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Vatikanas nori įeit į
Tautų Sąjungą

Kerenskis apie komunizmą 
ir fašizmą

Ir vienas 
reiviški 
žmonių

ir antras esu a t žagu- 
judėjimai, einu prieš

67 asmenys žuvo teatro 
gaisre Rusijoj

NEW YORI^AS, kovo 10. — 
Pasikalbėjime su laikraščių re
porteriais Aleksandras Kerens
kis, buvęs pirmos Rusijos re
voliucinės valdžios galva, kuris 
nesenai atvyko į Jungtines 

Komunizmas ir fašizmas tai du j 2Tnlzmi! ir 

broliai, sako Kerenskis
Vatikanas norįs įstoti

Tautų Sęjungon '
67 asmenys žuvo teatro 

gaisre Rusijoje
Tautų diplomatai labai nustebę 

dei tokių Romos papos pre
tenzijų

kovo 
bega-

GENEVA, Šveicarija, 
10. - Tautų diplomatai 
lo nustebo gautu Genevoj pra- 
nelimu, kad Vatikanas planuo
jąs paduoti aplikaciją Tautų 
Sąjungai ir prašytis priimti jį 
Sąjungos nariu.

Tautų Sąjungos konvencijos 
pirmas straipsnis nusako, kad 
nariu* gali būt priimtos tik sa
varankės valstybės, dominijos 
arba kolonijos. Vatikanas • tad 
turėtų įrodyti, kad jis yra1 sa
varankė valstybė, tuo tarpu 
kai yra žinoma, ir patsai Vati
kanas iki šiol tvirtino, kad sa
vo santykiuose su Italijos val
džia jis neturi pilnos sovereny- 
bės.

Italijos atstovas Tautų Są
jungos taryboj, Scialoia, pa
klaustas, ką jis apie tai ma
nąs, atsakė klausimu: “Ar gi 
Vatikanas yra valstybė?”

Gaisrą pagimdė apvirtus kero- 
sino lempa; daugiausiai žuvo
moterų ir vaikų j

septyni

VOLOGDA, SSSR, kovo 10. 
— Sievero Dvinsko miestely 
kratomųjų paveikslų teatro gai
sre žuvo šešiasdešimt septyni 
asmenys, daugiausiai moterys 
ir vaikai. Dvidešimt
ajidegę kūnai jau išimti iš de
gėsių, bet dar keturių dešim
čių pasigendama. ' 
švenčiama* tarptautinė moterų 
emansipacijos šventė, ir gaišią 
pagimdė apversta netyčiom ke- 
rosininė lempa. Ugnis Išsiplėtė 
su tokiu smarkumu, kad iš su
sirinkusios publikos nedaugelis 
tesugebėjo pabėgti.

fašizmą šitaip pasakė: 
“Komunizmas ir fašizmas 

yra demokratijos idėjos* prieše- 
nybės. Jie yra skirtingi savo 

.dažu ir laipsniu, bet jų priešin- 
Igumas demokratijos idėjai abu- 
>du juos jungia daiktam Ir ko
munizmas ir fašizmas savo es
me yra reakcingi, dėl to, kad 
abudu yra priešingi individua
linei laisvei.”i

Paklaustas, ar 
kad šiandykšėioj 
suomenėj yra 
laisvės, Kerenskis atsakė: i 

“Taip. Antra vertus, viso-! 
kia laisvė yra relatyvi. Juk 
daug yra ir amerikiečių, kurie 
nėra patenkinti socialinėmis 
sąlygomis Amerikoje, bet tai ir 
gerai, žmonės, kurie nesiten- 

yra sočiai i- 
progreso

Teatre buvo kiną tuo, kas j 
Hnn mnhn n nini pvnliiw»ininl

Meksikos maištininkai ka 
riuomenės sumušti

Daug maištininkų buvo suim
ta ir kaip banditai sušaudyta

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
10. — Iš Carrizalo, Jalisco val
stijos, praneša, kad ten įvykęs 
stiprus susikirtimas tarp maiš
tininkų ir federalinės kariuo
menės, generolo VValdo Garzos 
vadovaujamos. Kautynės ėju
sios per keletą valandų. Maiš
tininkai pagaliau buvę sumušti 
ir pabėgę į kalnus. Daug maiš
tininkų buvę suimta 
sušaudyta.

Guerrero valstijoj 
i vo sušaudyti trys 

‘f i sugauti beardą geležinkelio bė-•lamente dėl galu-| . ’

Dabar ji nori nepuolimo 
pakto su Rusija

Rumunija džiaugiasi, kad alian- 
tai galutinai pripažino jai 
Besarabiją

ir čia patVIENNA, Austrija, kovo 10.
— Telegrama iš Bucharesto 
praneša, kad Rumunijos užsie-1 
nio ministeris Mitilineau. kai-! 
bedamas par 
tino aliantų pripažinimo Ru
manijai Besarabijos, pareiškęs:

“Vienu įkyriu klausimu 
mums dabar liko mažiau. Ru- 
manija niekados nebus linkus 
agresingiems žygiams. Ir iš 
tiesų, dabar, kai ginčas dėl Be
sarabijos tapo pabaigtas taip, 
kad pasaulis jau žino, kur bai
giasi Europa ir prasideda Ru
sija, .Rumunija pasiūlys Rusi- vo savo ambasadorių Hovvardą 
jai daryti nepuolimo sutartį.

vakar bu- 
asmenys,

gius.

Anglija pritaria trijų vai 
stybiy konferencijai

WASHINGTONAS, kovo 10.
Britų vyriausybe instrukta-

jis manąs, 
rungtynių vi- 
individualinės

yra 
niai evoliucininkai ir 
žadintojai.

Kerenskis, 
kur pasauly 
šiandie nesą 
kaip kad Rusijoj.

pasakė, 
darbo 

taip

kad nie- 
žmonės 

prispausti,

Tegul Bulgarija amnes 
tuoja savo politinius

Toks Belgų socialisto ministe- 
rio pareiškimas Lygoj susie-
Icjo Chamberlainą

GENEVA, Šveicarija, kovo 
10. — Tautų Sąjungos tarybos 
posėdy Emil Vandervelde, Bel
gijos užsienio reikalų ministe- 
ris socialistas, šiandie turėjo 
ginčų su Britų užsienio minis 
teriu Chamberlainu. Svarstant 
priemones Bulgarijos pabėgė
liams padėti, Vandervelde pa
sakė, kad Bulgarija tegul am
nestuoja savo politinius kali
nius ir tuo nušluoja baisiųjų 
įvykių pėdsakus.

Chamberlainas pareiškė, kad 
Tautų Sąjungos taryba nega
linti maišytis į bet kurios val
stybės vidaus reikalus; kaip 
tarptautinis kūnas ji turinti 
respektuoti suverene* teises.

Vandervelde atkirto, kad jis 
tą žinąs ir sutinkąs; jis 
pareiškęs savą nuomonę.

Sąjungos taryba pritarė, 
laisvajam Dancigo miestui 
tų duota paskalos.

tik

kad 
bu-

KONTESTAS 
“NAUJIENŲ”

“Naujienų” Kontestas 
Apie šimtas vyrų ir moterų 
cagoje, apielinkėse ir po visą, 
plačią Ameriką, kur lietuviai 
skaitlingiau įsigyvenę, dirba 
kaipo kontestantai, kelime “Nau- 
jienų” cirkuliacijos, pardavinė
jime “Naujienų” skelbimų ir 

knygų kortų.
“Naujienos” ragina visus sa

vo skaitytojus, visus draugus ir( 
pritarėjus, teikti visokeriopą pa
ramą veikiantiems “Naujienų” 
kontestantams, kad jiems sek-

Washingtone priimti ^Jungtinių 
Valstijų pasiūlymą laikyti tri
jų valstybių — Jungi. Valsti
jų, Anglijos ir Japonijos — 
laivynų apribojimo konferenci-

Geležinkelio telegrafis
tai gauna daugiau algos

j prezidento Coolidge’o pa
eina. siūlymą tokią konferenciją lai- 
Chi-'kyti Japonija dar nėra

- i kius, bet manoma, kad
■ ; sutiks.

atsa- 
ir ji

Žuvo Japonų laivus su 
49 žmonėmis

10. — 
val-

Maru,

TOKIO, Japonija, kovo
Pasigendanti nedidelio 
džios laivo 
kurs vakar
pagalbos. Laive buvo keturias- 

tu7i’uT’’j7id«t7’triūsą" labui dešimt devyni žmonės, jų tarpe

Kirišima 
bevieliniu šaukės

“Naujienų” laimėti kuodidžiau- 
sias dovanas.

dvidešimt septyni 
Bijoma, kad laivas 
žmonėmis nebūtų 
karo laivai ieško jo.

studentai.
sip visais

BETHLEHEM, Pa., kovo 10. 
— Lehigh Valley geležinkelio 
telegrafistai, priklausantieji 
Railway Telegraphers unijai, 
laimėjo 1 cento valandai prie
do prie dabartinių savo algų.
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Princėsa Elvira De Bourbon y Bourbon, kurį duoną pelno 

Paryžiuj gamindama saldainiams dėžutes. Jos du sūnūs tarnaujo 
šoferiais.
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Sovietai protestuoja | Italijos valdžia suėmė vo 
Pekino valdžiai kiečiy reporterįPekino valdžiai

Reikalauja paiiuosuoti Borodi- 
no žmonų ir tris kitus areš
tuotus sovietų kurjerus

Užgavęs Italijos garbę pasiųs
tomis laikraščiui fotografijo
mis iš Sicilijos darbininkų 
gyvenimo

Žmonių riaušės per sovie
tų rinkimus SSSR

MASKVA, vas. 11. (Elta).— 
“Izviestija” praneša apie masi
nius teroro aktus per tarybų 
rinkimus. Kamiševkos sodžiuj, 
Samaros gub., po rinkimų į 
valsčiaus tarybą, tuo jnetu, kai 
nauja tarybos sudėtis perimi- 
nėjo reikalus, šautuvo šuviu 
pro langą buvo užmuštas nau
jos tarybos sekretorius ir su
žeisti trys jos nariai. 1 Kaml- 
ševką skubiai išvažiavęs pro
kuroras ir GPU (Čekos) at
stovai. ’ .

Guseine, Baku apyg., per 
rinkimus “buožės”, iš kurių 
buv(f atimtos rinkimų teisės, 
puolę rinkikus. Savo puolimą 
motyvavo neteisėtų rinkimų 
teisių atėmimu. Susirėmimo 
sėkmėj iš abiejų pusių daug 
žmonių sužeista,

Rusakove, Maskvos gub., per 
rinkimus į valsčiaus tarybą bu
vęs užmuštas vienas ūkinin
kas, kritikavęs susirinkime bu
vusią “buožišką” tarybą.

Arginskio valsčiaus taryboj 
“buožės” kėsinęsi nužudyti 
vieną aktingą tarybos ir rin
kimu komiteto narį Kurt Asi
rą, kuriam buvusi pramušta 
galva. Jis išs:gelbėjęs iš “buo
žių” rankų tuo melu, kai jie 
manydami, kad jis užmuštas, 
ruošęsi užkasti jį į Ž&nę.

Reikalaus francuzy išsi 
kraustyti iš Reinlando

GENEVA, Šveicarija, kovo 
10. — Pasikalbėjime su spau
dos atstovais Dr. Streseman- 
nas, Vokietijos užsienio reika
lų ministeris, pasakė, kad ne
trukus Vokietija of icialintgi 
pakeisianti klausimą dėl Reino 
krašto ir reikalausianti, kad 
tas kraštas butų franeuzų eva
kuotas. Pasaulis turįs supras
ti, pasakė Stresemannas, kad 
laikymus svetimos kariuomenės 
Vokiečių žemėj visai nebesud - 
rinamas su viešpataujančiomis 
šiandie taikos sąlygomis.

Sovietų Rusija įtūžus 
ant Italijos

Patvirtinimą pakto dėl Besara
bijos vadina atviru nedrau- 
gingumu Maskvai

ŠAN1 LAJUS, Kinai, kovo 10.
— Praneša, kad Britų chaige 
d’affaires O’Malley keliaująs į 
Pekiną bandyti išvaduot Boro- 
dinienę. Kantono valdžios pa
tarėjo Mykolo Borodino žmo
na. Ji buvo kartu su kitais ru
sais suimta, kai praeitą šešta
dienį generolo čang’ TsuanČa- 
no, šiaurės Kinų armijos vado, 
kareiviai sugavo sovietų val
džios garlaivį Pamiat Leniną.

Šiaurinių Kinų armija garlai
vį Pamiat Leniną vartoja da
bar transportavimui kareivių 
į centrus, kur gen. Čan»g Tsu
nčanas daro bandymų sulaiky
ti Kantono nacionalistinę ka- dienos italų ir fašizmo neapy- 
riuomenę.

šiaurinių Kinų vadas 
nas, kad rusų laivas 
Leniną buvęs suimtas 
kad jis gabenęs tonus 
pandos literatūros prieš 
nių Kinų armijas.

Tuo tarpu sovietų 
valdžia pasiuntė Pekino vai- • zempliorių, kuriuose 
džiai dvi notas, reikalaudama, spaudintos Sicilijos

ir trys darbininkų ir jų gyvenimo s. 
kurjerai, lygų fotografijos.

kartu su ja areš-' 
tuojau paleisti.

ROMA, kovo 10. — Fašistų 
vyriausybė areštavo Karlą l)e- 
liusą, Vokietijos pilietį, berli- 
niškio Ulustrierte Zoitung foto
grafą, kaltinamą dėl peržengi
mo naujojo valstybės saugumo 
įstatyjnp tuo, kad skleidęs foto- 

žemin’ama 
užgaunamas

įrafijds, kuriomis 
krašto garbė ir 
valstybės galva.

. Pasak laikraščio
Roma, Dejius nuėmęs ir savo 
laikraščiui pasiuntęs fotografi
jų, kurios buvę atspaudintos 
“dar su veidmainiškais para
šais, įkvėptais biauria šios

II Popolo d i

kantu.”
Kalbamos fotografijos buvo 

Pamiat, Sicilijos sieros kasyklų darbi- 
del to, ninku atvaizdai. Popolo di Ro- 
propa- rna sako, kad policija,*padarius 
šiauri-! Deliuso namuose kratą, radus

aiški-

Rusijos kitų Vokietijos laikraščių e*- 
j buvę at

kasyki ų

Prapuolusieji Urugva
jus lakūnai atsiradę

MASKVA, kovo 10. — Itali
jos ratifikavimas sutarties, ku
ria buvusi Rusijos Besarabijos 
gubernija galutinai pripažįsta
ma Rumanijai, uždegė visą 
sovietų spaudą ir Maskvos val
džia veikiausiai darys griežtų 
protestų.

Sovietų valdžios organas Iz- 
ratifikavimą 

nedraugingu 
aktu”, kuris 

draugingus

viestija Italijos 
vadina ■ “atvirai 
sovietų Rusijai 
gresiąs suardyti
santykiu^ tarp abiejų valstybių.

kad Borodino žmona 
kiti rusai, 
kurie buvo 
tuoti, butų

sovietų

nesą nužudyti

PEKINAS, Kinai, kovo 
Tsolino štabo

Jang Julin 
kad girda/, 

garlaivy Pa-

Rusai

10.
Maršalo čang 

viršininkas gen. 
šiandie pareiškė, 
buk areštuotieji
miat Leniną trys rusai buvę 
Čango įsakymu nužudyti, esą 
neteisingi. šanhajaus gynėjas, 
gen. čang Tsunčanas, pranešęs 
Pekinui, kad visi areštuotieji 
rusai esą laikomi Tsinane kaip 
nelaisviai, bet kad su jais ge
rai elgiamos.

ORRS.
Chicagai ir apielinkei federa

linis »oro biuras šiai dienai pra- 
nušnuJ u:

Gali būt lietaus; nedidelė
temperatūros atmaina, stipro-

Kad kunigai nebegalėtų 
kurstyt žmonių

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
10. Del atsinaujinusio maiš
tininkų bandų siautimo Du ran
go valstijoj, Meksikos vyriau- kas, daugiausiai pietų krypties 
sybė įsakė visiems toj valsti- vėjas, 
joj katalikų kunigams suvykti 
į D u rango Miestą.

DANVILLE, III., kovo 10. — 
Potomac’c sudegė gyventojo 

žuvęs. Du'Haven Sheets namai. Ugny
Ižuvo ir namų šeimininkė.

Vakar temperatūros buvo 
minimam 34% maksimam 
Fahrenheito.

62°

šiandie saulė teka 6:10, 
džiasi 5:51 valandų. Mėnuo 
džiasi 3:09 valandų ryto.

lei- 
lei-

Tenka priminti, kad Alfredo 
Rocco, Italijos teisingumo mi- 
nisteris, buvo nesenai viešai 
užtikrinęs, jogei naujasis vals
tybės saugumo įstatymas už
sienio laikraštininkams nebu
siąs taikomas.

$290,000,000 Britų 
laivynui

LONDONAS, kovo, 10. —Di
džiosios Britanijos laivyno iš
laidų 1927 metams numatyta 
58 milionai svarų sterlingų 
(290 milionų dolerių), tai yra 
100 tūkstančių svarų mažiau 
ne kaip praeitais metais.

VALDININKO NUSIŽUDY
MAS

SANTJAGO, Čilė, kovo 10. - 
Nusišovė buvęs vidaus pajamų 
biuro di^oVctori iis, Alfredo 
seco. Buvo susekta, 
sąskaitoje truko kelių 
^esų valdžios pinigų, 
nusižudė, kai policija 
į namus jį suimti.

I< io- 
kad jo 
miliony 
Rioseco 
atvyko

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
10. — Gauta žinių, kad Urug
vajus aviatorius Tadeo Larre- 

• Rorges ir jo trys (iomp-.mijonai. 
prapuolAsieji nuo laiko kai pra
eitą savaitę jų aeroplanas su
sikūlė, šiandie atvykę i Cape 
Jubi.

SMARKIOS PIJGOS (’OLORA- 
DOJE.

Anglijos karalius keičia 
savo titulą

DENVER, Colo., kovo 10. — 
Pietų Coloradoj šiandie vėl 
siautė smarkios sniego pūgos. 
Sniego buvo tiek priversta, kad 
susisiekimas vieškeliais, kai 
kur ir geležinkeliais sutrukdy
tas.

LONDONAS, kovo 10. 
Karalius Jurgis V. pakeitė 
vo titulą. Nuo šio laiko jis ti
tuluosią nebe “Dievo malone 
Didžiosios Britanijos ir Airijcs 
karalius,” bet “Didžiosios Bri
tanijos, Airijos ir Britų Domi
nijų karalius.”'

sa-

PAŠOVĖ 4 BUTLEGERIU3;
SUĖMĖ $42,000 SVAIGALŲ

I*OTVYNIAI FRANCIJOJ
GAHORS, Francija, kove 10. 

— šioje Francijos daly kilo di
deli potvyniai. Upės, išėjusios 
iš krantų plačiai užliejo slėnes
nes vietas. Cahors miestas tel- 

I kšo vandeny. ’ Padaryta daug 
i žalos.

kovo 10.
prislpa-

LONDONAS
James Stratton, 26 m 
žino, kad prieš dvejetą savai
čių jis užmušęs savo mylimąją. 
Teismas tęsės vos penkias 
nutes. Kaltininkas buvo 
smerktas mirties bausme:.

MEMPHIS, kovo 10. —

mi- 
pa-

Pe-

DETROIT, Mich., kovo 10.—
Kovoj, su daugiau kaip dvide
šimt tariamų butlegerių polici
ja l^etUris jų pašovė, kiti išbė
giojo. Policija suėmė penkis „ .... _ . 1 1 Pottscamp (Miss.) State ban-vezimus svaigulių gėrimų, ver- . .. . , (moa™ • • <ii • .ka, išsigabeno $12,000 pinigais tęs apie 42,000 doleriu. I. ‘ ...ir vertybių popieriais.

1  .................... " "B. " 1 ■ 1 1 ■

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS '
SAUGUMAS

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

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

'T’olejęi'tt.fviolc i€ pini&vasi Lietuvon per N AUJ IFN A S, 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.

MOKINYS PASIKORĖ
MARIETTA, Ohio, kovo 10. 

■—*- Nenorėdamas lankyti pamo
kų pasikorė Clyde Seevers, vie
tos vidurinės (high) mokyklos 
mokinys. * 11

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Ch

S
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Six itibes ‘OneControl

Gražus Walnut Kabinetas, 6 Tūbų 
Vienu Kontrolių

Už $89,50 '
Dabar proga yra kožnam už mažą kainą gauti mu
ziką, žinias iš oro, kas tik patinka ir iš visur.
Pamatyk pas Budriką arba pašauk Boulevard 4705.

: KRAUTUVE RADIOS, PIANAI, PHONOGRAFAI

Rhinelanden Wis.
Gyvenu čia jau kelis metus, 

bet dar neteko matyti lietuvių 
laikraščiuose žinučių iš šio 
kampelio. O betgi Rhinelander 
yra gerai žinomas tarpe ameri
kiečių, nes tai yra vasaros ato
stogų miestas. čia yra tikra 
Lietuvos* gamta ir oras. Taip
gi yra daugybė nedidelių kalnų 
ir kalnelių, o pakalnėse visur 
ežerai: 60 mylių radiuse yra 
236 ežerai. Yra daug tokių 
ežerų, kurie yra apstatyti va
sarnamiais ir gražią dieną visi 
ežerai pilni valčių; yra ir labai 
gražių ir puošniai įtaisytų val
čių. Pats Rhinelander yra 
švarus miestelis, turintis virš 
7,000 gyventojų, stovi tarp 
dviejų upių. Sulig Chamber of 
Commerce raporto, 1922 m. ke
liu, išeinančiu j šiaurę ir vaka
rus per 3 vasaros mėnesius 
pravažiavo 28,000 automobilių, 
o 1920 m. pravažiavo jau 180,- 
000 automobilių. Apskaitoma, 
kad 1926 m. Hhinelandcr aplan
ke, 3,000,000.

Lietuviu Rhinelandery nėra 
daug. Yra tik apie 4 šeimy
nos, kurios užsiima^ bizniais. 
Lietuviai turi 3 nedidelius luo
telius, 1 bardvvare sankrovą ir 
3 senovinius saliunus. Bet apie 
Rhinelander yra keliolika lie
tuvių ūkininkų ir veik visi jie 
pasiturinčiai gyvena, štai .L B. 
atvažiavo 1919 m. rodos, iš (’.hi- 
cago, turėdamas $3,200. Turi 
pačią ir jauną dukterį. Pora sa
vaičių atgal paklausiau jo, kiek 
jis norėtų už savo ūkį. “Be 
$16,009 neduočiau”, atsake jis. 
S. K. pirko 1921 m. ūkį už 
$11,000. Bet dabar neduoda be 
$30,000 ir tiek yra verta.

Čia žiemos yra kiek ilgesnės, 
bet kad oras lyras, tai niekas 
į šaltį dideles domės nekreipia. 
Žolė ne paprastai didele auga, ir 
tai nežiūrint ar lietinga, ar sau
sa vasarA, - visada pripjauna 
kiek reikia. Karvės todėl ne
sustoja ne žiemą davusios daug 
pieno, tad ūkininkai iš karvių 
daro didelį biznį, čia taipjau 
gerai auga bulvės ir jei kada 
būna augėlesnės kainos, tai vie
nus metus užmoka už ūkį. štai 
pereitą rudenį S. P. pardavė 
bulvių už $19,000, o (L W. 
už $16,000. čia yra žemė, kuri 
nesibijo nė daug lietaus, nė 
sausumos. Oras gi ir žmones 
atgaivina. Pasitaiko, kad atva
žiuoja iš miesto sunykę, bet čia 
atgauna sveikatą ir daugiau į 
mkstą nebenori gryšti.

šiaurinė \Visconsino dalis su 
laiku labui pagarsės, čia nėra 
ne baisių viesulų. Per 26 me
tus čia buvo tik viena viesulą, 
kuri ėjo 150 pėdų platuma ir 
nugriovė kelias šautos, bet nė 
vienos gyvasties neprarasta.

Kad butų čia Lietuvos gegu
tė, tai neatskirtum šio krašto 
nuo musų gimtinės šalies.

—M. A. Sharka.

NAUJIENOS, Chleago, UI.

“DIAMOND NUDAŽO”
BILE DUBUS, DRAPERY

Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus nu- 
rodymus, kad 
kiekviena mote
ris gali nuspal- 
vuoti švelnia 
spalva arba nu

dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, velsčių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

Nusipirkit Diamond Dalyvių 
— ne kitokios rųšics — ir pa
sakykit aptickoriui ar materio- 
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas*.

DEL APRŪPINIMO 
MOTIN

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Alam* akyriaj* mes laikas 

nuo laiko gvOdenolmo ral- 

kalas (domius bastantiems 

molinoms Ir motinoms jau

ną kOdikią.

KOdikly aprūpinimas ir pa- 

nijlmas yra dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai ir tautai 

ir mea jaugiame, kad tai 

yra dalykas, kurj mea tu

rime rtguUarUkals laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 

pergvUdeatL

STRAIPSNIS 5

Kūdikio Pirmos Drapanos.

kUDIKIų 
EROVės skYRIUS

Sekanti dalykai iš drapanų yra rei
kalingi kūdikiui ir turėtų buli jau iS- 
kalno aprūpinti:

1. Keturi tuzinai parišaių:
2. Keturi flaneliniai pilvo saistai:
3. Dvylika baltų niaiškinėlių;
4. Keturi naktiniai marškinėliai;
5. šeši flanelio apatinei(gertrude);
6. Du žipopeliai;
7. Trys apatiniai marškinėliai;
8. Lakštas špilkų;
9. Viena blešinė Talcuni pautlerio;

10. Vienas šmotas muilo.

Nors daugeliu atvejų sveikas ir 
normalus kūdikis nereikalauja gydy
tojo priežiūros, bet tai tik laimingas 
sititikimas nevisada pasitaiko. Kuo
met kūdikis nėra sveikas arba neau
ga kaip reikia motina neturėtų kreip
tis prie gydytojo. Iš kitos pusės 
normalus vaikas gaudamas tinkamą 
priežiūra ir maistą, pieną k-”tų arba 
Borden’s Eagle Pieną, jei kratų nėra, 
privalėtų išaugti j sveiką, normali 
vaiką. Milijonai ir milijonai ir mili
jonai kūdikių išaugo j sveikus ir vik
rius vaikus per kombinavimą geros 
motiniškos priežiūros ir maistingumo 
esančio Borden’s Eagle Piene.

Prisiėjus išauginti jūsų vaikučius į 
stiprius ir sveikus vyrus bei moteris, 
niekus nėra taip svarbu pirmose die
nose, kaip maistas. štai kodėl žmo
nės senai metė bandinėjimus. Išmin
tingieji neima šansų. Jei motinos 
pieno neužtenka, jie tuoj pradeda pe
nėti Borden’s Eagle Brand Pieną. 
Pasinaudokite pasimokinimais tūks
tančių vaikų per paskutines tris gent- 
kartes. \

a 3417-21 So. Halsted Street t
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTYV^_______ Cxxxxxx*xxxxxxxraxxxxTYYYYx?

VAIKAI REIKALAUJA

Peržiurėkit savo gyduolių dėžę. 
Kiekviena šeimyna turėtų turėti pil
ną gyduolių dėžę su būtinomis gy
duolėmis. Vienas dalykas, tai tas, 
kad joje turi rastis slovikelis Turpo. 
Turpo yra grynas terpentinas, kuris 
neturi nemalonaus kvapo ir degini
mo. Yra puikios gyduolės nuo slogų 
ir krupo. Jūsų Maistininkas parduo
da jas.

“CASTORIA”
Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus

Skaityk atydžiai kas savaitę šiuos 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

Motinos! Fletcher’s Castoria 
yra jau vartojama virš 30 me
lų kad apsaugojus vaikus ir 
kūdikius nuo Užkietėjimo, žeg- 
čiojimo, Wind Colio ir Diar- 
rhea; prašalina kilantį pas juos 
karštį, ir reguliuoja skilvį ir 
žarnas, pagelbsti suvirškinti 
maistą, suteikia naturalį miegą 
be opiates. Tikros gyduolės tu
ri šį parašą.

KENOSHA, WIS,
Nekėlioj, Kovas 13,1927

American German Svet.
Atsibus labai įdomios 

, prakalbos
Pradžia nuo 2:30 vai. po piet 

Kalbės F. ZAVIST 
Iš Chicago, III.

Įžanga liuosa, nebus kolektų 
Rengia ir kviečia T.B.S.S.

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

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

United
States Lines
P 110 s. Dearborn St., Chicago q
K. 45 Broadv/ay, Naw York City

DR. J. F. KORECKI
Gydytojas, Chirurgas, Akušėras 

1574 Mihvaukcc A v., k a m p. Robey 
Ofiso valandos: 10-11, 2-4 ir 7-8

Ofiso Pilone: Humboldt 5853 
Res. Pilone: Humboldt 7408 

h!l—i.... — ....... I Į *

Planuokite dabar praleisti 
gražų pavasarį 

LIETUVOJE 
Nupiginta ten ir atgal kelionė 
v trečia klesa į 

LIETUVĄ
tik $203.00 ir. brangiau per 

Cherbourg ar Bremen 
PAMISLYKITE apie gražias pavasario 

dienas Jūsų tėvynėje I Žiema jau nyksta, 
pavasaris už kelių savaičių bus čia.

Jei planuojate keliauti j Lietuvą, tai apsi
mokės patirti apie neprilygstamus patogu
mus—daug maisto, erdvus kambariai, 
draugiškumai— kūrins rasite ant laivų val
domų ir operuojamų Suvienytų valstijų 
valdžios.
Išplaukimai United States Lines 

laivyno balandy yra:
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Balandžio 6
S.S. LEVIATHAN 

Balandžio 9 
(didžiausias laivas pasauly)

S.S. GEORGE WASHINGTON 
Balandžio 20

S.S. PRESIDENT HARDING 
Balandžio 27

S.S. REPUBLIC 
Balandžio 29

S.S. LEVIATHAN 
Balandžio 30

Pasirinkite bilc vieną is tų laivt.l ir plauk
site su jūsų tautiečiais, o visi reikalai 
kelionės ir bagažo bus aprūpinti iAanksto. 

Pilnų informacijų klauskite pas vietos 
agentą arba rašykite pas

GOITERIS
Panaikinamas Ant Visados 

Šimtai tu k s t a n č i ų 
žmonių turi GOITE- 
RĮ, bet nežino kaip 
nuo jo atsikratyti, ir 
todėl nežinodami jie 
įgauna visokias pavo
jingas ligas, širdies 
ir inkstų trubelius, 
abelną nusilpnėjimą, 
kuris tankiai baigiasi 
mirtimi. Dr. Tomas, 
žynius mokslininkas,
išrado gyduoles, kurios išnaikina 
GOITERĮ visai. Nedaro skirtumo ko
kios rųšies jūsų GOITERIS yra, ir ar 
ilgai jus j) turite, ANTI-GOITER 
TREATMENT Dr. Tomas, išnaikins 
kiekvienų GOITERĮ, pataisys jūsų iš
žiūrą ir prašalins pavojų. Tūkstan
čiai dėkavonės liudijančių laiškų tu
rime nuo žmonių kurie liko išgydy
ti. Jei jos nepagelbės, grąžinsime pi
nigus. štai jus turite progą prašalin
ti savo GOITERĮ. VIENAS PILNAS 
30 DIENŲ GYDYMAS pertikrins ju
mis apie šj puikų darbą.' Kaina tik
tai $2. Absoliučiai garantuotas, kati 
grynos, pa geibstančios ir nekenkian
čios.

NESIŲSKITE PINIGŲ Iš ANK
STO, tiktai iškirpkite šj skelbimą, 
įdėkite 25c persiuntimo išlaidų, o už 
gyduoles užmokėsite $2 kuomet atneš 
j jūsų namus.

MARDOL LABORATORY 
1728 N. Kedz.ie Avenue 
Dept. 625, Chicago, III.

DAINOS
Del keturių balsų 

Surinktos L. Eremino
Šios dainos tinka chorams ii 

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

Įsigyk sau vieną Šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos surainintoja ii 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. ŠI 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri 
siuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Penktadienis, Kovas 11, ’27

NAUJIENŲ
KONCERTĄ
nmnH

Pirmas
y v ' ’♦

Pakvietimas
H

Žinokit gerbiamosios ir gerbiamieji, kad 
kovo 27 dieną, šių metų, pradedant ketvirtą va
landą po pietįLi, Wicker Park svetainėj, žiemiuo
se ant North Avenue, netoli Robey Street, didis 
Naujienų koncertas bus.

Tai bus koncertas lyg ir ne' koncertas, 
opera ne opera, teatras ne teatras, nei vodevilis, 
nei show, bet tikrai naujoviškas Naujienų 
vakaras su koncertu, sūsidedįk iš 'dairių, 
kopletų, komedijų, solų, chorų, duetų, kvar
tetų, sikstetų, arnionykos, klernetos, bubno. 
smuikus ir orkestro; viskas specialiai parašyta, 
prirengta, sukomponiuota ir išmokta tik dėl 
Naujienų ir naujieniečių, per profesorių Vana
gaitį ir profesorių Bunge.

Tai bus programas pusiau klasiškas, pusiau 
komiškas; įvairus, margas, nepaprastas, jau
kus, gražus, žavėjantis ir gyvas kaip ir pats 
gyvenimas.

O šiame nepaprastame koncerte dalyvaus, 
veiks, dainuos, los ir gros nepaprasti ale pri
prasti artistai, kompozitoriai, solistės, žvaigž
dės ir ne žvaigždės, muzikai, dainininkai ir dai
nininkės, kuriems talentus pats Dievas yra 
suteikęs ir nė gyvenimo rūpesčiai, nei bėdos, nei 
sunkus darbai neišplėšė — nesunaikino.

Iš kitos pusės koncertas eis sykių su 
šokiais. Kiekvienas asmuo, kuriam Dievas 
davė kojas, galės šokti pradedant 4-tą valandą 
po pietų iki 12-tos nakties arba kolei pails, 
šokiams gros ir šokikams energijos priduos pui
kus orkestrai, kuriuos tam reikalui specialiai 
suorganizavo ponas J..Grušas.

J Ten pat ant vietos bus užkandžių ir refreš- 
S mentų sulyg šių dienų styliaus ir aplinkybių. 
| Bus rūpinamasi ir dabojama, kad kiekvienas 
e butų pasotintas ir patenkintas.

i Atidengęs jums gerbiamosios ir gerbia
mieji visas koncerto slaptybes ir scenas, kviečiu 

J atidėti j šalį visus kitus gyvenimo reikalus ir 
atvykti į šį nepaprastą Naujienų Koncertą 

į ir Balių!

NAUJIENŲ KVIESLYS.
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1 ai. Lafayette 4223
l’lumbing, Heuting 

Kaipo lietuvis, lietuviam! visadoi 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška, 
1228 W. 38tb Street, Chicago, HL V.

Ros. Phone Fairfav 9258 
Central 8213—8214

Forest Garfield S m it h 
ADVOKATAS

1008 North American Building
36 So. State St., Chicago

Geriausis Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas r.pardosi savo mažiomis 
ko jomis—pamč ginkite

VELTUII VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo

damos pavyadinės bonkutės 
BAMBINO. Mes norime, 
kad jus išbandytumet jį I
P. AD. RICHTER ft CO.

Berry & So. Sth Sts. 
Brooklyn, N. Y.

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio viduriuose ir skilvyje ne
gali būti nieko geresnio ir pagel- 
bingesnio.

35c. vaistinėse.

K1V

Vikrumas ir Stiprumas
Kad visuomet yra pripažįstama, kad kūno silp- . 

numas yra nenaturalis — kad stiprus, gerai maiti
nami žmonės gerai laikosi, kuomet tie kurie badauja 
dėl vitaminų stokos arba nedamaitinami, greičiau 
pagauna kosulį, slogas ir kit )kius užsikrėtimus.

SCOHSIMUISION 
turi savyje sveikatą teikiančius vitaminus cod-liver 
aliejų ir turi specialės vertės dėl visokio neda-A. 
maitinimo stovio. Scott’s Einulsion yra malo-'fy-ęk 
nūs vartoti ir pagelbėti atbudavoti kūną j Jh# 
vikrų ir stiprų.

Scott & Bowne, Bloomfiehl, N. J. z 26-49

fRemember out nąi»e and k*ątiQ

,, ■. KLEIN.BRO.Ste!
20 and HaW Street"

į Metinis Pristatymas
p VISO KARO SKALBIAMU MAŠINŲ

$1 Įmokėti
Tai viskas ką jums reikia įmo
kėti laike Metinio Išpardavimo! 
Kitus lengviausiais išmokėji
mais Chicagoj. Daleiskite jums 
demonstruoti.

Lot 1 — Linksma Diena 

$59.50
Turi pilnos rnieros lovį, 12 colių 
wringer. Kaip tik tokia kokią 
jus norite turėti ir tokia kiek 
norite mokėti.

$1 įmokėti —. $1 j savaitę

Lot 2 — Linksma Diena
Augštos rųšies skalbimui mašina s j dide
liu copper loviu. Puiki mašina pigir. kaina. 

$1 įmokėti — $1 j savaitę
$87.50

(Ketvirtas augštas)

DYKAI ŠITA UAMPA DYKAI
Prie Kiekvienos Siuvamos Mašinos

Lengvais
Išmokėjimais

ma

ja,
nu

$33.50
ir augėliau

xxxxxxxxx

kų.
Dykai lekcijos,

Portable Electric Siuva 
Mašina, Graži, Nau 

Pilnai įrengta su pil
nėtu plieninių pridėk 

Garantuota 10 metų

“ELDREDGE”
Elektrinė ir Treadle Typo 

Dviejų špūlių — Rotary — Il
gas Shuttle. Eldredge patiks 
savo gražumu ir pritiks jūsų 
kišeniui, rasite musų 4 augšto 
departmente.

$32.50

- Philadelphia, Pa.
Bolševikai trokšta kraujo. Tai

kėsi salėj sumušti Geležėlę, 
tik policija jį išgelbėjo.

Per virš septynetą metų mu-
> ų bolšeVikai bekeikdami ir nie
kindami kitaip politiniai nusi
stačiusius žmones, kaip kitur, 
.aip ir čia, Philadelphijoj, bu
vo visai nusmukę, kaip finansi
niai, taip ir dvasiniai. Bet įvy
kus Lietuvoj pervartų), musų 
bolševikai ir vėl gavo progos 
pasipinigauti dėl savo ištuštė
jusio kromelio.-Mat, buk ir jie 
protestus kelia prieš Lietuvos 
: murtininkus, bet visi mato, 
kad jų nagai atkišti į save.

Tuoj po perversmo atkeliavo 
p. Pruseika, kviesdamas prie 
‘‘bendro fronto”, bei, žinoma, 
pirmiausia pasipinigauti. Jis 
hir buvo kiek mandagesnis 

savo kalboj, nors visgi be šmeiž
tų ncapėjo. Bet štai vasario 
6 d. atsibaladojo ir žinomas 
keikūnas Bimba. Mat, Prusei- 
l:ai pasisekė neprasčiausia iš
kaulyt pinigėlių nuo musų tnm- 
• uolėlių, kuriems net ir nesakė1 
kur ir kaip siųs pinigus. Tas! 
Prūse i k os pasisekimas atviliojo 
j čia ir Bimbų.

Bimba trumpai apibudinęs 
Lietuvos smurtininkus, išnieki
no parlamentarinį šalies valdy- 
i.iąsi ir iškeikė liaudininkus, o 
apie socialdemokratus, tai ir 
kalbėti nėra ko: esą tikri vel
niai. Bimba nebereikalaujal 
‘bendro fronto”; jis stačiaiI 
loikalauja bolševikiškos tvar
kos Lietuvoj, nes tik bolševikai 
gali įvykinti Lietuvoj ‘‘laisvę, 
meilę ir brolybę”. Žinoma, 
?vlaskvos davatkos tiems žo-1 
džiams smarkiai plojo.

Toliaus, vieton nušviesti Lie
tuvos ekonominę ir politinę pa
dėtį, taip kaip aną dieną pada
lė čia kalbėdamas Naujienų 
Redaktorius P. Grigaitis, Bim
ba ėmėsi aiškinti Glovackio ir 
P\ .'havičiaus biografijas, net ir 
dokumentus rodė, kad 'Glovac
kis esąs kunigo vaikas, o Ple
chavičius, kad buk tai gyvą mo
terį į žemę užkasęs. “1 ai tokie 
Žmonės šiandie valdo Lietuvą, 
o tas piaurybė Grigaitis drysta 
mus (bolševikus) lyginti tiems 
liirudams”. Susiradęs Nau
jienų iškarpą skaito keletą 
rakuiių, o paskui ir vėl kolioja 
Grigaitį. 'Iškcliojęs Grigaitį 
kiek jo nešvari burnelė leido, 
misi baladojo į krikščioniškas 
partijas ir dar pakoliojęs Gri
gaitį užbaigė savo prakalbą. 
Žinoma, su maldavimu duoti 
dar daugiau pinigų.

Renkamos aukos. Dainuoja 
vaikučiai. Išeina keli vyručiai 
ir sudainuoja tautinę revoliuci
nę dainę. Pirmininkas pareiš
kęs, kad bus atsakoma į klausi
mus žodžiu ir raštiškus, pri
stato kalbėti “ką tik iš Lietu
vos atvažiavusį” kalbėtoją, lai 
vienas iš musų bolševikų sky- 
mų, kuriais tik ir tesutraukia 
publiką. Aš manau, kad jis ir 
pats nežinojo ką kalbėjo. Žmo
nėms baigiant išvaikščioti ir 
likus tik parinktiemsiems bol
ševikams, net ir tie neiškentė ir 
dideliu rankų plojimu nukrapš
tė tą “grinorių” nuo estrados.

Sugryžęs Bimba atsakinėjo 
j padurtus raštiškus klausimus. 
Trys buvo svarbesni: L Kokiu 
bud u pinigai yra perduodami 
Liėtuvos varguoliams? 2. Kokli! 
budu Rusijos bolševikai užgrie
bė Gruziją? 3. Perskaityk arba 
paaiškink iš to Naujienų nu
merio ir to straipsnio, kurį 
skaitei, vienus faktus, kuriais 
Grigaitis remdamasis lygino jus 
prie smurtininkųAĮ pirmą klau
simą Bimba atsakė, kad Rusijoj I 
esąs Raudonasis Kryžius, ku- I 
riam esą ir siunčiami pinigai, o 
paskui tai jau slaptu keliu, 
“tokiu, kuriuo ir bjaurybę Gri
gaitį atsitraukem’’. f antrą at
sakė, kad bolševikai nesą iš

griebę Gruziją ir ji esanti “ne
priklausoma valstybė”, tik Ru
sija, girdi, kaipo dukterį, ją 
paremianti visokiuose reikaluo
se. I'rečias klausimas pasirodė 
visai neįkandamas. Susiieškojo 
visai kitą iškarpą, bet ir tos 
neskaitė ,tik ėmė visaip kolioti 
Grigaitį.

Kilo triukšmas; atsirado pa
sipriešinusių kabojimams. Ge
ležėlė ėmė šaukti prieš bolševi
kus, <> bolševikai pradėjo staug
ti. Kviečia Geležėlę kalbėti. 
Geležėlė eina. Pasidaro dar di
desnis staugimas. Bimba kolio- 
'a Geležėlę, bet kalbėt jam ne
duoda, nors jie patys jį šaukė 
;r jis prie estrados stovi. Bim- 
'a vis plūstasi, o jo pakalikai 

staugia. Bet matydami, kad 
koliojimu ir staugimu nenu- 
baidys Geležėlę, kuris vis lau
kia, kada jam leis kalbėti, nes 
jie patys jį kvietė, štai ir pa
kyla apie pustuzinis Bimbos 
M’ipumpuotų keršto ir neapy
kantos bolševikiškų fanatikų, ir 
kumštis sugniaužę slenka prie 
aeležėlės. Ant laimės, tuo lai
ku j salę įėjo nežinia keno pa
laukti du policiniai. Tad bolše
vikai vėl sugryžo į savo sė
dynes. Aš esu tikras, kad jei 
ne policija, tai Geležėlę butų 
ištikę tai, kas ištiko aną metą 
Perkūną, kurį sumušė katalikiš
ki fanatikai taip, kad ir ikišol 
Perkūnas tebėra paliegęs ir su- 
naraližuotas. lik šitame atsi
likime tai butų padarę ne ka
talikai, bet bolševikiški fana
tikai. Ir ne Hoosick Pails, bet 
Philadelphi joj.

Tai yra labai didelė sarma- 
a musų visuomenei turėti sa

vo tarpe tokių fanatikų, kūne 
trokšta kraujo daugiau, negu 
Šiandieniniai Lietuvos smurti
ninkai. Pats “oratorius” Bim- 
a savo kalboj irgi pareiškė, 

I kad, girdi, “tie svolociai (liau
ti įtinka i ir socialdemokratai) 

I perdavė valdžią smurtininkams 
I geruoju, visai j kariuomenę ne- 
| atsišaukę”. Tai reiškia, tegu 
butų pasilicjęs Lietuvoj krau
jas, tegul būt kritę tūkstančiai

I Lietuvos žmonių!
O dar didesnė sarmata Phi- 

'adelplnojs lietuviams, kad dar 
kišiol neįstengiam nusikratyt 

bolševikiško fanatizmo, kuris 
lyra tik padaras Rusijos bolše- 
I vikiškų kraujagerių. Ir duodam 
I uems čia taip plačiai vyrauti, 
Į kad jei ne policija, tai jie lais- 
I y tų krauju musų svetainėse 
i aip, kaip kad jų sėbrai daro 
| Gruzi joj, kur smaugia nekaltus 
Į žmones ir žmonių nepasitenki- 
| n imą savo prispaudėjais skan- 
idina kraujo upėse.

šiandien aš kreipiuos j jus, 
I philadelpliiečiai: ar mes nega- 
llėtumėm musų visuomenei nu- 
I -ūdyti jų biaurius darbus, ku- 

iuos jie slepia po “bendro 
| fronto” ir “laisvės, meilės ir 
I brolybės” ūbaisiais, nes dar di- 
I lėlė dalis musų visuomenės 

denis tik ir aukoja paskutinius 
skatikus, nežinodami, kad tie 

I skatikai daugiausia Brooklyne 
r pasilieka. Aš tikiu, kad mes 
galėtumėm tai padaryti, tik rei-, 

I kia pasišventimo ir organizaci- 
I ;os. Tad aš ir kviečiu tuos 
Į žmones, kurie pritaria Lietuvių 
Socialistų Sąjungai ir jos pro 
gramui stoti į darbą. Apie sa
vo sutikimą praneškite raštiš
kai žemiau nurodytu adresu.

Į darbą, draugai! Turime 
dienraštį Naujienas, kuris mums 
pagelbės darbą dirbti. Tad ne- 
besnausklme, o ateitis bus mu
sų.—Žemaitukas.
906 S. 25th St., Philadelphia, 
Pa.

Ar jus žinote, kad
Skerdyklos Chicagoj, kurios yra 

didžiausios visame pasaulyje, turi 
20 mylių gatvių, tiek pat vandens, 
50 mylių <lel šėrimo ir 75 mylias 
kanalų, ten randasi 20,000 galvi
ju, 20,000 avių, 120,000 kiaulių vie
nu sykiu, kainuoja virš $10,000,000. 
Ar jus žinote, kad paprasti cigare- 
tai gal jums patinka iš sykio, bet 
toks gerumas kaip Helmarai vi
suomet pasiliks kuomet juos para
gausite. Jus turėtumėt susipažinti • 
su Ilelmarais šiandien.

f

"CASCARETS" UŽLAIKO
SKILVĮ REGULIARIAI IR 

PRAŠAUNA SLOGAS

Neturėsit galvos skaudėjimo, 

rugštumų viduriose, slogų 
arba užkietiejimo

Nusipirkit už 10c bakselį.
Slogos — ar tai butų galvo

je arba kitoje dalyje kūno — 
greitai yra prašalinamos jei tik 
kepenis pradeda smarkiau vei
kti ir apsaugojant skilvį nuo 
slogų. Vartokit Cascarets šį va
karą ir alsikelsite iš ryto su 
sveika galva ir jus nusistebė
site kas pasidarė su jūsų slo
gomis. Cascarets veikia kuo
met jus miegate; jos išvalo ir 
regulioja skilvį, prašalina rug- 
štumus, nesuvirškintą maistą 
ir gasus; prašalina perviršį 
tulžies nuo kepenų ir išmeta 
lauk nesuvirškintas dalis mai
sto ir nuodus iš skilvio.

Atsiminkite, kad greičiau
sia pasiliuosavimas nuo slogų, 
tai paimti vieną arba du Cas
carets vakare, jos išvalo siste
mą. Nusipirkit už l()c bakselį 
bile vaistinėj. Neužmirškite 
vaikų. Jiems patinka tie Sal
dainiai Cathartic ir jos praša
lina slogas iš mažų vaikų sis- 
t .mos.

ARTI SUKVAILEJIMO 
DEL UŽPAKALIO

SKAUSMU
Johnson’s Red Cross Kid- 
ney plaster’iai teikia grei

tu, tikrą pagelbą
Greita pagalba yra patikrinta nuo 

pat pradėjimo vaitot Johnson’s Red 
Cross Kidney Plaster dedant prie 
Skaudamos vietos.

Šildantis, malonus fiis delbsiantis 
vaistas pašalins aštrius ir atšipusius 
skaudėjimus, sutvirtins ir gražins at
gal muskulų tvirtumą ir visi truku
mai magišku budu bus pašalinti.

Greitai pagelbai — neužmiršk var- 
tot Johnson’s Red Cross Kidney Pla
ster su raudona flanele užpakalyje. 
Visi vaistininkai juos parduoda.

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKA/A® 

Miesto Ofisas
190 No. State St, Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. v ak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St., 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir PStnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedilioj nuo 10 ryto iki 1 ▼. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 530 
Tel. Central 6890

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

Garsius Naujienose

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUŠERKA
3252 So. Halsted St.

Viršuje Universa) 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

Tel. Lafayette 0094

L. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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. Richmond Street

Patyrusi gydytoja ir akušėrė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas 
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0313 l—--------------------------------/

r
Phone Pullman 0621

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

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

Nedalioj 10 iki 1

I

l Pinigai
; '14

Bridgeport

| LIETUVĄ
per

į NAUJIENAS 
5210 Su. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

.............. 11 1 ‘'r- ■

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
r Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS '

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 8 j
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstrakti 
Vedėjas visų teisių

lA. A. OL1S
ADVOKATAS

11 8. U Šalie St. Room 20«l 
Te. Randolph 1934—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. ▼. apart Panedėlio ir 
Pitnyčioi.

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

Mis. MICHNIEVIGZ-VIDIK1ENE
AKUšERKA

31 UI So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika* 
vusi Pennuyb 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

UŽ dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki 
tės, o rasite na 
gelbą. ,

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.
»■ ■■ - —- ------ .. ,< t
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akių įtempimą, ir galvos 
skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

---------—------------ ----

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Ai 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugina
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 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8200

»DR. HERZMAN -•»
-IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110. Nokti

South ' hore 2288 
Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are, 2 labos 

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 8:81 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midiray 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St, Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų

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

Telefonas Canal 1912
Naktini* Tel. Fairf&i 8853 c _______ -

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

Optemestrist 
Boulevard 6487 

^^HmBL^4649 S. Ashland Av.
Ir 805 E. 47 th 

Kenwoo4 1751 l—...........................
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DARBO PARTIJOS LAIMĖJIMAS

Jau keletą kartų buvo šioje vietoje nurodyta i nesu
tikimus, kilusius dabartinių Lietuvos diktatorių tarpe. 
Kaip žinome, su smetoniniais tautininkais pirmutiniai 
viešai susikirto buv. “santariečiai” (ką dabar vadinasi 
Ūkininkų Partija). Krikdemai gi, nors taip pat jau senai 
yra nepatenkinti valdančiąja tautininkų partija, bet iki 
šiol jie dar vis stengėsi tą savo nepasitenkinimą paslėp
ti nuo publikos. e, t

Pastaruoju laiku tečiaus jau ir šita yla pradeda lįsti 
iš maišo. Atvirai ima urzgėti prieš “tautos vado” partiją 
klerikalai Lietuvoje ir jiems “turavoja” klerikalizmo gra
mofonai Amerikoje. Štai, ką vakar užgiedojo apie Lietu
vos tautininkus Chicagos Marijonų laikraštis:

“Iš tautininkų ‘Pažangos’ organo ‘Lietuvio’ ma
tyti, kad nekuriu tautininkų nosys peraukštai rie- 
čiamos. • > I !

“Ten telpa užgauliojimai tų partijų, kurių nariai 
dabartinėje valdžioje dirba.

“Tautininkai dar nieko ypatingai žymaus neat
likę Lietuvoje (ar girdite? “N.” Red.), nešvarią pa
nieką drebia tiems, kurie dirbo ir daug gero padarė. 
Čia imama dėmesin ypač krikščionių valdžios atlik
ti darbai (kaipgi! “N.” Red.)....

“Užriestnosiai paprastai nemato, kas yra po jų 
kojų ir dažniausia įgriuva į duobę”.

Matote, kokia atmaina įvyko su Pono Dievo pagal
ba? Vakar Smetona, Voldemaras ir jų ^raugai buvo “tė
vynės gelbėtojai”, “tautos vadai”, “naujosios eros” įstei
gėjai ; o šiandie — “užriestnosiai”, kurie nemato, kas yra 
po jų kojomis!

Jeigu tečiaus klerikalų laikraštis žino, kad smetoni
niai tautininkai dar nėra atlikę nieko ypatingai žymaus 
Lietuvoje, tai kam jisai mulkino visuomenę, po gruodžio 
17 d. perversmo keldamas juos į padanges?

Tą perversmą juk buvo suorganizavę ir pravedę Sme
tona su Voldemaru.

Klei/ikalai šiandie ima viešai pulti tautininkus tik 
dėl to, kad tarp jų vienų ir antrų prasidėjo atvira kova 
dėl valdžios, o ne dėl to, kad smetoninė partija butų da
bar pasidariusi blogesnė, negu ji buvo perversmo laiku. 
Tas faktas, kad ji drįso sukelti avantiūristinio tipo kari
ninkus prieš teisėtąją krašto valdžią ir Seimą, jau pakan
kamai visiems parodė, ko ji verta.

Kunigai ir jų pastumdėliai jau neteko kantrybės vai
dinti antraeilę rolę smurtininkų valdžioje. Jie norėtų sto
ti pirmon vieton ir pasiimti į savo grobuoniškus nagus 
visą galią. Todėl klerikalai dabar staigiai atsiminė, kad 
tautininkai tai ta pati “Pažangos” partija, prieš kurią 
krikščionys pereitą pavasarį buvo išleidę pudus polemiš
kos literatūros. Jie atsiminė, kad prof. Voldemaras tai tas 
pats užriesta nosim smarkuolis, kurį krikščioniškoji val
džia buvo išgabenusi į Varnių koncentracijos stovyklą. 
Ir jis drįsta dabar statytis prieš tuos, “kurie dirbo 
daug”!.

Artimo meilė smurtininkų tarpe, vadinasi, jau pasi
baigė. Žiūrėsime, kas bus toliaus.

Vasario 24 <1. buvo paskelbta rezultatai papildomų
jų rinkimų į parlamenta, įvykusių Stourbridge apygardo
je. Jie yra sekantys:

Už Darbo Partijos kandidatą, W. Wellock, paduota 
16,561 bal.; už konservatorių, 11. C. llogbin, <13,462 b.; už 
liberalą, A. J. Glyn Edvvards, 9,535 b. Tuo budu darbie- 
tis laimėjo 3,099 balsų dauguma.

Iki šiol tos apygardos atstovas parlamente buvo kon
servatorius.

Taigi socialistai Anglijoje vėl sumušė rinkimuose 
valdančiąją partiją. Nuo visuotinų rinkimų, įvykusių 1924 
m. gale, iki dabar jie padidino savo atstovybę 9 nariais.

Nors konservatoriams susidėjus su liberalais ir pasi
sekė anąmet nuversti MacDonaldo vadovaujamą socialis
tų valdžią, bet socialistų jėgų tatai nesunaikino. Priešin
gai, patekę opozicijon, socialistai auga dar sparčiau, ne
gu pirma. Gal neužilgio ateis laikas, kada jie turės parla
mente absoliučią daugumą, ir tuomet buržuazinės parti
jos negalės jiems nieko padaryti.

MEILĖ PASIBAIGĖ

UisimokiJimo kainai
Chicago  je — pultu:

Motame ----- — ------------------ - |8JM)
Pusei metu 
Trims uilnsgiuru* _____ ____  Z.OO
Dviem minaslanu______ _ 1.51
Vienam mlueaial ,, .71

Chicago ja per nattotojua:
Viena kopija--------- --------------- 8r
Savaitei ____________ _______18<
Mineliui 7b<

Suvienytose Valatljoaą, ne Chicagoje, 
paltui

Metams --------—.——_ $7.01
Pusei metu —..... ........... ...»......  8.M
Trims mėnesiams    1.76 
Dviem mėnesiams ____  1.2F
Vienam mėnesiui.71

ideiuvou ir kitur utalaninosoi 
(Atpiginta)

Metams   ——- |8.0< 
Pusei metų ------------- - 4.01
Trims mėnesiams —_____ 2.gl-
Pinigus reikia siųsti palto Money

orderiu kartu su atsakymu.

Bronys Raila.

Lietuvos kaimas ir kultūra _ _
(Pabaiga)

Lietuviai amerikiečiai, kurie 
mano grįžti į savo tėvynę, tuo 
gali labiau pasidomėti* Juk 
Lietuvoje 1 kv. kilometre ben
drai imant tegyvena 37 žmonės. 
Argi galima palyginti su kito
mis valstybėmis, kur gyventojų 
yra daug tirščiau, tačiau ku
rios pagamina daug didesnį 
nuošimtį, kaip pas’ mus, negu 
suvartoja. Grįžti lietuviams 
amerikiečiams, Lietuvoje įsitai
syti ūkius ir juos racionaliai 
vesti butų visais atžvilgiais pel
ninga. Reikėtų pamėginti.

Bendrai kalbant, Lietuvos 
žemės ūkio gamybai pakilti la
bai daug trukdo tas, kaip jau 
buvo sakyta, liaudies ir inteli
gentų nebendradarbiavimas-, ne
susideri n ima s, dėliai kurio so
diečiai dar labiau apsnūsta tam
sume ir ilgai nemeta savo at
gyventų tradicijų, kurios kitur 
jau senai, senai užmirštos.

'l'odel dėl prasto ūkininkavi
mo visiems ir blogai: ir ūki
ninkams darbdaviams ir dar 
labinus tarnautojams dar
bininkams.

B. ŠVIETIMAS

Be apšvietimo, be dvasinės 
kultūros neįmanomas joks 
produk Ii ngesnis, geresnis dar
bas. Visos altruistinės idėjos 
ir šiaipjau dvasinio gyvenimo 
■litus niekada neprigis tarpe 
žmonių, kurie yra nekultūringi, 
neapšviesti. Ar daug ko ver
tas Rusijoje socializmo “įgy
vendinimas” tokiuose tamsiuo
se gyventojų sluoksniuose, ku
rie nemato toliau savo nosies, 
kuriems yra svetimos bet kokios 
idėjos (gal tik religijų atme
tus). Apšvietimas čia daug 
gali padėti.

šiuo atžvilgiu Lietuvos kai
mas stovi labai apverktinoje 
padėtyje. Beveik pusė gyven
tojų dar beraščių, knygos neskai
toma, laikraštis irgi retas sve
čias. Visos buvusios vyriausy
bės todėl labai rūpinosi gyven
tojų švietimu, tik gaila, kad 
pačioje pradžioje bloga buvo 
paimta švietimo taktika.

Ne tik. Lietuvoje, bet ir visa
me pasaulyje šiais laikais kuo- 
da ilgiausia reikia praktikos 
žmonių, o Lietuvos švietimo 
ministeriai steigė begalę gimna
zijų, pamiršdami specialiųjų 
mokyklų reikalingumą. Todėl 
jau dabar beveik jaučiamas in
teligentų perteklius, perteklius 
lokių inteligentų, kurie nemo
ka dirbti jokio praktiško darbo, 
yra tik baigę arba gimnaziją 
irba buvoję universitete. Prak
tikos gi žmogui visada Lietuvoj 
laibo atsiras.

Bendrai tariant, kaimo ap
švietimas dar yra nepakenčia
mai menkas, kas trukdo bet 
kokiam darbui. Kalbos apie 
priverstinojo pradžios mokslo 
įvedimą yra sveikintinos, žino
ma, tuo atžvilgiu, kad kuo grei
čiausiai praktikoje ta idėja bu
tų vykdoma- Tada gal ir Lie
tuva galėtų didžiuotis nebe ta 
nuplikusia didvyriu žeme, ne 
kadaise buvusiais karingais ku
nigaikščiais, bet sąmoningais, 
apšviestais piliečiais, palaikan
čiais ir kuriančiais demokrati- 
tinę tvarką, o ne taip, kaip da
bar, kur tamsybių ruknose pa
skendusiuose kaimiečiuose ge
riausia dirva veistis fašizmo, 
klerikalizmo ir kunigiškos val
džios mikrobams.

C. POLITIKA IR SAVIVAL
DYBĖS

Nepriklausomas gyvenimas 
Lietuvos kaimų užtiko visai dar 
neprisirengusį, o dar tikriau 
sakant, tokiam gyvenimui ne
priaugusį, nes anuo metu kal
bant su kaimiečiais niekados 
nebuvo galima išvengti tokio 
klausinio, kaip pav., kodėl lie

tuviai neturi karaliaus, o sau 
tik renkasi prezidentą ir 1.1.

'l'odel j Steigiamojo Seimo 
rinkimus labai didelis nuošim
tis nebalsavo, o ir dauguma 
rinkikų balsavo visai nesąmo
ningai. Jiems nebuvo supran
tamas' tas naujasis gyvenimas 
su partijų rietenomis, o kai 
kunigai agituodavo daugiausia 
tikybinėmis temomis, kurios 
buvo geriau žinomos ir supran
tamos, tai lietuvis kaimietis už 
kunigus ir balsavo. Todėl kle
rikalai nesenai tenustojo rėkti

katalikiška Lietuva tik kata
likams, — vis manydami, kad 
sodietis niekada politikos ir re
ligijos, valstybės tvarkymo ir 
bažnyčios reikalų neatskirs, 
tuo tarpu, kai 1926 m. pavasa
rio rinkimai parodė, kad kai-4 
mietis turi jau politinę sąmonę 
ir kad nebijodamas visokių de-’ 
magogijų išdrįsta nuo savo 
sprando nublokšti jam nepagei
daujamus valdytojus. Jeigu 
valdžia vėl pasikeičia (kaip 
gruodžio 17 d. perversmas), tai 
ii’ ne kaimietis kaltas, nes ne 
nuo jo tas valdžios pasimainy- 
mass bepriklauso, o nuo pajė
gos.

Savivaldybėmis visi gyvento
jai labai patenkinti, nes tai duo
da jiems daugiau savarankiš
kumo paprasčiausius savo rei
kalus dirbant. Savivaldybių 
varžymą gyventojai labai rea
guoja ir griežtai prieš tų pro- 
tesluoja, kaip vieną kartą paro
dė krikščionims valdant.

Mažiausia politinės sąmonės 
turi sodžiaus samdomieji dar
bininkai, kurie net dar gerai 
savo padėties nesupranta, ir 
meilikaudami išnaudotojams, 
dedasi į visokias pavasarininkų 
(kaip Amerikoj “Vyčių”) są
jungas, o rinkimų metu kartais 
net korčiukę įmeta už tokius 
jų “reikalų gynėjus’’. Bet da
bar ir darbininkų tarpe vis la
biau pastebimas susipratimas.

__________JI
I). LIETUVOS KAIMIETIS

įsivaizduok tamsta stambų, 
augalotą, raudonais veidais*, il
gais šviesiais ūsais, be barzdos^ 
vyrą, apsirengusį paprasta mi
line ir plačiomis kelinėmis, — 
ir tas bus kažkas panašu į Lie
tuvos kaimiečio išvaizdą. Sam
dininkai, kaip teko pastebėti, 
paprastai šiek tiek menkesnės 
pastales, lyg labiąu suvarginti 
žmonės, nors ir jų tarpe ran
dasi nemažai žaliukų.

Kaip jau kartą truputį minė
jau, visų Lietuvos kaimiečių 
veiduose dar tebėra užsilikusius 
vergiškumo žymės. Seni senu
čiai važiuojantys gatve pado
rios išvaizdos žmogui žemai nu
silenkia nusiimdami kepurę ne 
iš mandagumo, bet dėl to, kad 
jį ponu laiko, o ponui, anot jų, 
visada reikia atiduoti pagarbą. 
Prieš valdininką lietuvis nedre
ba, bet sau lygiu niekada jo 
nepalaikys ir draugiškai mažai 
kada pasikalbės, o tai vis rusų 
biurokrlizmo liekanų žymės.

Jis be galo pasyvus, moder
ninis pasaulis į jį maža daro 
įtakos. Del to savo pasyvumo 
jis toks ir patvarus, nes tiekos 
persekiojimų metuose kantriai 
kentė ir neištautėjo, kol vėl ne
priklausomybes sulaukė. Tai, 
žinoma, teigiama žymė, bet da
bar tas pasyvumas yra vienas 
didžiausių neigiamumų, nes so
dietis nenori ir nepajėgia vytis 
kitų kultūringų tautų ir savo 
ūkyje visai lėtai stengiasi įves
ti reikalingas - reformas. “Kaip 
tėvas gyveno, taip ir aš nugy
vensiu“, sako jis.

Žemas kultūros laipsnis pa
daro lai, kad jis turi daug reli
ginių prietarų, o pas daugelį 
krikščionių religija yra kaž 
kaip susimaišiusi su animizmu ir 
panteizmu, kaip tą labai vaiz

džiai parodė savo raštuose ra
šytojas Vincas Krėvė.

šiaipjau lietuvis turi gerą šir
dį, svetingas. * O darbininkai, 
menkai suprantą savo reikalus, 
kartais taip su ūkininkais susi
gyvena, kad pasidavę išnaudo
jimui ir toliau išnaudojami ne
drįsta išieškoti iš ūkininkų me
tų bėgyje jiems padarytų suk
tybių ir t.t.

liet atsiminus, kad Lietuvos 
kaimas pamatė šiokią tokią 
laisvę 10 metų nepriklausomy
bės bėgyje ir koletą jau ji pa
dare pažangą, daug kur tenka 
džiaugtis.

Mokslo išplėtimu apšviesk 
Lietuvos kaimietį, o jisai duos 
daug gero: jo prigimtis vdar 
niekieno nesugadinta, instink
tai sveiki, kūrybinių jėgų jis 
kupinas. Išrauk iš jo pasyvu
mą, parodyk, kad jo šiaudinė 
bakūžė jau atgyveno savo am
žių, kad moderninis pasaulis 
su moderniniais- įtaisais į jo 
duris bildenasi, ir žiūrėk, tas 
kaimietis stebėtinus kūrybos 
darbus atliks.

Perreformuok teisingai žemę, 
ne taip, kaip kunigas Krupavi
čius, duok naujakuriams geras 
sąlygas įsitaisyti, ir kraštas 
bus daug laimingesnis, negu se
niau pūvančiais dvarais nusė
tas.

Lietuvos kaimui laisvės rei
kia ir pagalbos. Jei jis nustos 
buvęs* visų melžiama karvutė, 
bet jei bus geru maistu maiti
namas, tai ateitis parodys greit 
nuopelnus jo. Ir tepalaiminta 
bus ta žmonių grupė, kuri su
pras tą, susiartins su kaimu, 
įves tikrai demokratinę tvarką, 
duos piliečiams lygiai laisvės 
ir duonos. Deja, dabar Lietu
vos padangė apsiniaukusi...

Tačiau vis dėlto turės išauš
ti rytas, v

Įvairenybės

Naujas energijos 
šaltinis 

šilima, kaip ir vėjas, yra 
energija, kuria galima naudo
tis praktiškam darbui tik su
darius tam tikras sąlygas. Pa
vyzdžiui, plytų malūno girnų 
pats didžiausias vėjas negal 
sukti, bet kaip sakyta, suda
rius atatinkamas sąlygas, silp
nas vejas tas pačias girnas ga
li sukti taip, kad net iš jų du
rnai suks. Vėjo energiją arba 
jėgą žmogus įkinkė, į savo dar
bą jau labai senai. Pirmi vė
jinius malimus persai išradę, o 
Europoj jie atsiradę dėka kry
žiuočiams. 'račiau natūralūs 
arba saulės šilimos energiją 
žmogus dar ncįstepgė panaudoti 
savo darbo kaip jėgą. Nors te
oriškai tatai ir galima butų, 
liet praktikoj labai maža pavyz
džių ir tie mažai pritaikomi. 

‘Musų krašte, kur šilima nedi- 
džiapsia ir mažai sualėtų ir 
karštų dienų, šis klausimas ne 
tiek domina, tačiau pusiaujo 
šalyse, kur beveik visą laiką 
saulė šviečia ir karštis yra la
bai didelis, ten galima ir rim
čiau pagalvoti apie naturalės 
šilimus išnaudojimą.

Du franeuzų mokslininkai: 
P. Bužero ir Z. Kiod atsidėję 
ieškojo būdų atogrąžų šalyse 
šilimai išnaudoti ir pagaliau Pa
ryžiuje, mokslo akademijoj pa
skelbę suradę jį. Jų nuomone,

geriausia tam tikslui tinka ato
grąžų jūrės, kurių vandens pa
viršiaus šilima siekianti 25 
laipsnius, o kaip žinoma bet ku
rių jūrių gilumos vanduo vi
sada yra vienodos šilimos, ži
noma ir tai, kad esant norma
liam oro slėgimui vanduo pra
deda virti tik prie 100 laipsnių 
šilimos,, bet sumažinus slėgimą, 
mažėja ir vandens virimo lai
psnis. Pasak Bužero galima 
esą slėgimą ligi tol sumažinti, 
kad vanduo pradėtų virti jau 
prie 25 laipsnių šilimos. Prak
tiškai tatai padaryti busią ne
sunku. ' Tuo tikslu reikėsią su
jungti tam tikruose induose 
paviršiaus šiltą vandenį vamz
džiu su šaltu vandeniu, kokių 
1000 metrų gilumoj. Tarp abie
jų indų bus tik dvidešimtosios 
atmosferos spaudimas ir to 
kiam spaudimui esant garai eis 
500 metrų greitumu per sekun
dę, ko ir pakaksią sukti tam 
tikrą prietaisą, vadinamą tur
bina arba visa ši kombinacija 
turėsianti tiek jėgos, kiek jos 
galįpie butų gauti iš 100 met
rų aukštumo vande-n puolio.

riiTiTiiimiiiiniiiimi

Atėjo Kultūros Žurna
las No. 1 išleistas 1927 

m.( Kaina 45 cetnai.
Galima gauti 

NAUJIENOSE, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.
xxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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. BIE2IS
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 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

rz f J J nuo 9 ikt II vai. ryte; V alandos į nuo 6 iki 6 va|. v#kare

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytoj*, ir CMrartt."

M. ŽILVITIS
Den tįstas

3243 Su. Halsted St
Ofiso Tol. 7179

Rea. Telefottaa Bemlock 2611

Naujas telegrafo 
aparatas

Bušų inžinieuus šorinas iš
rado tokį telegrafo aparatą, 
kuris žodžius perduoda ne brū
kšneliais ir taškeliais, bet tie
siog raidėmis. Tas aparatas be 
to, nereikalauja nuolatinės me
chaniko priežiūros ir regulia
vimo. Aparatas visuomet gali 
priiminėti telegramas, net ir 
tada, kai prie jo nėra žmogaus. 
Šorino aparatas dar ir tuo ge
resnis už tobuluosius ameriko
niškus- aparatus, kad per minu
tę spausdina net 300 raidžių, o 
amerikoniški 220 raidžių. Apa
ratas rašomos maišinėlės didu
mo. Jis jau įvedamas Leningra- 
do-Maskvos telegrafo linijoj.

DENNIS 
BACIUS

Augštos rų 
Mes siuvėjas 
Siutai daromi 
ant orderio.

Valome, 
Dažome, 

Prosiname
2005

3analport Av
Phone

Roosevelt l

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. KARCERIS
3327 So. Halsted Street 

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukce Avė, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: J iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bruasvvick 4983.
Namų telefonas Spaukhng 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos 1 nuo 9 iki 11 V’ ryto valandos į nuQ 6 ikį 9 vafc

0BU

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Jtes., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042

l)r. C. Z. V eželis _
LIETUVIS DENTISTAS

4645 *So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekoi 

CHICAGO, 1LL.

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. (-anai 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago. UI.

/
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Sveikatos Dalykai
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Nosies sloga ir 
apkartimas

Kaso Dr. Margelis

Kad ir dėl nosies slogos ga
lima apkursti, tai medicinos 
mokslo rateliuose jau senai ži
noma.

Baisiai daug yra žmonių, ku
rie nosies slogą paprastai tik 
už menkniekj laiko, o todėl nei 
jie saugojasi, kad slogos nega
vus, nei, pagaliau, ją gavę kaip 
reikiant gydosi. Tokiu keliu, 
žinoma, slopu pratina. Įsisenėti, 
taigi paskui ir gydyti jau ne- 

belengva, nors ligonis gydymui 
ir pasiduoda. O ligai ilgai pa
silaikant, suprantama, kad ir 
visokių painių jjasidaro. Daž
niausiai, tai ir nosinė ryklė įde
ga. Bet iš šitos vietos, vadinas, 
nosinės ryklės (tai vieta kaip 
tik po liežuvėliu ryklėje), gali
ma nueiti ir i vidurinę ausį, 
tai ve dėl nosinės ryklės įdegi
mo gali ir pačios ausies įdegi
mas pasidaryti. Keikia, mat, ži
noti, kad iš vidurinės ausies ei
na vamzdelis (Eustachijaus tri
mitas), kuris baigiasi skylute 
nosinėj ryklėj. Aišku dabar, 
kad pirmiausiai nosies kataras 
pereina į nosinę ryklę, taigi ir 
tonais kataras pasidaro, po 
tam gi nosinės ryklės kataras 
pereina į Eustachijaus vamz
delį (trimitą), pagaliau ir j pa
čią ausį. • *

štai kodėl nosies sloga yra ne 
juokai, kaip daugelis žmonių 
yra linkę manyti, bet, kaip tik 
priešingai, didelė ir žalinga li
ga. Juk jeigu dėl jos gauna jau
nas žmogus apkursti, tai kas 
gi baisesnio gali būt? () taip 
ne visai retai atsitinka, štai 
ne labai senai atėjo pas mane 
apie trisdešimt metų amžiaus 
moti ris. Jos bėdos maždaug ši

tokios: “Jau bus apie keturi 
metai kaip su nosimi visokių 
bėdų turiu. Šaltį dažnai pagau
davau, o dabar, tai l>eveik nuo
latos kas nors nosyje negera. 
Paskui liga, rodos, susikraustė 

•ir į gerklę čia ligonė nori pa
sakyti, į nosinę ryklę), kas tar
tum erzina po liežuvėliu ir 
verste verčia kranksėti. Iš sy- 
kio maža kiek ligos tepaisiau, 
taigi ir nesigydžiau. 'Poliau 
pradėjau gydytis. Daktaras ton- 
silus išpiovė, neperdaugiausiai 
gelbėjo. Keletas mėnesių atgal 
pradėjo ausyse ūžti, iš sykio 
tik vienoj, pa.skui ir kitoj. iSu- 

sirupinau. Ėjau pas vieną ir ki
tą daktarą, bet jie maža dėme
sio j mano ausis tekreipė, tik 
vienas, tai būgnelį pradūrė, 
nuo ko per kėlės dienas buvo 
biskį geriau. Dabar jau ne tik 
ūžė ausyse, bet su viena ir gir
dėti daug menkiau, nei pirmiau, 
galėjau. Netrukus ir su kita au
simi pradėjau neprigirdėti. Da
bar jau su abiem prastai gir
džiu. Iš arti ir per telefoną 
girdžiu gerai, bet kaip tik kiek 
iš toliau, tai ir nebegirdžiu. 
Kas nori su manim susikalbėti, 
tai turi gerai šaukti. Navatna^ 
kad fabrike, kur aš dirbu ir kur 
mašinos labai ūžia, rodos, visai 
gerai girdžiu, tik kai mašinos 
sustoja, tai ir vėl neLvgirdžiu. 
Nežinau, daktare, ką čia dabar 
ir bedaryti.’’

Išugzaininavęs nosį, nosinę 
ryklę ir ausis, štai ką suradau: 
Nosies landos, ypač dešinėji, 
įsisenėjusiu įdegimo apimtos, 
dešinėji papurtus, šašais prisi- 
vėlus. Nosinė ryklė įdegus. 
Eustachijaus vamzdelių galai 
pūliais apsivėlę, o skylutės lyg 
ir užakę. Manydamas, kad gal 
šitie vamzdeliai yra visai užakę, 
orą į vieną ir kitą ausį leidau. 
Pasirodė, kad vienas biskį leng

viau orą perleidžia; per šitę 
ausį ji geriau ir girdi. Kitas vi
sai menkai perleidžia. Bet ke
lis kartus oro į ausį įleidus, 
vamzdeliai lyg ir daugiau at
sidarė, na, ir lengviau oras įqi- 
ti pradėjo. Suradau, kad abie
jų ausų būgneliai yra vidun 
įdubę ir šiaip jau neatrodo, 
kaip reikia. Iš šito visko aiš
ku, kad Eustachijaus vamzde
liai kataro apimti, kad jie da
linai užakę, kad oras į ausį įei
ti lengvai nebegali, o todėl ve 
tenais nėra pakankamo oro 
spaudimo, nėra lygsvaros tarp 
spaudimo iš lauko ir iš nosinės 
ryklės, todėl ve ir būgneliai įsi
gaubė. Be to, ilgai bebūnant 
Eustachijaus vamzdelių kata
rui, ir vidurinėse ausyse kata- 

pasidarž. <> dėl to viso ir 

girdėjimas labai žymiai sumen
kėjo, vadinas, ligonė visai žy
miai apkurto.

Diagnozes aiškus: Eustachi
jaus vamzdelių ir vidurinės au
sies kataras. Bet ligonė nupa
sakojo, kad kai mašinos ūžia, 
tai ji geriau girdi. Tai ženklas, 
kurį moksle vadinama paracu- 
sis Willisi (geriau girdis ūži
mui esant), kurs paprastai reiš
kia otosklerozą. O otosklerozas 
reiškia vii no iš klausomų ji, 
kauliukų kilpa (moksle sakoma 
stapes) vadinamo, priaugimas 
prie stulgiojo lango (moksle 
vadinamo fenestra ovalis) briau
nos.

Tai ligos, kurias gydyti, ypač 
kaip jau įsisenėję, yra be galo 
sunku, dažniausiai, reikia tie
sa sakyt, niekas nepagelbsti. 
Vis dėlto padariau dėl šitos li
gonės viską, ką lik mokslas ši
tokiuose atvejuose žino. Ix*t 
pasekmės buvo menkos. Jauna 
moteris, taigi lyg ir koktu lai
vo pasakyti, kad ve tamstos li
ga jau nebeišgydoma. Todėl sta
čiai ir nesakiau. O kad nesirū
pintų, jog dideli ausų specia
listai, jeigu tik prie tokių pri
eitų, tikrai išgydytų, nusive
žiau ligonę pas Kušli medika-

[Paciflc and Atlantic Photo]
Cha o Hsin Chu, Kinijos dele

gatas, Genevos konferencijoj 
pareikalavo, kad Anglija išsi- 
<raustytų iš Kinijos.
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ės kolegijos ausų profesorius 
Tikrus specialistus). Bet ir jie 
surado lygiai tą patį, ką ir aš. 
Ligonę ir gydė, bet visiškai 
nieko nepagelbėjo. Iš teisybės, 
kas gi dabar ir pagelbės*, kad 
jau per vėlu.

Matote dabar, kad nosies slo
ga yra didelė liga, kad ji kar
tais gali net ir apkurtinti žmo
gų. Bet tai tik vienas labai blo
gai jos darbo padarinys, tokių 
yra ir daugiau. Kartas nuo 
karto “Naujienose” apie juos 
parašysiu.

Bet kas blogiausia, kad šitą 
moterį tikrai buvo galima iš
gydyti. Jeigu tik ji iš pat pra
džių butų pataikius sumanų ,ir 
netingintį dirbti daktarą, tai 
jis butų jos nosį išgydęs, na ir 
prastoms pasekmėms butų ne
likę progos susidaryti. Ir vė
liau, kada jau liga nosinę ryk
lę pasiekė, buvo galima ją iš
gydyti. Ir da vėliau, kada šita
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The Foreman Banks

Atlikit Savo Bankini

Parankiai, Greitai ir Saugiai 
Kviečiame jumis į šį stiprų ir seną, banką

Yra labai protinga vesti savo bankinius reikalus 
didelėje, draugiškoje vietoje, kaip ši, kur jūsų drau
gai irgi veda savo bankinius reikalus.
Mes turime bankininkų kurie kalba lietuviškai, kurie 
atliks jūsų bankinius reikalus gerai ir greitai.
sis bankas randasi pačiame viduryje vidurmiesčio. 
Atsilankykit čionai kuomet jus norit taupyti savo 
pinigus, arba norite siųsti pinigus j tėvynę, arba 
nusipirkti a jxl raudas — dėl daugelio dalykų kis 
bankas yra geriausias.
šis yra vienas seniausių ir stipriausių bankų Ame
rikoje.
Jus čia maloniai busite priimtas.

"Didelė, draugiška įstaiga, kur dvasia 
yra demokratinė’ ir malonu atlikti biznį"

The Foreman National Bank 
The Foreman Trust and Savings Bank, 

L* Šalie and Wathington Streeti, Chlcago

Resources Exceed 100 Million Dollars

Justi Namai-Jusu Laime
Jsigykit sau vieną iš musų puikiausių namų Chicagoje ir gyvensit laimingai. At
siminkit. kad šiuose namuose yra sujungta trys svarbiausi dalykai reikalingi lai
mingam žmogaus gyvenimui, būtent: grože, ekonomija ir transportacija. čia rasi
didžiausį pasirinkimą namų, sulyg savo skonio ir kišenes.

Muro l)tingalows $7,500 ir augščiau 2-jų flatų muro namai $12,650
J mokėti $350 ir po $50 j mėnesį Įmokėti $1,500 ir po $60 Į menesį.r,.

1-rių flatų muro namai $23,500 
Įmokėti $2,500 ir po $150 į mėnesį

Visus namus galit matyt kasdien ir Nedėlioj iki pietų.

W. HAYDEN BELL
4336 So. Kedzie Avenuc

Ed. W.
Bakševičius 

Vedėjas
Tel. Lafayette 8600

liga ir Eustachijaus vamzde
lius pasiekė, irgi buvo galima 
ją išgydyti. Pagaliau, net ir ta
da, kai ji jau gavo ausyse atsi
durti, vis dar buvo galima ją 
išgydyti. Mat, tai vis- tik buvo 
nauja, taigi išgydoma liga, 'lik 
kai jau pavirto chroniška, va
dinasi, įsisenėjusia, tada, žino
ma, išgydyti baisiai sunku ar
ba dažniausiai visai nebegali
ma.

Liūdnas dalykas, ir už tai 
jis turėtų būti ligoniams, ypač 
tiems-toms, ką slogų visai ne
paiso, didele painoka.

P. S. Apie stagiąją ir chro
niškąją nosies slogas biskį vė
liau parašysiu. O apie Eustac- 
cijaus vamzdelių katarą, taipgi 
ir vidurinės ausies katarą, tai, 
gal būt, net kelis straipsnius 
teks parašyti. Čia teks, žinoma, 
labai įdomių apie ausų dalykė
lių aikštėn iškelti.

Gerekis Iš Dviejų Įplaukų
PRIE savo uždirbtos algos dar dadėk įplaukas iš investmento nuo sau

gių public utility securities.
Kas trys mėnesiai, 260,000 savininkų utility kompanijų gauna dividendų 
čekius už savo serus uždirbtus dėl nuolat augančios elektrinės jėgos, 
gaso ir elektrinės transportacijos industrijų.
Tie dividendų čekiai ateina pas jus paštu ir labai yra parankus dėl.kas
dieninių išlaidų. Arba jus galite juos vėl investuoti ir gauti dvigubus
nuošimčius iš savo investmentų. i
Musų pasiūlomas investmentas yra 
saugus. Dividendai yra išmokami 
per Commonwealth Edison Company 
ir jos paveldėtojų be pertraukos per 
36 metus.
Jūsų pinigai uždirbs daugiau negu 
67< kuomet investuosite į ši svarbų 
visuomet augantį biznį.
Nuošimčiai po 67, yra mokami taip
gi tiems investoriams kurie investuo
ja pagal musų Mėnesinių Taupymų 
Planą.
Su pagelba musų THRIFT DEPART 
MENTO, jus galit investuoti net po 
$10 į mėnesį. Atsiųskite kuponą dėl 
informacijų apie musų utility secur
ities ir šio populiario plano dėl su- 
taupymo pinigų.

Utility Secuiities Company turi įsteigusi 
Investmentų Department^ pas Common- 
tvealth Edison Kompanijų ir mukų didysis 
ofisas randasi Edison Name, 72 W. Adams 
Street.
Apart Edison Kompanijos mes reprezen
tuojame* The Peoples Gas Light and Coke 
Company, Chicago Kapid Transit Company, 
Chicago North Shore & Milvvaukee Rail- 
road Company, Public Service Company of 
Northern Illinois, Midland Utilities Com
pany, ir M-iddle West Utilities Company. 
Dividendus mokančių šėrų Commonwealth 
Edison Kompanijos yra dabar turinčių virš 
42,0011 vyrų ir moterų, daugumas jų yra 
Chicagiečiai.
Mes maloniai ir jums išaiškinsime kaip ir 
jus galite pasinaudoti tuo dideliu pasiseki
mu public utility industrijos. Atsiunčiant 
Kuponų jums nebus jokios atsakomvbės.

k------- 1------------------ L—------------------- J

Utility Securities
Company

72 Węst Adams Street, CHICAGO
St. Louis Milwaukee Louisville Indianapolis

Be jokios man atsakomybės malonėkit atsiųsti pilnas informacijas apie jūsų 
public Utilities investmentus, kurie neša 6% ar daugiau — ir apie jūsų Mėne
sinių Taupymų Planų.

Vardas ...............................................U.................................................................................

Adresas .......................................... ......................................................................................
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“BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMį

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

the'feaKL'
Kol jus nematot “Bayer Kry

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

Neuralgia

20 žmonių apkaltinta už 
suktybes balsavimuose

Pakliuvo kalėjimai! Vedamas i^ teismo į kalėji
mą detektivas Jensby net apsi
verkė: dėl nedidelės klaidos 
dabar turės tiek ilgai kalėjime 
sedėli.

tik keturioliką (Fenų nuo pa
skelbimo.

Detektivas Harry Jensby ko
vo 1 d., būdamas girtas sumu
šė gatvėj vieną pilietį. Tai pa
prastas policijai dalykas. Bet 
šį kartą pasirodė, kad sumušta
sis nėra paprastas pilietis, ku
riam policija gali įlaužyti gal
vas kiek jai tinka, o kriminali
nio teismo bailiffas Frank J. 
Nolan, einąs savo pareigas prieš 
teisėją Wm. J. Lindsay. Detek
tivas Jensby lapo apkaltint^8 
už paniekinimą teismo ir teisė
jas Lindsay nuteisė jį šešiems 
mėnesiams pavieto kalėjimai!.
Iš jo pareikalauta užsistatyti
$25,000 kaucijos, jei jis nori 
paduoti apeliaciją j augštesnį 
teismą. c

4 Bikinaite Tekli
• 8 Daugiela Jozapas ii

9 Daninikas Petraitis
15 Gaidamowlce K.
17 Giruokui Bernard
21 Grigas John
25 Jankauskis Theo
28 Juscius John
32 Kasparaitis M.
36 Macinlienis Mr. K-I
37 Madzius Jonas
38 Matikaitis Jurgis
43 Petranis Gano
47 Pranas Ambrase
50 Rublainskaitei Adelei
55 Seiman Jurgis
62 Stagniunajte Magde
66 Urban Chas

Grand jury, kuris tyrinėja 
pereituose nominaciniuose bal
savimuose padarytas suktybes, 
išnešė apkaltinimą prieš 20. pa
vieto darbininkų ir politikierių, 
jų taq>e ir prieš Mark O’Lea- 
ry, viršininką rinkimų komi* 
sionierių tarybos suktybių biu
ro. Jie visi apkaltinti sąryšy

jiems,su išsiuntinėjimu prieš pat bal- 
žemės ( o- j savimus apie 18,000 “suspect 

n'lnotices”, ’delei ko tūkstančiai 
žmonių neteko balsavimo tei- 

e‘,sių, nes jų vardai liko išbrauk-

CI Suėmė du prigavikus
IVn Federalinė valdžia suėmė

i Henry J. Froelich, 69 m., real 
•estatininką, 5 N. La Šalie St. 
ir Joseph De Vore, virš 60 m., 

(kuriuos kaltinama už vartoj i-
. j ĮWtšto priignvingiems tiks-
: Reikalauja ištirti polici-į larns. Iš jų pareikalauta užst- 
į jos terorizmų netyru 1 statyti po $2,500 kaucijos.

Nors abu yra seniai, bet jie 
ir valstijos'-& lengvatikių žmonių išviliojo 

$1,000,000, parduodami 
apie l(M>,(;0(> akrų f 
lumbia respublikoj, nors jie i 
nebuvo savininkais tų žemių, 
antra, Columbijoj nė nėra alk 
jaus ir aukso, ar platino, kaip jg balsavimo knygų. (Jei bu- 
jie kad tvirtino./ į na kokia nuožiūra, kad užsire-

Jie skelbė, kad De Vore buk ’gjstravęs neturi teisės balsuoti, 
per giminaitį, kuris esąs Co- | v jjs neteisėtai užsiregistra- 
lumbia vyriausias patarėjas, VęSt tokiam yra pasiunčiama 
buk gavęs 500,000 akrų konce- nota ir jis turi prisistatyti
siją. len jau esą išgręšti 26 (komisionieriams ir įrodyti savo 
aliejaus šuliniai, kurie buk duo- , teisėtumą balsuoti. Bet kada 

gavę notas atėjo pasiaiškinti, 
tai jų visai neklausinėta ir jų 
vardus vistiek išbraukta iš bal-

( Miesto taryboje 
. legislaturoje įnešti 
‘ mai ištirti Chicagos policijos te- 
♦ roriz'Bima negrų. Pabaigoj pe- 
į rcitos savaitės policija darė ma
išinius puolimus ant nėgių 2ir 3 
'vaiduose ir buvo mėšlavusi 
įvirs 1,000 žmonių, kurie buvo 
išlaikyti kalėjime apie dvi pi- 

, ras, sumušti ir paiiuosuoti, ne
surandant jokio jų prasikalti
mo. Policijos viršininkas sa
ko, kad tie puolimai buvo daro
mi tikslu* “apvalyti” tą distrik- 
tą, nes ten buk 
geinbleriavimo 
urvų, belaukiant 

(rinkimo mayoru.
rai ir taipjau Thompsono šali- 

ininkai sako, kad tie puolimai 
j buvo padaryti kaipo dabartinės 
i Dever administracijos kerštas 
•negrams už tai, kad jie didžiu
moje balsavo už Thompsoną

Atsiimkit Laiškus Iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriaus) j| paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės’, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko

priviję daug 
ir tvirkavimo 

Thompsono iš- 
Bet patys neg-

da 500,000 statinių aliejaus Į 
diena. Standard Oil Co. buk 
pravedusi į ten paipas už $25,-
000,000. Jei tai pirkėjo dar ne- i?avimo knygų)

Galvos skaud. 
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

Kiekvienas n e s u 1 a u ž y t a s 
“Bayer” pakelis turi patikrin- j 
lūs nurodymus. Parankus bak-1 •*reitu<^!1 n?,n.h“Cij.0S 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

muose. Yra pavojaus, kad tie 
puolimai ir masiniai areštai tę
sis ir toliau.

Nežiūrint, kad reikalautojai 
nurodinėjo reikalą skubių tyri
nėjimų, kaip miesto taryba, 
taip ir valstijos senatas reikala
vimą tyrinėjimų padavė ap 
svarsty Ii tam tikriems komi
tetams.

įtikindavo, tai jis gaudavo dau
giau “literatūros”, — kaip 
Vore (virš 60 m. senis!) 
keliavo į Columbfą, ir rado 
keistą baltų žmonių gentę, 
venančią priešistoriniu gyveni
mu. Ta geidė nebuvusi karin
ga ir De .Vore pagyvenęs su 
jais—miestely, kur gatvė esan
ti keturįų mylių ilgio. Visi gi 
puodai ir indai buvę platino ar 
aukso.

Nemažai savo beverčių serų 
tie seniai prigavikai yra palei
dę ir kituose miestuose.

l)e
nu- 
ten

Suėmė narkotikų 
pardavėjų

Dovanos! Laimėjimai! 
VISIEMS

NEPRALEISKITE TOS PROGOS:

Gaisras Whitinge m..

Siųskit Naujienai;
Lietuvon — ta' t»iw» 
brangi dovana

\Vhiting priemiesty užvakar 
kilo smarkus gaisras biznio dis- 
trikte, kuris sunaikino šešis na
mus ir pridarė nuostolių už 
$250.000. Gaisras ilgą laiką ne
sidavė gesinti ir prisiėjo ugnia
gesius šaukti iš Chicago ir kitų 
apielinkės priemiesčių.

Pabarė automobilistą
liko pašauta

Mrs. Anna Miskiv, 50 
2125 \V. 52 PI., liko pašaul
ranką vieno iš keturių auto
mobilistų, kuriuos ji pabarė už 
išvažinėjimą jos pievos. Auto
mobilistai po lo pabėgo. Betgi 
ji spėjo paimti laisnio numerį. 
Laisnis yra išduotas giminai
čiui žinomo butlegerio “Spike” 
O’Donnell.

Federaliniai agentai suėmė 
Barney Hughes, 206 E. 23 St., 
kuris varė labai platų biznį, par
davinėdamas įvairius narkoti
kus per paštą. Nors jis imda
vo tris sykius daugiau, negu 
kad mokama už narkotikus 
Chicagoj, bet jis varė labai ge
rą biznį ir turėjo daug kostu- 
merių visose Jungt. Valstijų 
dalyse. Spėjama, kad jis par
davinėjo daugiausia pradiniems 
vartotojams. nes seni, įgudę 
vartotojai žino kur gauti nar
kotikų savo miestuose ir jiems 
nėra reikalo ieškotis narkoti
ku kituose miestuose.

* K B 4 ‘«

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
Kaip Naujiems

Apvaikščiojime savo 10-ties metų Jubiliejaus

UNIVERSAL STATE BANK 
Dalina visiems gražias DOVANAS

ATEIKIT PASIIMT!
ATIDARANTIEJI NAUJĄ TAUPYMO SĄSKAITĄ GAUNA VISAI DO
VANAI SIDABRO AR AUKSO PINIGĄ — sulig savo giliukio.

IŠMĖGINK SAVO GILIUKĮ ATIDARANT DABAR NAUJĄ TAUPYMO 
SĄSKAITĄ pas

Universal State Bank
• Į

3252 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Pranešimas Visuomene
Naujai Atidaromos Manor Furniture Krautuves

Petnyčioj

■ 
I

ir Sukatoj, Kovo 11 ir 12,1927
Viena iš puikiausią Krautuvių Marguette Manor, 
čia bus pripildyta geriausiais rakandais, kaip 
tai: Parlor Setais vėliausios mados, Dining Setais, 
Pianai, Radio, viskas bus dideliame pasirinkime.

Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti. . v
Dovanos bus duodamos visiems pagal pirkinio 

vertės prekių.

NE SKELBIMO GERUMAS, BET TEISINGUMAS MUSŲ

CO
PATARNAVIMO

MANOR FURNITURE 
2447t49 West 63-rd Street

HENRY J ANVEIS, Savinikas, ADOLFAS DO -'El A, Manageris
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Paskaita kitą sekmadienį Dainuos LSS. VIII Ra
jono vakare kovo 13 d.

Kas Bus Sekmadieny?
Bus linksmas LSS VIII Rajono 
vakaras M. Meldažio svetainėj.

Ateinantį sekmadienį, kovo 
13 d., lietuviai socialistai, jų 
draugai ir visi pritarėjai gra
žiai pasilinksmins M. Meldažio 
svetainėj gal būt vienatiniame 
šį sezoną LSS VIII Hajono va
kare. .

Be šokių prie gero p. J. Gru
šo orkestro bus ir gražus pro
gramas—vaidinimas ir koncer
tinė dalis. Bus suvaidintas dvie
jų aktų labai linksmas farsas 
•‘Kkspropriatorius’*. Bus dar
dainų ir muzikos. Tai duos
mums jaunas dainininkas E. 
Skamarakas, .Ir. ir didelis SLA 
183 kp. Jaunuolių Orkestras, 
vedamas p. J. L. Grušo. Prog
ramas nelabai ilgas ir ne visai 
trumpas. įvairus, link
ir gražus, kaip kad visuomet 
luina LSS VIII Bajono vaka-j 
tuose. O ir Įžanga, kaip viępo- 
met. bus žema, tik 75c. (vien 
šoikams 50c). Pradžia 7 v. v.

Antroji “Naujienų” redakto
riaus, P. Grigaičio, paskaita 
apie senovės Bomų bus Vei
kiausia ne šį, bet kitę, sekma
dienį, kovo 20 d., jei bus neuž
imta svetainė, šiam sekmadie
niui Lietuvių Auditorijos kam
barius buvo paėmusios kitos 
organizacijos.

Kuriuo Keliu Einame i 
Vilnių?

Svarbus “Seimas” Lietuvos san
tykių su Lenkais reikalu, 
bus sekančiam sekmadieny 
išryto

Pasirodo, kad musų protėvių 
senasai paprotys kiekvienam 
rimtesniam atsitikime sueiti 
krūvon ir pasitarti, pilnai ata- 
tinka ir šiems laikams.

Ateinančiam sekmadieny to
kią sueigą arba “seimą” turė- 

jsime Lietuvių Auditorijoj 
10:30 išryto. Jį kviečia A. L. 
T. Sandaros 25 kp. Kiekvienas 
Ghicagos lietuvis galės ateiti

Pranas Skamarakas, J r.

smas jr pareikšti savo nuomonę ko
kiomis sąlygomis Lietuva turė
tų taikintis su Lenkais. Yra 
visokių pasiūlymų. Dalis jų pa
eina ir iš tų srovių, kurioms 
musų nepriklausomybė ir demo-

Visi lad esate kviečiami į šį: 
linksmą socialistų vakarą. Nors 
vieną kartą metuose suseisime 
visi senieji draugai ir pažysta-, 
mi, gražiai pasilinksminsime, 
pasikalbėsime, pasiklausysime 
muzikos ir dainų, pasijuoksi
mi laike vaidinimo ir vi
siems bus smagu, gera, links-j

kratija yra tik žaislas.
Kalbės p. J. Hertmanavi- 

čius, Dr. A. Zimontas ir kiti. 
Publika turės patariamą ir 
sprendžiamą balsą.

Taigi neužmirškite dalyvauti 
šiame “seime”, kurs svarstys 
apie Vilniaus, Lietuvos sosti
nės likimą. — V. G r.

jaunas dainininkas, kuris dai
nuos LSS. VIII Rajono links- 
miąjame vakare sekmadieny, 
kovo 13 d., M. Meldažio svetai
nėje. Platesnį visuomenei dar 
neteko jo girdėti, tad kiekvie
nam bus įdomu jį užgirsti, kai 
galėtumėm pilnai įvertinti š 
jauną dainininką. Dainuos jis 
šiame vakare lietuvių ir ang
lų dainas. Jaunasis dainininkas 
yra sūnūs d. Skamarako, LSS. 
VIII Rajono organizatoriaus ir 
darbuotojo kitose progresyvėse 
draugijose.

Brighton Park
Neapgalvoti žodžiai

loj už abu vaikučiu reikėjo mo
kėt $1.50 į mėnesį.

- Kodėl katalikai meluoja? 
Palys išvarė iš mokyklos vai
kučius-, o rašo, kad tėvai atėmė! 
-pareiškė arti stovintis žmo

gus.
Autorių, kuris Drauge apra

šė šį nuotikj, daugelis pavadino 
kataliku be sumenes. Nuo sa
vęs dą ponas Namiškis pasakė:

“Dalia r tos šeimynos vaikai 
valkiojasi po Brighton Parką 
su purvinais maišais”...

Vaikučiai neturi jokių maišų, 
jie nešioja po pažastim Naujie
nas*. Broliukas nematęs maišo, 
rašo, kad anot jo, purvini mai
šai yra Naujienų, o Draugo, 
žinoma, turi būt labai “fine”.

Žmonės pamate melagystę, 
visi pritaria šiems žmonėms ir 
sako, --tyčia nešiokite Naujie
nas. Esą, kunigam nerupi kur 
darbininkas gauna uždirbti cen
tą; jiems rupi, kad jie butų 
diktatoriais. Jei nevalia ne
šiot. Naujienas, tai tegul visi 
katalikai apleidžia visas žydiš
kas dirbtuves, krautuves ir ki
tas įstaigas. Kam dirbt pas 
žądą, bet kur darbą gauti, kad 
katalikiškų dirbtuvių nėra?

Neprausta burnele žmogutis 
mėgina pačius katalikus pavers
ti “bedieviais” ir “ištvirkė
liais”! Pagalvokite, broliai, ar 
tas, kuris skaito “Naujienas” 
jau yra tokis, kaip yra vadina
ma? Ar neveik tiems “doros 
mokytojams pasakyt: Nekalbėk 
neteisiai prieš artymą tavo! 
Nemeluok! Bupinkis daugiau 
savo griekais, kad po mirties 
nereiktų cypti...

—Parapijomis.

tų Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje kuopą. Ištikrųjų, toj 
apielinkėj SLA. kp. reikalinga. 
Teko girdėti, kad tuo esąs- su
interesuotas ir vietos kliubo 
pirmininkas p. N. Vilimailis. 
Pastarasis yra rimtas ir darbš
tus žmogus ir ant jo galima 
dėti daug vilties.—Rep.

Ačiuoja už Naujienas
Gerbiama Naujienų Redakcija: 

Vasario 22 d. susilaukiau pir
mą numerį jūsų dienraščio. 'Ka
riu jums ačiū, nes iš priežasties 
mano ligos, jau senai nebema
čiau Naujienų ir man, kaipo 
ligoniui, buvo labai ilgu be lie
tuviško laikraščio.

Labiausia tariu daug kartų 
ačiū p-iai /)nai Juraskienei už 
Naujienas, kurias man užrašėt, 
nes be Naujienų man buvo la
bai nuobodu.

Su pagarba, L
T. Zilen,

Oak Eorest, III.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

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 Marihall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

BULGARIŠKA ŽOLIŲ 
ARBATA

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

ma, kad gražiai praleidome sek
madienio vakara.a

Tad sekmadieny bukime pas 
M. Meldažį. —S. BANCEVIČIUS RISIS SU

SHERRY

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VA1TUSH 
OPTOMETKIST>« 

Akiniai $4 ir aagičiaa

LIE Vfs AKIŲ 8PECIA1JSTA8 
Palengvins akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudijimo, 
svaigimu, akių aotemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mu- 
ŽIiubIm klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Val.i 1Q 
iki 8 vai. Nediiioj 10 iki 1 vai. p. p, 

4712 So. Ashland Avė.
Boul^vard 7589

B. Vaitekūno 
dėkos žodis

šiuomi sakau nuoširdų ačiū 
visiems tiems, kurie šiokiu ar 
tokiu budu prisidėjo prie su
rengimo mano jubiliejinio va
karo. Ačiū tiems, kurie.parėmė 
mane apskelbimais, lošimu, ge
ru žodžiu ir atsilankymu. No
riu kartu ir tarti pasigailėjimą, 
kad šis lošimas neišėjo taip, 
kaip aš to troškau. Apsirikau 
sujungdamas dailę su idėja, — 
lai, mano nuomone, svarbiau
sioji nepasisekimo priežastis. 
Tikiu, kad mano rėmėjai ir 
draugai suprato mano klaidą ir 
man, senam scenos tarnui, at
leis ši syki. Pamokintas, kitą 
syk geriau apsižiūrėsiu. Dar 
sykiu tariu ačiū visiems.

B. Vaitiekūnas.

Dzūkas neišsigando. “Jeigu 
j Sherry”, sako jis, “gali mane 
jį pusę valandos du kartu pa- 
| risti, tai jam negaila duoti ir 
Į $50.”

Sherry bandys dzūką paristi 
j du kartu į pusę valandos se
kamą' sekmadienį, kovo 13 d., 
Universal kliube (814 W. 33 

į St.). Pradžia 3 vai. po pietų. Į ______  __
VISGI KAS RENGIA?

Kovo

Mildos Teatras

Bancevičius sako, jog jis su
tiksiąs “Dirvos” skelbiamame 

' turnamente dalyvauti tik tada, 
į kuomet jam bus užtikrinta 
| mokesnis už ristynes ir kelio- 
' nes išlaidos. Kiti Ghicagos ris- 
! tikai irgi tą pat sako. Be to, 
I jie nori žinoti, kas tą turna- 
! mentą rengia. —N. 

............. .... ....
POŽĖLOS PAREIŠKIMAS
Požėla pareiškia štai ką: jis 

j sutinka ristis bile su vienu 
(lietuvių ristiku (dideliu ar ma-

Gražioje, tarsi'pavasario die
noj, pasitaikė pereiti pąr pačią 
širdį Brighton Park. Sustoję 
būriais žmonelės šnekučiavosi. 
Jų visų kalba buvo apie kokią 
tai moterį su jos sūnumi ir dūk 
raito. Vieni rėmėsi kokiu tai 
aprašymu, kuris tilpo vasario 
16 d. “Drauge”. Jie visi buvo 
katalikai ir “Nekalto.Prasidėji
mo” parapijos nariai.
Dalykas svarbus tuo, kad “D.” 

bendradarbis - pasirašęs “Na
miškis” aprašė ir išbarė, savo 
parapijonką, kad ji leidžia savo 
vaikučiams kasdien išnešioti 
Naujienas. Man parode apra
šymą ir aš perskaitęs nusita
riau pamatyti Draugo apkaltin
tąją moterį. .

—Ar tiesa, kad tamista įd
ėmiai iŠ parapijos mokyklos 
savo vaikučius, kaip Drauge 
kad rašoma?

Ne, aš neatėmiau, bet kun. 
Brička su vyriausia seserim pa 
šalino juos.

“Jei nenustosite Naujienas 
nešioti, lai į parapijos mokyk
lą daugiau neateikite!” vaiku
čiams pasakė.

Kad Naujienos yra daug ge
resnis laikraštis už Draugą, tai

Garfield Park

3110 So. Halsted St.

11 ir 12, Petnyčioj ir Subatoj į 
Doiores Costcllo

THE THIRD DEGREE
2 komedijos ir vodevilis

žu, storu ar plonu). Risis jis 
bile mieste, jei tik jam bus ke
lionės išlaidos apmokėtos ir 
paskirtas atatinkamas atlygini
mas už ristynes.
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J. NAKROSIS, Vedijas

ruANlTURt FO"

4177-83 Archer Avė 
M. KEZES, Vedėjas

Grojikliai Pianai 
KRAUTUVĖSEPEOPLES

[ W/0 LARGE

Yra kelrodis lietuviams, kur įsi
gyti gerinusį pianų už teisingą 

kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
marketuose geresnių ir vertesnių 
pianų už “Kimball”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
pas “Peoples!”
Prašome atsilankyti ir susipažin
ti su mumis ir Kimball Pianais, 
laibai lengvus išmokėjimo budus 
pritaikinam kiekvienam.

jas skaito visi katalikai. Jei
gu skaito tai nėra nuodėmės 
ir Naujienas nunešti. Jei nene
šios- katalikų vaikas, tai jiems 
nuneš kitas vaikas, ar žmogus, 
o jie v ištiek gaus ir Naujienas 
skaitys. Buvo patarta, kad 
vaikai nešiotų ir užsidirbtų su 
virš dvidešimts dolerių į mėne
sį. Kilų vaikai be jokio užsi
ėmimo vaikščioja gatvėmis, 
kuomet čic darbštus vaikučiai 
pasivaikščiodami užsidirba dar 
keletą dolerių.

Nenoroms tėvams prisiėjo 
vaikučius leisti į viešąją mo
kyklą.

Draugas sako, kad “kada rei
kėjo gauti “transfer” iš para
pijos mokyklos, abu vaiku su 
ašaromis nenorėjo apleisti mo
kyklos”.

Jau čia “biskį” Draugo per
dėta. Vaikai visai neverkė, nes 
iš jų visai nebuvo reikaluta 
jokio “transfer”! Mat viešoji 
mokykla visai nesiskaito su jo
kios tikybos privatinėmis mo
kyklomis. Nebuvo reikalingas 
“transfer” ir jo niekas nepra
šė. Vaikučiai džiaugiasi dabar 
mokydamiesi viešojoj mokykloj 
ir jau be jokių “lipų” praėjo į 
aukštesnį skyrių, čia mokslas 
dovanai, kur parapija mokyk-1

Garficldo Dailės Vaikų Drau
gijėlės darbuotė

Nuo kelių metų čia gyvuoja 
vaikų draugijėlė, suorganizuo
ta, rodos, vietinio kliubo. Minė 
ta draugijėlė yrn tėvų kontro
lėj ir priežiūroj. Turbūt pirma 
vaikų draugijėlė Chicagoj pačių 
tėvų tvarkoma. Ir tėvai labai 
išmintingai ją tvarko. Mokina
ma vaikučiai yra lietuvių kalboj 
skaityti, rašyti, eilių, dainų ir 
1.1. Buvo sumokinta ir veika- 
iiukas “Jonuko Liga”, kurį 
vasario 27 d., Modero svel., bu
vo suvaidinta. Bcikia pasakyti, 
kad nežiūrint netinkamo vaidi
nimui s turčiaus ir nebuvimo de
koracijų, vaikučiai vaidino tik
rai gerai. Ypač pagirtinas jų 
išmokimas rolių: visi išmokę 
savo roles atmintinai. Jonuką 
vaidino Adolfas Ereimonas tik
rai šauniai, tik biskį pergercit 
kalbėjo. Šimo,—Jurgis Lenkus, 
Mamos, Ona Lenkus, Kozeč- 
kienės, Alena Yecius, Kūmos

Alena Baubliųtė, Mokytojos, 
—Kleineniina Paliulioniutė tė
vo,—Jonas Užubalis. i

Po vaidinimo buvo koncerto 
dalis. Sakė eiles Alex Niprikas, 
Edis Andreliunas, Eugenija 
Plarpiutė ir, rodos, Alena Ye- 
ciutė. Dcklemavo gerai. E. 
Plarpa, A. Yecius ir E. Gru
šaitė skambino pianu. Draugijė
lės choras sudainavo tris dai
neles. 'ruonii programas ir už
sibaigė. Žmonių buvo neper- 
daugiausiai. Laike vaidinimo ir 
progrtuno visi ramiai užsilaikė, 
kas reikia tikrai pagirti. Po 
programo buvo šokiai grojant, 
na, (sarmata ir sakyti) vienai 
“konstantinkai”. Ant kiek pro
gramas buvo geras ant tiek 
“orkestras” buvo silpnas. At
eity Dailės Vaikų Draugijėlės 
tėvai-globejai, ar rengimo ko
mitetas, turėtų tos klaidos ven
gti.

Garfield Paiko Dailės vaikų 
Iraugijėlės pamokos būna kas 

penkiadienio vakarą, Engei 
svet., 3720 W. Jlarrison St. Mo
kytoju yra Juozas Grušas, ku
ris labai yra suinteresuotas ir 
patenkintas vaikučiais, kad jie 
taip gražiai skaito ir rašo. Jis 
tiesiog neatsigėri jais.

P-s Grušas varo agitaciją, 
kad garfieldiečiai suorganizuo

Elzbieta Survillienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu Kovo 9 dieną, 4:30 valan

dą ryte, 1927 m., sulaukusi 47 m. amžiaus, gimusi Panevė
žio apskričio, Biržų parapijoj, Gaižiūnų kaimo, paliko dide
liame nuliūdime vyrą Juozapą, 5 dukteris: Elzbietą, Oną, 
Valeriją, Aldoną ir Nataliją, 3 sūnūs: Benediktą, Juozapą 
ir Mykolą, 2 seseris: Kotriną Ušžubulienę, Barborą Gud- 
monienę, brolis Mykolas Kairis ir gimines, o Lietuvoj bro
lį Jonas Kairis. Kūnas pašarvotas, randasi 4355 South 
Rockwell St.

Laidotuvės įvyks Subatoj, Kovo 12 dieną, 1:30 valan
dą po pietų iš namų bus nulydėta į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Elzbietos Survillienės gimines, draugai ir 
pažįstami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Vaikai, Seserys, Brolis ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
8380 Anast. Sarukaičiutei 55939 Petronėlei Beržienei

21808—Mare. E. Danusienei
21810 B.ladislovui Pulvinskiui 
8382—Veron. Vaičekauskicnei 
8381 Aleksandrui Eisinui 
8376- -Rutrauskui Konstant.

12757 Konst. Andruskienei 
8372—Jonui Balčiūnui

21809 Povilui Petraičiui 
8368 Mar. Jankauskaitei 
8390 Petrui Naidinui
8393 Petronėlei Lileikienei
8388— Magd. Jankauskienei 
8395—Konstanc. Andruskienei 
8384 Antaninai Sirutienei
8389— Petį*. Pluškevičienei

21812 - Elžb. Užkuraitienei 
23318 Mykolui Ripkcvičiui 
23320 Juknienei Marijonai 
23321—Adelei Ylekienel 
55916 Emilijai Bazutienei 
55919—Petrui Korduliui 
55921 Petronėlei Backienei 
55924 - Agotai Uznienei* 
55929— Pranciškai Kaveckienei 
55933- Linginui Valiūnui

8408 Mykolui Ukinskiui 
8415- Petrui Masonaičių! 
•8126—Motiejui Karosui 
8120- Juozui Nemunui 

12767—Jonui Šulcui 
12768—Ignacui Kvedarui 
23325—Benediktui Alminui 
23320—Petrui Binkevičiui 
55931 Agotai Vilienei 
55935 Jonui čerapui
55937—Julijonai Kaulakienei 
55938—Je va i K ulev ienei

55911—Jurgiui Serbentui
• 55942 Klemensui Žukauskui 
į 55947 Antanui Petravičiui 
21798 Juozui Urbonui
8365 Onai Kuosaitienei 

12756 Julei Šatienei
8404—Juozapui Pikčiunui 

12763—Jonui Kiliokaičiui
<8118 Domic. Skinderienei 

55936 Agnieškai Zdanavičienei 
127?2 Zosei Bielevičius 
21821—Zofijai Nakutienei 
8435—Pranui Meilui
8438—Kazimierui* Vastartui 

22600 Antanui Jovaišui
8449—Stasei Petrauskaitei 

12777 Juozapui Tamošiūnui 
12775 Rozalijai Vežiutei
8153 IClžbietai I^apinskienci

12780 Amelijai Viapštienei 
8156—Kristupui Bertuliui 
8460 Povilui Strazdui

12781 Vladui Jatkevičiui 
8458—Simonui Vaivodai 
8466- -Juozui Linkui 
(8463—Stanislovai Mickevičai-

' tei-Juknienei 
21827—Antanui Gečiui 
23333—Antanui Kiaurakiui 
55950 Matildai Vereckicnei 
(55951—Opai Vasiliauskienei
55952 Elžl/ielai Šiaulienei
55953 Juzefai Jančauskienei 
55956—Petronėlei Misienei

Išmokėta per kitus bankus: 
12773 Juozas Kuras

PRANCIŠKA BALAIŠAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 10 dieną, 10 valandą ry
to, 1927 m., sulaukusi 11^ 
metų amžiaus, gimusi Chicagoj, 
paliko dideliame nuliudime se
serį Oną ir brolį Antaną, dėdie
nę Marijoną Kekštienę, gimines 
ir pažįstamus. Kūnas pašarvo
tas, randasi 2954 W. 38th Pi.

Laidotuves įvyks Subatoj, 
Kovo 12 dieną, 8:30 valandą 
ryte, iš namų i Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už veliones sielą, o iš ten bus 
nulydėta j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Franciškos Balai- 
šaitės giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą *ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, Brolis ir Dėdienė

Ijaidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Kadžius, Telefonas 
Canal 6174.

A ' f A
URŠULĖ J ER Uš E V Ičl EN Ė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 9 dieną, 2 valandą ryte, 
1927 m., sulaukusi 53 metų am
žiaus, gimusi Burbiškiu kaimo, 
žiežmarų valsčiaus, Trakų ap
skričio. Amerikoj išgyveno 14 
metų, paliko dideliame nuliudi
me sūnų Kazimierą, 34 metų, 
dukterį Stanislavą 12 metų čia 
Chicagoj, seserį Oną Mereckie- 
nę, du broliu Jokūbą ir Juoza
pą Malaškevičiai, brolienes Pet
ronėlę ir Malviną, o Lietuvoj 
sūnų Stanislovą 28 metų ir 2 
dukteris Emiliją ir Justiną Am- 
brozevičienę, žentą ir 2 seseris 
Marcelę Macilevičienę ir Domi
cėlę. Kūnas pašarvotas, randa
si 4504 So. Paulina St.

Laidotuvės jvyks Panedėlyj, 
Kovo 14 dieną, 8 valandą ryto 
iš namų į šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielą, o iš ten bus nulydė
ta j Šv. Kazimiero kapines ant 
savo loto No. 1.

Visi A. A. Ui šulės Jeruševi- 
čienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vaikai, Broliai ir Seserys

Laiclotuvėse patarnauja gra
borius L J. Zolp, Tel. Blvd 5203

Tek Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J.F.RADZIUS
Pigiaaiiau Lietavfo 

Graboriiu Ckicagoįe 
fjaidotuvčse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl. kad priklausau 
piie grabų i įdirby- 
•t > s.

* OFISAS:
18th St. 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS: 

8288 S. Halsted St.
Tel. Blvd. 4063 ‘

Phone Boulevard 7314
Pristatome i vioAns miesto <iali« ,
S. Loveikis, Kvietkininkas

. Vuskin’os Kvietkos Vestuvėms, i
Rankietams ir Pagrabarr* i

* Vainutama
3316 So. Hnlsted St„ Chicaro 1
__________

, /

teita . ..
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Announcements
____ __ Pranešimai____ __________

Joniškiečių Labdaringo ir Kul
tūros Kliubo susirinkimas atsibus 
kovo 13 d., 1 vai. pu. pietų. J. Ažer- 
skio svetainėj, 16(1(1 S. Paulina si. 
Malonėkite atsilankyti į susirinki
mą, nes turim daug svarbių reika
lų aptarti. Bus praeito baliaus at
skaita ir kiti reikalai.

Kliubo Komisija.

For Rent Business Chances
Pardavimui Bizniai Real Estate For Sale

Namai-žemė Pardavimui
Real Estate For Sale

Namai-Žemė Pardavimui
Real Estate For Sale

Namai-ŽemS Pardavimui
Miscellaneous

įvairus \

RENDON 6 kambarių flatas kar
štu vandeniu šildomas.

3456 N. Neenah Avė.

RENDAI mažas storas, garu ap
šildomas, tinkamas mažam bizniui. 
>009 S. liocksvelįsL

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen, 3 kambariai gyve
nimui, yra daug stako, barge
nas. Turi būt parduota šia sa
vaitę.

Pavasarinei Bargenai
NAUJAS mūrinis namas po 6' 

kambarius, karšiu vandeniu ap: 
(lomas 
lotas 
Parke.

1 flatas, garažas dėl 2 karų 
37x125. Randasi Brighton

Atyda Biznio Jieškoto- 
jams, Spekulantams 

ir Agentams

BRIGHTON PARKO BARGENAI

Draugystė Lietuvos Vėliavos Am. 
Nr. t laikys savo mėnesinį susi
rinkimų paprastoj svetainėj kovo 
13 d. Draugai ir draugės meldžiu 
atsilankyti į šį susirinkimų, o yra 
daug svarbių dalykų apsvarstyti.

J. Dabulskis, rašt.

Situation Wantcd
Darbo Ieško

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Cash biznis. Gera proga norin
čiam padaryti pinigų.

2837 W. 39th Street

mūrinis namas po 5' 
karštu vandeniu ap

NAUJAS 
kambarius, 
(lomas 1 fialas,: graži vietą Brighton 
Parke.

('hiragos 
yitarpinės 
atsibus

Lietuvių Draugijos Sa- 
Pašclpos susi rinkimus 

nedėlioj, kovo 13 d., Nta- 
Temple svetainėj, 1547 N. 
st. ir kampas North avc. 
malonėkite susirinkti laiku. 

Užsimokėkite savo duokles, taipgi 
kurie persikėlėle į kitas vietas, bū
tinai priduokite savo antrašus.

OFISO darbų norėčiau gauti kur 
lietuvių jslaigije; Real Estate, pas 
advokatą ar krautuvėje. Esu baigus 
mokyklų stenografijos, knygvedys- 
tės ir biriu biskį praktikos. Moku 
lietuviškai ir angliškai. Meldžiu 
kreiptis telefonu:

Prosjiect 8758

ENTRA Bargenas. Pigiai parda
vimui bučernė ir grosernė, nauji 
fikčeriai ir stakas, biznis cash 
$125 į dieną. Parduosim pigiai šią 
savaite turi būt parduotas. Parda
vimo priežastis — liga Šeimynoj.

1833 So. Halsted St.

4 PAGYVENIMU naujas mūrinis 
namas, kampinis, įtaisytas pagal 
vėliausios mados, garažas dėl 3 ka
rų, graži viela Marųuette Manor. 
6601 S. Rockvvell st.

Help Wanted’—Malė
Darbininkų Reikia

Chicagos miesto mayoro rinki
mų kampanijos " Deverio lietuvių 
koivitctas atidarė savo ofisų Sher- 
man hotely, kambaris 443. 
Chicagos mayoro rinkimų 
tais lietuviai yra kviečiami 
ti.. į Deverio lietuvių komiteto ofi
su virš pažymėtoj vietoj arba te
lefonu Franklin 2100, Room 143.

reika- 
kreip*

ATYDA sales manugeriams. Mes 
garantuotame sales manageriams 
pilnų arba dalį laiko darbų. Atsi- 
šukit ir pasikalbėkit su Mr. ('.lemens 

SHEKLETON BROS.
Subdividers and developers 

Room 416 — 160 N. Sa Šalie St.
Phone Central 8008

PARDAVIMUI šiaučiškas Varsto
tas pigiai, iš priežasties kitų reika
lų. Pirkėjas turi mokėti biskj len
kiškai. 4408 So. Honore St.

PARDAVIMUI grosernė labai pi
giai, nes apleidžiu miestų.

5626 So. Raeine Avė.

PARDAVIMUI grosernės krautu
vė ir fikčeriai. 3456 N. Neenah Avė.

vakaro, 
bansia 
atvs kti.

81 kuopos mitingas įvyks 
y, kovo 12 d., nuo 8 vai. 
Liuosvbės svet., 1822 \Va- 
ve. Nariai prašomi laiku 
—J. Lapaitis, rašt.

Lietuvos Dukterų Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimų kovo 13 d., 
1 vai. po pietų, Mark \Vhite par
ko svetainėj. Visos nares turite bū
ti susirinkime, nes yra svarbių rei
kalų aptarimui. —V. Kazlauskienė.

Rridgeport. — Draugystė Teisy
bės M\lėtųjų taikys savo mėnesini 
susirinkimų nedėlioj, kovo 13 d., 1 
vai. po pietų. Mark \Vhite S(juare 
svet., prie 29-tos ir So. Halsted gt. 
Visi nariai-rės malonėkite būtinai 
laiku susirinkti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. —Raštininkas.

Prie ko prives Lietuvos-Lenkijos 
derv bos? Svarbus pranešimas apie 
pradėtas Lietuvos derybas su Var
šuva įvyks nedėlioj, kovo 13 d., 
111:30 vai. iš ryto Lietuvių Audito
rijoj. Kalbės J. A:-~
Dr 
bus diskusijos 
rinkusiems. Kviečiami visi 
kvti ir susipažinti su šiuo 
klausimu.

A. L. T. Sandaros

Ilertmanavičius, 
Zimontas ir kiti. Paskiau 

dalyvaujant susi- 
atsilan-

25 k p.

susilvė-“Mirgos“ choras, tik kų 
rys, kviečia lietuvių jaunimų į savo 
antrų repeticiją pėtnyčioje, kaip 8 
vai. vakaro, į Tautiškos parapijos 
svetainę, kampas 35 ir Union avė. 
Visi kviečiami atsilankyti ir kar
tu dainuoti ir linksmintis.

Pirmininkas.

Draugystės Biru- 
susirinkimas 
kovo 11 d., 

Liet. Audito-

Bridgej>ort.
(ės Kalno mėnesinis 
atsibus penktadienv, 
7:30 vai. vakare, ('.h.
rijoj, 3133 S. Halsted st. šiame su
sirinkime turi būti sumokėta arba 
sugrąžinti tikietai, kurie buvo 
ti dėl pardavimo atsibuvusios 
karienės. —Nut. Raštininkas.

im-

Kabai linkKiną vakaru rengia I.SS 
\’I I 1 Kajonas sekmadieny, kovo 13 
dieną, M. Meldužio svetainėj, 2242 

W. 23 PI, Bus vaidiniunas pilnas 
juokų 2 veiksmų farsas “Ekspro- 
priatorius”. Dalyvauja dar SL/\. 
183 kp. Jaunuolių Orkestras ir dai
nininkas F. Skitmarakas, .Ir. Pas
kui šokiai. Pradžia 7 v. v. įžanga 
75c. Visi kviečiami atsilankyti.

Komitetas.
Simano Daukanto Teat. Jaun. 

Kliubas laikys mėnesinį susirinki-, 
mų pėtnyčioj, 7:30 vai. vakaro, ko
vo 11 d., Mildos svet., 3142 South 
Halsted st. Visi nariai atsiveskite 
savus draugus ir įrašykite į kliubų.

J. Jurgilas, rašt.
Lietuvių Kriaučių 269 skyriaus 

A. C. W. of A. mėnesinis susirin
kimas įvyks pėtnyčioj, kovo 11 d., 
7:30 vai. vakare, Amalgameitų uni
jos svet., 1561 N. Bobey st. Visi 
nariai malonėkite pribūti laiku.

K. Navickas, rašt.

Fumished Rooms
RUIMAS rendon. apšildomas, prie 

mažos šeimynos. Yra garažas. 6107 
S. Rockvveli St.

PARENDAVOJU kambarį blai
vam žmogui. Atsiliepkite nuo 6 va
kare iki 9, 2 lubos iš fronto. 3319 
Lowe aye.

KELETAS kambarių ant rendos 
dėl vaikinų, su valgiu ar be. J. Stu- 
pek, 4601 S. WeHs str.

RENDON puikus šildomas kam
barys, su visais patogumais, ant 
pirmų lubų, su valgiu arba be val
gio. Puikioj ir parankioj vietoj. 
Arti Raeine ave.sgntvekarių.

F. Vitkkuskas
1147 W. Garfield blvd.

For Rent
. CICERO 1

štoras rendon, geroje vietoje, ant 
14-tos gatvės, tinkamas dėl Real 
Estate arba kitokiam nedideliam 
bizniui. Rendos $25, lysą duosiu 
kiek norėsite. Atsišaukite.

S. Kieki, 4813 W. 14th St.
2 lubos, užpakalyj.

4 PAGYVENIMU kampinis namas 
po 5 kambarius, įtaisyta pagal vė
liausios mados, lotas 75><12«). Prie 
parkų ir mokyklų, randasi Chicago 
Lawn.

2 NAUJI bungalowni, vienas 5 
kambarių, antras šešių, įtaisyti pa
gal vėliausios mados, karštu van
deniu apšildomas, randasi Brighton 
Parke.

REIKALINGA 30 agentų par
davinėti nejudinamą turtą 
(real estate), visą laiką arba ir 
tiumpas valandas. Patyrimas 
nereikalingas. Z. S. Miekeviee,

Furmonų ir Darbininkų 
Mašinistų ir Mechanikų

nuo 7:30 iki 9:30 arba 
iki 10 vakaro. Gera mo-: 

tiks tam

REIKIA dėl specialio darbo 
tiktai tris vakarus į savaitę, va
landos 
nuo 8
kestis tiems, kurie 
darbui. Atsiųskit savo vardą ir 
adresą.

Halsted St. Box 885.
Naujienos. 1739 So.

REIKIA lietuviu vyrų, gerai at
rodančių atlankyti lietuvių šeimy
nas. Real estate patyrimas pagei
daujamas, bet ne būtinai reikalin
gas. Suteiksime jums pilną kopera- 
cijų, garsinsime jus laikraštyje Nau
jienose kasdien. Tikrai gera proga 
kiekvienam. Galima matyt nuo 10

Matykit Mr. Collins, 
Room 503 

32 W. \Vashlngton St.

REIKIA No. 1 shearman’ų j gele
žies atkarpų jardų. VVarshavvsky & 
Co., 1915 So. State St. '

REIKALINGAS bučeris pėtnyčio- 
mis ir subatomis. Melrose Park 
3033. Atsišaukit anksti iš ryto.

Automobiles
$10 įmokėti—$10, kitus savaitiniais 

išmokėjimais, 25 vartoti garantuoti 
karai. Visokių išdirbysčių ir modelių. 
Arba į mainus. Visada atdara 3106 
Montrose Avė., Phone Irving 2334.

PARDAV1MU1 t rokas, 1 Ms “lo- 
I dinghouse”; galima ir vietą išvažio- 
jirno biznio renduoti pigiai.

.3111 So. Auburn avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

ATLANKYKI!' musų naują bar- 
genų departamentą, čia randasi di
delis pasirinkimas fonografų, up- 
right, grojiklių ir grand pianų. Tie 
instrumentai yra paimti į mainus 
ir yra pilnai garantuoti, štai kele
tas tų bargenų: 25 fonografai, $19, 
7 Upright pianai po $25, 8 grojik- 
liai pianai po $100. $5 įmokėjus 
iristatysime į jūsų namus bile ko- 
cį instrumentą pirktų iš Bargenų 
lepartmento. National Piano Stores, 
ne.. 2332 W. Madison st.

GROJIKUS pianas, pinuos 
klesos stovyj, už $110, 75 role- 
liai ir benčiu?1, priimsiu $25 cash 
ir po $8 į mėnesį.

6512 So. Halsted St.*
Business Chances

Pardavimui Bizniai
PARDAVIMUI restaurantas. Geroj 

biznio vietoj, tarpe dirl>tuvių, viso
kių tautų apgyventa. Turiu du biz
niu. Gausit bargeną, nes vieną tu
riu biznį išleisti. Galima pirkti sy
kiu su namu. Mainau į lotų arba 
mašiną.

1338 W. 59th Street

DELIKATESEN, grosernė, taba
ko, cigarų ir saldainių, 4 gyveni
mui kambariai, rendos $40, $1200 
cash. 1010 W. 69 St.

PARDAVIMUI Malt and Kops ir 
variety krautuvė. Parduosiu todėl, 
kad turiu 2 krautuves, vienas ne
galiu užžiurčti tinkamai. Pagyve
nimui ruimas ant vietos. Renda pi
gi, lysas ilgas. Mainysiu ant bunga- 
low ar loto.

3019 W. 59th st.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katesen su namu arba be namo. 
Geroj vietoj. Biznis išdirbtas 
daug metų. Priežastį patirsit 
vietos.

6955 So. Talman avė.
Republic 6724

per 
ant

PARDUOSIU ar mainysiu bučer- 
nę ir grosernę ant namo, loto ar 
bungalow. 1334 S. 49th Ct., Cicero, 
III.

PARDAVIMUI retai ir olselio pe- 
karnė, koksų ir duonos maišytuvas, 
nauji fikčeriai, su $JU(IO galit pra
dėt veikt, šaukit po 10 ryto. Bem
inėk 6028. (>540 S. Ashland avė.

PARDAVIMUI gerai išdirbtas pie
no išvažinėjimas ir t rokas, $80 | sa
vaitę, kaina *1500 cash. Lafayette

PARDAVIMUI bučernė ii 
grosernė, geroj biznio vietoj.

Kreipkitės j
Naujienų Skyrių

3210 S. Hulstt'd St.
Box 210

Exchange—Mainai

SAVO NAUJĄ 3 FLATŲ

MAINYSIU

I LOTUS ARBA BUNGALOVV

Kainos $25,000, Campbell Av., 
netoli 61st St., netoli gerbs 
transportacijos. Savininkas no
ri rezidencijos, loto arba bun- 
galow kaipo dalį jmokėjimo. 
Pirkėjas gali užimti vieną aparte* 
mentą.

H1NKAMP A COMPANY 
Ine.

724 W. 63rd Street
Tel. Englewood 6960

IŠSIMAINO mažas namas į auto
mobilių arba lotų, ar kas kų turi
te. Randasi 3621 S. Wallnce st. Di
delis bargenas.

Kreipkitės:
301 S. 4th St.

ST. CHARLES, ILL.
Tel. St. Charles 451

PARDAVIMUI arba mainymui 60, 
80, 1G0 akrų įrengtos farmos Indiana 
valstijoj, su staku ir mašinerija, 70 
mylių nuo Chicagos. Mainysiu j bun- 
galow arba 2 flatų namų.

PARDAVIMUI arba mainymui 60, 
80, 160, 240 akrų farmos Illinois val
stijoj, įrengtos farmos su staku ir 
mašinerijomis, 60 mylių nuo Chica
gos, mainysiu į bungalovv, 2, 4 
6 flatų namus.

KOUPEL & POLKA 
3756 Ogden Avė. 

Lavvndale 0527

arba

Norintiems 
Svarbu Žinot

KAS turit dviejų flatų namų apie- 
linkėj Marųuette Manor arba Au- 
burn Park, o norėtumėt mainyt ant 
keturių flatų; 'naujas moderniškas 
namas Auburn Park kolonijoj. No
rinti susižinoti, kreipkitės adresu 

6218 So. Rockvvell st.
Tel. Republic 7129. V. B.

MAINYSIU 4 pagyvenimų 
naują mūrinį namą prie Mar- 
ųuette Manor apielinkės, mainy
siu j lotą, grosernę, bučernę.

Kreipkitės:
3116 So. Halsted St.

Tel. Yards 1457

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

MODERNIŠKAS 6 kambariu bun- 
galow. $1000 cash, yry stikliniai 
miegojimui porčiai ir garažas. 6415 
So. Washtenaw avė.

2 PAGYVENIMU naujas mūrinis 
namas, po 4 ir I kambarius, tik 
užbaigta būdavot, randasi Brighton 
Parke.

2 NAMAI ne visai nauji, 2 pagy
venimų po lyl kambarius, graži 
vieta, randasi Brighton Parke.

Tuos visus namus parduosiu pi
giai ar mainysiu ant namų, biznių 
u* lotų. Jeigu tamsta 
iš musų gatavų namų, 
budavosime kokis tik 
tiks.

JOKANTAS
4138 Archer

Lafayette 7671

Pardavimui arba mainy
mui mūrinis garažas, 50 pė
dų pločio, 125 ilgio, ant 
Western Avė. kur milionai 
žmonių kasmet pervažiuoja. 
Rendos neša $350.00 i mėne
sį. Yra du Show ruimai dėl 
parodymo ir pardavimo ka
rų. Gasiniai tankiai ir kiti 
reikalingi dalykai prie ga
ražo. Lysas pasibaigė. Per
kant galima tuoj vietų už
imti arba lystų atnaujinti. 
Greitam pardavimui kaina 
tik $38,000. Cash reikia įne
šti $10,000. Arba mairiysiu 
į bungalow, 2 ar 4 flatų na
mą, lotus, farmą, vasarinį 
rezortą, morgičius, arba į 
kokį biznį. Matykit tuoj sa
vininką.

J. NAMON 
2418 W. Marųuette Road 

Tel. Prospect 8678

PARDAVIMUI vieno aukšto nau
jas bizniavas muro namas; štoras 
ir 5 naujos mados kambariai. Karš
tu vandeniu šildoma; vieta tinka 
bile kokiam bizniui; reikia $3,006 
įmokėti, likuisią sumą lengvais iš
mokėjimais. Savininkas mainys į 
bungalow ar lotus.

PARDAVIMUI nauja 6 kaffibarių 
muro bungalovv; aržuolo ištrimuo- 
la. Randasi geroj Brighton Parko 
lietuvių apielinkėb Kaina $8,000, 
lengvais išmokėjimais.

PAI DAVIMUI puikus ir naujas 
2 augštų muro namas; 2 flatai po 
5 kambarius; 3 bedruimiai; aržuo
lo užbaigta; bung<dow stogas, augš
tas bcismentas, geroj Brighton Par
ko lietuvių apielinkėj. Reikia įmo
kėti tik $3,000. Kaina $11,500, leng
vais išmokėjimais.

Norintieji pamatyti minėtus na
mus atsilankykite dieną ar vaka
rais pas

Joseph Yushkevvitz 
3617 Archer avė., prie Oakley avė.

Tel. Yards 7282
Res. Tel.* Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

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

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

ųžganėdinimų. f vedam elektros d ra
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not inc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
KAS PASINAUDOS PROGA?

neišsirinksit 
tai mes pa
tamsiai pn-

BARGENAI

BROS,
avė.

SAVININKAS apleidžia miestų, 
nori parduoti tris gerus biznio kam
pus, visus sykiu 
tiems pirkėjams 

1659 W. 
2059 W. 
1701 W.

Visos sąvastys 
komis.

VVIERENGA & OTTENHOFF 
1837 Roosevelt Rd. 

Canal 1294

ar skyrium. Grei- 
pigiai atiduosiu. 
21st Street 
21 st Place 
14th Place 
su geromis įplau-

SVARBI priežastis verčią mane 
parduoti 3-jų pagyvenimų namą ir 2 
karų garadžių, 3-jų metui senumo. 
Vienas blokas nud Westem Electric 
dirbtuvės. Kaina $12,500. Taipgi tu
riu kitų namą vištti natiją, kuris ran
dasi Maywood, III., taipgi $12,500, ir 
vienų turiu su bizniu, kuris randasi 
ant Cicero Avė. Tų ir pigiai parduo
siu. Visi namai yra mūriniai.

Atsišaukite prie savininko. 
1812 So. Cicero Avė.

Telephone 3738

Pardavimui Brighton 
Parke

BIZNIERIŲ ATYDON!
Naujas 2 augštų mūrinis namas, 

su skiepu, krautuve ant pirmų lubų, 
5 kambariai, 2 ofisai ir palaukimo 
kambarys ant antro augšto, garu šil
domas, labai geroje vietoje. Tinka 
dėl Dry Goods krautuvės, aptiekos, 
vyrų aprėdalų krautuvės arba kito 
kokio Biznio. prie Archer
Avė., netoli Californiu, galite tuojau 
apsigyventi.

$2500 įmokėti, kitus taip kaip ren- 
dą, nupirksite naują 2 augštų mūri
nį namų, 4-4 kambarių, 
viškai.

2 augštų, mūrinis, 6-6 
parduosiu išmokėjimais, 
kaina $10,500.

sklepas ir

kambarių,
Bargenas,

2 lotai prie Archer 
California, kaina tiktai 
bus parduotas į 10 dienų.

Savininkas
4003 Archer Avenue

Avė., netoli 
$10,500, jei

PARDAVIMUI kampinis 2 
aukštų muro namas, bizniavas, 
štoras ir 6 kambariai, 4 karų 
muro garažas. Mainysiu į ma
žesnį namą.

3300 S. Union avė.
PARDAVIMUI naujas muro, 2 

aukštų namas, su garažu, pirmos 
klesos įrengimais, stikliniai por
čiai, atskirais boileriais su karštu 
vandeniu apšildoma. 3183—35 So. 
Lowe avė. Kreipkitės prie savinin
ko. A. Petrulewicz, 3344 S. Emerald 
avė. Tel. Yards 4292.

PARSIDUODA 7 kambarių namu
kas, gali gyventi 2 šeimynos. Vis
kas naujai ištaisyta, arti prie gat- 
vekari" ir patogioj vietoj.

W. IIAYDEN BELL
Ed. W. Bakevičius vedėjas 

4336 So. Kedzie avė.
Tel. Lafayette 8600

6 DIDELI kambariai ir miegoji
mui purčius, naujas mūrinis bunga- 
low, karštu vandeniu šildomas, vė
liausios mados plumbini/as ir elektx 
ros fikčeriai, aržuolinė.s grindys, 
aržuo’u baigias, su grindimis viš
kai, didelis skiepas, 30 pėdų lotas. 
Atdaras dėl apžiūrėjimo kasdien ir 
nedėlioj. Nepraleiskit progos nepa
matę.

SAVININKAS
7141 So. Gumpbell avė.

5800 S. La Šalie St., 2 augštų me
dinis namas, 2 flatai 6—7 kamba
rių, yra vanos, elektra, gas heater 
ir vandens heater’iai.

1100 W. 59 St., kampas Aberdeen. 
2 augštų medinis namas, 3 krau
tuvės, 1—8 kambarių flatas, 2 ka
rų garažas, yra elektra, vana.

3425 W. 38 PI. 2 augštų mūrinis 
ir medinis namas, 2—1 kambarių 
flatai, yra lavatories, elektra, 2 ka
rų garažas. H. Epštein, 155 N. 
Clark st., Room 820. Tel. Central 
6260.

6 KAMBARIŲ ąžuolo užbaigimo 
medinis namas, ant brukuotos gat
vės, lotas 60y200, netoli 63-čios 
Įgatvekarių, mokyklos ir bažnyčios, 
tik $1500.

Tel. Hemlock 1701 
Mr. DRAPER

6 KAMB. muro namas ir flatas, 
ant 60^125 ft. loto, randasi 5210 
Carpenler st., netoli Ashland karų 
linijos, gali būti suvartota 2 fin
tams. Garu apšildomas, ant išbru- 
kuotos gatvės, netoli mokyklos ir 
bažnyčios.

Tel. Hemlock 1701 
Mr. DRAPER

5508 So. State St. biznio prapertė, 
80 pėdų nuo bulvaro, gera ateitis, 
3 augštų mūrinis namas, krautuvė ir 
2 flatai po 6 kamb. kaina $16,000, iš
mokėjimais. N. J. Coleman & Co., 
4705 So. State St., Drexel 1800.

TURI būti parduotas pirmos klc- 
sos kątik pabaigtas dviejų pagyve
nimų mūrinis namas, po 6 kamba
rius, miegami kambariai, tailių 
sienos vanų ruimuose, karštu van
deniu apšildomas, vėliausios mados, 
randasi 7007 So. Artesian avė. Sa
vininkas J. Raden, Columbus 8378.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 
7 kambariai viršui, 4 kambariai 
apačioj, cementinis skiepas, su 
landres lovinis, ekstra vaisiams 

s'klepukas, vanos, karštu vande
niu šildomas, $6300, Įmokėti 
$2300. 2004 Coulter St.

6 KAMBARIU karštu vandeniu 
šildomas bungalovv, garažas, nau
jos mados įtaisymai, parsiduoda 
kartu su raakndais. Pigiai.

Kreipkitės:
6837 S. Washtenaw avė.

Tel. Republic 8070

PARDAVIMUI 2 augščių namai su 
beizmentu, elektriką, gazas. Turiu 
apleisti miestą. Pigiai.

\ 1724 String St.

PARDAVIMUI 2 flatų nąmas, prie
šais naują parką, Ciceroj, 6-6 kam
barių, karštu vandeniu šildomas, 2 
boileriai, aržuolo trimas, 2 karų ga
ražas. Del informacijų matykit savi
ninką. Agentų nereikia.

1811 So. 51st Avenue 
Cičfero 2133 R

Englewood Bargenas
KRAUTUVE ir trys flatai, netoli 

transferinio kampo, akmeniniu pa
matu, rendų $120 į mėnesį. Pažiurė- 

prie 1114 W. 59th St., kaina tik- 
$7500, cash $2000. 
Savininkas

THOMAS ZURIS 
6029 So. Champlain Avė.

kit 
tai

PIRKIT dabar, kol kainos dar 
nėra pakilusios šiuos parinktus lo
tus, tarpe 55 ir 59 St., Central Park 
ir Cravvford avė., netoli gražios 
naujos mokyklos. Yru sakoma, kad 
visos šios gatvės, įskaitant ir 59 st., 
bus išcementuolos 
avė. Kainos dabar $575 
lui. Suros, vanduo ir 
dabar yra.

Kreipkitės:
John L. Sheridan 

5312 S. Kedzie 
Phone Prospect

netoli gražios

iki Cravvford 
iki $750 io- 
šalygatviai

& Co. 
avc.
3630

NAUJAS, ką tik užbaigtas mūri
nis namas, dviejų pagyvenimų, 5 
ir 5 kambarių, karštu vandeniu šil
domas. augštas, cementuotas skle- 
oas, vidus išpuoštas pagal vėliau
sios mados aržuoliniu medžiu, vė
liausio išradimo durų jutrinos, vi
sos kristalinės rankenos, vėliausios 
mados sinkos, maudynės ir skal
byklos. Naujausios mados sidabro1 
ir kristalo elektros fikčeriai, stik
lais uždaryti užpakaliniai porčiai. 
Didelės, kietai apdarytos viškos.

šis namas turi būti parduotas 
iki pabaigai šio mėnesio, ir bus 
parduotas už pirmą vertingesnį 
siūlymą. Mažiau turinti pinigų 
gu $2,50(1 prašomi visai neiti 
žiūrėti.

Matykit savininkų
4111 S. Rockwell st.

Pirmos lubos. Matyti galima 
5 vai.
per visą dieną.

Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

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.

HOME 
CONSTRUCTOR

pa- 
ne- 
nė

P° 
vakare. Subatoj ir nedėlioj

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

PARDAVIMUI ar mainysiu ant 
groserio 4 kambarių medinį namą 
su 62 pėdų lotu ir 2 karų garažu,' 
Taipgi parduodu 60 pėdų lotą ant 
71 Talman avė.

Kreipkitės:
7424 S. Claremont avė. 

Tel. Hemlock 2817

1789 South Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

Financial
Finansai-Paskolos

BE NUOŠIMČIŲ

7IŲ FIKČERIA]
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu
sų specialumas. Ge- 

patamavimas, žemosr ras 
kainos. 

SOSTHE1MS, 1912 So. State St.
Duodame paskolas nuo $100 iki $300 
ant notų. Pinigus išmokame j 12 
valandų. Vienatinis ofisas šiaur-va- 
karinėj dalyj miesto, kuris teikia pa
skolas tokiomis sąlygomis. Pasinau- 

dokit iš tos progos.

INDUSTRIAL LOAN 
SERVICE 

1726 W. Chicago Avė. 
kampas Hermitage Avė.

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 84 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J DUNNE ROOFING CO. '
341148 Ogden Avė.,

Phone Lawndale 0114

$250,000
Paskolinsiu de) antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central j5260

2 3 arba 4 karų mūriniai 
garažai pastatomi iš geriausio 
materiolo ir darbo, nebrangiai.

P. BERSJN,
534 W.' 33 St.

Phone Michigan 1015
SIMANO DAUKANTO Skoli- 

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

I
Ben. KazanauJkas, Rašt.

2247 W. 23rd Place, 
CHICAGO, ILL.

Canal 3968

2 MORGIČIAI
5% Komišino

5i/2 — 6% Nuošimčių
Greitas Patarnavimas

ROYAL FINANCE 
CORPORATION
11 So. La Šalie St., 

Central 2665

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

geriausiK laikas dėl 

budavojimo namų, kurie turite 
lotus ir mokate taksus už dykų. 
Kode) nebudavojate namus? 
Atsišaukite pas mus, o mes pa- 
budavosime namus su visai ma
žai pinigų gerai, greitai ir gra
žiai.

J. GURSKY, 
Kontraktorius 

3116 So. Halsted St.
Tel. Yards 1457

Edueational
Mokyklos

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

International Barber College 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

PAMOKOS ,
Lietuvių kalbos dideliems ir mažiems. 
Antradieniais nuo 7 Iki 9 vakare. 
Penktadieniais nuo 3 iki 5 po pietų. 
Einu į namus.

J. I. BRIEDIS
2846 Emerald Avė., Tel. Victory 7372

' ŠOKIŲ MOKYKLA
Mokina visokius šokius. Valandos 

nuo 2 po pietų iki 8 vai. vakarais. 
Nedėliomis nuo 2 iki 5 po pietų.

2128 SOUTH HALSTED ST.
(Pirmos lubos)

JUOZO ZURONO muzikos 
studija mokina dainavimo, smui
ko ir piano. Lekcijos labai pi
gios.

7043 S. Rockwell St.
Tel. Hemlock 1757


