjo ministlrio 
pirmininko pareigas.

W. J. STANKDNAS
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali*

Škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2800

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearbom St., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

8323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
AD VOK A L h « 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 53® 
Tel. Central 6390

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

1
t

JOHN KUGHINSKAS LAWYER
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22 St
arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552

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

T

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

Vakir <« 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Ir'ne Roosevelt 9090 

Republic 9600Namų

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Mrs. MIGHNIEVIGZ-VIOIKIENE
AKUŠEREA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 
. Tel. Yards 1119

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose priefi 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar ii 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tčs, o rasite Da 
gelbą.

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

4———.—— ------——-~
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akių įtempimą, ir galvos 
skaudėjimą

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- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

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

(vairus Gydytojai
Telephone Yardi 0994

DR. MADRIDE 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 

. jki 12 dieną. '
Res. telephone Plaza 3200

^DR. HERZMAN
-IS RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir aku&eris.

Gydo staigias ir chroniikas li
gas vyrų, moterų ir valkų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir Ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS* Nuo 10—12 plotų 

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

Naktj 
hore 2288 

4186
32X5 So Ra St. 

Vai.: 9—10 išryto ir po 8 r. ▼.

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chinurras 

Specialistas Moteriikų, Vyrilką,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
( arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. No- 
daliomis ir iventadieniais 10—12 dioa.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Lirų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktini* Tai. Fairfaj 8353

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

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

Optemestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 
ir 805 E. 47th 8h

Khnwvod 17W
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tų), nes tėvai neleidžia savo vaikų, motyvuodami tai tuo, 
'kad valkai lietuviškai nesupranta. Bagdonėnų mokykla 
1 dėl tos priežasties tapo uždaryta dar metai atgal. Širvin
tų valsčiaus tarybos posėdžiai eina lenkų kalboj, nors pir
mininkas yra krikščionių demokratų šulas, o viršaitis 
darbo federantas. Prieš rinkimus Širvintų valsčių aplan
kė daug agitatorių visokių partijų, kurie kalbėjo tik len
kiškai (pav. L. S. D. P. ir liaudininkai). Nuo pat veiki

amo dienos lenkiškos mokyklos tapo perpildytos ir vedė
jai turi atsakyti dideliam vaikų skaičiui, kurie netelpa 
mokyklos bute. Kad nebūtų lenkinami lietuvių vaikai, tė
vai pasirašo Ministerijos išdirbtą deklaraciją. “Aš že
miau pasirašęs lenkų tautybės pilietis noriu, kad mano 
vaikas mokintųsi lenkiškoj mokykloj”. Pasirašiusiųjų 
tarpe yra ir lietuviškų pavardžių, bet einant prievartos 
keliu vargu ar galima tikėtis iš tautinimo ir tautinio at
gimimo didelių vaisių. Greičiau, kaip jau parodė ir Lie
tuvos praktika, atvirkščiai išaugs opozicija, užsispyrimas 
ir susidarys puiki dirva tautiniai lenkiškai agitacijai. 
Leisdama steigti privačias lenkiškas mokyklas, Švietimo 

•Ministerija neuždarė nė vienos lietuviškos mokyklos to- 
Ise vietose ir nė vienas lietuvis mokytojas nenustojo al
gos, nors buvo prašymų paversti lietuviškas valdiškas 
mokyklas lenkiškomis, kur tėvai to panorėtų. Tokiu bū
du tėvai turėdami greta lietuviškąją valdišką mokyklą ir 
'privačią lenkišką laisvai gali pasirinkti savo vaikams 
tinkamą mokyklą. Jeigu lenkiškų mokyklų steigėjai pra
dėtų vilioti vaikus dovanojamais rankvedžiais ir pusry- 

*x __ _ __ ’čiais, tai ir Švietimo Ministerija bei lietuvių visuomenė
kyklas. Pastaruoju laiku lenkų valdžia leido dar atidary-j turėtų šitą jau senai pribrendusi darbą pradėti vykdyti, 
ti 6 naujas lietuvių mokyklas Gardino apskrityje. j J uk tuo darbu bent kiek šelpiami neturtingieji. ^ Priva- 

Taigi, kuomet net akyplėšiška lenkų valdžia leidžia čios lenkiškos mokyklos negauna jokių pašalpų iš Minis- 
lietuviams turėti savo mokyklas, tai koks butų buvęs iš-Jterijos, dėl to, kad 1920 nj. biudžete jos visai nenumaty- 
manymas Lietuvos pusėje, jeigu ji neduotų lenkų vai-■ tos. Savivaldybės gi, einant įstatymais, visai neprivalo to- 
kams mokytis savo prigimta kalba?

Minėtas “N. Gadynės” straipsnis skamba taip:

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltu:

jų Metams ........... ____38.00
The Lithaantan Daily New» Pusei metų ... __  . ____ 34.90

Publishtd Daily Except Sanday Trim* mėnesiam! . .......... 2.00
by the Uthuanian Daily <awe Pah. D/tsm mAuesiami ____ _____ J.6U
Cq. Ine. Vieaam rainelis! ...  ..... _____ .75

Editor P. GRIGAITIS Chicagoje per neiiotojui:
1739 Soath Halsted Street viena Kopija .. .................

Savaitei ....... ..................
OC

............ 18cChicago, III. Minesiui ■ - - ___ 75c
Telephona Rooeevelt 8&M

Suvienytose Valstijos^ ne 
paltui

Chicagoje,Subscription Ratesi
$8.00 per year in Canada. Metama ____ 37.0137.00 per year outside of Chicago. Pusei metų > — _____  8.5038.00 per year in Chicago. Trims mėnesiams __ __  1.753c. per copy. Dviem mėnesiams-------- ..... ..... 1.25
Entered ai Second Clais Matter Vienam mėnesiui---------- _____ .75

Lietuvon ir kitur uiiieniuosei 
^Atpiginta)

Metami -........  $8.00
Pusei metų -----------  4.00
Trims mioeHiams.............. 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Monay

orderiu kartu su užsakymu.

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, IU, nndar the act of 
March 8rd 1879. _______________

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas) BooseveJt F5M.

DEL KO JIE KĖLĖ TRIUKŠMĄ

Klerikaliniai ir fašistiniai demagogai kėlė didelį 
triukšmą prieš demokratinę Lietuvos valdžią, kam ji lei
džianti lenkams steigti savo mokyklas. Per tas mokyklas,

Kiek šitame demagogų riksme yra pamato, skaityto
jai pamatys, žemiaus telpantį straipsnį apie lenkų prad
žios mokyklas, tilpusi “Naujosios Gadynės’’ 5-am nume
ryje. Iš to straipsnio jie patirs ir tai, kad Lenkijos vald
žia užlaiko Vilniaus krašte 40-50 valdiškų lietuvių moky
klų ir kad lietuviai tenai dar turi 94 savo privatines mo

j J uk tuo darbu bent kiek šelpiami neturtingieji. Priva- 
• Žino 1 n y. Ir i o L r, s n L ir Ir 16 <3 irklrill Ttf) l'Hll 1C 1VT1 H 1<-

terijos, dėl to, kad 1926 ny biudžete jos visai nenumaty- I. r* sene. • • i • i • • • • • 1 A
jkias mokyklas šelpti. Visas išlaidas tenka padengti mo
kyklos steigėjams, kol biudžete nebus priimtos pašalpos 
atatinkamos tautinių mažumų nuošimčiui. Praėjus gegu
žės 8—9 dienoms ir stojus valstybės priešakyj naujai vy- 

Jriausybei, Lietuvoj oficialiai skaitėsi 24 valdiškos moky
ki klos su 49 komplektais lenkų dėstomąja kalba, iš kurių 

faktinai tik 45 lenkų kalbą vartojo, kaipo dėstomąją. Vi
sose kitose nežinomu niekam paslaptingu Ministerijos 

32^7^7 tuoTrpiTkVu^ 
lietuviai, ar atvykusieji iš kitu šalių rusai ir lenkai, jie ta » hetuvnJ dėstomąją kalbą paliekant lenkų kalbą kai- 
jaučiasi ir laiko save tokiais, kokiais užrašė, ir turi tei- 1>° ('aW arba vartojant ją, dėstant tik kai kuriuos da- 
sės laukti iš Lietuvį Vyriausybės pusės jų kultūrinių rei- ’ykus- Toklu bu(lu- sluo momentu, skaitant visas lenkų 
kalų apsaugojimo fa m tikrose ribose, numatytose minėtų dėstomąja kalba pradžios mokyklas, kaip valdiškas, taip 
konstitucijos SS iki tautiniu mažumu kultūrinės autono-:*1 naujai įsteigtas pi ivatiskas, neokupuotoj le uvoj yra 
mijos. Panašiai yra ir kitose šalyse, pav. Latvijoj, Esti- 71 mokykla su 85 komplektais arba mokytojais ir apie 
joj, Čeko-Slovakijoj ir kitur. Pirmoj .eilėj, žinoma, stovi ^80° vaikll- Tu0 tarPu bendras pradžios mokytojų skai- 
mokyklų klausimas, su dėstomąja vaikams prigimta kai- čius Vra virš 3000 su 118000 vaikll- L«nk? mažumos mo- 
ba. Pagrindinis pedagogikos reikalavimas esąs, kad vai- j l ykk)s sudaro mažiau apie 2,5 ,o mokinių n apie , 
kai mokslo pradžią nuo 1-mo skyriaus išeitų prigimtoje 
dėstomoj kalboj, kurią vaikai nuo pirmųjų kūdikystės 
dienų girdėję šeimoj. Tik toki mokykla galinti duoti ge
rų vaisių liaudies švietime. Sulyginus buvusiųjų rusiškų 
ir dabartinių lietuviškų pradžios mokyklų rezultatus mu
sų krašte, reikia pripažinti, kad aukščiau paminėtas pe
dagoginis principas išlaikė Realiniame gyvenime kvoti
mus ir tapo neabejotinąja tiesa. Švietimo Ministerija, 
kurios uždavinys yra padaryti kultūrą prieinama pla
čioms liaudies masėms turi rūpintis, kad veikiančiais 
švietimo srity įstatymais kuo plačiau galėtų naudotis vi
si Lietuvos piliečiais be tikybos ir tautybės skirtumo, da- 
bojant, kad kiekvienas švietimo darbas butų suderintas 
su pagrindiniais pedagogikos dėsniais.

Pradžios mokslo įstatymo 2 ir 45 leidžia steigti 
pradžios mokyklas pranešus apie tai Švietimo Ministe
rijos vietos atstovui ir visai nereikalauja bet kokių leidi
mų. Kadangi visuomenė kartais nevisai gerai orientuo
jąs speciališkuose techniškuose dalykuose ir mokykloms 
dažnai yra siūlomas butas kenksmingas vaikų sveikatai, 
tai tam tikrai žmonių komisijai pavedama nurodyti mo
kyklos steigėjams buto trukumus bei tinkamumą. Komi
sija susideda iš Švietimo Ministerijos atstovo ir gydyto
jo. Jinai važinėdama apžiūrinėja skiriamus mokyklai bu
tus. Skubėdama atlikti darbą, komisija, ir norėdama, ne
turi jokios galimybės užsiimti agitacija steigiamųjų mo
kyklų naudai, pasigaunant žmonių prikalbinėjimų, apie

Išlikų pradžios mokyklos
Lietuvos Respublikos konstitucijos 73 ir 74 aprū

pina tautinių mažumų kulturinius reikalus. Visuotinis 
gyventojų surašinėjimas suteikia davinių dėl mažumų 
skaičiaus musų krašte. Tarp kitų lenkais užsirašiųjų yra j 
32%. Nerišant tuo tarpu klausimo, ar jie yra ištautėję

skaitant visas lenkų

> mokinių ir apie 2,7% 
komplektų. Ar galima rimtai kalbėti apie lenkinimą? 
Buvusios vyriausybės klaida yra tame, kad ji panaikino 
valdiškas lenkų dėstomąja kalba mokyklas įvesdama vi
sur lietuvių kalbą, kaipo dėstomąją. Tuo pačiu susidarė 
cirva agitacijai mažumų tarpe ir šią progą išnaudojo 
mažumų inteligentai, kurie beveik visi atstovauja ideo
logiją tam tikro socialinio sluoksnio. Tie,' kurie dabar 
taip sielojasi, turėjo savo laiku suprasti ir daboti plačių 
liaudies masių gyvus kultūros reikalus. Tuomet neatsira-

kyklas. Mums visai ne pavyzdys, kaip elgiasi su tautinių 
mažumų mokyklomis lenkų valdžia, bet vis' dėlto, nežiū
rint visų kliūčių, draugija “Rytas” turi Vilniaus krašte 
94 pradžios mokyklas, be-40-50 valdiškųjų lietuvių moky
klų, nors oficialiomis lenkų žiniomis tame krašte gyvena 
t ik 60,000 lietuvių. Ir nesenai ‘'Ryte” buvo pranešta, kad 
Gardino apskrityje atidaryta (vietoj prašytų 10) 6 nau
jos mokyklos. ' ’ /

Įstatymų gerbimas, bešališkumas, tolerancija yra žy
mes europeiškų, vakarų kultūros įstaigų ir toki įstaiga 
privalo būti ir Švietimo Ministerija. Net konkrečiai žiū
rint, valstybės akimis į šio momento uždavinius, bene bus 
plati tolerancija, įstatymų gerbimas, be skirtumo, kam 
šitie įstatymai taikomi, bene bus tai visa vienas tikriau- 
siti jų kelių, kuriais mes galime prieiti prie Vilniaus kra
što susijungimo su visa Lietuva.

Park ir A'k Kalauskas, Pittstun; 
duobkasis F. Poška, Kingston.

Paskui buvo svarstomas pa
kėlimo lotų kainos klausimas. 
Nutarta pakelti 75 dolerius už 
lotą ir 40 dol. už pusę loto. Lo
tas yra dydžio 18X18, galima 
palaidoti 12 ypatų didelių ir 2 
mažus.

Susirinkimai bus laikomi toj 
pačioj svetainėj ir tuo pačiu lai
ku per sekančius metus.

Fin. sekr. St. Žukauskas.

Pittsburgh, Pa.
Vakaras

svet.

misija išmatuoja butą, apžiūri jį šviesos, padėties, van
dens aprūpinimo atžvilgiu ir sustato aktą, kuriame nu
rodyta kiek vaikų gali sutilpti be žalos sveikatai tos mo- 

- kyklos bute. Taikomos yra išimtinai aukštos kultūros nor
mos būtent 3,5 kubinių metrui vienam vaikui, tuo tarpu 
kai Švietimo Ministerijos mokyklose nėra net ir 1,5 kub. 
metro oro vienam vaikui. Išlaidas, surištas su komisijos 
važinėjimais, padengia iš savo lėšų mokyklos steigėjai. 
Darbas vykdomas neatidėliojant dėl grynai pedagoginių 
sumetimų anksčiau pradėti mokslo darbą.

Mokyklos yra leidžiamos tenai, kur skaitlingesnis yra 
lenkiškai kalbantis elementas, būtent, daugiausiai Trakų, 
Alytaus, Ukmergės, Kauno apskrityse. Juokingai butų 
leisti steigti mokyklas Žemaitijos gilumoj arba kur kitur, 
kur visai nėra lenkų mažumos gyventojų. Važiuojant ap
žiurinėti mokyklų butus, teko konstatuoti tą faktą, kad 
esančios tose vietose lietuviškos mokyklos stovi tuščios 
(pav. Staškuniškiai, Daugirdiškiai, Skiruliai ir daug ki-

i korespondencijos!
....................... i 111*11 ■. .---------------7r" ™

Plymouth, Pa.
Kapinių stovis

Tolesniai sekė vadybos ra
portai iš praeitų metų darbuo
tės. Fin. sek r. pranešė, kad pas 
visus metus įneigų buvo viso 
$ 1,176.61, per l?t patį laikų vi
so išmokėta $921.99, lieka pas 
ižd. 1 d. sausio 1927 m. $254.62. 
Skolos atmokėta $500. Viso 
skolos -yra $2,200. 14 ypatų yra 
skolingi už 14 lotų $507.50,

Taipgi ir kili valdybos nariai 
išdavė 
priimti, 
šiems
pirm. J. Bagdžiunas, Plymouth; 
vice-pirm. J. Simokaitis, Ply
mouth; prot. sek r. -J. Stoske- 
viėia, Plymouth; fin, sekr. St.

Sausio 16 d., L. M. D. 
buvo suruoštas vakaras pastan
gomis kątik susiorganizavusios 
PittsburglKM jaunuomenės me
no, mokslo ir literatūros drau
gijos, kuriai vadovauja da ne
senai iš Lietuvos atvažiavęs 
studentas P. Dargis. šis vaka
ras išbuvo pirmas to draugi
jos pasirodymas.

Programų vedėju buvo 
nasiš Jonas Kazlauskas, 
miausia pats studentas P. 
gis prakalbėjo I 
apie organizavimą šios Jaunuo
menės draugijos ir apie stato
mų šį vakarą veikalą ir sumi
nėjo kas gelbėjo pastatyti .šį 
veikalų.

Pirmiausia buvo pristatytos 
dvi mažos mergaitės, kurios 
gražiai padeklamavo. Ir publi
kai patiko.

Pasikelia ir uždanga ir pra
sideda vaidinimas. Suvaidinta 
komedijų “Ponas Daugnoris’*, 
versta i.4 lenkų kalbos. Ji tinka 
vaidinimui ir kaipo komedija 
turi užtektinai sveiko juoko, 
šis veikalas vaizduoja labai suk
tą dvarponį ir labai godų ant 
pinigų. Jis nori išleisti savo 
dukterį už našlio 50 metų se
numo su 5 vaikais, kuris ieš
kojo per laikraščius moteries 
be kraičio. Savo gi sūnų jis bu
vo išvijęs iš savo šykštumo ir 
buvo užsimanęs pats apsives
ti su turtinga mergina Zofija, 
tarpininkaujant žydui Goldma- 
nui. Bet ponas Daugnoris bu
vo padaręs klaidų sutardamas 
apsivesti ne su th mergina, ku
ri jam buvo peršama žydo Gold- 
mano, ale &u kita, neturtihga, 
kurios vardas ir pavardė, ati
tinka pirmąjai ir kurią labai 
mylėjo pono Daugnorio . sūnūs 
Zigmas. Ta mergina nesupras
dama dalyko buvo pasižadėjus 
ponui Daugnoriui, nes ji manė, 
kad ponas' Daugnoris meldžia 
ją apsi-vesti su jo sūnum Zig
mu, kurj ji mylėjo.

Goldmanui pasakius ponui 
Daugnoriui, kad jis 
klaidų ir kaV ta mergina ne
turi tų 60 tūkstančių dolerių, 
o tik jos teta, ponas persigųsta 
ir kviečia savo raštininką Tei
sutį, kad vestų tų merginų. Bet 
Teisutis atsisako, nes jo širdis 
jau yra pažadėta kitai. Ponas 
siūlo pinigų Teisučiui, kad tik 
jis vestų tą merginą, o kad jis 
paskui galėtų apsivesti su ta 
turtinga senmerge, kuri turi 
60 tūkstančių dolerių, ir pa
siūlo net 6,000 tūkstančius do
lerių, bet Teisutis pareiškia, 
kad pono sūnūs Zigmas myli 
tą merginą ir lai ponas atiduo
da tuos 6,000 dolerių jam, tai 
jis apsives. Ponas nors ir ne
norėdamas atiduoda tuos $6,000 
savo sunui, kad tik jis apsi
vestų su ta mergina, kad jis 
paskui galėtų gauti tų senmei\ 
gę su $60,000. Ir taip dalykai 
susideda, per tarpininRystę tos

jau-
Pir-

Dar-
keletą žodžių f

padarė

GYVENIMAS 
Mėnesinis žurnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidej as 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tol. Boulevard 3669

10 Eerry st.

Gruodžio 26 d., 2 vai. po piet, 
buvo laikomas Lietuviu Lais
vu Kapinių Bendrovės metinis 
susirinkimas, A. Strovinsko 
svetainėje

Iš raportų pasirodė, kad gruo
džio mėnesy buvo,6 ypatus pa
laidotos: trys dideli ir trys ma
ži. Taipgi keletu lotų parduota.^ 
Viso šiame susirinkime pinigų

raportus, kurki buvo 
Valdyba yra išrinkta 

metams iš . šių narių:

Gerbiamieji Draugai, pri
sidėkite prie išleidinėjimo mė
nesinio žurnalo GYVENIMAS 
— užsirašyki t jj tuojuu. Bu
siu labai dėkingas.

Žukauskas, Lee Park; iže 
Lenda re i kas, l'd\vardsville 
do glub. K. Cicelauskas,

Prenumeratų metams
Pusei metų ..................
Kopija ..........................

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

384 puslapių.

turtingos senmergės ir Gold- 
mano, kad ponas Daugnoris 
netik buvo priverstas duoti da
lį savo sunui, ale ir .savo duk- 
terei, kuri apsiveda su jo raš
tininku Teisučiu ir iškelti ves
tuves, nors tam šykštuoliui po
nui tai buvo didžiausias smū
gis. Tai taip tas veikalas ir už
sibaigė.

Lošime rolės buvo paskirsty
tos- sekamai: pono Daugnorio 
rolėje — studentas P./ Dargis, 
Teisučio 
tarnaitės
Daugnoriaus dukters 
ruda Platakiutė, Goldmano — 
A. Kuzinas, Sofijos — Gyliutė, 
senmergės — mokytoja A. 
Akelaitytė, Daugnoriaus sunaus

J. Astrauskas.
įteikia pasakyti, kad sis vei

kalas buvo suvaidintas gana ge 
rai, nors dauguma lošėjų da tik 
pirmą kartą scenoje prieš pul>- 
h'ką pasirodė. Yra tvirto pama
to tikėti, kad ši jauna Pitts- 
burglio lietuvių jaunimo orga
nizacija suburs visas Pitts- 
burgho dailės mylėtojų spėkas.

šis pirmas jos pasirodymas 
pittsburgiečiams patiko, gerai 
save užsirekomendavo ir ateity
je! turės gero pasisekimo, ką aš 
ir linkiu, ha pittsburgiečiams 
yra reikalinga rimta meno 
draugija.

Užbaigus lošimui da buvo su
lošta pasikalbėjimas Raseinių 
Magdės su Telšių Plumpiu. Tel
šių Plumpiu buvo studentas P. 
Dargis, o Raseinių Magdė — 
Jadviga Plukiute. ,

Dar buvo smuiko solo, kurį 
išpildė Gertrūda Platakiutė, pa
lydint Mildai Virbickiutei. Tuo 
vakaras užsibaigė ir visi skirs
tės- pilnai patchkinti. ,

Stasius Potašius.

s r.y uarjįis, 
. Jasuuavičius, 
B. Paulekiutė, 

Gert-

Sustabdykite jį kol neįvy 
ko ko rimto. Severa s 

Cough Balsam, pripažin
ta gyduolė per 47 metu;, 
greitai išvalo gerklę. Sau
gi vaikams ir suaugusiem.

Kosulį sustabdykit šią- 
dieą. Nusipirkit aptiekoj 
Severa’s Cough Balsam 
už 25c., ar 50 c.

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapids, Iow«

Krutinės ir Galuos Šalčiams
Imkite Severas Cold Tablets

l'el. Lafayette 4223
Plumbin& Heatirig

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuska,
4228 W. 38tb Street Chiugo, III.

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Atcher Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

i i - - y

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir' Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEžIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:80 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, 111.

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

rz > j 1 nuo 9 ikt II vai. ryte; ValandoS i nuo į jį; g va| vakare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicaffo, III. 

Tel. Boulevard 2160 
— Vaiandui — 

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

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 Sq. Michigan Avt.
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:30

Ofiso Telefonas Pullman 1193 
Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Valandos: 10... 2
Sekmadieniais:

... 1-----------

5—9
111-2

A. MONTVID, M. D.'
1579 Milwaukee Av«M Room 209
Kampas North Avė. ir Hobey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spiulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

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

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.

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

Tel. Lafayette 4146
1 nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos į nu<> 6 ikį g val yak

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

46*1 So. Ashland. Tel. Boaiveard 
7820. Res., 6641 Su*. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

V...................... n. S

Plioųc Pullman 3213 •
’Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

• 1—3 po pietų, 7—9 vakare

Offica Boulevard 7942 <

.. Dr. C. Z. Vezelis
• LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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
Denlistas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Hemlock 2615
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Sustabdo 
Šalčius

Lietuvių Rateliuose Bridgeportas

Goriausiai žinomas būdas šaltį -su
stabdyti yra Hill’s Cascarn Bromide- 
Ųuinine. M i Ilona i tą įrodo kas žiemą. 
Jis šaltį sustabdo į 24 vidnndas.

Daug tūkstančių žmonių kasmet mir
šta nuo šalčio pasekmių. Viena pncumo 
nia nukertu 150,000. Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu.

Vartok Hill’s kaip tik šaltis praside
da. šaltis pavojingas - stabdyk jį tuoj, 
ir kaip tik šiuo būdu geriausiu mokslui 
žinomu. Visos aptiokoe parduoda Hill’s. 
Tikrai Gauk

M r. Dominik Aleksus atsišau
kite į “Naujienų ofisą, nes 
svarbus reikalas.

Draugystės Palaimintos 
tuvos veikimo

Lie-

Kaina 3Cc

CASCARA jg. QUININE
Raudona su paveikslu

AGID VIDURIUOSE
Phillips Milk of Magnesia 

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips- 
Milk of Magnesia“ su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arb< 
rugštumų, acid, gasų viduriosi 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik 
ras “Phillips Milk of Magnesia’ 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo ruginių viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk oi 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles II. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles II 
Phillips nuo 187č.

ŽEMOS KAINOS

Norėdami * įsigyti aukštos rųšies 
Feklyčios setą ir kitus naminius ra

kandus, 
lietuvių 
riausius
riolo padarytus už labai žemas kai
nas; darbą garantuojame.

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

Teisingais ir mandagus patarnavi
mas.

GLOBĖ EURNITURE & 
IMESTERING GO.
6637 So. Halsted St.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN
Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

yra

Sekntį sekmadienį, 1 \al. 
piet, pas Lukštų, Draugystė 
Lietuvių Tvirtybė turės meti
nį susirinkmų. Bus svarstomi 
svarbus reikalai apie draugys
tės stovį ir apie ateitį, nes yra 
komisija dcl darymo pienų apie 
vienijimąsi, o tas klausimas 
svarbus visiems. Kas jį supra
to ir išsprendė, t. y. susivieni
jo kelios draugijos, tai jas- šian- 
lie stovi gerai, tvirtai, o kas 
ą klausimų ignoruoja ir šian- 
lie da kreivai žiuri, 
is bus sunki. Tad 

) vienvbėį galybė.

po

tiems atei- 
vienykites,

Deveikis.

Pereitas sekmadienis tikrai 
>uvo nepaprastas. Tai tikras 
ubiliejus L. L. N. Bendro
ms. Betai kada tiek publikos 
.uite ta musų svetainė. Ir lie
ti kK stebėtis, nes tai buvo ju

biliejus ir galima sakyti, pavy
ko puikiausia. Programas įš
aldytas vien lietuvių. Taip rei
kėjo visados daryti. Lietuvių 
artistų Chieagoje turim ganė
tinai, tai kam tų svetimų ieš
koti? Bet mes taip papratę iš 
leno svetimus garbinti.

Dabar lauksime 6 d, vasario, 
kada turėsime proga pamatyti 
/aidinimą tikrų artistų. Tai bus 
įrengimas Vakarinės žvaigž- 
lės Paš. Kliubo. Vaidins kome
dija “Žemės Rojus” Birutės 
Dramos Skyrius. Kas tame va
kare nebus, tai tikrai gailėsis. 
Neturiu mažiausios abejonės 
įpic vietinius, lankančius va
karus, — kur tik genesnis pa
rengimas, tai publikos nestoka. 
Bet šiuo parengimu turėtų pa
sinaudoti ir apielinkė — Mel- 
rose parkiečiai ir kitų kolonijų 
lietuviai. Nors Chieagoje buvo 
lošta du ar tris kartus “Žemės 
Rojus**, bet dar ne visi chicą- 
giečiai yra matę, tai gali dabar 
numatyti. lai bus paskutinis 
los kolonijos vaidinimas, nes 
utistas Pilka turi apelisti mus. 
Tad ateikime atsisveikinti su 
iuo (> d. vasario, Lietuvių Liuo- 
sybės svetainėj. Pirkite tikie- 
tus iš kalno, — galite gauti 
pas visus kliubo narius, nes prie 
durų gali trukti. —K. P. D.

S, Vitaitis Chicagoj

Aukos Brazilietei GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

žmončms lai-
žodžio irDraugystė Palaimintos Lietu

vos laikė metinį susirinkimą 
sausio 9 d., Auditorijos svetai
nėje. Pirmininkui Fr. Bncevi- 
čei atidarius susirinkimą, buvo 
skaitytas protokolas, kuris liko 
priimtas. Priimta keturi nauji 
nariai. Pirmininkas pranešė, 
kad yra miręs draugas Jenčius. 
Raportai maskų baliaus komite
to, Auditorijos ir ligonių taip
gi peržiūrėjimo knygų priimti.

Nutarimai. Nutarta už gerą 
pasidarbavimą Draugystei ant 
jubiliejinio baliaus, 20 metų su
kaktuvių Draugystės gyvavi
mo, Ai^t. Jenčiui mokėti 5 dol. 
Nutarta šios Draugystės tvėrė
jams ir nariams, nesirgusiems 
per 20 metų, suteikti dovanas 
dešimties dol. vertėt. Audito
rijos šėrų pirkimo klausimas 
atidėtas ant sekančio susirinki
mo. Nutarta iš checking ac- 
count paimti vieną tūkstantį 
dol. ir padėti į First Trust and 
Savings Bank.

Rinkimai. Išrinkta banko ba
ksiu peržiūrėti komisija iš d-gų 
R. Meškausko ir J. Jackaus.

Pirmesni nutarimai verti pa
minėti : rengimas maskaradų 
baliaus. Taipgi pirmiau yra 
nutarta permainyti susirinkimų 
dienas iš antro sekmadienio į 
antrą trečiadienį. Taipgi/dr-gai 
yra meldžiami tėmyti Naujie
nose pranešimus.

Dar liko nutarta rengti meti
nį balių apie lapkričio 20 d. 
dieną šių metų.

šių metų valdyba susideda iš 
šių draugų: pirm. Fr. Bacevi- 
če, pagelb. *J. Rūta, nut. rašt. 
Ig. Žilinskas, fin. rašt. F. Mik- 
liunas, kontr. rašt. A. Stanke- 
viče, kasos globėjai St. Mažei-įsustabdys dar ir dalinimą dva-
ka ir Alex Mampna, kasierius 
Fr. Medeiinskas ir maršalkos 
V. Balseviče ir J. černauskas. 
Draugystės turtas $10,443.55.

—Ig. Žilinskas, rast.

Rezoliucija prieš Lietuvos 
šistus.

fa-

so-
li kosi

ir Voldemaru

Lietuvoj siau- 
teroras, šimtai

Kadangi liaudininkų 
cialdemokratų valdžia 
nuversta fašistų ginklo pagelba 
ir įsteigta kraugeriška fašisti
nė valdžia su fašistiniu dikta
torium Smetona 
priešakyje, ir

Kadangi visoj 
čia žiauriausias
areštuojama nekaltų žmonių, 
grūdama į kalėjimus ir žudoma, 
uždarinėjama profesinės sąjun
gos, jų turtas konfiskuojamas 
yisi progresyviški laikraščiai 
uždarinėjami, ir *

Kadangi Lietuvoj paskelbtas 
fašistinis karo stovis ir tik dėl
to, kad žudžius Lietuvos var
ginguosius darbininkus ir ma- 

kurie tik 
Vos spėjo 

ir.

Vakar į Chicago atvyko S. 
E. Vitaitis. “Tėvynės“ Redak
torius, kuris yra paskirtas ir 
laikiniu SLA. centraliniu orga
nizatorium. Jis rūpinsis orga- žuosius valstiečius,
i izucti naujas SLA. kuopas, priešinos fašizmui. 

,kur jų dar nėra ir ypač dės pa- uždėti kruvinąją diktatūrą 
stangas organizuoti jaunuolius, jau apsilaistė nekaltų darbi- 
kad juos įtraukus į lietuvių ninku krauju nužudydami ke- 

Iorganizacijas ir tuo išlaikius turis komunistus;
į juos su betėviais. Kartu jaml Juodei mes Teatrališka Drau- 
l.vra pavesta ištirti ir esančius gija Rūtos Nd. 1 savo metinia-

12 d. sausio, 
Auditorijoj, 

grieštai

ginčus SLA. 36 kp., o gal ir ki
tose kuopose.

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

me susirinkime 
1927, Lietuvių 
3133 So. Halsted St. 
protestuojame prieš fašistinius
žygius ir reikalaujame, kad 
daugiau nedryslų pasikėsinti 
ant piliečių gyvybės, ir

ktid smurti-

Reikalaujame, kąd tuoj aus 
butų paliuosuojami visi fašis
tinės valdžios areštuoti politi
niai kaliniai, ir

Reikalaujame, kad tuoj butų 
suteikta Lietuvos 
svė susirinkimų, 
spaudos, ir

Reikalaujame,
ninku valdžia tuojaus pasitrau
ktų, užleisdama Lietuvos žmo* 
nėms išsirinkti tokią valdžią, 
kokia jiems patiks.

Mes taipgi pareiškiame, jog 
padėsime Lietuvos žmonėms 
nusikratyti fašizmo jungą, pa
dėsime moraliai ir medžiagi
niai.
šalin iš Lietuvos krašto krau

gerių gaujos!
Lai gyvuoja Lietuvos liau

dies ir darbininkų valdžia!
Nutarta pasiųsti šios rezoliu

cijos kopijas Lietuvos fašistų 
valdžiai ir Amerikos ir Lietu
vos lietuvių laikraščiams. 

VALDYBA: *
A. Subaitis, » 
Frank Aušra, 
Joseph Vilis.

Bra- 
Tur- 
mal- 

daujunlj pagelbos, nes jos vy
ras, nebepakęsdamas nepaneša- 
mo vargo, 
liko viena 
be jokių 
gyvenimui, 
tarp savo 
mų.

Aukojo:
P. Bružas ir E. Zesko po $3;

F. Siarkackas $2.50; J. Pranc- 
kevič $2; A. Beliunas, N. Be- 
liunas, jM. Beliunas, S. Oblenas, 
F. Zimontas, V. Venik, V. Ra
želio, C. Mikalaitis, G. Sprai- 
nis, J. Kozlovskį, M. Kalditz, 
D. Gudeikis, A. Šležas, F. Ma- 
nis, A. Kukcnis, F. Vedugiris, 
J. Vilis, D. Draugelis, J. Janu
sas ir J. Barniu po $1; J. Gabo- 
lis, S. Varnis, J. ;Zubris, - E. 
Smickus, J. Gauchins, C. Le- 
vtse
Šernaitis po 50c 
vas, P. Burba

F. Siarkackas perskaitęs 
zilijoj gyvenančios Onos 
činskienes atsišaukimą,

nusižudė ir ji paši
au šešetu vaikučių, 
įmonių tolimesniam 

parinko jai aukų 
draugų ir pažysta-

lakūnas, S. VVelzel, D.
Braks, J. Klo- 

ir A. Bičiūnas

BILLY'S'VNCLE

I /
J / KAY V

J ‘CADSc
\ VVA GASV J * UE r"

S 
k L.

U)WY. VA0U)'t>0-V0U“t>O! 
*-OVJT UA'VViYOUR. G\^X- 
.UtV. BM.1N - 'jOYVS 
'---- V\W. NMAE?>

1AVEV.
WslWrw
KSMb(\Vu VW

SVfc. MMT /
\ MY c&.\J. >

Svarbus pranešimas apie 
Lietuvos diktatorius

Įvyks sekantį sekmadieny išry
to, Lietuvių Auditorijoj

isKiekvieną dieną ateina 
Lietuvos nepaprastų žinių, ku
rios aiškiau nušviečia nesenai 
caro pulkininkų ir majorų pa
darytą Kaune perversmą. Pasi
rodo, jog skelbtas lenkiškumo 
ir bolševizmo pavojus Lietuvai, 
buvo tik priedanga smurtinin
kų juodiems darbams. Nes vos 
spėjo jie įlįsti į valdžią, kaip 
paskelbė, jog demokratinių par
tijų įsteigtas lenkų mokyklas 
ne tik paliks po senovei, bet

lenkų atstovai paža- 
paramą naujai “val-

yra su bolševikais, 
ir žadėtų doku- 

sukilimą nepaskel- 
žadėjo padaryt.
šios pavojingos

rų. Už tai 
dėjo savo 
džiai”. < 

Panašiai
Jokių faktų 
mentų apie 
be, nors tai

Užpakaly
Lietuvai avantiūros stovi kleri
kalų figūra su kardu ir ražan- 
Čium rankoj, pasirengusi su
duoti skaudų smūgį laisvai ir 
demokratinei dvasiai. Kunigai 
negali pakęsti, kad žmonės 
valdytų save nepriklausomai 
nuo popiežiaus ir stengiasi vi
somis priemonėmis atsteigti 
Lietuvoj savo reikšmę ir ga
lybę. 7

Ateinantį sekmadienį, 11 „vai. 
išryto Lietuvių 
plačiau 
Kalbės 
ir jie, 
įdomių 
šaukia 
ros 25

Visi 
čiami 
kim su 
kimais
Lietuvą ir 
galėtumėm užstoti 
jų pastangoms. — N.

Auditorijoj bus 
tai paaiškinta, 
musų veikėjai 
praneš daug1 

Šį susirinkimą
Sanda-

apie 
žymesni 
beabejo, 
dalykų.

A. L. Tautines 
kuopa.
Chicagos lietuviai kvie- 
atsilankyti. Susipažin 
tikraisiais klerikalų sie- 
palaidot demokratinę 

pasitarkime, kaip 
kelią toms

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

UOW SO -UOU) SO 
ČAUN - UJHO'S Q*k 
US SVte ? /

surinkta $35.75. 
pinigai tafro pa-

Viso aukų 
Vakar visi šie 
siusti nelaimingąja! Turčinskie- 
nei, Brazilijon ($35; pasiunti
mas 75c.). Kvitus Nr. 965.

F. Siarkauckas taria visiems 
aukotojams nuoširdų ačiū. 7

Metų Sukaktuves
JULIJONAS ( 

ANDRUŠUNAS 
persiskyrė .su šiuo pasau-Kuris

liu Sausio 28 d., 1924 metuose, 
12:15 valandą ryte, po sunkios 
ilgos ligos plaučių uždegimo ir 
sunkios operacijos Šv. Antano 
ligoąbutyjė.

Paliko dideliame nuliudime 
moterj Kostanciją, po tėvais 
GalįTiaitė ir sūnų Aleksandrą 
71z2 metų amžiaus ir brolį Ka
zimierą. Lietuvoje, du broliu ir 
vieną seserį. Velionis paėjo iš 
Pasvalio apskr., Joniškėlio pa- 
rap., Turčnių kaimo. Išgyveno 
Amerikoje 18 metų.

Musų mylimas vyras ir tėve
li, tave slegia šalta žeme. Mu
sų širdis spaudžia, nes be ta
vęs reik gyventi šioje pasauly
je. Ilsėkis brangus vyre ir tė
veli, laukdamas musų, nes mes 
tavęs nebesulauksime.

Egzekvijos ir Šv. Mišios už 
velionio sielą įvyks Sausio 28 
dieną, 1927 m., Dievo Apveiz- 
dos Bažnyčioje, ant 18th ir 
Union gatvių, 7:30 vai. ryte.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose liūdnuose pa
maldose.

Lįekame nuliūdę,
Moteris Kostancija, 
Sūnūs Aleksandras ir 

' Brolis Kazimieras

(\v
1 voo \
NOU CAH TOA-H
< TVUXT- 7/

senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Mcrshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464 r

MARIJONA URNIKIENfi 
Po tėvais Dumčaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 25 dieną, 11:20 valandą 
naktį, 1927 m., sulaukusi 36 me
tų amžiaus; gimusi Kauno rė- 
dyboj, Tauragės apskr., šilalių 
parapijoj, Deblių kaimo. Išgy
veno Amerikoj 15 metų, paliko 
dideliame nuliūdime vyrą Juo
zapą, 2 sūnūs Juozapą 10 me
tų, Edvardą 7 metų, brolį Juo
zapą ir gimines, o Lietuvoj tė
velius, brolius ir seseris. Kūnas 
pašarvotas, randasi 4329 South 
California Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Sausio 29 dieną, 8 valandą ry
te iš namų į Nekalto Prasidė
jimo Panelės švenčiausios para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Umikie- 
nės giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunai, Brolis 
ir Giminės

Laidotuvese patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Y<is 1741.

Simpatiškas — 
J| Mandagus — 

^eresn^s 
S^^^jHgesnis Už Ki- 

tų Patarnavi- 
mas.

J. R Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenuc, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Tel. Boulevard 4139

lt. MASALSKIS
Graborius s

Musų patarnuvimas 'laidotuvėse ir 
kokiame reikale, * visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, III.

Phone Boulevard 52C3 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLl*
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dienų ai naktį.

1646 W. 4Gth St., Chicago, III.

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

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted S t., Chicago

< — SH^.‘% >č
mrsM^dax.Vs
< G\«\_ ’ J

. .'.c-; < ;.h. j-.. .1. s...'

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETR1STAH

Akiniai $4 ir augščiau

LIETUVISf AKIU SPECIALISTAS
PalengVįns akių įtempimą, kuria 

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

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

“OREMUS"
1) “Oremus” garsios gyduolės 
nuo ąviežių ir chroniškų vene- 
ričeškų ligų, kuriuos greitai 
ir pasekmingai išgydo že
minus minėtas ligas, kaip ve: 
Pulėtekį ir užsilaikymą šla
pumo. Geriamos į vidų, bon- 
ka su prisiuntimu $3.15. Lei
džiamos į vidų, bonka su pri
siuntimu $2.15.

2) “Oremus“/ garsi gyduolė 
nuo akių ligų, kuri greitai iš* 
gydo užsišaldymą ir uždegi
mą akių. Bonkutė su prisiun- 
timu 60c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)

3313 So. Halsted Street 
Chicago, III.

SERGANTI ŽMONES
Jei jus turit sunkių 
kraujo 
nervus, 
pūslės, 
ligas, 
privatiškas ligas, pasi
tarki! su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

ligą, silpnus 
ligas inkstų, 

užkrečiamas 
šlapumo arba

DR. ROSS per trisdešimtį metų 
besispecializtiodamas įsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geri ausį 
gydymą

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

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

MOTERYS su “sacialėmis” ligomis, 
krhujo, užsikrėtimo |ir chroiliškų tro
belių yra gydomos modernišku me
todu. 'Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą Kas
dien.

Dr. B. M. Rom
35 South Dearborn St

Kampas Monroe St^ Crilly Buifding 
Imkite elevatorių iki penkto augito.

DVIDEŠIMTS PENKI METAI
TAME PAČIAME NAME,

Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, scredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
4.tsišaukit, Informacijos Dykai.

J
pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu is pažiūros 
daiktu.
’pAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums <iti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms tupėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas’ ir jums.

Liaterine, dantų tepalai, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iŽ- 
ristas. /

Didelė tūba I,isterine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert P bar macai Co., Saint 
Lonis, U. S. A.
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Erzina Inkstus
Gerkite Vandeni

Imkite Druskos^ Prie Pirmo 
Ženklo Pūslės Suerzinimo 

ir Nugaros Skausmo

1 eatras

Dalyvauja vietiniu 
artistų koncerte

Vietiniy artisty koncertas PRANEŠIMAI PARDAVIMUI NAMAI-2EME MORTGECIAI-PASKOLOS
.. . , . x JaunosloB Birutės muzikos-dainų
i\Ies turime būrelį gerų ar pamokos įvyksta ketverge, Sausio

tistų, kurie su atsidavimu tar- *7 dieną, 7:30 vai. vakare, Mark 
i dit.kn White Sųuare svetainėje (Llbrary 
1, auna Room), bukite visi laiku.

— Valdyba

Mes turime būrelį gerų ar

Vyrui ir moterys Amerikoje turi 
amžinai saugotis inkstų suirimo, nei 
čia dažnai perdaug valgoma riebių 
valgių. Kraujas pntvinsta rūgštimis 
kurias inkstai stengiasi įkošti. Bet 
jie nuvargsta nuo persidirbimo, už
sikemša, nuo ko kįla inkstų negalia- 
vimai, pusliti silpnumus ir nupuoli
mas sveikatos.

Jaučiant, kad inkstai išrodo kai 
švininiai; skaudant nugarai, ar kada 
slapumai netyri, pilnai nuosėdų; gul
dai skaudant, ar svaiguliams užei
nant; viduriams rugstant, ar reuma
tizmui kankinant prastame ore, P'u- 
dčkite tuoj gerti daug minkšto van
dens ir gaukite iš aptiekos keturias 
uncijas Jad Salta druskų. Imk pu ar
batinį šaukštelį prieš pusrytį per ke
letą dienų ir inkstai pradės puikiai 
veikti.

Šios pagarsėjusios druskos padary
tos iš vynuogių rūgšties, citrinų sul
čių ir lithia. Per ilgą laiką jos var
tojamos išplovimui inkstų, kurie už- 
s kimšę.

Jad Salta druskos nebrangios. Jos 
neguli pakenkti ir padaro malonų, 
pustojantį hthia-vandens gėrimą, kū
jis reikalinjras kiekvienuose namuo
se, nes niekas neapsirgs nuo išplo- 
\iino inkstų.

Nauji NamaiRADIO SETŲ BARGENAS
1927 modelio, eonsole typo, 

užbaigti gražaus riešutinio me
džio, įbudavotas “super spea- 
ker”, vieta dėl baterijų ir 5 tū
bų resyveris. Augščiausios rū
šies. Tai yra visai naujos ma
šinoj, originaliose 
išsiuntinėjimo

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6%. Nuošimčiai

nauja lietuvių menui, ____
kiek jų pajėgos neša, daly vau-1 
ja įvairiuose musų parengimuo-! 
se ii\ tai lankiausia be jokio 
lyginimo, arba jei kada ir 
šliaukia kokio atlyginimo, 
tik grašius. \

Imkime gerai žinomą chica- 
giečiams p-ią Sofiją Krasauc- 
kienę. Turbut nėra svarbesnio 
parengimo ar apvaikščiojimo, 
kuriame ji nebūtų dalyvavus 
ir papuošus jį savo gražiomis 
dainomis. Kas tik ja kviečia, j . c, ...
visur ji dalyvauja, tai kaipo jng house arba parduosiu visą, 
solistė, tai visu jos suorgani-' 8251 So. Michigan Avė. 
zuotu gražiu mergaičių kvinte
tu. Be to kartu labai daug dir I 
ba ir “Birutėje”. Ir visur ji ti ^artner* 
dalyvauja be jokio atlyginimo, daug (laibo ateičiai, 
nors reikia mokintis, dirbti, o 
mokslas, dailės mokslas, kai-i 
nuojA nemažai.

Artistai dalyvaudami paren-Į 
gimuose tankiausia skaudžiai 
skriaudžia save. Kuomet’publi-' 
ka užsimoka tik nedidelę įžan-

tai artistas tin i brangiai ned81dienių. Kas pasiskubins, tas' lai’-1 
užsimokėti UŽ lekcijas, daug m6s. Kenduojame dėl didelių drau- __ Lu..k.. rr_?_• 
rengtis, mokintis. O juk jie 

Inėra jokie turtuoliai: jie yra 
tokie pat darbininkai, kaip ir 
visi kiti. >

Kad nors biskutį jiems ulsi- 
’i lyginti, jų draugai rengia 

| jiems — musų vietiniams, nuo
latos mums tarnaujantiems ar
tistams, koncertą. Koncertas 
bus ateinantį sekmadienį, sau
sio 30 d., 
apielinkėj, 
tainėj prie 

Koncerte 
kai Sofija

at
šil

tai

Kelioliką naujų muro hamų 
gatavų apsigyvenimui, randasi 
pas mus pardavimui.Viešas pranešimas apie dabarti- 

Lietuvos diktatorių siekimus 
įvyks sekantį sekmadieny, sausio 30 
d., Lietuvių Auditorijoj, Bridgeporte. 

Kalbės I)r. A,. Zimontas, Adv. S.

nių Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

dirbtuvėse 
baksuose. Turi 
dėl neapinokiji- 

perlaikymo. Kai- 
vieną trečdalį jų

Namai dviejų augštų po ke
turis ir penkis kambarius, pui
kaus muro, moderniški 
mai ir nepaprastai geroj

Kodis ir kiti. Kviečiami visi atsilan- Ryį parduoti 
kyt ir paklausyt daug svarbių daly
kų apie konstitucijos ir demokrati
jos niekintojus.

— A. L. T. Sandaros 25 k p.

mo sandėly.j 
na $39.50, už 
originalės kainos.

įrengi* 
vietoj.

likusią

JIESKO PARTNERIU (’ontinental VVurehouge Co.,

Atdara vakarais* iki 8, 
nedėlioj nuo 10 iki 5.

$1,500.00 įmokėti, o 
sumą kaip rendą, po $60.00 j. 
mėnesį. Rendos atneša po $90.00 
i mėnesį.

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

Reikalingas partneris
NAMŲ kontraklorius norėtų gau- 

į su blakių pinigų. Yra 
Proga visam 

amžiui dėl tinkamo žmogaus.
NAUJIENŲ SKYRIUS 

Box 101

PARDAVIMUI 4 kambarių fia
las, pilnai furnišiolas, yni $800 
vertės Kiniball grojiklis pianas 
(beveik naujas) ir roleliai, Vidur 
fonografas ir rekordai, pastatoma 
lempa ir t. t. už $1000. Arba par- 

į duosiu pianą skyrium už $400. Tik
ras 

i mo

ISRENDAVOJIMUI

Sofija Krasauckienė
Simpatinga ir daug 

“ ; bavusi vietinei* Birutei 
' bar joje užimanti vice-pityii 

i ninkės vietą, dalyvauja uode 
lioj sausio 30 d., vietinių ar 

Puikus savęs namie gydymas kurj tistll koncerte, I.atvn Jklhor 
’ Community Center, 6641 So. 
įTroy St. P-ia Krasauckienė pa
dainuos liaudies dainelių, tarpe! 
kurių ir gražią T. Kelpšos dai- 

visoje šalyje nil “Mano Sieloj šiandie šven
tė.”

PIKNIKŲ DARŽAS
Dar randasi neužimtų keletas gerų nedėldienių. Kas pasiskubins ~ . r • ;

gysčių ar kliubų. Kreipkitės: '
> Calumet Grove, Blue Island, III.

Tel. Blue Island 84.

bargenas. Veiki! greit. Pardavi- 
priežastis — apleidžiu miestą.

DR. SLYEERITII, 
626 Gary Place, 

3 apt.
netoli Broadvvay,

Phone Buckinghain 1682

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

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

Keli

ŠTAI BUDAS KAIP l$SI 
GYDYTI RUPTURA

gali vartoti bile kas prie bile 
kokios rupturos, didelės 

j^rba mažos

Nieko nekainuoja bandymas
Su ruptura žmonės ’ 

yra nustėbę tiesiog iš stebuklingų 
pasekmių iš labai paprasto budo gy
dyme rupturų, kuris yra pasiunčia
mas dykai, pareikalavus. Tai yra ge
ra rupturų gydymo sistema, tai vie 
na didžiausių palaimų dėl vyrų, mo
terų ir vaikų. Yra paskelbta kaipo 
pasekmingiausias budus išrastas, dir
žai ir kiti palaikymai yra nereika
lingi.

Nėra skirtumo kai-' sunki butų 
ruptura, kaip * ilgai ją turėjot, ir 
kaip sunku ją buvo palaikyti, nėra 
skirtumo kiek rųšių diržų jus nešĮo- 
jot, lai niekas nesulaiko jūsų nuo 
įsigijimo šio DYKAI GYDYMO. Jei 
jus manot, kad jus nedulis išsigydy
ti arba turit rupturą taip didelft kaip 
jūsų kupstis, ši gera sistema sukon
troliuos ją ir užlaikys ją viduje, 
taip kad jus nusistebėsit. Tas dalis 
kūno taip greit atitaisys kur ruptu- 
ra išėjo, taip kad jus greit galėsit 
eiti dirbti kokį savo darbą, taip kaip 
nebūtumėt turėjęs rupturos.

Jus galit dykai pabandyti šias pui- < iams, 
kias sutvirtinančias gyduoles, tiktai ■ 
atsiunčiant savo vardą ir adresą pas j 
W. A. COLLINGS. Ine., 34-1). Col- ’ 
linge Building, Watertown, N. Y. Ne- 
siųskit pinigų. Bandymas yra dykai. 
Rašykit dabar — šiandien. Gali ju
mis išgelbėti nuo dėvėjimo diržo per 
visą amžių.

Birutei Universal State 
Bankas

Birutės Dramas Skyrius la
bai norėjo pakartoti “Aušros 
Simus”, 
Chicagoj 
ta. Uolus

Ban- 
savo 

Biru- 
chicagie-

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarin. Geisti-j 

na su valgiu prie švarių žmonių. 
Naujienos 1739 S. Halsted St. Box 
861.

Iš sandėlio išpardavimas
11 grojiklių pianų po $75 ir aukš

čiau, yra roleliai ir benčius, taip- Į 
gi 2 bnby grand pianai. Turi būt | 

j parduoti tuojau. Jei norite ” — 
kojiniais. Atdara visą (liepų

| Hoj.
851 Milwaukee avė.

Keli muro namai po 5 kam-, 
barius mainui ant farmų ar lo- į

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

Industrial Ix)an Service
1726 W. Chicago Avė. 

kampas Hamilton Avė.

[tų.

"NAUJIENĮI" KNYGŲ
KATALOGAS -

bet bijojo rizikuoti, 
gerų žmonių netruks- 
Birutės rėmėjas p. J. 
Universal State

ko pr zidentas, teikėsi iš 
malonės padaryti ne tik

(tei, sykiu ir visiems 
surprise.

Gerbiamas J. J. EJias pasi
žadėjo (Kidengti teatro išlaidas 
ir jau davė rankpinigius Good
man Teatro manageriui. P-as 
Elias pareiškė noni, kad visi 

susiprastų atsilan- 
vaidinimą ir už 
Birutės D m mos 
prieinamiausias 
bus galima ma- 

puikiausiam

Pranešam visiems “Nau
jienų” skaitytojams, kad 
“Naujienos” įsteigė didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny
gos lietuviams. Neturinti 
“Naujienų” knygų katalo
go — malonėkite pranešti, 
prisiusime, šiame kataloge 
rasite visas sau reikalin- 

.gas knygas.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St 

Chicago, III.

Candy!

Oh 
Henry! 

America’s

chicagiečiai 
kyti i tų puikų 
žema kaina.

i Skyrius skiria 
kainas. Už 75c.
tyti vaidinimas 
Chicagos teatre.. Kas norite pa
tekti, galite iš anksto užsisaky
ti tikietus. Tikietai parsiduoda 

'Universal State Banke ir Auš
ros Knygyne.

Veikalas vaidinama 27 
rio

,re.

vasa- 
(sekmadieny), 8 vai. vaka- 
“Aušros Simus vienas 

iš gražiausių veikalų. Kas ma- 
i tė, norės dar kartą matyti. 
(Goodman teatrą lengva rasti. 
Jis sudaro dali “Art Institute 
Building” ir randasi ant Monroe 
st. beizmonte. Yra vienas iš 
gražiausių teatrų visoj Ameri- 

< koj. Scenoj jus pamatysite ste- 
I buklus. —Rep.

Nauja Vanagaičio opera
Į ------------------

Vargais negalais, šiais ^un 
Iriaisiais munšaino laikais kom
pozitorius A. Vanagaitis “pa
gimdė” naują scenos veikalą, 
kurį pavadino “neklasiška” ope
ra. “Trys Sesutes Munšainu- 
tės”. Siužetas paimtas iš atsiti
kimo kaip merginos munšainą 
virė ir vėliaus jas suareštavo.

Chicagiečiai turėsime pro
gos naują veikalą pamatyti 20

jjoj, kur Birutė rengia savo
Atėjo Kultūra No. 12 pu-.vedėjui benefisą. Veikalas paį- 

tias įdomių mokslinių straip-.vairintas visokia muzika ir 
mių ir beletristikos. Kaina “sudarkytas” taip, kaip tik Va- 
40c. Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

inagaitis gali. Džiazas, opera ir 
į liaudies dainos
jovalinta dzimdzidrimdziškai.
Bus labai įdomu pamatyti.

— Girdėjęs.

viskas su

Mnrųuette Parko 
naujoj gražioj sve- 
6641 So. Troy St. ! 
dalyvauja daininin- barys švarus’ 
Krasauckienė'ir J. G/27 So- Artesian Avė,

Ramanauskas, pianistai M. Yo i 
zavitas ir J. Byanskas ir smui- yRNIšIOl K kambariai ren- 
kininkė viešnia. Lulu Raben. ^on <lviėjų $4 j savaitę, o 
Programas busiąs nepaprastai.v,enam 
gražus ir įvairus. Po koncerto darbininkų, 
bus šokiui.
> Visi dainos ir muzikos mylė
tojai kviečiami atsilankyti 
koncertą ir paremti musų 
tįstus. —Draugas.

PARDAVIMUI 90 karų gara-
------- ----- —*— žas, automobilių landrė ir repair

SIŪLYMAI KAMBARIŲ ,G^‘u±u T_ . , . _ _________ s_____ fLJTĮ randasi South Side. Tel. Went-
RENDON kambarys dėl vienos worth 1249.

ypatos su valgiu ra be valgio. Kam- ___________ £_________ j______ _
, garu apšildomas. 

1 augštas.

Visos šios sąvastys yra ge
ismo- J Gausis pirknys Chicagoje ir pir- 
nedė-; Rėjai čia gali uždirbti greitu lai- 

didelius pinigus. Kreipkitės:

W. Hayden Bell
Ed. Bakševičius

y Manager Į
4 m So. Kedzie Avė.
Tel. lafayette 8600

SERAI—BONAI

ku
MES PERKAME

ar-

Komedijos kitur
vai-Kas nori matyti gražių 

dinimų dar gali parsikviesti 
art. St. Pilką ir kitus dramati- 
l.us pamatyti linksmų komedi
jų. šeštadieniai ir sekmadieniai 
yra patogiausi Birutės Dramos 
skyrui gastroliuoti.

30 sausio gastroliuos Rose- 
lande, ir 6 vasario Ciceroj.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

«i I EK KAlNUUJA ZMCGUI 
LEISTI $100.00?f

Atsakymas: $100,00 ant nyk 
kfi.OO j metus per visą 

’.iknuj gyvenimą.

PRA

PROGA PIEKORIAMS
Išsimaino bizniavus namas su pie- 

karne, pelningas biznis, mainysiu ant' 
(IRO.IIKLIS pianas, biskį varto- privat namo, nepaisant apielinkės. '

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė. Jūsų pasiūlymas nupirks šį 

' biznį. Tel. ('anai 6772.

. čia yra daugi 
! pigių restaurantų ir krutamu j 
paveikslų. 25 N. Halsted st.

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

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

Galit derėtis.

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

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Geriausia vieta *as» su 00 rolelių ir benčiumi, $75, Atsifiaukit greitai. Priežastis pardavi- i

i turi būti ca.sh. 2918 Milwuukee. Avė. mo, savininkas turi 2 bizniu.

REIKIA DARBININKU. \vw -- -- »--- -.
KELI JAUNI vyrai 17 iki 35 me

tų gali uždirbti gerą algą dirbdami 
ir besimokindami 1 
geležinkelių. Veikit greit. Mgr.

30 North Dearborn St.

PARDUOSIU grojiklį pianą, taip 
kaip naujas, už $85, su 75 roleliais Brighton Parke, 
ir benčiiuni, cash. Mr. Rudaitis, 
6512, So. Halsted St.

Išsimaino 2 flatų mūrinis namas, 
mainysiu ant kito 

oinamo; namas turi būt ant Town 
Lake. x

PADAVIMUI delikatesen ir gro- 
sernė, netoli t ransf erinio kampo, 
yra geri fikčeritil ir stakas, par
duodu dėl senatvės. 155 \V. 59 St.

F. G. Lucas & Co.
4108 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 5107.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Ma’evojam ir popierųojam. Ui- 
laikoni malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANCIONIS, Prez.

PARDAVIMUI jewelry Šnpa, ma-
PARDAVIMUI biznio namas su 

bizniu : 2 flatai ir poolrumis. Tirštai
telegrafijos prie vieta, mažai pinigų teikia, piie- apgyvento] vietoj, 11628 Wentworth 
greit. Mgr. .sužinosit yeL\ullį» 1^i‘.l<y,cnos’ Avė. Kreipkitės pas savininką:
rborn St. 1739 So- "als','<l SL 1,011 )M'3- . J. BALKIS,

REIKIA dviejų vyrų pardavinėti, 
automobilius, suteikiama kliubo na
rystė ir daug pagelbos. Vikrus vyrai 
kurie nebijo darbo, gali uždirbti virš 
$100 į savaitę. Patyrimas nereikalin
gas. Mes išmokinsime jus. Nuolat 
clarbas. Atsišaukit nuo 10 ryto 
3 po pietų. Pasimatykit su 

M R. ROBERTSON 
arba MR. GREEN 

TOURISTS MOTOR SERVICE, Inc.
• 2300 So. Michigan Blyd.

iki

ADAM SCHAFF PIANAS dv-' 
kai. Jus tik užmokėsite už at
vežimų į savo namus. Atsilan- 
kykit 1 11. 1538 W. Chicago 
avė.

Calumet Grove, Blue Island, III.
Tel. Blue Island 48 arba Pullman 

3255.

LABAI PIGIAI—pardavimui medi
nis, 2 flatų po 6 kambarius, krautuve 
iš fronto. Atskirai 2 lotai šalyj 5133 
W. Roosevelt Rd., Cicero, III.

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130

REIKALINGAS senyvas žmogus 
i restaurąntą dėl plovimo indų, ge- 

1 ras užmokesnis ir valgis su ruimu. 
Atsišaukite: 1852 Milvvaukee Avė.

' I
Kiekvienas musų praleistas dole-' 

na sudaro nematomą juostą 
ų ir kiekvienas centas atlieka 
am tikrą darbą. Praleisdami cen

tą paskui centą, doleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei-j 
džiate pinigus. / 
tie pinigai uždirbtų jums jei padfr•! 
tumčt juos į banką ar spulka?

uždirba po 
kiekvieno 
kiek jus 

loikvtumėt j

ceo-

PARDAVIMUI groserio, kendžių, 
cigarų, mokyklos smulkmenų, rūky
tos mėsos krautuvė. Biznis išdirbtas 
gerai. Parduosiu pigiai, 732 W. 19 
Street. Greit turi būti parduota.

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

Tel. Lafayette 8705—8.7OC

RUBIN BROS.

REIKIA VYRŲ
Namų statytojai ir real estate 

firma turi vietas dėl 
salesmenų.

10425 Michigan
Tel. Commodore

2 vikrių

avė.
0808

REIKALINGAS painteris prie 
namų darbo — turi būt patyręs ta
me darbe. Atsišaukite sekamu ad
resu: 1843 So. Halsted st.

RAKANDAI
Atsiminkite, kieki PARDAVIMUI 4 kąmbarių furni- 
tų jums jei padft-! čiai. 2 lovos,, patalinė, 2 komodos,

Naujienų. Spulka.
116.OO gryno pelno ant 
$100.00 — parnislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark
anie taupymo budus, _____ ...
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

N A U J JENŲ SPULKA.
17M» Sn HaliW«t.

nu sekretorių 
O nuo su-

i valgomojo kambario setas, 3 šmotų 
parlor setas, gazinis pečius, minkštų 

,o anglių šildomas pečius, lėnoleum 
9x12, karpetas 8x10. Viskas kaip naų- 

H ja, vartota 3 mėnesiai. Naujas Ford 
Coupe. Parduosiu viską kartu arba 
po vieną. Pąrduodame, nes apleidžia
me’ Chicagą j šiltus kraštus. Kas įie
ško bargenų, gali kreipties.

1517 Sp. 49th Avenue 
1-ipoę lubos 
Cicero, III. *

Birutės choro dainų pamokos į- 
vyks Sausio-Jan. 27 d. Mark Whitc 
Parko svet. 8 vai. vak.—Birutė.

a v Juos pačius kambarius galit paim- Ro.eland. —- LSM, Ratelio į, 3945 Parnell avė. Michigan 072L 
repeticija dramos “Gadynės 
“Žaizdos” bus ketverge, Strumi- 
lo svet. — Valdyba

ANT pardavimo 4 ruimų rakan
dui, tiktai 3 mėnesių vartoti. Ir

PARDAVIMUI

PARDUOSIU savo vargonus ir 
fonografą už $55, pasimatykit su 
manim. 6136 S. Halsted st. t fl. | ^ąųjaS 2 augštų mūrinis namas, 

4—4 kambarių, yra skiepas ir vi.š- 
kai, moderniškas, randasi prie 47 
Pi., bloko į vakarus nuo Wes- 
lern Avė. Parduosiu išmokėjimais. 
Savininkas ant vietos.

2422 W. 47th Pi.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Seniausia ir geriausia vieta šioj 
apielinkėj, arba mainysiu ant mažo 
namo arba mažesnio biznio. Įplaukų 
apie $100.00 j dieną. Pardavimo prie
žastis, nesutikimas partnerių.

1967 Canalport Avenue 
Roosevelt 4395

PARDAVIMUI už $35,000, 4
______ __  flatų namas, po 5 kambarius, ap-

FlKčERlAi bučernės pardavimui dildomi miegamieji poičiai, Ke- 
pigiai. 1143 E. 93rd St., Tel. Chester- wanee boileris, langai apsaugoti 
— ____________________nuo vėjo, paipos asbestu deng

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

field 2736.

CICERO
PARDAVIMUI Radio ir Electric 

šapa, geroje vietoje; biznis išdirbtas 
jrer daug metų. Parduosiu už priei
namą kainą. Priežastis pardavimo, 
išvažiuoju j kitą miestą. Atsišaukite 
vakarais.

4841 W. 14th St.

PARDAVIMUI kriaučių šapa, 
su gerais įrengimais, darbo iki 
davaliai. Norinčiam dirbti11 gera 
ateitis, gausit bargeną. Priežas
tis pardavimo svarbi. F. DEGI
MAS, 804 W. 31st St •

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

Phone Brunswick 3931

pianas vertės

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė.

CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

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

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St 
Tel. Roosevelt 8500

PARDAVIMUI namas su što- 
ru arba mainysim į lotą, auto
mobilį, grosernę ar bučernę. 
šaukit Yards 1457.

F. Cicou'

MAINYMUI
Turiu naują 2 flatų narna 

Hoseląnde, mainysiu į gerą biz
nį arba farmą. Savininkas.

10425* Michigan avė.
Tel. Commodore 0808

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran
tų, Kendžių, Be- 
kernių. M u 8 |

speciai urnas, Geras patar 
na v imas. žemos kainos, 

bostheima, 1912 So. State St.

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausis iŠ lietuvių, kur duoda 

uzganėdiniiną. Įvedani elektros dra- 
taisoni elektros reik- 

W ^S’a/‘k?erius ir tt.cPh&n Electric Co. fnot inc) 
^22 So. Halsted St.. Chicago 

Phone Victorv 7452

Pranešimas Brighton P" r ko 
Lietuviams

Pranešu visiems Brighton Parko 
lietuviams, kad aš aprūpinu šitos 
apielinkės lietuvius “Naujienoms” 
kasdie anksti, išryto, pertat, kurie 
norit** rauti “Naujienas” kasdie ryt
mečiais per išnešiotoją, malonėkite 
duoti man žinią žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South 
Fairfield Avė., Tel. Prospect 1887.

PARDAVIMUI grosemS ir bučer
nė arba mainysiu j mažą namą.

4533 So. Richmond St.-

GROSERN® ir bučernė, geras pir
kinys už cash arba mainysiu j ką 
nors. Monroo 2688.

PARDAVIMUI cigarų krautuvė, 
įsteigta per 1(1 metų. Bargenas. 
4342 S. Ashland Avc.

PARDAVIMUI grosernė su 
visais stubos rakandais. Del 
greito pardavimo pigiai nupirk
si!. Priimsiu ir pusininką.

3232 So. Lo!\ve avė.

TURIU parduoti savo $800 ver
tės grojiklį pianą, su benčium, vo
leliais ir kabinetu už $115. Pri
imsiu $50 cash ir po $10 į mėnesį. 
6136 S. Halsted st. 1 fl.

MOTERIS priversta mainyti 3 
flatų mūrinį namą gražioj apielin
kėj, garu šildoma, mainys ant bile 
namo bile kur, tiktai pečium kūre
namą arba ką kas turit. Agentams 
komišinas. 901 W. 33 st. Yards 4669.

STANKO — ncslor

Dabar yra laikas statyti namus
DALEISKITE sutaupyti jums pi

nigų jei manote statyti sau namą, 
pasimatykit su mumis tuojau, 
jums stoka pinigų, mes jums 
sknlinshn. Contractor, 

10425 Michigan avė. 
Tel. Commodore 0808

pa.

f


