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Lenkai Rengias
Mobilizuoją kariuo
menę į Lietuvos sieną'

Komunistai kursto meksi 
kiečius prieš J. V.

Skleidžiamais atsišaukimais ra 
gina kovoti prieš plėšrų ja n 
kių imperializmą

Maskvos žiniomis Anglija prita
rusi Lenkam pasigrobti Lietuvą _•__ ___ •

MASKVA, kovo 17. [Chica
go Daily News koresp. Junius 
B. VVood]. Pranešimai iš įvai
rių Pabaltijo sostinių rodo, kad 
l>enkija, ilgai grūmojusi užimti 
Lietuvą, d:ib;,r lyif renffiasi 
taip padaryti. Įlenkę kariuome

nė mobilizuojama ii Vilniaus į 
Lietuvos sieną.

Nors revoliucinė [fašistinė] 
Lietuvos valdžia yra I^enkijos 
įtakoje, pranešimai sako, kad 
ji vis dėl to pasiryžus priešin
tis respublikos pragaišinimui.

Pranešimuose iš {Varšuvos 
duodama suprasti. 
Lenkų kariuomenės judėjimas 
supuolus neva su maršalo Pil
sudskio gimimo dienos sukak
tuvėmis ateinantį šeštadienį, be 
to dar • turįs tikslo nukreipti'visai 
dėmesį nuo rimtų darbininkų 
neramumų, 
miestuose 
kaip pusė ’ 
talurgijoš <

Lietuvos Lenky derybos 
dėl Vilniaus nutrukę

•ie to pris*id£ sėkmingu
Vokietijos diplomatija I“n-

baltijo kraštuose
17.

Do- 
mė-
Vo- 
Dr.

kad ta*»

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
17, — Meksikoj skleidžiami ko
munistų atsišaukimai, tariamai 
atsiųsti iš Belgijos. Atsišauki
muose aštriai smerkiamos 
Jungtinės Valstijos, ir Meksi
kos žmonės raginami priešin
tis jankių imperializmui ne tik 
Meksikoje, bet visoj Latinų 
Amerikoj. Be kita juose sa
koma :

“Salin rajusis, gatvažudifika- 

sis jankių imperializmas. Rei
kia padaryt galas tam šiaurės 
kolosui, kurs nori niekšiškai 
pasmaugti mažiukę Nikaraguą. 
Tegyvuoja nepriklausomų tau
tų kova prieš karingąjį, impe
rializmą. Padėkime internacio
nalizmui kovoti prieš jankių 
kapitalizmą, o Meksikos žmo
nėms prieš šiaurės kolosą.”

Suėmė moteriškę, kuri 
darė biznį iš kūdikių

■nder the Aci of Maroh 1, 187*.

Kovas-Mar ch 18 d., 1927

Joselito

ietuva Pulti?
Duchobory migravimas

įraukiama sugrįžtant iš Kana
dos į Rusiją apie 5,000 du
choborų

Aliejaus magnatas Sin 
clair rastas kaltas

WA»SH1NGTONAS, kovo 17. 
— Aliejaus magnatas Harry F. 
Sinclair, kaltinamas dėl panie
kinimo senato, kai prieš treje
tą metų pastarasis vedė Teap )t 
Dome aliejaus skandalo inves- 
tigaciją, vakar buvo Aukščiau
siojo distrikto teismo pripažin
tas kaltas. Bausmė betgi, kuri

MASKVA, kovo 17. — Mas
kvon atvyko iš Saskatchovvano, 
Kanados, du šimtai duchoborų. 
Jie grįžta atgal ūkininkauti 
Ukrainoj ir Krime, kur sovietų 
valdžia duoda jiems žemės.

Manoma, kad Rusijos pakvie-
Jsti, apie 5,000 duchoborų grįš1 už šį nusikaltimą butų kalėji- 
iš Kanados į savo * kraštą, isįmas nuo vieno mėnesio iki vie- 
kur jie caro valdžios buvo iš
guiti 1885 metais.

Įdomus betgi tas duchoborų 
migravimas. Tuo tarpu, kai se
nieji tremtiniui duchoborai par- 
duoda savo farmas Kanadoj ir 
grįžta i Rusiją su savo šemio- 
mis,’ tolygus jų sektos "skaičius 
apleidžia Rusiją -ir keliauja į 
Kanadą gyvenimą iš naujo pra
dėti.

nų metų ir nuo $100 iki $1,000 
pinigais, jam nebuvo paskirtai 
kadangi Sinclairo advokatai tuo
jau pareikalavo naujo teismo.

Per 13 valandų buvo šu
liny palaidotas

Voronov pranašau- 
’a žmonės gyvensią 125 

metus nepasenę

FUQUAY SPRINGS, N. C., 
kovo 17. -*-Kai vietos gyvento
jas Jcff Ashworth nusileido į 
70 pėdų gilnmo, šulini jo sienų 

sienos viršum 
ir paga- 

kad Ash- 
uždary-

Lodzėj ir kituose 
streikuoja daugiau 

visų tekstilės ir me- 
darbiniakų. <

Lietuva sienomis 
nesusiduria su Rusija, sovietų 
respublika veikiausiai 
kys nuo bet kurių karo 
mu ir pasitenkins vien 
matiniais protestais.

Vokietija tečiau yra 
suinteresuota tuo, kad Klaipė
da nepatektų Lenkijai.

Sovietų pranešimai sako, kad 
Anglija konferuojanti r u Len
kija Genevoj ir jau esanti pri
tarus tam, kad Lenkai pasiim-

taisyti, šulinio 
jo galvos ėmė dubti 
liau taip susigaubė. 
\vorthas liko apačioj 

PARYŽIUS, kovo 17. —Kai- tas. Kaimynijoj žmonės subu
bėdamas užsienio koresponden- go jį gelbėti, ir galų gale, po 
tų susirinkime Dr. Scrgiei Vo-| trylikos valandų darbo, šulinys 
rcuov, pagarsėjęs liaukų perso- buvo atkastas ir Ashworthas 
dinimo specialistas, pasakė, kad sveikas išimtas, 
esą visai galimas daiktas, kai*, 
ateity žmonės gyvens po 1251 
metus, nejausdami senatvės, ir 
pagaliau jų senatvė tęsis vos Į 
kelis mėnesius, 
metų. %

Jei kai kurie
125 metus, tai

[Pacific and Atlantic Photuj
. Mejias (po kairei) ir jo keturiolikos metų brolis. 

Policija suėmė ir į teis- Juodu yra tdteadorai ir iš Ispanijos atvyko į Meksikos miestą.
• Už kiekvieną pasirodymą arenoj jiedu gauna 20,‘000 pesų.

RYGA, Latvija, kovo 
[Chicago s Tribūne koresp. 
nald DayJ. — Prieš keletą 
nėšių, kol nebuvo atvykęs 
kietijos ministeris Latvijai,
Adolphas Koester. socialiais 
Rygos draugijos arbitrais buvo 
Anglų diplomatai. Jie vadova
vo visų kitų kraštų diploma
tams, kurie nuolankiai sekė 
paskui anglus. Buvo susikūręs 

išimtinis klubas, į kurį
latviai ir kiti vietos gyvento- 

• jai pagaliau visai nebebuvo įsi
leidžiami. Klubas vadinosi 
“Circle dės Etrangers”. Jo dar
buotė betgi nepagerino dipo- 
matinės Anglų, AmeNkOs, Len
kų ir Francuzų legacijų padė
ties.

Kai atvyko Vokietijos minis
teris, Dr. Koester, dalykai vir
to kitaip. Latvių alus prisidė
jo prie to, kad socialiai bar
jerai buvb nebepataisomai su
laužyti. D-ro 
abends” (alaus 
pigiau pareina, 
klubo išimtinos 
rienės. Hiubo 
dūko labai, kadangi Dr. Koestei 
visados kvietėsi nemaža latvių 
ir kitu* vielos piliečių.

D-ro Koestero vaišingumus 
turėjo tokių vaisių, kad Vokie
čių diplomatinių projektų popu- 
larumas latviuose labai pakilo, 
o Anglų prestižas atitinkamai 
nukrito. Latvių oratoriai ėmė 
atvirai smerkti Angliją. Jie 
sakė, kad Latviai niekados ne
dalyvausią Anglijos užmačiose 
sudaryti bufero valstybių gran
dinę išilgai Rusijos vakarų sie
nos. Anglija, pasak Latvių 

i valstybininkų, nieko nesanti pa
darius Latvijos saugumui page
rinti; Latviai buvę priverst 

Minne«, tartis su sovietų valdžia dėl ne 1 • • • * • T J

sušilai* 
veiks- 
diplo-

gyvai

• Arizonos valstijoj už
tiko aukso

PHOENIX, Ariz., kovo 17.— 
Dripping Springs kauntėj, apie 
130 mylių į rytus nuo Phoenix, 
užtikta aukso gysla, nė kiek, 
sako, ne menkesnė už surastr 
\Veepah apygardoj, Nevadoj. 
Ją užtiko senas aukso ieškoto
jas McGraw, nevadietis.

Koestero “biei 
vakarai) daug 
ne kad minėte 
šampano vaka- 
nariai, žinoma.

LOS ANGELES, Gal., kovo 
17. r" " - - • •
mo rankas pristatė vieną mo
teriškę, Minnie Foas’ienę, kalti
namą dėl dwmJHWlio. iš• 
dikių. Foss’iopė’’ laikius įstaigą, 
kurion priiminėjus kūdikius iš 
motinų, kurios dėl . šiokių ar 
kitokių priežasčių norėjo ar 
negalėjo pačios jų auginti. 
Foss’ienė tokius kūdikius pri- 
imdavus auklėti ir auginti kaip 
savus, tečiau darydavus ką ki
tą: ji juos pardavinėdavus ki
tiems. savo vaikų neturintiems, 
žmonėms, imdama gerus pini
gus.

Coolidge vėl kviečia Italiją 
■ konferencijon

Prezidentas nežudo vilties, kad 
' Francija su Italija dalyvaus 
bent kaip observatoriai

5,000 galvijų žuvo per 
sniego pūgas Kolo

rado]

COLORADO SPRINGS, 
lo., kovo 17. Gautais iš 
vijų augintojų pranešimais pel 
siautusias praeitą savaitę dide
les sniego pūgas, ranČuošc, 
Karvalo apygardoj, žuvo nema
žiau kaip penki tūkstančiai

gal-

Kiny generolas pagrobė
Kiangnano dokus I

Ten statoma keli Amerikos lai
vai; pasiųsta J. Valstijų karo 
laivas

■tu;!torius King neb?Mi-
CIL Vt V V O1O V VO | dyfciąs vykti i Haiti 
užuot daugelio*

SANTO DOMINGO, kovo 17.
Atvykęs iš Porto, Riko Jun-

Valstijų senatorius

KOMA, Italija, kovo 17. —* 
Jungtinių Valstijų charge d’- 
affairęs Bobbins įteikė Italijos 
vyriausybei notą, kuria prezi- 

Cooiidge antrą kartą 
Italiją “šiokia ar tokia 
dalyvauti” konferenci- 
jurių ginkluotes apri-

MARSIIALLTOWN, Iowa, 
kovo 17. — Vietos viešbuty nu- 
sižudė savo kambary F" 
apolio advokatas Guy Meeker, puolimo ir neitralumo pakto 
50 metų amžiaus. Jis buvo įr dėtis Rusijos-Vokietijos-Lie- 
gimęs ir augęs Marshalltovvne. tu vos biokan.

Nuo laiko, kai į Rygą atvyko 
Dr. Koester, Lenkai taipjau 
savo įtaką prarado.

Ne dėl ko kita, kaip dėl pa-
1 f tarųjų Vokiečių diplomą ių
pasisekimų Pabaltijy, Lietuva 
staiga nutarė 
t laktacijas su 
dėl Vilniaus ir 

po visą iš|ygintit

MOTERIŠKĖ NUŠOVĖ
GIRTĄ VYRĄ

SAVO

eina nutraukti per- 
Lenkais ginčui 
Vilniaus krašto

W ASH1NGTON AS, kovo 17.
— Gindamos nuo savo girto 
vyro, kuris parėjęs namo 6m0 
ją gelžgaliu nuėsti, Annie < 
Edwardsienė, ištrukus iš jo na
gų ir pagriebus revolverį jį 
nušovė. Ji pati apie tai prane-1 
šė policijai. Motinos pasako
jimą paliudijo vienuolikos me
tui sūnūs, kuris tą motinos su. 
girtu tėvu kovą matė.

kviečia 
forma 
joj dėl 
Lojimo.

Prezidentas Coolidige iš karto 
proponavo, kad konferencijoj 
dalyvautų penkios jūrių valsty
bės — Anglija, Francija, llali- 
a, Japonija ir Jungt. Valsti
jos, — bet Frakcijai ir Itali
jai atsisakius, jis pasiūlė da
ryti likusių trijų valstybių pa
sitarimą. Anglijai ir Japoni
jai priėmus ir šią propoziciją, 
Coolidge dabar tikisi, kad Fran
cija su Italija atsiųs savo at
stovus konferencijon bent kaip ' Wcstminster 
observuotoji! s.

ŠANHAJUS, Kinai, kovo 17. 
— Kinų generolas Pi Sučer. 
šiandie užgrobė Kiangnano do
kus, kur statoma keletas Ame
rikos laivų. Jis pareiškė, kad 
dokai esą reikalingi šiaurės Ki
nų karo laivams taisyti. De 
tokio gen. Pi Sučeno žingsnio 
į Kiangnaną pasiųsta viena.1 
Jungtinių Valstijų karo laivas.

šiaurinių armijų štabas kon
centruoja daugiau kariuomenės 
j Sučan ir čenčau, kadangi bi
joma naujo kantoniečių puoli
mo. Gangas pasiuntė frontai! 
dar du karo— aeroplanu su 
sprogstamomis bombomis.
Atėmė atgal kiniečių pagrobtus 

Standard Oil laivus

žmonės gyvenę 
taip ilgai gy- gtinių 

venti turi teisės ir kiti žmo- King pareiškė, kad jis nė ne
neš, sakė Dr. Voronov. žmogaus I 
mašineriją varančios liaukos, o prezidentas 
todėl įdėjus naujas liaukas 
žmogaus gyvenimas 
pailgintas.

bandysiąs vykti į Haiti, kurios 
: Romo laikąs jį

“pavojingu“ jo krašto saugu- 
galįs but’muj ir išleidęs įsakymą neįsi

leisti jį į savo respubliką.

Dar 6 studentai pašalin 
ti iš Illinois Univer

siteto
Kansas eugenikos įsta 

tymas numarintas

RADO NEGYVĄ J V. ARMI
JOS LEITENANTĄ

URBANA, 111., kovo 17. — 
?š Hinois Universiteto tapo 
šiam semestrui pašalinti dar 
šeši studentai, kaltinami dėl 
girtavimo ir dalyvavimo girio
se puotose.

1 VERSLO NAMAI SUDEGĖ

TOPEKA, Kas., kovo 17. — 
Kansas senatas galutinai atme
tė bilių, kuriuo reikalauta, kad 
kandidatai į “moterystės. sto
ną” prieš gavimą leidimo vesti 

j pristatytų atitinkamai vyriau
sybei gydytojo liudijimą, kad 

fiziškai ir protiškai yra vi- 
sveiki.

jie 
sai

KONTESTAS
“NAUJIENĮI”

“Naujienų“ Kontestas
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- 
cagoje, apielinkėse ir p- 
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” K1J tik iš valstybinės spaustu- 
kontestantams, kad jiems sek- vės išėjo galutinis f .
tusi už jų Įdėtą triūsą labui, R«cord>
“Naujienų” . laimėti kuodidžiau- 
sias dovanas.

69tas kongresas dirbo 
all right: 6,194 lakš

tus prikalbėjo
VvASHlNGTONAS, kovo 17. 

— šešiasdešimt devintasis 
kongresas, kurs dabar savo se
siją baigė, nuveikė nemaža.

Kongreso

ACME MALŪNAS SUDEGĖ

ATLANTA, Ga., kovo 17. — 
Šį rytą čia gatvėje rado negy
vą Jungi. Valstijų armijos lei
tenantą Waldo lokes, 35 metų 
amžiaus. Manoma, kad jis buvo 
automobilio užmuštas.

GRFIS.
kovo 

naktį gaisras 
Acme Flour 

ir miltų sande-
Nuostoliai apskaičiuoja- apielinkei federa.

Malūnas .švary- |jnis bjuras ,iai pra.
našauja:

i Daugiausiai debesiuota ir 
mažumą vėsiau; vidutinis, dau- 

1,000 šuny nužudyta giausiai vakarų vėjas.
PITTSBURGH, Pa., kovo 17. Vakar temperatūros buvo

1IOPKINSVILLE, Ky. 
17. — Praeitą 
sunaikino didelį 
Mills malūną 
liūs,
mi $500.000. 
davo po 1,000 statinių miltų 
kasdien. Dirbdavo 400 darbinin
kų.

I leidinys, parodys, kad per tą se- — Su pagalba nuodingų dujų tgrp 47° ir 54° F.
j siją kongresininkai prikalbėjo t čia buvo nužudyta daugiau šiandie saulė teka 5:58, lei- 
6,191 smulkutėlėmis raidėmis kaip tūkstantis šunų, kurie bu- džiasi 5:58 valandą. Mėnuo te-

, spaudinius lakštus. vo palaidi gatvėse sugaudyti, ika 6:19 vai. vakaro.

IMPERFECT IN ORIGINAL

LONDONAS, kovo 17. — 
... ........... ....... • Gazette gautas 
pranešimas sako, kad Ameri
kos laivyno kareiviai Šanha- 
juj atėmė atgal du Standard 
Oil komp. garlaiviu. kuriuos 
kiniečiu’ buvo užgrobę. #

Pranešimai sako taipjau, kad 
nesutikimas tarp sovietų Rusi
jos ir Mandžurijos valdovo 
čang Tsolino didėjąs ir kad 
raudonoji kariuomenė pagaliau 
gali pradėti ' ginkluotų žygių 
pietų Mandžurijoj.

SMITIIFIėLD, 111., kovo 17. 
— Kilęs dėl nežinomos priežas
ties gaisras sunaikino čia ke
turis verslo namus.

Maištas Filipinuose
MANILA, Filipinai, kovo 17. 

— Praneša, kad Cotobato pro
vincijoj kilęs čiabuvių maištas.

APVOGĖ BANKĄ

LOS ANGELES, Cal., kovo 
17. — Du plėšikai, s atvykę j 
vietos Italijos Banko skyrių, 
grūmodami revolveriais sky
riaus vedėjui ir dviem tarnau
tojam, pasišlavė $4,000 ir auto
mobiliu jyabėgo.

ELKINS, W. Va., kovo 17.— 
Gaisras sunaikino čia Western 
Maryland geležinkelio vagonų 
dirbtuves, padaręs per $200,- 
000 nuostolių.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

1. NAUJIENOJ duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas Įeina i 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

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

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

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

. RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III



NAUJIENOS, ChicSgO, III

sekančius

bon-

M

DRAUGAI!

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-vc 10

SIUVAMOS MAŠINOS

dvigubai

_____

H 
►-
M 
M 
H

4177-83 Archer Avė.
M. KEZES, Vedėjas

“SOCIALDEMOKRATAS"

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

NAUJOJI GADYNE"

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-vė 40

Problema kuria 
kiekviena 

motina turi 
iiriiti

♦i užganėdinanti tt & ' Kuom®\
surasti mOtina rato* k viską—R ‘Vikiui. bandžiau leBtind

WE -
Uorden —

EROVės skYRIUS
EL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ' 
jDlKIU SVEIKATOS,

'mrbM Kmynai ir UaUi

Urytah atvirai U Utenai

STRAIPSNIS 6

JUSIĮ KASDIENINIAI VITAMINAI
stokos^itamFnt^v11^ a'ba kkitų žymių del badavimo 
nese - tie lenL^-'alkuose arb& ir suaugusiuose žmo- 
užsikrėtimusg PagaUna k°8uli’ slogas ir ',ana^s

SCOTTS EMULSION 
nI:'pt|h?iniKaS v'taP1.inais cod-liver aliejus, yra didelė 
pagelba. Jos suteikia kunui sveikatą iš cod-liver 
a it jaus vitaminus labai skanioje formoje.
v įsuomet reikalaukit nuo aptiekoriaus Scott’s 
hmulsion!
——— A Bowne, Bloomfield, N. J. 26-50

Grojikliai Pianai 
PEOPLES KRAUTUVĖSE

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

IVADA.
Mes rekomenduojame 

“nedaryk,” manydami, kad vidutinė 
motina nėra tiek gerai informuojama 
apie savo ir savo kūdikio gerovę, 
kiek turėtų būti. Dideli žingsniai pa
daryta tų žinių praplatinimui per val
džios įstaigas ir kitur, bet Borden’s 
Kompanija, suprasdama, kad tūks
tančiai kūdikių penimi su Eagle 
Brand Pienu, paduoda Aitus nedaryk, 
užpildymui spragos.

Mes tyčiomi apleidžiame patarimus 
apie gydymų, žinodami, kad tokius 
paavimus geriausia gali suteikai gy
dytojas, kada reikia.

Nepėnėk kūdikio per dažnai ar per
daug.

' Neguldyk kūdikio vakare nepape
nėjus.

Neguldyk kūdikio vakare jei nebus 
gerai vidurių liuosavęs per dienų.

Neduok kūdikiui čiulpti tuščią bon- 
kutę, ar kit-kų susiraminimui.

Neduok kūdikiui vaistų ar gyduo
lių be daktaro patarimo.

Neduok kūdikiui arbatos, kavos ar 
alkoholinių gėrimų.

Nenduok kūdikiui šokolado, saldai
niu ir t. p.

Neduok kūdikiui kieto maisto pirm 
metų ir tada tik po truputį ir leng
vai suvirškomuose formose.

Neskupėk su vandeniu atsigėrimui; 
vanduo pagelbsti vidurių judėjimui.

eNpusk ant kūdikio valgio dėl at- 
aušimo.

Nepadaryk maisto daugiau, nėgė 
reikalinga vienam sykiui. Geriausios 
pasekmės gauntynos kada pieno mi
šiniui tik-kų šviežiai pagaminti.

Nevartok jokių kitokių gumų prie 
bonkutės išskyrus čiurpiką.

Nepalik kūdikio vieno su 
lute.

Nepasitikėk kam kitam išvalyti in
dus ir bonkutės; prižiūrėk šitus sver- 
jių8 dalykus pati.

Nepamiršk sykį į savaitę kūdikį 
įasverti.

Nedaleisk kūdikiui Žiulpti bonkutę 
ilgiau kai dvidešimts minutų.

Neleisk kūdikiui užmigti su čiulpi
ku burnoje. Nežaisk su kūdikiu po 
valgiui. Lai jis ilsisi ramiai nejudo- 
mas.

Neleisk vaikams žaisti su maistu; 
nebandyk jų domę nukreipti ar žaisti 
su jais vaikant.

Neduok vaikams valgyti tarp val
gių-

Nepavelyk vaikams greitai maistą 
ryti. Lai ima užtektinai laiko su- 
kramtymui.

Neapleisk vaiko dantų. Tai svarbi 
priedermė kurios nereikia užmesti.

Neragink vaikų valgyti. Jei jie 
kasdien atsisako valgyti prie stalo, 
pasirodavok su gydytoju.
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Užsakykite savo giminėms Lietuvoje šiuos 
socialistinius laikraščius:

Savaitinis Lietuvos darbininkų laikraštis. Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos organas.

$1.20
0.60

Kaina metams
Pusei metų

Užsieny — dvigubai

Socialdemokratų mėnesinis mokslo žurnalas.

Kaina metams su pfieduįa SL60

Pusei metų
Užsieny

Daugelis vaikų miršta kasmet nuo 
whooping kosulio. Vienų metų re
kordas šioj šalyj parodo 6822 mir
čių. < Nėra naujų gyduolių nuo 
vvhooping kosulio. • Bet nėra saugu 
šiaip jį palikti. Jus galit suteikti 
pagelbą savo vaikams ir taipgi su- 
tiumpinti whooping kosulį suteikiant 
jiems keletą lašų Dr. Drake’s GIES- 
SCO. Jūsų vaistininkas turi jų ir 
jus turėtumėt turėti namuose dėl 
greito vartojimo.

T

Skaityk utydžiai šituos straipsnius 
kas savaitę ir pasidėk ateičiai.

MK

KORESPONDENCIJOS

k’iubas

jis pats
eina iš-

A. BERNOTĄ VIČE
629 W. Ui h Street

•v-

►
Singer, Whitc ir ki
tų išdirbimų; par
duoda m, mainom ir 
t ai so m.

-------------- r------

East Ghicago, Ind
Lietuvių Amerikos Ukėsų 

Kliubas laikė savo susirinkimą 
vasario 19 <1. Nors tai buvo 
paprastas susirinkimas ir nebū
tų ko rašyti, bet kad mūsiškiai 
smarkiai veikia, tai priseina pa
minėti.

Susirinkimui besitęsiant, duo
dama jnešimas, kad butų išrink
tas korespondentas rašyti ži-1 
nias iš kliubo veikimo. Nutar
ta ir išrinkta J. Motkiukas. Pa-1 
starasis klausia, kokiam lai
kraščiui rašinėti. Didžiuma no
ri, kad rašinėtų Naujienoms. 
Bet išrinktasis koresp. atsisa
ko: jis, esą, rašinėjąs j Vilnį. 
Nariai atsako, kad niekas jų 
Vilnies neskaito ir neskaitys. 
Tada Naujienoms koresponden
tu išrinko J. P.

Vienas mūsiškių duoda įneši
mą, kad kliubas surengtų Liau- 
danskui prakalbas. Vilnies ko
respondentas tam priešingas, 
sako, iš kasos pinigų negalima 
ipiti ir siūlo imti 10c įžangos. 
Prie jo prisideda ir poras da
vatkų. Bet Vilnies korespon
dentas su davatkomis pralaimė
jo. Tai tiek tesupranta Vil
nies korespondentas. .Jis tur
būt mano, kad Vilnis yra kata
likiškas laikraštis, nes 
visuomet su katalikais 
vien. ,

Sausio 30 d. minėtas 
buvo surengęs jubiliejinį balių, 
paminėti 12 metų sukaktuves 
kliubo gyvavimo. Baliuje buvo 
duodamos dovanos nariams, ku
rie per visų laiką neėmė pašel- 
pos. Publikos prisirinko daug, 
nes žinojo, kad bus duodami ko
kie tai medalikai,1 kuriuos dau
gelis norėjo pamatyti.

Apie 9 vai. ant estrados pasi
rodo pirmininkas, ir raštininkas I ’
ir pradeda šaukti.narius, kurie 
turi gauti dovanas: K. Grik- 
šas, J. Tamasiuti^, J. Motkiu- 
kas, P. Šokas, J. Antanaviče, J. 
Tamkutonis, K. Rutkauskas, K. 
Barzdukas, J. Jasaitis, A. Tustas 
P. Jasaitis, P. Cukuras, J. Debe
sis, S. Astrauskas, P. Pasvinc- 
kas, M. Lepšis. Visi sulipa ant 
estrados, bet keletas neina. Pir
mininkas pristato kalbėti J. 
Motkiuką. Pastarasis pasako
ja, kad atvažiavęs į East Chica- 
go, ieškojęs žmonių, suradęs ir 
sutvėręs Tėvynės Mylėtojų 
draugystę, kurios jau nebėra; 
visa gerkle šaukia ir vis karto
ja, jog dėlto šaukiąs, kad pas 
duris girdėtų. Ilgai kalbėjęs nė 
šį, nė tą, pagalios atsisėda. 
Pirmininkas prineša ir prie kru
tinės prikabina medalį. Vėl 
pradeda kalbėti apie poterius, 
mišias, kryžių ir visokius kitus 
niekus tauškia iki pirmininkas 
jį sustabdo. Bet pirm užbai
giant kalbą pareiškia: kryžius 
yra krikščionių pabūklas, bet ąš 
ji priimu ir nuo šios dienos ma- 
en bolševiku nevadinkit: aš ne
be bolševikas.” Moterys šau
kia: ‘‘Kunigą, kunigą krikštyti 
bolševiką.” Tokiam kalbėtojui 
pilnai pritiko medalius: atrodė, 
kaip tikras misionierius.

Niekurie gavusių medalius 
parodė visai kitokį nusistatymą* 
J. Jasaitis pasakė: ‘‘Visur ka
riuomenėj tarnavau, niekur me
dalio negavau, o čia medali- 
kas.” S. Astrauskas: “Aš da
bar tikras vyčių jenerolas.” P. 
Cukaras: “Ačiū už medalį, o 
šoblią pats nusipirsiu.” Visi 
ių pareiškimai susilaukė smar
kaus plojimo. Likusieji gi tik 
karštai dėkojo už medalius.

— Išbalęs Raudonasis.

Penktadienis, Kovo 18, '27

ATSIMINKIT
kad

NAUJIENŲ
KONCERTAS

Bus

Kovo 27,1927
Wicker Park Svet

2040-46 W. North Ave.\
.•lt 'H r

Al

Kartu su koncertu
bus

ŠOKIAI
Didžiojoj svetainėje eis puikus ir visiškai naujas,

niekur negirdėtas ir nematytas programas, o mažojoj

svetainėje tuo pačiu kartu eis šokiai prie puikios

muzikos

Programas ir šokiai prasidės nuo 4:00 P. M

Durys atsidarys nuo 3:00 P. M.

Programe dalyvauja: Kompozitorius Vanagaitis sii

grupe lietuvių artistų ir artisčių — vietinių žvaigždžių,

ir prof. Bunge su grupe įvairių tautų artistų ir artisčių

— muzikantų

Dar niekad nėra buvę tokių parengimų kaip šis

Kviečiame visus Naujienų prietelius ir prietelkas

dalyvauti

NAUJIENOS A

-i:
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Rugštumai Viduriuose
Phillips Milk of Magnesia' 

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar p pa
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rūgštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

BULGARIŠKA ŽOLIŲ 
ARBATA

Gerkit jų karitų eidami gulti. Del 
prašalinimo 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.

Ar jus žinote, kad
Morgičius yra bill-of-sale nuo 

savasties savininko kitam atsakan
čiam žmogui tos savasties. Duo
dantis morgičių anglų kalboj vadi
nusi “mortgagee”, o kuriam yra iš
duotas, vadinasi “mortgagor’’. Mor- 
gičins skiriasi nuo bill-of-sale tuo- 
mi, kad “mortgagor” negali tapti 
savininku savasties kol neužmoka 
visus pinigus ir nuošimčius. Ar jus 
žinote, kad kuomet sykį jūsų lupos 
dasilytės llelmarų jus laimėję. Jus 
niekuomet nebenorėsiI paprastų ci- 
garęlų. Susipažinkit su llelmal* 
šiandien. ' »

“Plaukite po Amerikos Vėliava”
Planuokite dabar praleisti 

gražų pavasarį

LIETUVOJE
Nupiginta ten ir atgal kelionė 

trečia klesa į 
LIETUVĄ

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen 

pAMISLYKITE apie gražias pavasario 
diena* jūsų tėvynėje I žiema jau nyksta, 

pavasari* už kelii; savaičių bus čia.
Jei planuojate keliauti j Lietuvą, tai apsi

mokės patirti apie neprilygstamus patogu
mus- -daug maisto, erdvų* 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 bile vieną iš tų laivų ir plauk; 
site su jūsų tautiečiais, o visi reikalai 
kelionės ir bagažo bus aprūpinti išanksto.

Pilnų informacijų klauskite pas vietos 
agentą arba rašykite pas

United 
States Lines 
sy 110 S. Dearborn St., Chicago « 
k. 45 Broadway, New York City

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

[KORESPONDENCIJOS Cleveland, Ohio
Deki — prieš fašistinio 

fronto.

Detroit, Mich.
Dešimties metų jubiliejus.

Clevelando Lietuvių Draugi-

gresyvių Lietuvių suvažiavimo, 
dėl sudarymo prieš fašistinio 
bendro fronto.

Clev. Liet. Draugijų Prieš- 
Fašistinis Komitetas:

Pirm Wm. Geibes, 
Sek r. J. Žebrauskas.

KnfltOINKlIKMME
THAN

Vasario 26 d. ponai Motuzai 
apvaikščiojo dešimties metų su
kaktuves savo laimingo ženybi- 
nio gyvenimo. Pokily dalyvavo 
gana skaitlingas būrelis svečių. 
Mat p. p. Motuzai per dešimtį 
metų ženybinio gyvenimo netik 
kad užgyveno gražius nuosavius 
namus ir mažą dukrelę Mirgu- 
tę, bet ir daug artimų draugų. 
Abu Motuzai yra pažangus žmo-

bolševikams; esą tokie nariai, 
tai šiukšlės, kurių reikia saugo
tis, kad akių neužkrėstų, 
užnuodys akis. Nariai protes
tuoja prieš tokią kalbą ir reika
lauja, kad tie žodžiai butų at
šaukti. Bet pirmininkas atsa
ko: “kam to atšaukimo rei
kia?” Kalba F. Motuzas ir pa
stebi pirmininkui, kad pereita
me susirinkime dar buvo iš
vengta muštynių, bet šiame su
sirinkime’ gali kilti ir mušty
nės. Pora pirmininko vienmin
čių atsistojo užpakaly Motuzos 
ir liepia Motuzui nekalbėt. Te-

nes jų, bendroj prieš fašistinėj kon
ferencijoj, 28 d. vasario, pakel
ta klausimas dėl pasekminges- 
nio veikimo prieš Lietuvos fa
šizmą. Musų nuomonė, tame 
klausime reikalinga daugiau su
koncentruoti Amerikos lietuvių 
prieš fašistines spėkas. Dabar
tinis atskirų sriovių ir šiaip 
draugijų veikimas, nėra pilnai 
konkreris — necentralizuotas, 

viso-

nes ir abu daug dalyvauja tarp įjaus pribėgo Adomaitis ir nu- 
, .............Abu netik t ramino drąsuolius, o jei ne, tai

draugijų, gai įr butų kilusios muštynės. 
Einama prie balsavimo. Didžiu
ma balsų paliekama delegatus 
“bendrame fronte”.

Detroito lietuvių, 
priguli prie daugelio 
bet ir veikia jose.

Po gardžios vakarienės, kil
ią pagamino svečiams p-ia Mo

tuzienė. prasidėjo trumpos pra Tolinus eina diskusijos apie
calbėlės ir linkėjimai dėl p. p. nubaudimą tų narių, kurie ren- 
Motuzų. šiame pokily dalyva- ka narių parašus. Bet kaip da
žo ir daug Žymių svečių, jų tar- bar bausti, jei nbžino tikrai kas 
>e dainininkas M. Pėtraus 
\as, Dr. Jonikaitis ir k. Daly 
ziai linksminosi iki vėlos nak-.' pirmininkas pastebi, kad neg:

linKėdami dar.ras žmogus davė įnešimą: 
desėtkų

jie tokie yra Betgi duodama 
įneuimns juos nubausti. Bet

irs ir skirstėsi 
laug laimingų 
\ p. Motuzams.

Kur mes nueisim?

metu

Kovo 6 d. įvyko susirinkimas 
[ šLA. 21 kp. Išpradžių susirin

kimas ėjo ramiai. Protokolas
1 iriimtas su pataisimu. Baliau^ 

komisija raportavo, kad balius 
r vaidinimas įvyko, bet buvo 

mažos pasekmės. Dar ant ne- 
’^imės “čekruimy” prapuolė 
noteries skrybėle, už kurią rei
kia užmokėti šešis dolerius.

Seka bendro fronto komisija. 
Rodos, turėjo būti pakviestos 
ąsos Detroito draugijos, bet 
ištikrųjų nebuvo kviestos tos 
bau gijos, kurios nėra bolševi

kiškos. Taipgi iš delegatų ra- 
jorto paaiškėjo, kad dalyvavo 
laug nečerteriuotų draugijų, 
urios tik raidėmis pažymėtos 
r kurių niekas nežino kur jos 
andasi ir kaip jos ištikrųjų va- 
’inasi. Tos bevardės draugijos 
mtarė rengti prakalbas ir,rink- 
i aukas. Surinktąsias gi au
ras siųs į Brooklyną, iš kur jo- 
ios busiančios pasiųstos į Rusi- 
ą, o tik iš Rusijos aukos ei
nančios į Lietuvą. Gudriai su
galvota! Taip visur siuntinė- 
ant aukas niekas nesužinos 
as su pinigais atsitiko, o apie 
įskaitas tai nė raportuoti ne- 
eikės.

Toliaus eina valdybos rupor
ai. Raportuoja ir pirminin

kas, bet tai buvo ne raportas, o 
tik savęs girimas ir kitų peiki- 
nas.
;ide<ia klausimai. 
:ai sužinojo, 
zarašai delei kuopuoj 
betvarkės. Ir 
vo tiek daug, 
liskusijomis ir 
iojimu. Visa 
:a puolė finansų raštininką. Tai 
.aip jam atsidėkojo už jo gerą 
Jarbuotę kuopoje. O jis pasi
darbavo kuopai labai daug ir 
niekas negali užginčyti, kad 
Overaitis davė šiai kuopai porą 
šimtų narių. Nariai labai pasi
piktino, kad bolševikai niekina 
gerus kuopos darbuotojus. Vie
na moteris, čia augusi, kelis sy
kius prašo balso, bet pirminin
kas žiuri vien j savuosius ir jai 
balso neduoda. Bet minėtai 
moterei griežtai reikalaujant 
balso, pirmininkas, pagalios, 
duoda balsą. Ji bara pirminin
ką už nedavimą balso kitų pa- 
žiurų žmonėms. Pabaigus jai 
kalbėti pirmininkas tik pasijuo
kė iš jos, sako: “Matai, juk 
tamsta ne bolševikė, o balsą ga
vai”. Jojo vienminčiai tik nusi
kvatojo.

Viena moteris įneša, kad bu
tų atšaukti delegatai iŠ to 
“bendro fronto”. Čia ir vėl pra
sidėjo didelis triukšmas. F. 
Ramanauskas visaip kolioja

Po valdybos raportų pra- 
Mat bolševi- 

kad yra renkami 
esančios

tų klausimų bu- 
kad jie išvirto 

kitų narių ko- 
bolševikų armi-

gir
di, jis pats esąs parašų rinkė
jas. Tuo triukšmu susirinki
mas ir užsibaigė.

Tai matot kaip “gražiai
mus 
tolyn, 
kur

pas 
nariai sugyvena. Ir juo 
tuo blogyn. Ištikrųjų, 

mes nueisim ?
— Plunksna 1—mas.

Racine, Wis.
Atvyksta prie mus Lietuvos 

pavasariniai paukščiai. Jie bus 
kovo 2(1 d., 4 vai. po pietų, Lie
tuvių Svetainėj, 1.728—12th St. 
Netik’ matysime, bet ir girdėsi
me juos giedant lakštingalės 
vietoje čiulbės p-lė Jozevskaitė, 
o veršelio p. Justas Kudirka.•

Tą kovo ‘JU d. tikrai prašvis 
skaistus, giedrus ir malonus lie
tuviškas pavasaris girdint tų 
dainininkų dainas. Brangus 
paukščiai be galo yra laukiami. 
Pirmu syk mus mažytei lietu
vių kolonijai suskambės garsių 
lietuvių dainininkų dainos. Vi
sų vietinių lietuvių ir apielin- 
kiu miesteliu būtinumas verčia 
tokiam koncerte skaitlingai da
lyvauti ir paremti savo daini
ninkus. Jie mums už musų ma
žą įžangą dvasinio peno suteiks 
šimtą kartų daugiau. Tad daly
vaukite

konkrečia
Centralizacija reikalinga 
kiam veikime, dėl nustatymo 
bendro ir vienodo pagrindo dar
buotėj. Nustatyme vienodo pa
grindo kovai prieš fašizmą, tu
rėtų būt sušauktas Amerikos 
Progresyvių Lietuvių tarp srio- 
vinis suvažiavimas, kuris išdirb
tų tam tikrus planus ant vieno
dos papėdės.

Suvažiavimai, sriovių atsto
vybė (centrų) turėtų būt lygi, 
taipgi ir jų savistovių draugijų. 
O nuo dabartiniai susiorganiza
vusių atskirų draugijų, prieš 
fašistinių komitetų, tarybų, 
konferencijų, ir tt., turėtų pa
siųsti suvažiavimai) po vieną de
legatą, tas daugiau patrauktų 
kiekvieną • pašelpinę draugiją, 
ratelį, chorą, kliubą ir šiaip or
ganizacijų kuopas prie bendros 
kovos prieš fašizmą.

Mes esame tikri, kad kiekvie
na sriovė, draugija, ar šiaip at
skiri asmenys, kurie tik nuošir
džiai geidžia laisvės Lietuvos 
liaudžiai, atkreips atydą ir tars 
savo žodį spaudoj ant musų su
manymo, reikale Amerikos Pro-

VAIKAI REIKALAUJA 
“CASTORIA”

Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus
Motinos! Fletchers Castoria 

yra jau vartojama virš 30 me
tų kaipo malonios ir nekenks
mingas pavaduotojas dėl Castor 
Oil, Paregoric, Dantų Lašų ir 
Soothing Syrups. Neturi savyje 
narkotų. Nurodymai randasi ant 
kiekvieno pakelio. Gydytojai vi
sur rekomenduoja jas. Tikros 
gyduolės turi šį parašą.

visi!—. Kasparaitis.

REUMATIZMAS

Skausmai greitai palengvi
nami su Red Cross Plaster

Nuo aštrių, peilio skausmų, atšipu
sios, niekad nebaigiamos reumatizmo 
gėlos, pagelbą, kurios ligoniai nori 
Tamsta gali turėti. Prastu budu už
dėk Johnson’s Red Cross Kidney 
Plaster ant skaudamosios vietos. Tam
sta busi nustebintas ir linksmas su 
greitu smagumu, kurį atneša beveik 
urnai.

Nežiūrint kokius gydymus Tamsta 
ėmei beieškodamas palengvinimo nuo 
reumatiŠko nesmagumo, nepamiršk ir 
užsidėk šitą seną ištikimą Red Cross 
Plaster. Jis šildo, ir palengvina skau
damas vietas, sustabdo skausmus ir 
gėlas, apgali uždegimą ir išvaro skau
dėjimą iš sutinusių skaudamo kūno 
vietų ir susijungimų. Jis švelniai ma
sažuoja kūną ir jo gydymas nuola
tos būna švarus.*

Tamsta gali kirpti plasterj j formas 
ir pasirinkt didumą, kad tikrai tiktų 
ant nuduotų vietų.

Nepalikit reumatizmo skausmų ki
tai dienai. Tamsta gali gauti .skubų, 
tikrą palengvinimą arčiausioje vais
tinėje, jeigu prašysi dėl didelio Red 
Cross Plaster su raudona flanele už
pakalyje.

*
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Jei nori išmokti 
gerai rašyti —

tuos narius, kurie nepritaria pU8jpirk typewriterj.

LIETUVON

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

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLANDf AR- 
ABIC siūlo greitą kelionę j Cher- 
bourg, Southampton, Ant^erp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitę.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

INTERNATIONAL MERCANTILE 
MARINE COMPANY

127 Sb. State St. Chicago, III.

Redakcijos pastebėjimas.
Stambi yda šitame sumanyme 
yra ta, kad čia verčiama į vieną 
krūvą visi fašizmo priešai. Nuo
saki kova prieš fašizmą gali būt 
vedama tiktai demokratijos pa
grindu. Bet komunistai demo
kratiją atmeta (kaip ir fašis
tai), tai kaip gali eiti su jais 
kartu tos srovės, kurios pripa
žįsta demokratiją? Bolševikiš
kas smurtas nėra geresnis už 
fašistinį.

“BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMU

DOUBLE
DUTCHg MALT

iy > !■■■■<! ■ U> — n —I— iii

Mrs. MICHHIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

HOP FL A VORE D

Bakin^' 
andtheKitchei^ >

SUN PRODUCTS CO. 
CHICAtOJU-.

A»k Your Dcafer

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUŠEKKA
3252 So. Halsted St.

Baigusi akuše 
rijos 
ilgai 
rusi 
vanijos 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
je ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo įr 
gimdymo.

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

Valandos r^uo 
'8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakaro.

kolegiją; 
praktika- 
Pennsyl- 

ligon-

ir mergi-

8 vakaro. Kitu lai-

ku pagal sutarti.

L’niversal
Bank

Viršuje
StateVartokit be jokios Baimė* 

kaip Nurodoma ant 
. “Bayer” Pakelio Moterys

nos kreipkitės su

reikalais nuo 12 iki

BAYE

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265'S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679 •+

Does not affect 
the Heart

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negauna t tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionuš vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi
dešimtis penkių metų nuo
Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Tel Lstsrette 0094

E. V. KRUKAS 
ftegiHtruota Akušeri

Confinemenl reikaluoKC patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo- 
teriui» ir merginom* patarimus 
nuteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

4120 So. Richniond Street

Phone Pullman 0621
Ką tik grjžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1

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

1574 Milwaukee Av., kamp. Robey 
Ofiso valandos: 10-11, 2-4 ir 7-8 

Ofiso Phone: Humboldt 5853 
Res. Phone: Humboldt 7408 

.... ...... ........... ...J

Galvos skaud.
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

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

Patyrusi gydytoja ir akušėrė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

Res. Phone Fairfax 9258 
Central 8213—8214

Forest Garfield Smith 
ADVOKATAS • 

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

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 

8823 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėiiomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGEUONIS
A D V O K A i V 

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. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
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 C j
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

Įvairus Gydytojai
Telephone Yard» 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:86 vai. 
vakaro. Nedėiiomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

DENNIS
BACIUS

Phone 
Roosevelt 2061

AugStos r ų 
Sies siuvėjas 
Siutai daromi 
ant orderio.

Valome, 
Dažome, 

Prosiname
2005

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto Iki 8:30 vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedilioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie S t., Room 531
Tel. Central 6990

Vale. 3223 S. Halated St., CMicato 
Tol. Yards 4681

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
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 31 st Street

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

Garsinkites Naujienose Garsinkites Naujienose

Jei abejoji akirnia. naaiteiraak 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

Oplemestrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 
ir 805 E. 47th Si.

Kenvooi 1752
■ I b I - j

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Motery Ligą 

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
Naktims Ttl. Fairfax 6858
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. PAMATĖ SAVO KLAIDI

Prieš 10 metų Stanfordo universiteto profesorius, 
Dr. David Starr Jordan, laikė kalbą Baltimorėje, smerk
damas karą. J svetainę tečiaus įsilaužė gauja ir, nedavu
si profesoriui pabaigti kalbą, išardė susirinkimą.

Tos “patriotinės” gaujos vadas buvo 20 metų am
žiaus vaikinas, Carter G. Osburn.

Dabar tas vaikinas jau kitaip protauja. Jisai para
šė prof. Jordan’ui atdarą laišką, kuris tapo paskelbtas 
Baltimorės “Modern World” ir perspausdintas laikrašty
je “The Stanford Illustratted Review”. Laiško autorius 
išreiškia apgailestavimą dėl savo elgesio 1917 m. ir sako, 
kad dešimties metų patyrimas atidaręs jam akis.

Profesoriui, kurio prakalbą p. Osburn sutrukdė, ji
sai tarp ko lutb rašo: - .. ....

v 4 ,

“Leiskite man. beht pasakyti Jums, kad dabar aš 
žinau tai,-ką. Jus žinojote tuomet — kad Jus vadova
votės žmoniško proto kilnumu, o aš buvau sužavėtas 
dirbtinai iššaukta hysterija.... Jus vadovavotės civi
lizacijos principais, o aš barbarizmo geiduliais”.

I • • 1

Patyrimo pamokintas, šis asmuo jau nebeorganizuos 
tamsių gaujų kovai su taikos gynėjais, bet veikiausia sto
vės su jais kartu, kuomet kita tokia nėlaimė ištiks kraš
tą. Bet kiek dar yra žmonių, kurie tebeprotauja taip, kaip 
kad p. Osburn protavo (tikriaus sakant, neprotavo) prieš 
dešimtį metų!

AR TAI DORA IR KRIKŠČIONYBĖ?

Kovo mėn. 15 d. Chicagos Lietuvių Auditorijoje mū
siškiai bolševikėliai, prisidengę “anti-fašizmo” Skraistė, 
nių valstijų atvykusio nemokšos ir dvejeto .vietinių 
“spykerių”.

Daugiaus, negu prieš “fašistus”, toje sueigoje buvo 
kalbama — prieš adv. K. Gugį, kuris atsisakė dėtis su 
bolševikiškais mekleriais į “bendrą frontą”. Apie jo at
sisakymą musų skaitytojai jau žino, nes adv. Gugio pa
reiškimas buvo įdėtas “Naujienose” (kovo -m. 9 d.). Te
čiaus, žiūrėkite, ką vakar savo redakcinėse pastabose pa
skelbė Chicagos kunigų laikraštis:

“Kovo 15 d. Lietuvių Auditorijoje lietuviai ‘protes
tantai’ prieš Lietuvos valdžią stoja susituokę. Socia
listų atstovas Gugis, liberalų — Graičunas, bolševi
kų — Andriulis pasibučiavę, rankas pasidavę, susi- 
frontavę šovė kaip iš vienos anuotos į Lietuvos val
džią”.

Pasakykite, kaip gali laikraščio redaktorius šitaip 
per akis meluoti?

Jisai ne tik žino, kad jisai parašė netiesą ir apšmei
žė žmogų, bet žino taip pat, kad ir dauguma jo skaityto
jų mato jo melą.

Koks tuomet yra duodamas pavyzdys katalikams, 
kurie skaito tą laikraštį? Ką jie gali manyt apie kunigą, 
kuris, sėdėdamas redaktoriaus kedėje, taip begėdiškai 
mėgina apgauti savo skaitytojus?

Melas yra nuodėmė. Žmogaus garbės plėšimas, šmeiž
tas — taip pat. Bet argi kunigui yra leista daryti tai, kas 
draudžiama paprastiems tikintiemsiems?

Jeigu kunigai leidžia laikraštį tam, kad pasaulis ma- 

tytų, jogei pas juos ne tik nėra doros, bet nė paprasčiau- 
sios gėdos, tai ką jie mano tuo pasiekti?

reikalauja bausti demo
kratuos PRIEŠUS

Lietuvos ūkininkų partija, į- 
ėjusi valdžion po gruodžio “pu
čo”, vis aštriau nusistpt<>i pęieš 
fašistus ir kitus demokratijos 
priešus. Vienas tos partijos 
laikraščių, “Biržų Žinios”, sa
vo vasario 27 d. numeryje 
smarkiai kerta per kailį tiems 
atžagarei visk ieins gaivalams, 
kurie spaudoje niekina seimų,

ViaimoNjlmo kainai

Cbieagoja per netirtoje*: 
Viena kopija ——— 

Savaitei .......«...... ...
Minėtini ..........................

M0 
1M 
.7*

*e 
18e 
74c

Suvienytose Valstijose na Chlcagoje, 
paltui

Metams_____________________87.08
Pusei mot* —...................-— 8.40
Trims mėnesiams .......  1.76
Dviem mėnesiams ——--------  1.24
Vienam mėnesiui — . ... .74

(Atpiginta)
Metams------ ,----------------------- 88.00
Pusei meta----------------------- — 4.00
Trims minėdama ■ 2.10
Pinigus reikia siusti palto Money 

orderiu kartu su nlaakymu.

savivaldybes ir visą demokratiš
kų tvarkų.

Laikraštis sako:

“Tokie išvedžiojimai demo
kratiškoje respublikoje, kur 
karaliaus vietoje yra seimas 
su prezidentu, turėtų būt 
skaitomi priešvalstybiniais, 
lygiai kaip ir bolševikų pasi- 
ktainimas prieš esamų tvarkų 
ir valdžių.

“Po to, kai Lietuvos demo
kratija sukurė nepriklauso
mų valstybę, sustiprino ir 
apgynė ją nuo išorinių ir vi
dujinių priešų, burnojimas 
prieš Lietuvos demokratijų 
ir lietuvių tautų juodojo la

pelio (tur būt “Tautos Va
lios”. “N.’’ Red.) publicistų, 
be abejo, tenka skirti prie 
pamišėlių arba priešvalstybi
nio gaivalo pasikėsinimų ant 
esamos tvarkos.

“Griovimas esamos tvarkos 
turėtų būt vienodai drau
džiamas ‘tikrajai’ • dešinei, 
kaip ir ‘tikrajai’ kairiajai sro 
vei.

“Iki mes turime konstitu
cija ir sulig jos pastatytų vy
riausybę, tol antidemokratiš
kam elementui ne vieta de
mokratiškoje valstybėje.”
Glerai, kad ūkininkų partija 

dabar atsipeikėjo. Bet juk ji 
pati padėjo tiems “pamišė
liams” ir “priešvalstybiniems 
gaivalams’’ sustiprėti Lietuvo
je, kuomet ji sutiko remti 
smurtininkų pastatytųjų val
džią.

Smetona pirmutinis davė pa
vyzdį demokratijos niekinto
jams; jis pirmutinis jų atvirai 
<utrem|M\ priimdamas iš kari
ninkų “tautos vado” titulų. O 
ūkininkų partija balsavo už 
Smetonų. Matyt, ir ji tuomet 
buvo pamišusi.

NEGRAŽU

“Draugas’’ užsimanė varu 
priversti Lietuvos artistę, p-lę 
K. Jozevskaitę, dainuoti jo va- 
karuškoje, ir ėmė garsinti ją 
^avo programe, neturėdamas 
jos sutikimo. Kai artistė tam 
pasipriešino, tai dabar jisai de
ja straipsnius, grasinančius jai 
boikotu.
, Negražu taip elgtis!

Artistė Jozevskaitė neatvyko 
Cbicagon tarnauti kuriai nors 
partijai, ir jos. koncertų rėmė 
visi žmonės, kurie mėgsta ir 
moka įvertinti dailę. Kodėl gi 
tad kunigų laikraštis nori iš
naudoti jų savo bizniui?

Jau gana nepadorus dalykas 
Marijonų organo pusėje, kad 
jisai visuomet stengiasi pa
kenkti “Naujienoms”: kada tik 
musų (lieuraštui kZ&PKK kou- 
?ertą arba pikniką, tai būtinai 
stengiasi tų pačių diena sureng
ti savo jomarką ir klerikalų 
aikraščio štabas, — nepaisyda- 
nas net Gavėnios, kuomet ka
talikų vadams- visai nepritiktų 
traukti publikų j pasilinksmini
mo vakarus,

Bet jam dar ir to neužtenka. 
Jisai nori, kad tose jo pastan
gose pakišti kojų “Naujienoms” 
dalyvautų da ir atvykusi iš 
Lietuvos artistė, kuriai “Nau
jienos” nėra nieko bloga pada
riusios. Ir kadangi p-lė Jozev
skaitė atsisako- būti tokios jo 
nešvarios konkurencijos įran 
kiu, tai “Draugas” šoka jai į 
akis!

Į Marijonų organo prasima
nymus apie menamus naujie- 
niečių ir birutiečių “grąsini- 
mus” p-lei Jozevskaitei, kurie 
buk sulaikę jų nuo dalyvavimo 
jo vakaruškoje, — neverta nė 
atsakinėti. Tokio paprasto daik
to, kad artistė galėjo vadovau
tis savo protu ir takto jausmu, 
klioštoriaus broliukai, matyt, 
nesuinia į galvų.

Taip pat neverta ginčytis su 
tuo laikraščiu ir dėl to, ar ji
sai iš tiesų pajėgius sutraukti 
dauginus publikos; j vakarus, 
negu “Naujienos”. Chicagiečiai 
nėra “beibčs’,, ir jie tatai pa
tys žino. Keikia tečiaus patar
ti Marijonų publicistams, kad 
jie bent per didįjį pasninką 
šiek-tiek suvaldytų savo godžius 
apetitus ir atsimintų esu krikš
čionys!

TAI RAZUMfiLIS

“Laisvės” mandročiai rado 
“Naujienose” paskelbtų Lietu
vos socialdemokratų Seimo 
frakcijos pareiškimų, ir rašo:

“Matyt, ‘Naujienos’ ir ‘Ke
leivis’ slėpė tų pareiškimą 
nuo savo skaitytojų, nes ten 
kalami prie išdavystės stul
po Lietuvos valstiečiai liau
dininkai, kuriuos tuodu laik- 

’ raščiu visą laikų sušilę gynė 
ir teisino.”

Durna pasaka. “Naujienos” 
vieną dieną gavo tą pareiški
mų, kitą dieną jį išspausdino. 
Nėra abejonės, kad taip pat 
pasielgė ir “Keleivis”, kadangi 
beveik tuo pačiu laiku pareiš
kimas pasirodė ir So. Bostono 
laikraštyje.

Raudonieji Brooklyno biznie
riai, prikaišiodami mums slė
pimų, tur būt sprendžia pagal 
save. Apie juos p. J. Baltrušai
tis buvo ne kartą rašęs, kad 
jie gavę kokių tai laiškų iš 
Kapsuko, bet juos paslėpė nuo 
skaitytojų.

“Naujienoms’’ visai nėra rei
kalo taip elgtis, kadangi tiesa 
joms rupi labiau, negu tos ar
ba kitos partijos gynimas. Mes 
niekuomet netikėjome į Lietu
vos socialdemokratų “neklai
dingumą“, o tuo labinus pas 
mus nėra palinkimo laikyti ne
klaidingais vai. liaudininkus. 
Todėl, jeigu faktai rodo, kad 
vieni ar kiti jų yra padarę klai
dų, arba net ir nusidėjimų, tai 
mes tatai ir pasakome. Tuo 
mes griežtai skiriamės nuo 
Maskvos davatkų, kurios jokių 
ydų pas savo partijos vadus ne
mato.

Bet, Antra vertus, mes sten
giamės susilaikyt nuo kaltini
mų, kol jie nėra paremti fak
tais. Šitos taisyklės komunis
tai irgi nesilaiko. Liaudininkus 
ir socialdemokratus jie apšau
kė “išdavikais” pirma, negu jie 
buvo patyrę, prie kokių apys- 
tovų jvyko perversmas.

Pagaliau, reikia šiek-tiek at
sižvelgti ir į logikų. Liaudinin
kų ir socialdemokratų valdžią 
komunistai visaip niekindavo. 
Kokių gi tad jie turi teisę da
bar kaltinti tų valdžią, kad ji 
pasitraukė? Ar gi yra kam 
nors pareiga būti valdžioje, kad 
ir čia dar taip? Juk Sleževi
čius su visais ministeriais ga
lėjo Lile valandų rezignuoti ir 
užleisti savo vietų kitiems: ar 
tai butų buvęs nusidėjimas?

Ar tai butų buvęs nusidėji
mas ypač tų žmonių akyse, ku
rie iš savo valdžios reikalavo 
negalimų dalykų ir ją purvais 
drabstė?

Tie žmonės, kurie tiki į de
mokratiją ir parlamentinę tvar
kų, galėtų pasakyt kad v. liau
dininkai ir socialdemokratai 
turėjo stovėt savo pozicijoje 
tol, kol juos rėme Seimo dau
guma. Bet komunistai nei de
mokratijos, nei parlamentariz
mo nepripažįsta. Rusijoje bol
ševikai ne tik nepasidavė vi
suotinu balsavimu išrinkto sei
mo daugumai, bet net išvaikė 
jį ginklais, ir paskui seimų vi
sai panaikino.

Taigi komunistų atžvilgiu ne
galima nė priekaišto daryti 
Sleževičiatis valdžiai, kad ji ne
apgynė Seimo daugumos teisių. 
Jokio tad pamato jų plepėji
mui apie liaudininkų ir social
demokratų “išdavystę” nėra. 
Tas jų plepėjimas parodo tik
tai, kad pas juos- “ne visi na
mie”.

Ne' užuojautų, bet med
žiaginės paramos reikia
“Naujienose" kovo 11d. yra 

įdėta telegramas iš Kauno apie 
susprogdinimą “Lietuvos Ži
nių” redakcijos ir sykiu “Var
po” B-vės spaustuvės ir kai 
matėme kituose laikraščiuose 
pranešimus, jog yra padaryta 
apie #50,000 nuostolių (apie tai 
buvo ir “N-se’’. Red.). Tose pa
čiose “Naujienose” yra įdėta 
“Užuojauta “L. 2.* nuo Chica
gos lietuvių susirinkusių A. L. 
T. S. 25 kuo|>os surengiame va
kavę. Bet man rodos, jog šiuo 
dalyku ne užuojautų reikėtų, 
bet jau medžiaginės paramos 
teroru paikinamiems valstie
čiams liaudininkams (įr tos me
džiaginės paramos reikėtų pra
šyti nuo visų Amerikos lietu
vių. Pikiu, jog kiekvienas sun
kiausiuose laikuose parems val
stiečius ir suteiks galimybes 
nusinuomoti kitą kambarį ir 

leisti vienintelį pažangųjį Lie
tuvoje dienraštį. Reikėtų paro
dyti Lietuvos j ūdoms, jog jų 
bombos pragaro mašinos ne- 
pergalės pažangiąją Lietuvos 
visuomenę, bet dar pagelbės su
stiprėti ir pergalėti judošius 
tautininkus ir krikščionis.

Mes jau dėjome dtpjg pinigų 
Lietuvai, bet dabar reikėtų dė
ti kiek galint daugiau naikinti 
piktų, naikinti fazišmų, naikin
ti žmogžudžius.

Aš patarčiau tuojau Chica- 
gos sandariečiams sutverti 
“Lietuvos Žinių” atstatymui 
fondų su centru Chicagoje. Tu
rėtų įeiti patikėtini hiums ži
nomi asmens į to fondo valdy
bų ir turėtų paskleisti po vi
sas kolonijas tam tikrus atsi
šaukimus. šis fondas-turėtų bu
si atskirtas nuo Politinio Iždo 
delei didesnės akcijos. Tokiam 
fondui jau yra pasižadėjusių 
aukoti ir kaip tik susitvers, tai 
tuoj ir aš savo penkinę prisių
siu. —M. Bėdulis.

Hartford, Conn.
Kovo 15 d., 1917.

Nors šito sumanymo tikslas 
paremti svetimą mums partijų, 
bet mes mielai duodame vietos 
“Naujienose” p. Bėdulio atsi
šaukimui, jausdami, kad kovo
je su banditais ir smurtininkais 
visi nuoširdus demokratijos ša
lininkai privalo vieni kitiems 
padėti. Jeigu toks fondas susi
darys, “Naujienų” redaktorius 
iš anksto pasižada duoti jam 
penkinę. —Redakcija.

Šis tas iš Lietuves
Kademas primeta socialistų 

spaudai, kad ji nuolat “kelianti 
neapykantą”. Bet nė vienam 
nėra užrištos akys fnatyti da
bartinę spaudos monopolio pa
dėtį Lietuvoj. Jeigu yra spau
da—ji privalo būti tautininkų 
arba kademų, kitaip ji cenzū
ruojama, konfiskuojama ir pra
keikiama. Niekads tikra spau
da negali plisti, kai žmonėms 
primetama dominuojančių išrū
gos, o jų norima literatūra 
trempiama ir visiems pasekė
jams parodoma visagalė kumš
tis.

Bet ne vien žodžiu gyvena: 
reikia ir duonos. Ir štai pasi
girdo esant darbo, na ir stovi 
virtinės pūslėtomis rankomis, 
alkani ir dreba. Praeiviai šal
tai pažiūri, numoja ranka. Kai 
kuris pasišaipo ir nekęsdamas 
batais išspardytų bedarbius: 
jų pinigai reikalingi kunigų al
goms mokėti. Blogiausias vai-

PAGRįZlNKIT SU 
“DIAMOND DAZYVEMIS”
Tikrai 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-

da-žyti turtinsTai ir suteikti Spal-
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, veisčių, drošiu, kautų, 
pančiakų, svetelių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

Nusipirkit Diamond Dažyvių 
— ne kitokios rųšies — ir pa
sakykit aptiekoriui ar materio- 
laa kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas.

YoiiRrYtS
Night and Momlng to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write įw Free “Eye Č«re” 
or “Eye. Rectuty" Book

MarineCo.,W-H-K-.^« h*,ioS' ■<

P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dantistas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7171 

Ras, Telefonas Hendock 2616

D-RAI ŽILVIČIAI

dytojas- hadas. Bet ne gerėsni, 
kurie jį leidžia siausti ten, kar 
žemė vaisių pervirš duoda. Bei 
tylėk, yra ir šampolas!

Bet darbininkui ir valgyti 
pavojinga, štai vieno inteligen
to pasiuto kiaulė. Ir kų jis da
rys? Papiove, ištaisė ir valio 
turgum Čia ne pasaka, bet tik
riausias atsitikimas. Gal ne 
vieno pilvas paliudytų. Nuleido 
po litų parduoda. Prisipirkę 
džiaugiasi “nuderėję”. O pirko 
—kas? 'I'as, kuris neturi daug 
pinigų darbininkas.

Jam galvot pavojinga. Jeigu 
prispirs savo spaudoj ą prie sie
nos, šis reikalaus, kad jis dirb
tų, dirbtų ir dirbtų... tik ran
komis. Jeigu jis bursis j darbo 
organizacijas-—jau prasižengta. 
Jus nežinote: išminties monopo
lis kunigų ir jų tarnų rankose.

Jie rinko valdžių. Rimo kai 
Seimas skyrė bedarbiams “krai
tį”. Bet ir savo valdžios nega
lima turėti. Tas, kuris stovėjo 
su buržujaus sąžine prie, šau
tuvo koto—paspaudė gaiduką. 
Pademonstravo tankus, šar
vuočius, auto ir keliolika kartų 
sužvangino saulėje šviesius 
ginklus. Paskui vakare išgėrė 
tautos labui milijonų lašų' spi
rito ir apkabinęs glamžė pros
titutę. Tuo tarbu šalty stovėjo 
bedarbis ir trindamas, rankas 
galvojo kodėl yra taip, o ne ki
taip. Su juo kartu mąstė dau
guma. Bet mažuma iššiepė 
dantis ir parodė špygą.

Nutuko cenzoris, išsipūtė bu
deliai, o jų tarnai pradėjo šiauš
tis. Seniai ir lop§y gulintieji 
nieko nesuprato ič atskleidę 
maldaknyges mokino vieni ki
tus melstis. Palankėjo gauruo
tų kuiiigų. Kai virvė ant kak- 
fd^—galima tarti: “taip, visa 
tvarkoj”.

Nors žemę apleisti smala, lxH 
iš urvų visi išlys saulėn, tik su 
aštresniais dantimis.

—Tindi-Rindi.

Tel. Ernphe 7365
DR. F. MATULAITIS 

322 Holbrook Avenue 
DETROIT, MICH.

Adynos 12—2 
6—8

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Ros. 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. BIEZIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

• s ■**»«> V ikt II v*l. ryte, ra anc/oa ouo g va|# vakare

Dr. A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St 
Chicago. III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

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

NUO UŽSIKIMŠUSIU ŽAR
NŲ, GALVOS SKAUDĖJI

MO, SLOGU, VARTOKI!
JASCARETS"

Nebus galvos skaudėjimo, Rūg
štumų Viduriose, Sunkių \Slogų 
ir užkietiejimo vidurių rytmety

Nusipirkit už 10 centų bak- 
siuką dabar.

Apsivėlęs Liežuvis, Blogos 
Slogos, Nevirškinimas, Pagedi
mas ir Didelis galvos skaudėji
mas pasidaro nuo nesveikų ke
penų ir užsikimšusių žarnų ir 
jūsų skilvis pasidaro prisikim
šęs su nesuviškintu maistu, ku
ris rūgsta kaip sąšlavos kene. 
Tai pirmutinis žingsnis neapsa
komų kentėjimų — nevirškini
mo, gasų viduriose, nemalonaus 
kvapo, pageltimd, proto neveiki
mo, visko kas nemalonu ir erzi 
nančio. Cascaret paimtas iš va
karo išvalys jūsų vidurius labai 
gerai ir busit sveikas iš ryto. 
Jos veikia, kol jus miegat — 10c 
bakselis iš vaistinės užlaikys jus 
sveiku per mėnesius. Milionai 
vyrų ir moterų vartoja Cascaret 
dabar ir vėliau ir užlaiko savo 
skilvį gerai ir nežino nelaimin
gų valandų. Neužmirškite vaikui 
— jų maži viduriukai reikalau
ja gero išvalymo taipgi.

GYVENIMAS
Minėsima žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. U!.

Tel. Boulevard 3669

Apart musų kasdieninio gyvenimo, 
štai dabar yra kitas, aiškus, ma
lonus, rymojimo ir atsilsio “Gy
venimas”. Jieškantys dvasios poil
sio, pasitenkinimo, sielai peno, ga
li j; rasti “Gyvenime”. Isigykit 
“Gyvenimą!”

Prenumerata metams ........ $2
Pusei metų ..................... -..... 81
Kopija ................ —.............. 20c

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Valandos: 10—2; 6—9
Sekmadieniais: 10—2

v >

A. MONTVID, M. D.’
1579 Milvvaukee AveM Koom 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8638 

Ultravioletini iviesa ir diathermia 
v__ _______ ______  ■ ■

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

Tel. Lafayette 4146
,, - . i nuo 9 iki 11 v. rytoValandos } riuo 6 ilti o

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Res^ 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect. 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nediboj 16 iki 12 d.

Office Boulevard 7042

.. Dr. C* Z. Vezclis -
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, IJjL.

Ros. 6600 So. ArteKian Avė. 
Phone Prospeet 66b9 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1R21 So. lUIitrd St.
( hieago. 1U.
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Sveikatos Dalykai
Motery ir merginų

bėdos
Baso Dr. Margelis

Moti rys paprastai turi ir to
kiu bėdų, kokių vyrai visai ne
turi. O tai yra jų kasmėnesi
nis susirgimas. Žinoma, tai 
nėra jokia liga, o tiktai įgimta 
moterų kūne permaina, kuri 
paprastai pasidaro kas mėnesis. 
Ir jeigu tik viskas gerai eina, 
tai šių laikų moterys su šita 
permaina jierdaugiausiai bėdų 
neturi, šiek tiek nesmagumų, 
itin vasaros laiku, tai ir viskas, 
l ik kai jau dalykai neina kaip 
reikiant, tai tada jos kartais ir 
visai daug nukenčia.

Baugiau bėdų moterys turė
jo su kasmėnesiniu susirgimu 
gilioje senovėje. Tik žinoma ne 
dėl to, kad jų kūnas- tuomet 
daugiau suirdavo ar tam pana
šiai. bet dažniausiai dėl to, kad 
tų laikų visokie doros apašta
lai, visokie įstatymų leidėjat la
bai keistai, stačiai žioplai į 
kasmėnesinį moterų susirgimą’ 
žiurėjo. Kaip žiurėjo jie, be 
abejo, taip turėjo žiūrėti ir 
kuone visi tų laikų gyventojai. 
Tiktai dirstelėkime j tas be ga
lo keistas pažiūras, kokias se
novėje žmonės šitoje kryptyje 
išsidirbę buvo.

štai ką Biblija apie tai sako: 
“Kai moteriškė savo kūno krau
jo plūdimą tur, tai tur septy
nias dienas atskira būti; kas 
ją pakrutina, tas tur nevystas 
būti iki vakarui. Ale kad ji 
ir vėl vysta pastoja nuo savo 
plūdimo, tai ji tur septynias 
dienas rokuoti, o paskui turi ji 
vysta Luti. .() ašmąją dieną tu
ri ji du karkleliu arba du jau
nu karveliu imti ir pas klebo
ną nunešti. O klebonas turi iš 
vieno padaryt apierą už grie
bus, iš antrojo deginimo apie
rą, ir ją suderinti po akių Po

no Dievo dėl plūdimo jos ne- 
čvstvbės/’

Taigi žydijoje tais laikais 
žiūrėta į perijodinį moterų plū
dimą kaipo į kokią “nečysty- 
bę“. Ne gana to, ne tiktai ji 
buvo “nešvaria“ laikoma, bet 
dartės ir prieš Dievą nusidėjo, 
nes turėjo arini du kurkleliu 
arba jaunu karveliu klebonui 
nešti, kad su Ponu Dievu susi
derinus.

Net ir vidurinių amžių teo
logai, pav. Tarnas Akvinas ir 
kt., skelbė svietui, kad lytinis 
aktas laike kasmėnesinio mo
ters susirgimo yra ne tiktai 
“mirtinas gritkas“, bet ir kū
dikis gali gimti kokia tai baisy
be. o motiną ir tėvą gali ištik
ti Kiaurus raupai.

Pliny (Komos natūralistas ir 
rašytojas, gyvenęs 23—79 Kris
tui gimus) savo knygose Na- 
turalė Istorija (knyga VII ir 
knyga XXVIII) itin daug viso
kių įdomybių apie perijodinį 
moterų susirgimą paduoda. Pa
vyzdžiui, vienoje vietoje jis sa
ko: “.Jeigu besiartinant audrai, 
viesulai arba žaibams, perio
dinę permainą turinti moteris 
priešais išeis ir save apnuogins,’ 
tai tarsi siena kokia tuos bai
sius gamtos įdukimus suturės-, 

ne tiktai suturės, bet ir at
gal atvarys: tokia ji dabar ga

linga“.
Ploss ir Max Bartels savo 

knygoje Das Weib paduoda, 
kad viduriniuose amžiuose Vo
kietijoj perijodinio moterų plū
dimo krauju raupus gydyta. 
Mergelės, kad jų vaikinų kitos 
nepaviliotų, į kavą jiems įdė
davo lašą kitą savo mėnesinių 
(kraujo).

Senovės indijonuose net tam 
tikrais įstatymais drausdavo 
vyrus prisiartinti prie moterų, 
kada jos perijodinį plūdimą tu
rėdavo. Buvo stipriai laiko
masi pažiūros, kad jeigu tik vy
ras prie tokios- moters prisiar
tina, tai jis ir paikšu ir išgle
bėliu ir pagaliau neregiu tam
pa.

Kai perijodinį kraujo plūdi
mą turi Surinamo negrų mote
rys tai jos turi visai vienų 
vienos būti. Niekas negali ta
da prie jų artintis. .Jeigu tik 
kas artin jų eina, tai jos tuoj 
šaukia: “Mi kay! Mi kav! — 
Aš nešvari! Aš nešvari!

šiaurinėj Franci joj, kur yra 
didelės cukraus išdirbystės, bu
vęs patvarkymas, kad mėnesi
nes turinti moteris anaiptol čia 
neįeitų, nes, girdi, dėl jos cuk
rus tuojaus pajuosiąs.

šiandien betgi moterims dėl 
jų kasmėnesinio susirgimo nie
kas nei nešvarumą prikaišioja

nei klebonai “apieros“ reikalau
ja, neigi pagalios kas nors ši- 
toje jų kūno permainoje ko
kių galybę suranda. Bet labai 
galimas daiktas, „ kad dar ir 
šiandie yra kraštų, kur j mote
ris kitaip žiūrima, kada*jos 
perijodinį kraujo plūdimų turi. 
Bet jau ten ir civilizacijos 
veikiausia tik pėdsakai yra ar
ba ir visai nėra.

Taigi vien dėl to, kad mote
ris turi kasmėnesines susirgti, 
šiaip ar taip, šiandie niekas jos 
nei tam tikrais įstatymais nei 
pagaliau “apieromis“ nevargi
na. Ir todėl šita kryptimi jos 
perijodinį susirgimą imant, iš 
tiesų, ji jokių bėdų dėl jo ne
turi.

Žiūrint, tariaus, į šių laikų 
moterį patologijos (ligų moks
las) žvilgsniu, reikia tiesa sa
kyt, kad ji gana daug su peri- 
jodiniu kraujo plūdimo visokių 
bėdų turi. Pažiūrėkime, kame 
svarbiausios priežastys gludi.

Visų pirmiausiai dirstelėkime 
į mergaičių subrendimo aplin
kybes. Daugumoje jos nėra 
kaip, reikiant. Paprastai šitos 
mergaites, kuriomis subrendi
mo peri jodą pergyvenant, tenka 
gana kritiškoje padėtyje būti, 
negauna viso to, kas jų sveika
tai būtinai reikalinga. Daž
niausiai jos būna apkrautos fi
ziniu ar dvasiniu darbu taip, 
kad negauna kaip reikiant iš- 
simanyštyli, tyru oru pakvė
puoti, pakaktinai išsimiegoti. 
Be to, gana daug jų ir atatin
kamo maisto negauna. O daug 
jų ir per išdykumą savo kūną 
baisiai nuvargina, 'lokiu ve ke
liu, negauna jų kūnas, ypač ly
ties prietaisos, kaip reikia išsi
vystyti, išaugti, sutvirtėti. Pas
kui ,kaip jau gauna jos subręs
ti ir visai gerai suaugti, tai ga
na dažnai silpnas lyties apara
tas ' ’ pakrinka, na, ir visokių, 
ypač laike mėnesinių, bėdų 
joms pridaro.

Tai viena dalyko pusė. Gi ki
ta—šiandie gana daug jaunų 
moterų lyties ligomis apsikre- 
čia. šitos ligos,B ypač triperis 
(gonorėja), ne retai gauna jo
se ir visai giliai įsikasti ir įsi
gyventi. Gydymui tada labai 
sunkiai pasiduoda. Daug • jų, 
reikia tiesa sakyt, ir nebando 
gydytis. Žinoma, šiaip sau lai
ke jos neperdaugiausiai bėdų 
turi, bet kaip jau ateina mėne
sinis- susirgimas, tai ne kurios 
stačiai dantis sukandę kenčia, 

tiek jas dabar visokie skaus
mai prikamuoja.

Keikia galvon imti ir tai, kad 
dabar labai keistus laikus jjer- 
gy veliame. Motely s beveik vi
sos nori būti jaunos ir gra
žios kuoiIriausiai. Visokie • pa- 
,s'igra|inimo fmdaii ,kuriais-ne- 
kurias tiesiog iš proto varo. .Jos 
ir rūpinasi, ir nervuojasi tiek 
daug, kad net stebėtina, kaip 
dar visai nesuįra. Daug tokių 
gauna neurasteniją (kūno ir 
proto nusilpimas) arba ir liiste- 
riją (tai toks kūno ir dvasios 
stovis, kada idėjbs tarsi visai 
kūną valdo), o paskui jau tai 
visokių bėdų su periodinių 
kraujo plūdimu turi.

Yra, pagaliau, gana daug ir ki
tokių priežasčių. Nekurios mo
terys jau į šį svietą ateidamos 
atsineša. O tai yra pers-iauras 
gimdos kanalėlis, kurs gali, ta
čiau, ne tiktai įgimtas būti, 
bet ir vėliau pasidaryti. Pas
kui ^visokie gimdos iš vielos iš
krypimai. Visokios ligos gim
dos, vamzdelių, o varų ir šiems 
organams artimųjų audinių, 
kaip tai įdegimai, navikai, ete. 
Pagalios, endokrinių liaukų pa
krikimas, vadinas, ne tikslus 
darbas, ne visai retai moteris 
laike mėnesinių daug privargi
na. O kaip pradeda moteris 
mėnesinių visai netekti, tai 
kartais itin daug nukenčia. Ne 
kurioms taip buvo net per ke
lis metus. Daug jos prisika
muoja.

Dabar reikia kelis žodžius 
pasakyti apie šitokių bėdų pra- 
šalinimą. Medicinos mokslas, 
iš tikrųjų, daug gero moterims

Norėdami
Aplankyt Ievyne 

Ir turėt smagią kelionę ten ir atgal keliaukit su 

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA 

Gegužio 21 čL, 1927

United State Lines Laivu Leviathan

Oficialis Naujienų pa
lydovas patarnaus ke
liauninkams visuose jų 
reikaluose lydės ir pri
žiūrės keliauninkus iki 
Klaipėdai
Jonas Jankus

Laivakortės kaina i abi puses....................   $186.00
Arba i vieną pusę.................................................................... $107.00

Taksai $5 ir pagalvės gryžtantiems $8 ekstra.

Su šia ekskursija keliaus daug smagių ir simpatingų lietuvių 
iš daugelio miestų ir vietų; daug, profesionalų ir biznierių ir čia 
visi bendrai žais ir smagiai laiką praleis puikiausiame, didžiau
siame laive — LEVIATHAN.

ERIE R. R.
(

Veš Naujienų Ekskursantus iš Chicagos New Yorkan specia
liuose vagonuose, pro puikius vaizdus ir gražias vietas.

...... Kviečiame visus, kurie tik manote keliauti Lietuvon ši pava
sari — keliauti su Naujienų Ekskursija ir tuojaus pradėti rengtis 
kelionėn! Nedaro skirtumo kokiame mieste gyvenat, mes aprū
pinsime ir sutvarkysime visus Jūsų kelionės reikalus kaip ir Jūsų 
vietinis agentas.

Kreipkitės tuojau asmeniškai ar laišku dėl platesnių ir ga- 
tinų informacijų. •

VEIKITE TUOJAU. Del patogumo vartokit šį kuponų:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

Chicago, III

Be jokių man privalumų, prašau 
man prisiųsti pilnas informacijas 
kas link keliavimo Lietuvon su 

Naujienų Ekskursija.
Vardas .............................................
Adresas ................ ............... ...........

(Tąsą ant 6-to pusi.)



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, Kovo 18, *27

SVEIKATOS DALYKAI
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Vis dėlto

Žinoma, yra ir 
biednos; 

lengva 
klinikų,

taip 
yra

bet šių 
pea’ijo- 
kentėti'

reikalo nėra.

NMfflfoj bus P. Grigaičio
vieton kartuvių davė visam nookflito
amžiui kalėjimą. t Pdulvdlld . į

Croarkin nužudė vaiką gruo- -----------
džio 17 d., Devon arklydėj. Pas-' Inž. K. Augustinavičiui susir- _
kui jis nuėjo pas kunigą ir guif, jo paskaita ateinantį sek-’čius fakelus.

------------------- ' *jam prisipažino prie žmogžu- madienį apie teisėją ]
Rytoj bus patikrinimas dystės. Kunigai atvykę į ark- negalės įvykti. Vietoje jo duos' amerikiečiai

11 viioinin 'ly<lę vaiką rado dai* gyvą, bet paskaitą Naujienų Redaktorius apie Dr. Basanavičiaus mirtį:
UZSireinsiravUBlUlU .........................................  Kapitalistai Į “Vilniaus Aidas“ vas. 19 -d. ra

itomos vai*

CHICAGOS 
ŽINIOS

gūdžių, vieną nuo Vilniaus len
kų demokratijos ir vieną nuo 
vietinių studentų su užrašu 
trijose vietos kalbose. Palei vi
są laidotuvių eiseną lietuvių 
jaunimas ir skautai nešė degan-

Lindsey Vilniaus lietuviai stebisi, kad 
j—l greitai sužinojo

užsiregistravusiųjų
Rinkimų komisionierių įsaky

mu, vakar ir užvakar rinkimų 1 
klerkai lankėsi pas visus užsi-1 
registravusius balsuotojus, kad 
patikrinti, ar jie tikrai ten gy
vena, kur yra užsiregistravę. 
Patikrinimas buvo daromas ne
tik pas tuos, kurie užsiregis
travo pereitą antradienį, bet n 
pas visus pirmiau užsiregistra-1 
vusius. Tai daroma, kad nebu- ( 
tų po mayoro rinkimų išmėtinė-;
jimų. kad balsavo ir tie, kurie ŠIąnDIEN DIDELES RISTY- 
balsuoti neturi teisės.

Ten, kur balsavimų klerkai 
nieko namie nerado, ar buvo Požėla risis su Meksikos čem- 
nors mažiausia nuožiūra, kad 
yra kokis netikslumas užsire
gistravime, tokiam buvo palik
ta nuožiūros nota

jis veikiai pasimirė.

Lietuvis nusižudė
Turbut lietuvis Peter Sadan- 

skis, 45 m., 2433 VV. 45 Place, 
užvakar pasikorė savo namų 
viškose. Jį rado negyvą to pa
ties namo gyventojas George 
Gorecki.

P. Grigaitis. Tema: 
ir beturčiai senovės 
stybėj.“

Tai bus tąsa tos 
kurią P. Grigaitis skaitė porą j»K Amerikos 
savaičių atgal. Tada buvo pa- ” 
daryta tik įžanga, šioj gi pas
kaitoj visą tai bus daug pla
čiau išaiškinta.

Paskaita bus sekmadieny, ko
vo 20 d., 10 vai, ryte, Lietu
vių Auditorijoj. Paskaitą ren
gia LSS. 4 kuopa. — S.

prelekcijos,

NfiS

pionu

Ashland
Avė. ir

šiandien vakare
Notice to1 Auditorijoj (Ashland

Show Qualification“. Gavęs to-iVan Buren St.) įvyks svarbios 
kią notą rytoj, šeštadieny, ko- ristynės. Risis llans Steinke su 
vo 19 d., turi prisistatyti į re-1 Joe Varga, vengrų čempionu, 
gistracijos vietą ir įrodyti, kad Tai bus vyriausia ristinų po- 
jis tikrai yra tinkamai užsire- ra. Kitose florose risis Wladek

’Zbyszko su Joe Zickmund, Joe*

Du chicagiečiŲ vainikai 
ant Dr. Basanavičiaus 

kapo

šė: “Jau žino ir amerikiečiai. 
Gautai Vilniuj iš Chicagos mies
to telegrama, iš kurios matyti, 

i lietuviai jau 
11. 17 d. žinojo apie a. a. l)-ro 
Jono Basanavičiaus mirtį”. Tai 
buvo Naujienų telegrama Dr. 
Alseikai, prašanti platesnių ži
nių apie Dr. Basanavičiaus mir
tį. Iš Dr. Alseikos atsakymo 
Naujienų skaitytojai ir sužino
jo, kad Dr. Basanavičius mirė 
nuo plaučių uždegimo po 8 
nų ligos.

Town of Lake
Pereitą pirmadienį

die-

šitoje kryptyje padaryti gali. 
Perspėjančioj i arba saugojamo
ji mediena labai daug sveikų 
nurodymų paduoda, kaip reikia 
jaunoms mergaitėms užsilaiky
ti, ypač laike subrendimo. Ne- 
skupi gerų patarimų ir mergi
noms ir moterims. Visokius ly
ties aparato pakrikimus, suiri
mus ir aplamai sugedimus me
dicinos mokslas žino kaip pa
taisyti. Kurios ieško tikros 

pagelbos', beveik visos randa. 
Tik kenčia tos, kurios pageliais 
visai neieško,
tokių, kurios labai 
joms pagelba ne 
rasti, 
kur dykai gydo.

Taigi, šiaip ar taip, 
laikų moterims dėl jų 
dinio kraujo plūdimo
nereikia. Patsai, matome, plū
dimas yra visai natūralūs rei-J 
kalas, dėl kurio kentėti mote
rims mažiausio 
Jos kenčia tik tada, kada susi
daro jose tam tikros ligos, ku
rių delei paskui ir gauna kas
mėnesinis sirgimas skaudžiu 
pasidaryti. Moderninis gydy- gistravęs ir turi teisę balsuoti.1 
tojas žino, kaip reikia šitas Ii-; Prisistatyti turi visi, kurie ga- j Komaras su John Ondracek il
gas prašalinti, ir prašalina. O .vo tą notą, nežiūrint nors ji ir Karolis Požėla su Frank Agu- 
kaip tik spėji prašalinti tas per klaidą butų išduota, ar ayo, Meksikos pusiau sunkiojo 
priežastis, kurios mėnesinėmis (vien tik dėlto, kad užsiregistra- svorio čempionu.
sergančias moteris kartais tar- (vusio namie, klerkui atėjus, ne-| Tikietų kainos nuo dolerio iki 

. Kas iš turinčių notas..................
bė- neateis rytoj į balsavimo vietą, 

! rinkimų teisėjai neturės jokios 
j kitos išeities, kaip išbraukti jų 
.vardus iš balsavimų knyg-ų ir 
| tokie ateinančiuose 
balsuoti negalės.

Bet jeigu gavęs 
statys

si kankinte kankina, tai ir tas buvo, 
kankinimas arba visokios 
dos savaime dingsta.

Neužvilkinkit
apendicito

Rašo Dr A. Montvidaa

Aš čia neaiškinsiu nė kur 
apendiksas yra, nė kaip jis iš
rodo sveikas bei apsirgęs, nė 
kaip opt racija daroma, nes tai 
gydytojo reikalas.

rinkimuose

notą prisit 
vieton, bet 

jo vardą
balsavimo
sauvališkai
išbrauktų, tai jis galivistiek

1 paduoti apeliaciją rinkimų ko- 
misionieriams, miesto salėje, 
kovo 22 ar 23 d. nuo 9 v. ryto 
iki 5 v. v. Taipjau, jei dėl kler
kų neapsižiūrėjimo 
mo ėjimo pareigų, 
balsavimo knygose

ar netinka- 
pasiliktų 

vardai to-
negyvena 

I paduotoj registruojanties vie
toj, tai kiekvienas pilietis gali pa 
duoti po prisaika pareiškimą 
apie tai rinkimų komisionie- 
riams kovo 29 ar 30 d. ir parei
kalauti tą vardą išbraukti.

Kaip balsuoti per paštą
Tie užsiregistravusių balsuo

tojų, kurie negali nebūti Chica- 
goj balsavimo dienoj, savo bal
so nežudo, jeigu tik jie atsi
kreips į rinkimų komisionierių 
tarybos ir pareikalaus “Ab- 
sent Voter’s Ballot”. Tokis ba
lotas bus pasiųstas į kiekvieną 
šalies dalį, su paaiškinimu kaip 
baisumi ir kaip balotą grąžinti. 
Visi tokie balotai turi būti su
grąžinti rinkimų komisionierių 

laiku ir jie
»U.>UJ niuizv, I.UIH.IO , IMI- , OIHUVJO4U IVUIp

ką visą pilvą skauda, kartais ■ kad balsuotojas butų atėjęs į 
skaudėjimas susirenka kairėj; balsavimo vietą ir pats pada- 
pusėj arba arti šonkaulių. Bet 
didžiumoj atsitikimų skauda 
dešinę pusę. Ją paspaudus ji 
yra opi, neretai juačiasi kietes
nė, negu kairėji pusė.

Šito ir užtenka, kad manyti 
apie apendicitą. Grali jo nebūti, 
bet nereikia laukti ir atidė
lioti. Reikia tuoj kreiptis į 
sumanų gydytoją.

Laukiant trejetą-ketvertą die
nų, apendiksas gali . plyšti ir 
pūliai aplies žarnas ir jų plė
ves. Tuomet ir operaciją pada-

Apsisaugoti nuo apendicito 
irgi vargiai galima, nes ir tie 
apserga, kurie saugojasi ir tie, . .
kurie sieksninius straipsnius!^^ žmonių, kurie 
rašo mokindami kitus, kaip ap-i 
sisaugoti. Trumpai suglaudus 
visus aiškinimus išvada yra, 
kad niekas da nežino, kaip iš
vengti apendikso uždegimo.

Visi žmonės turi tą mažą ak
lą žarnelę ir bile kada ji gali 
tapti uždegta arlia įdegta, kaip 
kiti sako.

Kas tuomet atsitinka?
Kūno karštis padidėja vienu, 

dviem trimis ar keturiais laips
niais. Paprastai karščio padi
dėjimas nėra didelis.

Darosi koktu arba ir vemiasi. 
Retuose atsitikimuose ne kok
tumo, nė vėmimo nėra.

Pilvą skauda. Skaudėjimas 
pradžioj visą pilvą apima, o vė
liau susirenka į dešinę pusę tarybai paskirtu 
viršu j klulio. Kartais visą lai- • skaitysis tikrais balsais, kaip

vęs balsą. Prasimą tokio bato- 
to galima prisiųsti ir paštu, 
bet tas prasimas turi būti gau
tas nemažiau kaip už penkių 
dienų prieš rinkimus. Asmeni
niai gi galima ateiti pasiimti 
tuos balotus iki trijų dienų 
prieš balsavimą.

Croarkin nuteistas 
kalėjiman

Jaunas Harold Croarkin, sū
nūs turtingų tėvų, .kuris kiek

rius ligonis gali mirti. Jeigu ir, laiko atgal išgėdino ir paskui 
pasiliks*, reikės ilgiau ligoninėj .k uju užmušė 6 metų vaiką 
būti. iVValter Schmith, užvakar jury

Vaistų ir kitų priemonių gy- .liko nuteistas kalėjiman iki gy-. 
dymui nėra. Operacija yraiv<>8 Ąalvos. Bylos nagrinėjirtvis 
vienintelis dalykas, kuris gali į^sėsi..al>ie .Jx>,r^ sav®*^ilI laiko, 
gyvybę išgelbėti. Valstija reikalavo mirties bau

smės, bet kaltinamojo advoka
tai tvirtino, kad jaunuolis yra 
nesveiko proto ir todėl turi bū
ti pasiųstas į beprotnamį. Ju-

trijų dolerių.

Atsiimkit Laiškus Iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausijį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei- davimo 
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 
(ik .keturioliką d’enų nuo 
skelbimo.

901
907
909
910
911
928
929
931
943
947
967
969
970
971
993
994
995
996

pa-

Alilunas Anna 
Bolskas P.
Brwzgulis Anna 
Chapas Helen 
Čepukas M r. 
Juozapavice M o. 
Juškevičius Pranas 
Kaslauskui Mrs. A.
Martinkus J.
Mocejunui Petimi 
Sekezes John 
Shimkus Joseph 
Skupai Jonui 
Skupai Alfonui 
Yokubauskaitei Stasitei

Zomulevicius L. 2 
Zasimovich N. 
Zilevices Kastantins

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Jubiliejinė vakarienė
Lietuvių Moterų Dr-ja Ap- kų; 

švifeta rengia vakarienę pami
nėti 20 metų sukaktuvių drau
gijos gyvavimo.

Vakarienė, kaip vakarienė, 
bet muzika Šokiams, tai ir ne
paprasta bus. P-as Grušas pri
sižadėjo parūpinti tokią gerą 
muziką, kad šoks netik jaunie
ji, bet ir seniai neatsiliks. Pro- ' 
gramėlis žada būt nedidelis, 
bet gyvas, tik dar neteko su
žinoti kas jį išpildys.

Lietuvių tautos .patriarcho 
Dr. Jono Basanavičiaus mirtis 
vas. 16 d. rado didžiausio atbal
sio tarp Chicagos lietuvių, dau
giau negu kitose Amerikos 
lietuvių kolonijose.

Komp. A. Vanagaitis atšaukė 
savo benefisą, kuris turėjo įvy
kti vas. 20 d. ir vieton jo davė 
gedulos koncertą. Trimis dieno
mis vėliai! buvo surengtas di 
delis masinis gedulos mitingas. 
Dabar atėję Vilniaus laikraščiai 
praneša, kad iš Chicagos gau
tos trys užuojautos dėl Dr. Ba
sanavičiaus mirties telegramos 
ir sudėti ant Dr. , J. Basanavi
čiaus kapo du vainikai.

Vainikai sudėti varde Ame
rikos lietuvių nuo Vilniaus Va- 
_____ i Komiteto,. Chicago j e, 
su užrašu: “Amerikos Lietuvių 
vardu V. V., Komitetas. Chica- 
goje — Musų Tautos Patriar- 
kui Daktarui Jonui Basanavi
čiui”. Kitas vainikas sudėtas 
Chicagos lietuvių vardu nuo 
Chicagos Lietuvių Kliubo, su 
užrašu: “Lietuvių Tautos Atgi
mimo Tėvui !; Daktarui Jonui 
Basanavičiui — Chicagos Lietu
vių Kliubas.”

Viso ant Dr. Basanavičiaus 
kapo sudėti 63 vainikai nuo 
įvairių draugijų Lietuvoje, A- 
merikoj ir kitose šalyse, taip
jau* nuo lenkų, baltgudžių Ir 
kitų.*

Gautos nuo chicagiečių šios 
trys užuojautos telegramos:

“Visi Amerikos lietuviai liū
di dėl Basanavičiaus, musų Tau
tos Patrijarko mirties. — Vil
niaus Vad. Komitetas.“.

“Netekę Jono Basanavičiaus, 
Nepriklausomos Lietuvos Pat
rijarko ir profesijos brangaus 
kolegos nuliūdę liekame — A- 
merikos Lietuvių Daktarų 
Draugija, Dr. Biežis preziden
tas”. . i

“Didžiausia užuojauta Vilnie
čiams nuo Chicagos Lietuvių 
Kliubo iš priežasties mirties 
šio Kilubo garbės nario Dakta
ro Basanavičiaus. Bračiulis, pir- 

4 mininkas.”
j Užuojautos telegramų gauta 
viso 15, nuo lietuvių, žydų, len-

Davis 
Square parkiuke prasidėjo pi
lietybės pamokos. Pamokas į- 
vedė mokyklų taryba ir 
duoda mokyklų mokytojai, 
mokos yra nemokamos ir 
riamos kaip vyrams, taip ir
terims; jos bus kas pirmadienį 
ir antradienį ir tęsis visą vasa
rą.

jas 
Pa- 
ski- 
mo-

Dr.
tieką

Brighton Park
Pardavė aptieką

ap-K. Draugelis turėjęs 
prie Archer ir Francisco 
pereitą savaitę ją parda- 
M. Zimmermanui, kurisvė p.

dirba toj vaistinėj jau virš me
tų laiko.

Pasiliuosavęs nuo aptiekos, 
Dr. K. Draugelis mano visą 
laiką pašvęsti dentisterijos* 
praktikai.

kelionės yra reikalingi sekami 
dokumentai:

Lietuvos piliečiams reikia:
1. Gimimfi metrikų (kas turi 

seną pasportą, metrikų nerei
kia). Jei keliauja vedusi pora 
vienu pasportu, reikia vedybų 
liudymo.

2. Lietuvos užsienio paso ir 
vizos.

3. Leidimo sugrįžti.
4. Įneigų taksų užmokėjimo 

pakvitavimo.
Visi šie dokumentai reikia 

pasirūpinti gauti iš anksto, kad 
delei jų neturėjimo nereiktų 
atidėti kelionės.

Gimimo metrikus galima gau
ti Lietuvoje iš tos parapijos, 
kuribj pilietis yra krikštytas. 
Tuo reikalu reikalinga parašyt 
laiškas giminėms ar draugams, 
kad gautų ir prisiųstų.

Leidimą sugrįžti išduoda 
imigracijos departamentas, Wa- 
shington, D. C. Norint šį do
kumentą gauti, reikia ilgoko 
laiko ir tikros atvažiavimo da
tos.

Amerikos piliečiams reikia:
1. Užsienio paso.
2. Lietuvos vizos.

Tai yra visi dokumentai, ir 
tie dokumentai gaunami į trum
pą laiką. Bet ir Amerikos pi
liečiams patartina nelaukti pa
skutinių dienų. Anksčiau užsi
sakydamas laivakortę gali pa
sirinkti geresnį kambarį ir tu
rėti patogesnę kelionę.

Visais kelionės reikalais 
kreipkitės į Naujienas.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRBUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marškai! Blrd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 0464 i

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMETUISTAS 

Akiniai 34 ir aagičiaa

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, ak’ų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karfitj, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystą 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ms 
žit.usias klaidas. Speciali atyda at- 
’eraipiama i mokyklos vaikus. Valu 10 
iki 8 vai. Nedilloj 10 iki 1 vai. p. p,

4712 So. Ashland Avė.
Bosl^vard 7589

G E R B. Naujienų įkai
ty to jos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.
------ -- T - ------------- v------- ...... ---------

VYRAI IR MOTERYS

Siųskit Naujienas
Lietuvon — tai bi 
brangi divami

Mildos Teatras
3140 So. Halsted St.

Pėtnyčioj ir Subatoj, Kovo 18 ir 
LET IT RAIN 

With 
Douglaa McLon 

t komedijos ir vodevilis

19

net ir Lenkijos ministerio. At
kreipė į save Chicagos lietuvių 

.vainikai, nėtik lietuvių, bet 
ir svetimųjų domę. Taip 
“Kurjer VVilenski” plačiai 
rašydamas apie Dr. Basanavi
čiaus mirtį ir jo laidotuves tarp 
kitko sako:

“Pribuvusi į Vilnių Kauno 
delegacija, _ kurią stoty pasiti
ko Dr. Alseika ir Dr. Šlapelis, 

.tuojaus nuvyko į lietuvių Poli
kliniką, iš kur prasidėjo išikil- 

Nedėlioj, kovo 20 d., apie 6 mingas nešimas a. a. J. Basana- 
val. vakare, atsidarys abi že-1 vičiaus kūno į katedros Bazili- 

Eiseną vedė pralotas Vis- 
svetainės, — viena kontas. Prieky lietuvių jaunl- 

vakarie-1 mas nešė viso 63 vainikus. Iš 
Kurie atsilankysite, užtik- jų ypač skirčsi vainikai Lietu

viu Draugijos Italijoj, du vai
nikai nuo Amerikos lietuvių, 
nuo Kauno universiteto studen- 

universiteto ir kitų 
Ypač gražus buvo 

vainikai nuo Meno Draugijos

mutinės Chicagos Lietuvių Au- ką.
d i tori jos
dėl šokių, o antra —
nei.
rinu — nesigailėsite. Moterų 
Apšvietos dr-ja visados suren
gia gerus vakarus ir prieina
ma kaina. Taipgi ji turi daug tų, nuo 
gerų gaspadinių, tai ir vaka- draugijų, 
rienę gerą pagamins.

Tad apšvietietės prašo visuo- ir nuo Valstybės Teatro Kaune, 
menę atsilankyti i jų rengiamą “Alpart lietuvių vainikų pa-* 
vakarą. — A. M—nė. stebėjome du vainikus nuo balt-

Laiškai Atėję Naujienų
Ofisan

Šitie laiškai yra atėję j Naujie
nų ofisą, prašom atsiimti, nes 

busim priversti siųsti krason.

Beliachas J. 2 
Baltas Chas.
Breshkus Jonas 
Daunaravičaitė O.

Geldvvitz Anthony 
Glambauska John 
Grib Veronica 
Jasulėnas A. 
Južulanas A. 
Krikčiunas J. 
Klavas John 
Kontavtas K. 
Lipčius S. 
Lilynskis J. 
Liutik Alex 
Latvis J. 
Motikaitis J. 
Miller K. 2 
Mahicn M. 
Pienis M. 
Pačkauskas V. 
Petrauskis F. 
Rudienė A. 2 
Slusz T. 
Sivaizdis, Petras 
Stankus A. 
Stbčkytė A. 
Shimkus Chas 
Šitas K. 
Skukowski K. 2 
Valantis A. 2 
Wenckus J. 
Waronehsco O.

Žily Wil!iam 
žolin Frank.

X

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON

Kas reikalinga padaryt 
žinoti

ir

ma-Kas iš Amerikos lietuvių 
no keliauti Lietuvoh ateinan
čią vasarą, turi .nieko nelauk
dami pradėti prsirengimo dar
bą. Tas darbas yra gavimas 
reikalingų dokumentų. Delei

Atstovai

ir vadai

Lietuvių

Tautos

Rekomenduoja

WilliamHaleThopmson
Republikonų Kandidatas j

MAJORUS
Jis stovi už:
Susitaikymą Susisiekimo Klausime, suteikiant did
žiausias algas darbininkams. Teisingas nuošimtis už 
investuotus pinigus, žemiausi susiekimo mokestis. 
Geriausia transportacija pasaulyje.
Gerovė alginiams darbininkams.
Grieštas įstatymas policijos departmento prieš kri
minalistus.
Atšaukti arba palengvinti sausuosius įstatymus.

AMERICAJPIRMIAUSIAI
HOME RULE

NEREIK VANDENS MYTERIU
• •

• Amerikos Kontroliavimas Publiškų Mokyklų

Balsuokit Už J j Balandžio 5 Dieną
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Šiandie Miko Petrausko 
koncertas

šiandie vakare, Lietuvių Au
ditorijoj. jvyks kompozitoriaus 
ir dainininko Miko Petrausko 
koncertas.

Be M. Petrausko koncerte 
' dar dalyvaus dainininkė A. Sa- 

laveičikiutė. smuikininkė Lulu 
Raben, pianistė Eelcė Nausėdai
tė; akompanuos J. Byanskas.

M. Petrauskas be kitko, dai
nuos savo naujas, dar Chicagoj 
negirdėtas dainas

Roseland
Kovo 11 d 

įvyko prakalbos, kurias rengė 
kokia tai save pasivadinusi 
Hoselando Priešfašistinė Tary
ba. Kalbėtojais buvo Liaudans
kas ir, rodos, Mažeikienė. Pub
likos buvo neperdaugiausia.

Pi į minusia M. Bacevičius pa
aiškino kas tai per sutvėrimas, 
tas jųjų naujai pagamintas į- 
rankis aukoms rinkti Rose- 
lando Priešfašistinė Taryba. Ji 
susidedanti iš 
7 vietinių 
Bacevičius 
kolioti socialistus ir tas drau
gijas, kurios neprisideda prie 
jųjų tarybos, kam jos klauso 
socialistų: patarė draugijoms 
tokius narius vyt laukan, kaipo 
išdavikus. Bacevičius taip įsi
karščiavo, kad nežinojo nė ką 
pats kalba; pavizdžiui jisai 
pasako, kad Lietuvos fašistai 
pprsi kvies Pilsudskį Varšavon!

Išėjo kalbėti Liaudanskas. 
Klausom visi ausis ištempę, ką 
tokio mums apie Lietuvą pasa
kys. Liaudanskas pasisako, 
kad j Lietuvą parvažiavęs ge
gužės mėnesy. Apie B d. gruo
džio nusitaręs patirti Lietuvos 
darbininkų gyvenimą ir išva
žiavęs į Kauną pradėti savo 
sumanytą darbą. Pirmiausia ap
silankęs darbininkų laikraščio 
redakcijoj, kur gavęs sužinoti, 
kaip pradėti savo sumanytą 
darbą. Visų pirma vieną kliūtį 
turėjęs, tai negalima prieiti

Art. Babravičiui Padaryta Operacija
tenoras, ne pilnai paliuosavo kvėpavi- 

kuiis ne-Imą).
maršrutą

Garsusis lietuvis 
Juozas Babravičius, 
senai, pabaigė savo 
su šaliapino Operos kompanija padaryta, 
ir dabar yra apsigyvenęs Chi-’ kaip valandą laiko, .... ____
cagoje, vakar išlaikė gana sun- vai. ryte. “Numarini” pacijen- 
kią ir komplikuotą nosies ope- tą nereikėjo; kad nebūtų jau- 
raciją. <

draugijų 
ir 3 iš Burnside, i 
įsikarščiavęs ėmė

prie LDSA., tai tik tada to 
bnisumo bus galima išvengti.

| Aukų surinkta 4(>.(M). Dideli 
pagirimą gavo Jonaitis, kaipo 
profesionalas biznierius paauko
jęs $10. Jau ne pirmą sykį Ba-

1 cevičius liepia visiems darbi- 
į ninkama reikalauti, kad visi 
profesionaliai sektų Jonaičio pė-

1 domis, o jei ne, tai....
Apie Roselando Priešfašisti- 

nę Tarybą aš kitą sykį parašy
siu, kodėl daug draugijų, arba 
beveik visos pašalpinėš draugi
jos, neprisideda prie tarybos ir 
delko socialistai priešinas viso
kiems komunistų apgavingiems 
darbams. — Staseliukas.

Vyčiai paskelbė artistei 
Jozevskaitei karą

“Draugo” lageryje įvyksta 
.s t ros na s sujudimas

Lietuvos vyčft) generolas 
pleškino per “Draugą” 
grasinantį ultimatumą 
artistei Jozevskaitei ir šaukia 
visus vyčius, jų motinas, jų se
seris, jų dukteris ir žmonas 
eiti j Junginę tada, kada ji Au-

iš- 
ir 

panelei

į Vakar pirmoji operacija buvo.turės savo parengimą, 
a padaryta. Ji tęsėsi dauginus, Priežastys, dėl kurią ultirna- 
-1 kaip valanda laiko, iki 11:30 tupias paskelbtas, esančios

V • _sios:
1. Kad panelė Jozevskaitė

čiama skausmo, daktaras padu- atsisakanti dalyvauti Draugo , 
i Operaciją teko daryti dėl to, rė vietinę anesteziją (kokainu).

Babravičius senai jaus- Dattgiftną laiko daktaras sukad p. 
davosi negalįs laisvai kvėpuot«pacientu kalbėjosi ir 
nosim, kas dainininkui yra be ‘ kuomet buvo daroma operacija 
galo svarbu. D r. O. M. Steffen-J tik į pabaigą, artisto nervai 
son, vienas didžiausių Ameri
koje, o gal ir visame pasauly- jau ėmė reikšti noro, kad 
je, nosies ir gerklės ligų specia- 
listąs, atidžiai ištyręs artisto
nosį, surado, kad vidurinė no
sies sienelė (Septum) esanti
vietomis per stora ir dėl to ne
paliekanti pakankamai vietos 
oro cirkuliacijai. Tatai ne vien ’ 
apsunkina normalų kvėpavimą, 
bet ir lengvai iššaukia dėl men- 
kis kokios ] 
limo ar ko 
syjęt

Daktaro 
kia, kad p. 
padaryt dvi operacijas nosyje: 
vieną tuoj aus — nosies per
tvarų!, o antrą vėliaus — no
sies gilumoje (jeigu pasirody
tų, kad pirmoji operacija dar

priežasties —r nusu
ki to —uždegimą no-

nuomonė buvo to-
Babravičiui reikia

PERMAN

šiuo pasauliu
3 valandą po

L1UDVIKAS

Persiskyrė su 
Kovo 17 dieną, . 
pietų, 1927 m., sulaukęs 45 me 
tų amžiaus, gimęs Židižių pa
rapijos, Telšių apskričio, paliko 
dideliame nuliudime moterį Do
micėlę, po tėvais Astrauskaitę, 
dukterį Konstanciją 14 metų, 
sūnų Albertą 5 metų, brolį 
Juozapą, 2 pusbroliu ir gimi
nes. Kūnas pošarvotas, randasi 
171(1 N. Girard St.

Laidotuvės jvyku 
Kovo 21 dieną, 2 
pietų iš namų bus 
'tautiškas kapines.

Visi A. A. Liudviko Permano 
‘riminės, draugai u' pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ..ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.
/ Nuliūdę liekame, 

Moteris, Vaikai, Brolis, 

Pusbroliai ir Giminės

Laidotuvoae patarnauja gra
borius Kudeikis, Tel. Yds 1741.

Panedėlyj, 
valandą po 
nulydėtas |

koncerte; 2. Kad panelė Jozev-1 
skaitė darė savo pirmą parengi* ! 

juokavo,i“Pelenų dienoj”, ir 3. Kad’ 
panelės Jozevskaitės sekamas 
koncertas įvyksiąs “Verbų ne- • 

ių dėldieny.” Į
Kaip matyt vyčiai turi labai 

r.'smarkų generolą: sulig jo išei
na, kad gavėnios laiku koncer- 

ir

! tik į pabaigą, 
matyt, buvo privargę ir jis 

mė
sinėj imas” greičiaus pasibaig
tų. .......

Operacija, kad ir ne skaudi, l^118 8'ah renfifti t tik vyčiai
|“Draugas”, o kiti — ne! Kata
likai, vadinasi, ’< Jfali eiti į jų i 

.' turį_ parengimus ir “įgriešyti” — tai 
sluoksnį 'tferai, o jei “griešys” kitur — 

tai pragaras!
Reporteris Pupa netiki, kad 

vyčių armija tą kvailą ultima-1 
tumą patvirtintų ir eitų Im- ' 
riauti. Pupa turi vyčių armi- 
joj nemažai-draugų*, kurie* yra' 
fine kareiviai ir '■ pfieš begink* 
les paneles jokiu btiihi kariau
ti nesutiks. —Pep. Ptipa.

bet, reikia pasakyt, buvo ne
lengva pakelti. Vienoje pusėje 
nosies perdaro daktaras t__
jo atskelti ir nuimti :
kaulo, paskui ištiesė tą sienelę, 
atvarydamas ją ir patį nosies 
vidurį, ir užkimšo šnervę tam 
tikru audeklu, kad žaizda vi
duje sugylu;'. Darbas pavyko, 
rodos, labai gerai, ir daininin-1 
kas apie dvyliktą valandą par
vyko į savo butą (kertė Dre-

arba trijų savaičių jisai vėl ga
lėsiąs dainuoti, ir tur būt dai
nuos dar puikiau, negu iki šiol.

CLASSIFIED APS.
Announcemente (

Kas, ką, kur, kaip ir kada 
rengia, veikia ar kviečia

LIETUVIŲ MOTERŲ 
DR-JOS APŠVIETA

rengia
, 20 metų sukaktuvių vakarienę— 

Jubiliejinis vakaras
Nedalioje, Kovo-March 20 d., 1927 m.
CHICAGO LIETUVIU AUDITOR. 

3133 So. Halsted St.
Vakarienė rengiama su programų 

ir muzika. Tai bus vienas iš links
miausių vakarų.
Pradžia 0 vai. vak. įžanga $1.00 

Kviečia visus atsilankyti
. KOMITETAS.

Announcements
Praneiimal

Draugijos Lietuvos Ūkininko su
sirinkimas įvyks sekmadieny, ko
vo 20 d., Meldažio svet., 2242 W. 
23 PI., 1 vai. po pietų. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti. Dabar yra 
gera proga prisirašyti prie drau
gijos sveikiems vyrams, merginoms 
ir moterims nuo 16 iki 25 metų 
amžiaus įstojimas yra dykai.

Valdyba.

7 Personai
___________ Aąmenų Ieško___________

JIEŠKAU ap«ivedimui vyro 
kuris veda švarų gyvenimą, 
nuo 38 iki 42 metų amžiaus. 
Aš esu našlė, 38 metų amžiaus. 
A. L. 5024 S. Racine, 1 fl. front

Chicago, III.
Naujienų Spulkos nariams. — 

Kadangi Naujienų Spulkos metinis 
raportas turi but prirengtas 31 d. 
kovo, todėl malonėkite užsimokėti 
užvilktus mokesčius ir priduoti kny
gutes dėl patikrinimo prieš 25 d. 
šio mėnesio.

“N-nų” Spulkos Sekr.

Paaiškinimas. — Kadangi inž. K. 
AugustinaviČius apsirgo, todėl sek- 
madienyj, kovo 20, Lietuvių Audi
torijoj prelekcijos negalės skaityti. 
Jis skaitys tą paskaitą Gyvenimo 
Draugams, kaip pasveiks. Mes pra
nešime apie jo paskaitą vėliau.

Gyvenimo Draugai.

PAIEŠKAI’ Jono Pauliaus, 
gyvenančio Chicagoj, turiu 
svarbų reikalą. Prašau atsiliep
ti ar žinančių pranešti.

Wm. Rimas
l'el. Willow Springs 1Ž3 W. X.

esi apsivilkęs nenudriskusiomis 
drapanomis. Tada jis pradėjęs 
ieškoti nudriskusių di; 
kada suradęs nudriskusį paltą, ateinančius 
tai nuvykęs į vieną Kauno tvir
tovę Šančiuose, kuri esanti a|>- 
gyvendinta darbininkais, kurie 
neturi už ką nusisamdyti butą. 
Ten darbininkai gyvena sykiu 
su gyvūnais. Vaikai esą taip 
apsirengę, kad nereikia klausti 
kokios lyties jie yra — pats 
gali pažinti. Jam taip sunku 
tenai pasidarė, kad negalėjęs
ilgiau būti, greit apleidęs tuos panelės pianą skambinę, daina- 
darbininkus. 14 d. gruodžio vėl 
važiuojąs j Kauną (nepasakė

kokiuo reikalu). Pasisakė ap
lankęs vieną seną savo draugą 
revoliucionierių, kuris dabar 
labai gražiai gyvenąs, turys 
dvi tarnaites, kurios pasitinka 

svečius; jis turys
valdišką darbą, taipgi ir jo mo
teris dirbanti. Jo draugas pa
prašęs jį pasilikti iki vakarie
nės. Vakarienė buvusi labai 
puiki, buvę keletas svečių, po
nių ir panelių — Vileišis, bu
vęs Lietuvos atstovas Amerikoj, 
vienas karininkas, vienas fab
rikantas ir vienas šiaip biznie
rius. Po vakarienės ponios ir

Svetimkalbių organizacijos ir at
stovai susirinkę Chicagoj, Shcr- 
man viešbut y j, kovo 15, nutarė lem
ti Thompsoną į Chicagos Majorus. 
Kalbėtojai tame susirinkime išreiš
kė, kad I hompsonus yra kaipo bu- 
davotojas Chicagos ir nori padary
ti Chicagą didžiausiu miestu pa
ša ui.\ j e.

\Villian Thompson
Mes norime turėti Chicagos mies

to majoru, kuris sutriktų kiekvie
nam piliečiui pilną laisvę. Kuris 
vėl pradės smarkiai garsinti Chi
cagą ir kuris suteiks visiems užtek
tinai <larbo. Tūkstančiai svetim
kalbių žmonių kenčia bereikalingas 
skriaudas ir jie nori turėti žmogų, 
kuris už juos užtartų.

vusios dainas išlavintais bal
sais. štai vieną rytmetį, 17 
gruodžio, atsikėlęs radęs val
džią jau nuverstą. > Tada jis 
pradėjęs tyrinėti priežastis, dėl 
ko ta valdžia taip lengvai bu
vusi nuversta. Greit suradęs 
tą paslaptį. - Girdi, liaudininkai 
ir socialdemokratai žinoję, kad 
fašistai valdžią nuvers ir jie 
pasidavę be jokio pasipriešini
mo dėl to, kad darbininkai la
bai pradėję organizuotis, — 
jiems butų buvęs pavojus iš 
darbininkų. O ministerių areš
tavimas esąs buvęs atliktas tik 
dėl žmonių akių.

Parvažiavęs iš Kauno Kupiš
kiu apsakęs žmonėms kas val
džią nuvertė; žmonės pradėję 
organizuotis eit ir nuversti fa
šistų valdžią ir jau buvę apsi
ginklavę su šakėm, kirviais, 
peiliais, tik ant nelaimes atva
žiavę du studentai 
socialdemokratas 
kas, pasakę, kad 
kia rengtis prieš
jau visur esą ramu, 
esą susitvarkę, 
nusiraminę. .

Tai tokias prakalbas laiko 
Liaudanskas. Klausant juokas 
ima. Tas žmogus, netik pats

iš Kauno —■ 
ir liaudinin- 
jau neberei- 
valdžią, nes 

Kaune
Tada žmonės

kad tik
I

save varginu, bet ir kitus, kurie 
eina jo kalinis klausytis. Jo pa
sakos taikomos vien tik komu-1 
nistiniam bizniui
daugiau aukų surinkti.

Po Liauda n L-ko išeina kalbėti 
Mažeikiene. Ji pirmiausia puola 
ant Grigaičio kaipo didžiausio 
kaltininko už šį nedorą kapita
listišką surėdymą. Esą jei ne 
socialdemokratai, kurie nuėjo 
tėvynę ginti, būt viskas buvę 
gerai, bet dabar artinas kokia 
tai baisi valanda — reikia būti 
visiems prisirengusiems, reikia, 
kad moterys butų prisirašiusios

URŠULft KAUŠILIENfi 
Bo tėvais šepetavičiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 17 dieną, 2:35 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukusi 37 me
tų amžiaus, gimusi Vilniaus ap
skričio, Copiškio parapijos, Za- 
gakalnių kaimo. Amerikoj iš--, 
gyveno- 22 metu, paliko didelia
me nuliudime vyrą Vincentą, 2 
dukteris: Eleną ir Oną, 2 bro
liu: Joną ir Antaną ir gimines, 
o Lietuvoj 2 seseris: Antaniną 
ir Jevą ir brolį Vincentą. Kū
nas pašarvotas, randasi 119 E. 
l()7th St., Roseland, UI., 'tele
fonas Pullman 5012.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Kovo 21 dieną, 8:00 valandą 
ryto iš namų į Visu šventų pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gėdulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nuly
dėta j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Broliai 
ir Giminės

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

Didelį kepurinį balių rengia Liet. 
Teat. Draugystė Rūtos Nr. Ii neda
lioj, kovo 2(1 d., Meldažio svet., 
2242 .W. 23 fl. .Prasidės 6:30 vai. 
vyk. 'fikietas 50c. Gerbiami drau
gai ir draugės, yra gera proga pri
sirašyti prie Rūtos Draugystės. 
Bus priimami nuo 16 iki 35 m. įs
tojimas veltui. —Rutiečiai. ,

Svarbi paskaita. — Sekmadieny, 
kovo 20 d., 10 vai. ryte, Lietuvių 
Auditorijoj, bus LSS 4 kp. paskai
ta. Skaitys “Naujienų” Redaktorius 
P. Grigaitis, temoj “Kapitalistai ir 
beturčiai senovės Romos valstybė
je”. Visi kviečiami atsilankyti pa
siklausyti šios svarbios paskaitos.

LSS 4 kp.

Liet. Teat. Draugystės šv. Mar
tino mėnesinis susirinkimas įvyks 
kovo 19 d., 7;30 vai. vakare, šv. 
Jurgio parapijos sVet., 32 PI. ir 
Auburn avė. Visi nariai malonėkite 
laiku pribūti, nes yra daug naujų 
reikalų apsvarstymui. —P. K., rast.

Bridgepurt.— Susirinkimas Drau
gystės šv. Domininko bus nedalioj, 
kovo 20, 1:30 vai. po pietų. Visi 
iftriai priimkit laiku. —Valdyba.

PAIEŠKAI’ Onos Raustienės, ku
ri gyvena Worchester, Mass. Igno 
Petrėno, chicagiečio, ir Juozo Vai- 
tulio, kuris dabartiniu laiku yra 
apleidęs Chicagą ir gyvena rytinė
se valstijose. Prašau patiems atsi
liepti arba kas žino kur jįe gyve
na prašau praneškite man.

Elena šultaitė-Berčerienč 
3208 Wallace street, 

Chicago, III.

PAIEŠKAU grandfather Augusti
no Radzuno. Jisai gyveno London, 
Engianti, 1907 metais ant Okstin 
Market, Fenee St. Jei kas žinote 
apie jį prašau pranešti šiuo adre
su: Mikase Radziunutė, 2233 Ford 
avė., Chicago, 111.

For Rent
RENDON 4 kambarių flatas ir 

summer kitehen, Rendos $22.00. 
J. Smith, . 5303 So. Mulligan avė.

*"■ l ”----------------------------------- ---------
NUOMON Storas, tinkama vieta 

kriaučiui, — arba dėl kito nedidelio 
bizniaus, nebrangiai. 6146 Archer Av. 
Argo, III.

<c

už-

Tel. Boulevard 4139

Ali.' a, ;rĮ^i ’ ‘T-w——-■

North Side. —: A. L. Tautinės 
Sandaros 23-čia kp. laikys savo ne
paprastą mėnesinį susirinkimą sep- 
tintadienio ryte 10 vai., Liuosybės 
salėj 1822 Wabansia avė. Gerbiami 
nariai malonėkite visi laiku būti.

Kp. Sekr.

RENDON naujas Storas, geras, 
dėl kriaučiaus, barbernės, Beauty 
Shop arba čeverykų taisymo; moder
niškas namas. Ant viršaus pasiren- 
duoja ofisai dėl daktarų, advokatų 
ir t. t.

Kreipkitės:
' u 1800 So.- Halsted St.

MARGARET ZAMB
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 15 dieną, 5:00 valandą va
karo, 1927 m., sulaukusi 52 me
tų amžiaus. Paėjo iš Lietuvos, 
Suvalkų rėdytos, paliko dide
liame nuliudime dukterį May, 
2 aunu: Antaną ir Juozapą ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4605 Sįo. Herinitage 
Avenue,

Laidotuves jvyks Subatoj, 
Kovo 19 dieną, 2:00 valandą po 
pietų, iš Eudeikio koplyčios, 
4605 So. Hermitago Avė., iš 
ten bus nulydėta j Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Margaret Zamb 
giminės, draugai ‘ ii’ pažįstami 
esate- nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą. ' '

Nuliūdę liekame,- •' ’ ' lj
Duktė, Simai ir Giminės

.' ' M *1 ’ JJ, ; ' ?
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas- ir 
nebrangus, todėl kad 

7 neturime išlaidų 
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, 1LL.

J.F.RADZIUS
Pigiauiat Lietuviu 

Grabortu Chicagoj e
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
•t$«.

OFISAS j 
668 W. 18th St. 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4063

t ■ * » ■ * ■

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabama 

Vainikams
3316 So. Halsted St^ Chicago

North Side. — SLA 226-tos kp. 
jaunuolių skyriaus pamokos pra
sidės lygiai 3 vai. po pietų, Liuo- 
sybės salėj. Tėvai nepamirškite at
siųsti arba atvesti savo jaunuolius 
į dainų pamokas šį šeštadienį, ko
vo 19 d. Jaunuolius mokina p-ia 
Čerienė, tai jau antros pamokos iš 
eilės. —Komisija.

Pranelimas Brighton Parko 
Lietuviams

Pranešu visiems Brighton Parko 
lietuviams, kad aš aprūpinu šitos 
apielinkės lietuvius “Naujienoms” 
kasdie anksti, išryto, pertat, kurie 
norite gauti “Naujienas” kasdie ryt
mečiais per išnešiotoją, malonėkite 
duoti man žinią žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4500 South 
Tai man Avė., Tel. Prospect 1887.

[Pacific and Atlantic Photo]
Enrico Caruso, paskilbusio 

dainininko žmona, kuri reika
lauja, kad jai butų sumokėta 
$30,000 iš jos dukters įplaukų. 
Mirdamas Caruso beveik visą 
savo turtą paliko savo dukterei.

SIUSKIT FEk
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

■■I Kazimieras Gendvilas
Persiskyrė su šiuo pasauliu Kovo 15 dieną, 10:10 valandą ryto, 

1927 m., sulaukęs 40 metų amžiaus, gimęs Eividu kaime, Alsėdžių 
valščiaus, Telšių apskričio, paliko dideliame nuliudime moterį Mar
celę, brolį Juozapą, seserį Agotą, sūnų Edmundų 31/# metų, Kleopą 
9 mėnesių. Pusbroliai Petrą Lubinską, Franciškų Kontautą, seseris 
F. Nezelsktenę, T. VirŠilienę, K. Stiklienę. Lietuvoj motiną, du bro
liu Franciškų ir Stanislovą Jr seserį Kazimierą. Kūnas pašarvotas; 
randasi 3442. So. Wallace St.

Laidotuvės jvyks Subatoj, Kovo 19 dieną, 8 valandą ryto iš na
mų j Dievo. Apvaizdos; parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pumąh|os už velionio sielą, o iš ton bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines. *

Visi Ą. A. Kazimiero Gėndvilas giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę Jiekame,
Moteris, Brolis ir Vaikai

Laidotuvėse patarnauja graborius Butkus •& C6., Telefonas 
Canal 3161.

MIKO PETRAUSKO 
KONCERTAS

Penktadienį, Kovo 18, ’27
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted St.

Pradžia 8:15 vai. vakare

Dalyvauja p-le A. Salavei- 
čiukiutė, sopraną; Lulu Ra
ben, smuikininkė; p-lė F. 
Nausėdaitė, pianistė.

Mikas dainuos naujas dai
nas chicagiečiams. Kviečia
me skaitlingai atsilankyti ir 
paremti musų ‘ tautos muzi
kos ir dailės darbuotoją.

Rengia “BIRUTĖ”

RENDOS, 6—5 rūmai ant 
Brighton parko, 2908 W. 38 
PI. $30 per mėnesį, visi ruimai 
išdekoruoti; taip pat mažas 
štorelis $14 rendos. Graži vie
ta. Savininkas.

5014 So. Western Avė.
• . _______

PASIRENDAVOJA 2 kampiniai 
storai, geri bile kokiam bizniui; 
viename yra soft drink parlorio 
fikčeriai ir fialas iš 9 kambarių, 
garažas. Rendos $65 mėnesiui už 
viską.

1549 E. 93rd St.
Tel. So. Chicago 8928.

Furnished Rooms
RENDAI kambaris vaikinui ar 

vedusiai porai prie mažos šeimy
nos, ant 2 lubų. 1223 Artcsian avė.

Situation Wanted 
___________  Darbo ležko_________ _____

IEŠKAU darbo už bučerį, tu
riu 9 metų patyrimo. Esu jau
nas ir energingas.

Šaukit:
Tel. Lafayette 7525

Help Wanted—Female
Darbininkiųi^Rgi kia

REIKIA vidutinio amžiaus mergi
nos arba našlės be vaikų prie namų 
darbo. 6606 So. Sacramento Avenue, 
Prospect 1117.

REIKIA lietuvaitės pardavinėto
jos, atsišaukit. Mosahs Mart Shop, 
1734 S Ashland avė.

Help Wanted—Malė 
_____ Darbininkų Reikia_________ 

$10,000 Į. METUS SALES- 
MENU1

Man reikia vyro padėti ves
ti pardavinėjimo organizaciją; 
gausit

GAUSIT ALGĄ IR KOMISU
Turi gerai išrūdyti ir mkoėli 

gerai pasikalbėti su savo tau
tos žmonėmis ir įtikinti juos, 
kad jie žiūrėtų pjį kaipo j va
dovą. Atsišaukit nuo 10:30 ry
to iki 5:30 po pietų. Klauskite

F. LE MONN
Suile 1514, 134 N. Salio St.
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(('ontinued from pnge 7)
REIKIA vyrų mokintis murinin- 

kystčs ir plcisteriavimo. Gausit 
dailią kol mokinsitės ir po išmo
kimo. Duodam įrankius. Išmokit txit ••-K liti i viortoje
didžiausiy mokyklų Ctiicasoj.

Uoslėm Briekluying School
Operuojama kon t rak t orių 

231 W. Grand avė., 
Prie L stoties

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

EXTRA. Pardavimui Mcat Mar
kei ir grosernė su namu ar be
tos. Kas pirmas, laimės.

1739 S. Halsted st. 
Box 893

JIEŠKOK...
ir

ATEIK....
ir

RASI....

GAUSI...

LIETUVIŲ darbininkų, j 
dirbtuves, mechanikų, klerkų. 
Del specialiu darl?o tris vaka
rus j savaitę. Valandos nuo 7:30 
iki 9:30, arini nuo 8 iki 10. Ge
ra mokestis. Atsiųskit savo var-

PARDAVIMUI grosernė ir ken- 
džių krautuvė arba mainysiu ant 
automobilio. 1435 S. Sangamon st.

17391 S. Halsted st.
Box 880

PARDUOSIU vieną biznį arba 
priimsiu partnerį į pusininkus, tu
riu du bizniu. Abu geri, galima su 
nažni pinigų 
nė ir medžių 
gi. 
šaukit:

Telefonas

uždirbti daug. Ručei- 
biznis — alui pelnin-

Vincennes 11-1.3.

REIKALINGA 30 agentų par
davinėti nejudinamą turtą 
(real estate), visą laiką arba ir 
tiumpas valandas. Patyrimas 
nereikalingas. Z. S. Mickeviče, 
2505 VV. 63 St.

PARDAVIMUI bučernė, su ledo 
našina ir troku, yra gyvenimui 
kambariai, garažas, biznio apie 
$1200 į savaitę arba mainysiu į 
lamą. 1750 W. 63 St.

Atdaros durys prie pelno 
Skaityk

6 flatų medinis namas.
Pigiai už $9500.00.
Rendos neša į mėn. $170.
Cash reikia tik $3500.

Atsiliepkit
Savininkas

807 W. 18th St.
Phone: Canal 4960

REIKIA pardavinėtojo dėl parda
vinėjimo dešrų, turi būt patyręs. 
Home Made Sausage Co., 4500 W. 
22nd St.

REIKALINGA lietuvių vyrų, kurie 
gyvena ant South Šitie arba West 
Side; darbas yra labai geras ir pel
ningas. Galima uždirbu $50 į savai
tę ir daugiau. Galima matyti nuo 10 
iki 12:30 P. M.

V. J. LĖKIS
6243 So. Wostern Avė.

KONTRAKTORIUS Imi 1!) flatų 
namą, reikalauja gero žmogaus už 
jenitorių. Savininkas, 3116 S. Hals
ted st. Yards 1457.

REIKALINGAS bučeris, kuris yra 
patyręs savo darbą. Atsišaukit tuo
jau, 1840 S. Halsted st. Canal 5821.

Automobiles
PARDAVIMUI Fordas tourinjf 11,000 
mylių išvažiuotas, gausit pigiai. 
Kreipkitės po 5 vai. vakarais.

3826 So. Emerald Avė.

LINCOLN, sedan l)el.ux, 1926, 5 
nasažierių, beveik naujas, $19.56 ar
ija pasiūlymas, kainavo *5ROO, va
žinėtus Ilioo myliu, trunk, bampe
riai ir L I. gerame stovyje, pigiai. 
Savininkas.

5634 \V. Ohio St.
Phone Mansfield 7563

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GPvOJIKLIS pianas, pirmos 
klesos stovy j, už $110, 75 role- 
liai ir benčius, priimsiu $25 cash 
ir po $8 į mėnesį.

6512 So. Halsted St.

.31 SPEC1ALIS bargenas pianų ir 
fonografų. Atsilankykit dabar ir ap- 
žiurėkit juos. Grojikliai pianai $75 
iki $135. Fonografai $15 iki $.35. 
Grand pianai $175 iki $300. Visi ši
tie pianai ir fonografai dabar spe
cialiai parduodami ir pilnai garan
tuoti, sampeliniai arba biskį vartoti. 
Visų žinomų išdirbysčių. Nesibijokit 
apie išmokėjimus, $5 įmokėjus dasta- 
tysime vieną j jūsų namus ir po 
j savaitę. Atdara vakarais.

NATIONAL PIANO STORES 
2332 W. Madison Street

$2

PARDAVIMUI cigarų krautuvė, 
biznis per 40 metų; 4 kambariai gy
venimui. Pasiulykit patys.

8637 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 kėdžių barbernė, 
viskas baltai jrengta. Kaina $200. 

1823 Rlue įsi and Avė.

PARDAVIMUI 12 kambarių Room- 
ing House, gera vieta, netoli Paiko, j 

1107 W. Washington Blvd.

G1NTARAI — labai pigiai — be
liko tik keletą šniūrų. M. Jurgelio- 
nienė, Naujienos.

PARDUODU bučernę ir grosernę 
iž teisingą jūsų pasiūlymą; jeigu tu
rit loti) Chicagos apielinkėj, priimsiu 
j mainus.

1334 So. 49th Ct., Cicero, 111.

PARDAVIMUI vyriškų aprėdalų 
krautuvė — lietuvių apgyvento} ko
lonijoje. Parsiduoda už gana prieina
mą kainą, priežastis labai svarbi. No
rinti sužinoti vietą ir sąlygas — ma
lonėkite kreiptis j “Naujienas”, klau
sti — MICKEVIČIAUS.

1739 So. Halsted Street 
Tel. Roosevelt 8500

PARDAVIMUI poolruimis, geroj 
vietoj ir biznis gerai eina, turi būt 
narduotas šią savaitę. 211!) South

PARDAVIMUI CH()WN pa
sinis pečius, mažai vartotas, 
kaip naujas, parduosiu labai pi
giai.
4120 So. Bichmond St., 2 lubos

PARDAVIMUI Lunch Room 
geroj biznio vietoj prie dirbtu
vių. Nupirksite už bargeną.

‘ Kreipkitės tuojaus.
2748 W. Chicago Avė.

PAiRDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, ant elektros visos 
mašinos, arba priimsiu pusinin
ką. kreipkitės:

4103 Archer Avė.
Tel. Yards 2423

Business Chances
Pardavimui Biznini

EXTRA BARGENAS!

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė. .*15 metų senumo. Randasi 
ant didžiausios gatvės Bridgeporte. 
Kredito nėra, apyvartos daroma į 
mėnesį $5,000; gyvenimui 5 ruimai 
viršuje. Greitai norintiems pirkti 
šitą biznį yra gera proga padaryti 
daug pinigų. Pardavimo priežastis 
— išvažiuoju į Lietuvą.

Naujienų Skyrius,
3210 So. Halsted St. 

Box 211

NORIU randavoti ar pirkti 
mažą dėl groserio štorą South 
Sidėj arba Brighton Parke.

G. ZIČKUS,
4107 S. Maplewood avė.
Phone Lafayette 7799

PARDAVIMUI kendžių, delicates- 
sen krautuvė. Parduosiu pigiai.

2979 Archer Avenue

PARDAVIMUI barbemė, 3 kėdžių. 
Renda pigi.

9849 So. Wood St., Beverly Hills

EXTRA! EXTRA!
Pardavimui bučerng ir grosernė; 

mainysiu į cottage ar loto, šaukit 
. Tel. Boulevard 0668

PARDAVIMUI grosernė, laikoma 
visokiu smulkmenų, kampinis na
mas, didelis atrytas ir gera biznio 
vieta. Pirkėjai gaus didelį bargeną.

Kreipkitės:
4133 VVallace st.

Tel. Boulevard 7887

PARDAVIMUI grosernė, par
duosiu arba mainysiu į privati 
na; gera vieta, arti t>rie bažny
čios ir mokyklos. Parduosiu pi
giai. 1846 W. lt) St. Tel. La
fayette 9276.

PARDAVIMUI grosernė ir 
kendžių štoras. Parduodu iš 
priežasties nemokėjimo dirbti 
šiame bizny. Galima matyti sa
vininką nuo 6—10 vakare.

3112 W. 43rd St.

DELIKATESEN 
teigta per 
apgyventa, pilna šviežio sta 
mėsos 
tyki ūk 
bariai 
*2500.

ir grosernė, js-
15 metų, visokiu tautų 

ia šviežio šlako, yra 
piaustytuvas, Toledo svars- 
ir t. t. Remtos $35, 2 kam- 
užpakalyj krautuvės, kaina

3000 N. Ashland avė.

PARDAVIMUI bučernė, grosernė, 
daržovių ir vaisių krautuvė ant 
bizniavus gatvės, laibai pigiai, su 
mažu įmokėjimu. Savininkas turi 
kitą biznį.

Kreipkitės:
6755 S. VVestern avė.

EINAME iš hanvare biznio, tu
rime tuojaus išparduoti už teisingą 
pasiūlymą hardware floor ir wall 
shovv casus, taipgi galite pirkti ir 
hardvvare štorą su didelih diskantu. 

4179 Archer avė.
Lafayette 3171

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
semė. 2018 W. 21 PI.

Exchange—Mainai
EXTRA MAINAS

MAINAU savo 5 flatų mūrinį 
mą ir du lotu ant formos, turi „ 
prie gero kelio ir arti Chicagos.

Savininkas J. Burinski, 
1520 S. 50 Ct., Cicero, III.

na-
but

■A.

BRIGHTON PARKO BARGENAI 
PARDAVIMUI vieno aukšto nau

jas bizniavus niuro namas; štoras 
ir 5 naujos mados kambariai. Karš
tu vandeniu šildoma; vieta tinka 
bile kokiam bizniui; reikia $3,000 
įmokėti, likusią sumą lengvais Iš- 
inokėjin ais. Savininkas mainys i 
bungidosv ar lotus.

PARDAVIMUI nauja 6 kambarių 
muro bungalosv; aržuolo ištrimuo- 
tu. Randasi geroj Brighton Parko 
lietuvių apielinkėj. Kaina $8,000, 
engvais išmokėjimais.

PARDAVIMUI puikus ir naujas 
2 aukštų muro namas, 2 .fialai po 
5 kambarius; 3 bedruimiai, aržuo
lo užbaigti; bungalow stogas, aukš
tas beismentas, geroj Brighton Par
ko lietuvių aidelinkėj. Reikia įmo
kėti tik $3,001). Kaina $11,500, leng
vais Išmokėjimais.

Norintieji pamatyti minėtus na- 
atsilankykite dieną ar vaka- 

ir nedėhlicniais iki 2 po pietų
mus

pas

3617
Joseph Yushkewitz, 
cher avė. prie Oakley* avė.

KAS PASINAUDOS PROGA?

NAUJAS, ką tik užbaigtas mūri
nis namas, dviejų pagyvenimų, 5 
ir 5 kambarių, karštu vandeniu šil
domas, aukštas cementuotas skie
pas, vidus išpuoštas pagal vėliau
sios mados aržuoliniu medžiu, vė
liausio išradimo durų jutrinos, vi
sos kristalinės rankenos, vėliausios 
irad)s sinkus, maudynės ir skal
byklos. Naujausios mados sidabro 
ir kristalo elektros fikČeriai, stik
lais uždaryti užpakaliniai porčiai. 
Didelės, kietai apdarytos viškos.

šis namas turi būti parduotas 
iki pabaigai Šio mėnesio, ir 
•'arduotas už pirmi] vertingesni 
siūlymų. Mažiau turinti pini 
•Oi $2,51)0 prašomi visai neiti 
žiūrėti.

Matvkit savininką
4111 S. Rockweti st.

Pirmos lubos. Matyt galima po 
’) vai. vakare. Subatoj ir nedėlioj 
per visą dieną.

TIKRAS BARGENAS

MŪRINIS 
lengva padaryti j du flatu, 
kambariai šviesus, vasarinė 
vė ir landrė ir 4 kambarių 
iš užpakalio, yra elektros 
$7500 cash, išmokėjimais 
title clear, 5333 S. Emerald 
blokas j rytus nuo Halsted 
Agentai pridėkite savo komišiną.

pa
ne
li P

namas, 10 kambarių, 
visi 

v,rtu- 
cottage 
šviesa, 
$8250, 

Avė., 1 
Street.

BARGENAS
Pardavimui 5 kambarių medinis 

namas. Turi būti parduotas šį mėne
sį, namas vertas $4500. Parduosiu 
$3600, labai pigiai. 3644 W. 55th

Savininkas
BRONISLOVAS LIŽAS 

1300 So. Kolan Avė.

už
PI.

PARDAVIMUI prie 46 ir Cali- 
fornia, N. W. kampas, 2 lotai. Ap
leidžiu miestą. A. Sikorski, 5704' S. 
Ada st.

MEDINIS 2 aukštų namas, su 
garu apšildomas, $1,440 rendos ne
ša į metus. Sykiu parsiduoda 80 
akru forma, Miehigano valtijoj, vis
ką parduosiu už vidutinišką kainą. 
Mainyčiau į narna ar ką kitką.

5543 So. Whipple St.
C. J. Kozlos

BARGENAS
Pardavimui 6 kambarių cottage, 

karštu vandeniu šildoma, 50 pėdų 
frontas, $500 įmokėti, po $45 j mė
nesį, kaina $7300. Savininkas. Atsi
šaukit po 6 vai. vakare. 4214 South 
Artesian avė. Lafayette 4127.

PARDUOSIU pigiai 2 flatų po 5 
kambarius medinį namą, garu šil
domas, galima pirkti ir rakandus. 
Savininkas išvažiuoja j Lietuvą.

7034 S. Roekwell st.

PARDAVIMUI Brighton Parke 6 
kamb. medinis namas, ant cemen
tinio beismento, f urna.su šildomus, 
kieto medžio vidus, 2 porčiai ir 2 
kary garažas, lotas 31X125. Par
duosiu nebrangiai; žadu vaižuoti j 
Lietuvą.

4011 S. Campbell avė.

PARDAVIMUI muro namas, 12 
metų senumo, 3‘fl., 5 kambarių Ir 
2 fl. 4 kamb štoras; rendos neša 
$2040 į metus, kaina $18,500. Kreip
kitės tuojau.

915 W. 32 St.
2 lubos frontas.

PARDAVIMUI 2 flatų muro na
mas, 5 ir 6 kambarių, garu šildo
mas. dviejų karų garažas. Matyti 
kasdien nuo 7 vakare ir nedėlio
tais visą dieną.

SAVININKAS
6207 S. Whlpple st.

Real Estate For Sale 
_____ Namai-Žemė Pardavimui_____  

TfiMYKIT!
BRIDGEPORTF DAR NF- 
BUVO TOKIOS BK.OOOS 

IR NEBUS
Tiktai treji namai beliko 

ir tuos parduosiu 2000 ar 
3000 žemiau kainos. Ateik 
pas M. J. KIRAS ir sužinok 
visas smulkmenas ne iš ko
kio pasalinio žmogaus ar 
agento, bet iš paties savi
ninko, o pamatysi, kad ge
resnės progos nebuvo ir ne
bus, pigiai ir prieinamai įsi
gyti naujus gražius namus 
vienoj geriausių lietuvių ko
lonijų Chicagoj.

Dviejų augštų mūriniai 
namai, dviem pagyvenimais 
po 6 kambarius, aržuolu iš
taisytas viduą, karštu van
deniu apšildomi, marmuri
nės aslos maudynėse, bufe
tai, franeuziškos durys, ga- 
ziniai pečiai, aisbaksiai ir vi
si kiti vėliausios mados įtai
symai. Randasi 3205, 3211 
ir 3217 So. Auburn Avė.

M. J.-KIRAS t 
3335 So. Halsted St.

18to Streeto Širdyj’
yra

NAMAS

Mūrinis (13 metų senumo) 
2 po 6 kambarius, vanos, 

ir visi kiti parankumai;
Parsiduoda 

$2,000.00 dolerių pigiaus, 
negu tikrai vertas.

Patirkit čia
807 W. 18th St.

Canal 4960 
Kaina tik $7,000.00
BARGENAS UŽ $27,500

COth St., netoli, Norma) Bulvaro, 
2-7 ir 4-8 kambarių, garu šildomas, 
elektra, kieta medžio trlmingai, gera
me rendų distrikte, namas gerame 
padėjime, turit jį pamatyti. H. J. 
COLEMAN and CO.,‘ 5857 So. State 
St., Te). Wentworth 5702.

PIRKIT dabar, kol kainos dar 
nėra pakilusios šiuos parinktus lo
tus, tarpe o5 ir 59 St., Central Park 
ir Cravvford avė., 1 netoli gražios 
naujos mokyklos. Yra sakoma, kad 
visos šios gatvės, įskaitant ir 59 st., 
bus išcemcntuotos Jki 
avė. Kainos dabar $575 
lui. Suros, vanduo ir 
dabar yra.

Kreipkitės:
John L. Sheridan 

5312 S. Kedzie 
Phone Prospect

Cravvford 
iki $750 lo- 
šalygatviai

& Co. 
avė.
.36.30

BARGENAS
Naujas mūrinis namas, 9 gyveni

mų, su visais įtaisymais, lotas 
30X125, randasi ant 66 St. prie 
Marųuette Parko, kaina $9,500, įmo
kėti $1,500, likusius kaip rendą. 
Atsišaukit prie savininko, 570!) 
Carpenter St. nuo 10 ryto iki 4 
po pietų, nedėlioj visą dienų.

BARGENAS
Pardavimui ( mūrinis biznio na

mas, štoras. ir j flatai po 4 kam
barius, su visais įtaisymais, 2 ka
rų naujas mūrinis garažas, randa
si prie didelės biznio, gatvės, prie 
pat bažnyčių ir mokyklų, $6,000 
įmokėti. Atsišaukit prie savininko 
5709 S. Carpenter st. 1 lubos, nuo 
9 ryto iki 4 po pietų.

PARDAVIMUI . 2 flatų, 6
kambarių naftnis, aržuolo tfi- 
mas, 2 karų mūrinis garažas, 
cementinė ėlė, pusė bloko nuo 
63 St., savininkas,

6335 Richmond St., arba 
3010 W. 63rd St.

DIDELIS bargenas, mūrinis 
namas dviejų pagyvenimų, 6 
dideli kambariai — $6,500. Tu
ri būti parduotas trumpu laiku, 
nes savininkas važiuoju į Lie
tuvą 2666 W. 39 PI.

BARGENAS. Pardavimui naujas 
muro namas, 2 po 6 kambarius, 
karštu vandeniu apšildomas, ran
dasi prie viepuplyno, gražioje vie
toje, nevisai baigtas. Pardavimo 
priežastis didelė, tik $13,500. Savi
ninkas. 1-mos lubos,

6352 So. Claremont avė.

.3 AUKŠTU irturinis namas, ekst
ra lotas, dvigubas garažas, tiktai 
$8300,. įmokėti $4000. ‘106 W. 19 PI.

BARGENAS) Pardavimui naujas 
muro namas, 2 po 5 kambarius 
kam reikalingi;1 3 miegami kamba
riai, karštu vandeniu šildomi, gat
vės išmokėtos, įtaisymui Šios ma
dos, graži vieta.

6836 So. Rockwell st.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Broli Lietuvi Pagalvok!
Csia. yra tikri laktai. Dabar 

yra sunkus laikai, • taip kad 
žmogus savo sunkiai sutaupy
tus pinigus gali lengvai pra
rasti, kaip jau musų daug drau
gų prarado.

Mano patarimas yra pirkt 
namą, kur bus saugus invest- 
mentas/ čia yra keletas barge- 
nų. 2909 So. Union avė. muro 
namas, 6 pagyvenimų, rendos į 
mėnesį $101, kaina $14,000, j 
mainus priimsiu aukštos rųšies

2 FLATŲ po 6 kambarius, 
3 mašinų muro garažas, vir-t 
šaus šimto dolerių rendos į mė
nesį, karštu vandeniu apšildo
ma, 4151 S. Artesian avė. Kai
na $14,000, Bus tuojau pabu- 
davotas namas, tarp Homan ir 
Spaulding Avė., ant Archer Av., 
3 storai ir 8 flatai po 4 kamba
rius, nupirksit už $65,000.

LOTAS 63 ir Richmond, 58 
X125. Kaina $40,000. Jeigu 
nori, aš pabildinsiu namą.

23 FLATŲ ir 3 storus 
$140,000. Morgičiai bus
tvarkyti ant visų namų su kiek 
kas galit įmokėti, suteiksiu 
lengvus išmokėjimus’ 1 Tarpe 

‘Campbell ir Maplewood avė. ir 
Marquettc Rd., 90X150, bus 
greitai pradėtas budavoti, 16 
’latų po 4—3 kambarius namas, 
jarduosiu už $80,00t>. Kas nori
te pasitarti reikale namų par
davimo, pirkimo, aš visados 
duosiu gerą rodą kurie kreip
sis pas 

j visados 
j Visados kreipkitės

Real Estate For Sale

BRIGHTON PARKO 
APIELINKPJ

7 ruimų rezidencija, furnu- 

sii Šildoma, 2 karų garažas, 
greitam pardavimui $3,800. Par
duodu išmokėjimais.

ANTRAS naujas moderniškas 
muro namas, khina $8,700, 4-4 
kambariai. Pasiskubinkjt, par
duosiu išmokėjimais. 
BRIDGEPORTO APIEL1NKFJ

6 gyvenimų muro namas, ge
riausiame padėjime, graži apie- 
linlče; greitam' pardavimui 
$8,700, išmokėjimais, pasisku- 
binkit.

MURO namas 2 pagyvenimų, 
4—6 kambarių, kieto medžio 
trimingai, viskas gražiai įreng
ta; didžiausia bargenas šioj 
apielinkėj, kaina tik $3,700, iš
mokėjimais, pasiskubinki t. Pir
kėjai kreipkitės

A. J. STONIS
3145 S. Emerald avė., 2 lubos

Miscellaneous
Įvairus

, Tel. Ynrds 7282
lies. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting-
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, po pi erų, stiklus ir t. t.

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

HOME 
CONSTRUCTOR

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

1739 South Halsted Si. 
Te). Roosevelt 8500

kas

UŽ

su-

mane, ir jūsų pinigai 
bus gerai investuoti.

J. WELICHK0
6634 S. Maplewood avė.

Tel. Republic 3769

HABGENAI

5800 S. La Šalie St., 2 augštų me
dinis namus, 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 VV. 38 PI. 2 augštų mūrinis 
ir medinis namas, 2—4 kambarit 
flatai, yra lavatories, elektra, 2 ka
rų garažas. H. Epštein, 155 N. 
Clark st., Room 820. Tel. Central 
6260.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 
3 pagyvenimų ir štoras, dviejų ka
ru garažas. Namas randasi 3216 S. 
Halsted st. Preke tiktai $15,500.
A. Visbaras, 6409 S. Kedzie avė.

Tel. Hemlock 3825
ANT mainymo 12 pagyvenimų ir 

du štorai, vieta labai gera, prie 
63 st. ir Kedzie avė. Galima mai- 
nyt ant lotų arba ant dviejų pa
gyvenimų namo.

A. VISBARAS, 
6409 S. Kedzie avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
medinis namas, 30 pėdų lotas, 
furnas šildomas, landrės loviai, 
y^a visi įrengimai, $6500, cash 
$1,000.

4025 So. Campbell Avė., 
Lafayette 6124

PARDAVIMUI 6-6 kambarių, 
karštu vandeniu Šildomas, 2 
boileriai, 2 karų garažas. Del 
smulkmenų šaukite Cicero 
2133 R„ arba 1811-51 Avė., 

Cicero, agentų nereikia

PARDAVIMUI naujas 2 aukštų 
mūrinis namas po 6 kambarius, dar 
neužbaigtas. Naujos mados įtaisy
mai, karštu vandeniu šildoma, ran
dasi 7023 S. Rockwell st.

J. DISH1US, 
6923 So. Washtenaw avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių medi
nis cottage. 2441 W. 45th st.

BARGENAS, naujas 4 flatų na
mas, tile sienos vanoj, aržuolo ir 
beržo Irimas, W. Marųuette blvd., 
pusė bloko j vakarus nuo Western 
avė.

Savininkas ir budavotojas, 
6004 S. Artesian avė.

Republic 1145

PARDAVIMUI 8 kambarių mūri
nė cottage, karštu avndeniu Šildo
ma, yra visi moderniniai įrengi
mai, savininkas apleidžia miestą, 
veikit greit, $2,500 cash reikia.

Atsišaukit po 6 vakare.
2142 W. 21 PI.

TT~~

PARDAVIMUI 5 kambarių cottage 
pigiai, atsišaukit su bato J ar nedė- 
lioj, 2052 W. 68 SI. Republic 8461.

■ ČIA
5 $ « — Pelnas — $ $ $

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken
džių, Bekemių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. Statu St.
Ateitis

$ $ $ — Biznis — $ $ $

2 Bizniavi kampiniai lotai 
Marųuette Pk. Distrikte — 
parsiduoda pigiai. — Reikia 
savininkui pinigų.

Atsiliepiančiam bus dide
lė nauda.

STOGDENGYSTE
Tusų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J DUNNE ROOFING CO. 
3411-13 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114

RUfelN BROS
Savininkas:

Phone: Canal 4960

Financial
Finansai-Paskolos

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

dokit iš tos progos.

INDUSTRIAL LOAN 
SERVICE 

1726 W. Chicago Avė. 
kampas Hermitage Avė.

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė.

Tel. Lafayette 8705t-8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

u$ganSdinimų. Ivedam elektros Ura
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontrantus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

G. BURBAS
Cloak Shop

Gera proga moterims ir mer
ginoms. Mes mokinam siuvimo o
ir kirpimo dykai: Pramokusioms 
mokame algų. Kam reikalinga, 
meldžiame atsišaukti.

3214 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 2469

GERBIAMI TAUTIEČIAI: —
Tie, kurie turite $100.00 turėtų pa

sinaudoti šia proga. Ji jums atneš 
geresnę ateitį ir didelius pelnus ne
tolimoj ateityj. Rašykite savo tautie
čiui tuojaus, jisai jus pasistengs pa
matyti ypatiškai. A. MILLER, 1865 
No. Bissell Street.

i

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
165 N. Clark St., Room 820 

Phone Central 6260

SIMANO DAUKANTO Skeli- 
nimo ir Budavojimo Draugija 
(Spulka) skolina pinigus ant 
lengvų išlygų.

LAIKAS užsisakyti pavasa
rinius ir vasarinius drabužius. 
Turiu gerų patyrimų šiame 
darbe ir didelį pasirinkimą vi
sokių audinių. Darbą atlieku 
kuogeriausiai pagal vėliausios 
mados. Kainos prieinamos vi
siems. Taipgi sutaisau, valau ir 
prosinu senus drabužius.

F. MICKAS
4146 Archer avė.

Tel. I^afayette 0057

Ben. KazanauJcas, Rašt
2247 W. 23rd Place,

CHICAGO, ILL.

Canal 3968

REIKALAUJU pilnai apmokėtų 
Co-operativc Soieety of America 
šėrų, moku $14) šėrui. Industrini 
l.,oan & Guarantee Co., $10 šėrui. 
Atsišaukit po 6 vakare.

Mather; 6807 S. Union avė.
Phone Engtewood 0187

Miscellaneous
{vairus

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130.

Educational
Mokyklos

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

International Barbe r 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 j namus.

J. I. BRIEDIS
2846 Emerald Avė., Tel. Victory 7872

ŠOKIŲ MOKYKLA
Mokina visokius šokius. Valandos 

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

2128 SOUTH HALSTED ST. 
(Pirmos lubos)

.♦f

urna.su

