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Albanijoje laukiama 
naujo sukilimo

Vokietija reikalauja visuo* 
tino nusiginklavimo

Šanchajus busiąs Kinų nacio
nalizmo bazė kovai su 

imperialistais
Albanijoj bręstanti nauja 

revoliucija
Krašte organizuojasi revoliuci

niai klubai prieš dabartinį 
valdovą Zogu

Vokietija reikalauja visuo
tinio nusiginklavimo

\ 1

Nė viena valstybė neturi būt 
stipresnė už visus kitus T. 
Sąjungos narius

ĮPucific and Atlantic Photo]

žymiausi Maskvos gatvė, kur randasi opera ir didesnieji teatrai.

Rusai siunčia $25,000 I Diktatorius Mussolini 
Meksikos streikinin

• kams
esąs taikos anaštalas

BERLINAS, kovo 23. At
sakydamas socialdemokratų at
stovui Breitscheidui. kurs savo 
kalboj reichstage (parlamente) 
vakar Italijos diktatorių Mus- 
solinį smerkė kaip šios dienos 
Europos smarkininką, karo 
avantiūromis su svetimais kraš
tais norintį nepatenkintų italų

MASKVA, kovo 23. — Rau
donoji Geležinkelių Darbinin
kų Profesinė Sąjunga pasiuntė 
50,000 rublių (25,000 dolerių) 
pašalpos streikuojantiems Mek
sikos Nacionalinio geležinkelio 
darbininkams.

Streikininkai buvo atsišaukę dėmesį nukreipti nuo padėties 
į Rusus, prašydami, solidarumo 
vardu, padėti jiems streiką lai
mėti.

, [Geležinkelio darbininkų 
streiką paskelbė Meksikos ko
munistų vadovaujama Trans
porto Darbininkų Federacija 
daugiau kaip mėnesis laiko at-

1 gal. Meksikos Darbo Federaci
ja tam streikui buvo priešinga 
ir jo neremia, tatai streikinin-

’kams nekaip sekasi.]

namie, užsienio reikalų minis- 
teris Stresemannas karštai pa
reiškė, kai tai, girdi, netiesa: 
Mussolini esąs taikos apašta
las ir dabartiniame Italų-Ju
goslavų konflikte jis ieškąs rtč 
karo, bet taikos.

43 žmonės prigėrė Rusu 
laivui apvirtus

PARYŽIUS, kovo 23. — Pa
sak gautų čia pranešimų padė
tis Albanijoj darantis labai ne
rami. Kilęs vėl stiprus revo
liucinis bruzdėjimas prieš kraš
to prezidentą ir diktatorių, 
Achmedą Zogu, kurį kaltina dėl 
pardavimo Albanijos Italijai už 
auksą ir prižadėjimą jam ka
raliaus karūnos. •

(higanizuojasi revoliuciniai 
klubai, kurie veikia albaniečių 
tarpe, parodydami jiems, jogei 
padaryta Tiranoj sutartis reiš
kianti galą Albanijos nepriklau
somybei, kurią jTė per daug 
šimtmečių taip nuožmiai • gynę.

Tuo tarpu Achmedo Zogu dik
tatūra darantis vis skaudesnė, 
žiauresnė. Keliolika jo politi
nių oponentų buvę nužudyta, 
daug kitų pabėgę per sieną j 
Jugoslaviją. įvesta aštri cen
zūra žinioms ir laiškams, taip 
kad apie dalykų padėtį viduj 
sunku tikslesnių žinių gauti. 
Bendrai betgi atrodo, kad dau
guma albaniečių, tiek krikščio
nių, tiek musulmonu, yra rie
šinga Zogu valdžiai.

Buvo pranešta, kad kovo 10 
dieną Zogu buvęs Įsakęs visuo
tiną mobilizaciją, bet dauguma 
jo rektrutų išbėgiojus į k ilnus 
ir laukianti, kas bus toliau.

GENEVA, Šveicarija, kovo 23. 
— Vokietijos delegatas Tautų 
Sąjungos priruošiamoj nusi
ginklavimo komisijoj, Bems- 
torffas, vakar pareikalavo, kad 
nusiginklavimo komisija imtų 
vykdyti Vers a lės sutartį ir 
Tautų Sąjungos konvenciją dėl 
visuotino ginkluotės sumažini
mo.

“Valstybės, kurios sutartimi 
buvo nuginkluotos, turi teisės 
dabar reikalauti, kad ir visos 
kitos nusiginkluotų,”7 pasakė 
Bernstorffas. “Vokietija dabar 
yra Tautų Sąjungos narys ir 
naudojasi visomis los organiza
cijos teisėmis. Mes tikimės 
sulaukti tokių laikų, kur vie
nintelis bebus galimas karas 
tai Tautų Sąjungos prieš už- 
puolančiąją valstybę, o todėl 
neturi būt leista, kad bet kuri 
valstybė butų pakankamai stip
ri priešintis visiems kitiems 
Sąjungos nariams. Vokietija 
gali remti tik vienintelį prak
tišką klausimo išsprendimą — 
sumažinti visas ginkluotes iki 
bendro laipsnio.’’

Finansinė panika Japoni
joj; 5 bankai krito

Kiny nacionalistų mani 
testas Šanchajuj

Šanchajus patapsiąs Kinų 
cionalizmo bazė kovai su 
perialistais

na-
im-

ŠANCHAJUS, kinai, kovo 
23. — Kantoniečh. kariuome
nės vadas, gen. Pei Tsunhsi,

r rancuzas planuoja 
skristi i Everestą

PARYŽIUS. kpvo 23. — Pa
sižymėjęs Irancuzų aviatorius, 
Jean Callizo, planuoja skristi j 
aukščiausią pasauli’ kainą, į 
Everestą. Ateinantį mėnesį jis 
jau išplauks į Indiją, gabenda
mas kartu ir specialinį tam 
skridimui aeroplaną. Iš Bom
bėjaus jis mano išskristi apie 
birželio mėnesio pradžią. Eve
resto kalnas yra 29,000 pėdų 
aukštumo.

LONDONAS, kovo 23.—Pra
nešimai iš Tokio suko, kad ten 
kilus beveik finansine panika. 
Nebepajėgdami išmokėti pinigų, 
šią savaitę jau penki bankai už
darė savo duris.

KONTESTAS 
"NAUJIENŲ”

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

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

Rado milžiniško gyvū
no griaučius, 3 milionų 

metų senumo
TAŠKENTAS, Turkestanas, 

kovo 23. — Inžinieriai, daryda
mi planus naujam geležinke
liui, kuris turės sujungti Sibi
rą su Turkestanu, surado griau
čius (kaulus) keisto milžiniško 
keturkojo gyvūno, gyvenusio 
laikotarpy prieš tris milionus 
metų. Paleontologai sprendžia, 
kad tas keistas žvėris buvo 
milžiniškas driežas, arba pri
klausė iki šiol nežinomai pan- 
golinų padermei.

Stresemannas pada
rysiąs vizitą Romai
ROMA, kovo 23. — Popolo 

di Roma sako, kad Vikietijos 
užsienio reikalų ministerrs 
Stresemannas netrukus padary
siąs vizitą Romai. Streseman
nas su savo šeima keliausiąs į 
Taormiją, Sicilijoj, kur jis pa
sitiksiąs iki balandžio 21, o pas
kui vyksiąs į Sirakūzų, Sicilijoj, 
pamatyti žaislų klasiškame 
graikų teatre. Ten busiąs ir 
Rumanijos karalius Ferdinan
das.

Anglijos karo skola Ame
rikai ir pajamos

Churchill nugina, kad Anglija 
gaunanti iš Vokietijos Ir ki
tą g-.ugiuu, negu turinti mo
kėt Amerikai

LONDONAS, kovo 23. — 
Britų finansų ministeris Chur- 

šiandie paskelbė Kinų žmonėms chill nugina Jungtinių Valstijų 
manifeątą, kuriame jis sako, 
kad Šanchajus patapsiąs ne tik 
stipri Kinų nacionalzimo baze, 
bet ir pasaulio revoliucijos. Ma
nifestas betgi įspėja, kad sve
timšaliai nebūtą užpuldinėja
mi, užgauliojami arba jų nuo
savybės naikinamos.

“Per aštuonerius metus im
perialistai, nelygių sutarčių ap
saugoti, Kiniją pavertė vasalų 
valstybe,“ sakoma manifeste. 
“Po 1911 metų ^revoliucijos 
svetimi imperialistai1 nutflatos 
rūpino Kinų imperialistams 
šautuvų ir armotų, kuriais tie
ji per penkiolika pastarųjų 
metu nuolatos kariavo.

“Iš vienos pusės svetimi im
perialistai sutrukdė Kinų švieti
mo ir pramonių rutulojimąsi, iš 
antros pusės jie užtikrino sau 
specialinių privilegijų Kinuose.

“Bet šiandie Kinai pabudo, ir 
Šanchajus, didžiausias prekybos 
centras tolimuose rytuose, pa
taps stipri bazė ne tik Kinų 
nacionalizmui, bet ir pasaulio 
revoliucijai.

“Žmonės betgi turi žinoti 
skirtumą tarp imperializmo ir 
svetimšalių. Jie neturi užgau
lioti svetimšalių, nė 
jų turto.’’

Tolinus manifeste 
kad Kinų žmonės turį 
jogei nacionalistai
kelti jokio judėjimo prieš sve
timšalius, jie norį tik pa na ik i n-1 
ti visas imperialistinio pobū
džio įstaigas ir sistemas. Na
cionalistų tikslai esą panaikin
ti nelygias sutartis, pakeisti 
Šanchajaus tarptautinių konce
sijų status’ą, panaikinti ekstra-

iždo sekretoriaus Meliono pa
reiškimą, kad Anglija kas me
tai gaunanti iš Vokietijos ir 
kitų savo skolininkų daugiau, 
ne kad ji turinti kas metai mo
kėti savo Tikolos Jungtinėms 
Valstijoms.

Kalbėdamas parlamente 
Churchill pasakė, kad per 
šiuos 1927 metus iš Vokietijos 
Anglija turėtų gauti 12,750,- 
000 svarų sterlingų < (apie 
$68,750,000) o iš kitų valsty
bių 9,500,000 svarų (apie $47.- 
500,000), bendrai 22,250,000 
svarų (apie $111,250,000); tuo 
gi tarpu Jungtinėms Valsti
joms ji turėsianti sumokėti 33.- 
000,000 svarų (apie $165,000,- 
000). 1928 metais Anglija tu
rėsianti gauti iš Vokietijos ir 
kitų savo skolininkų bendrai 
28,250,000 svarų (apie $141,- 
250,000), o Jungtinėms Vals- 
tijooms turėsianti sumokėti vėl 
38,000,000 svarų.

$200,000 dovana miega- 
majai ligai tirinėti

naikinti

sakoma,
suprasti, 

nenorį su-

NEW YORKAS, kovo 23. — 
Vietos Neurologijos Institutas 
skelbia, kad finansininkas J. 
P. Morgan padovanojęs institu
tui 200,000 dolerių miegamajai 
ligai tirinėti ir, jei galima, 
rastf vaistų jai gydyti.

83 METŲ ŽMOGŽUDA

su-

NEVADA, Mo., kovo 23. — 
Suimtas žilas, 83 metų amžiaus 
seniukas, William Pine, prisipa
žino, kad praeitą savaitę keliau- 

teritorines privilegijas svetim- ^ainas Kalifornijos, pakeliui 
taučiams ir atgauti pašto Įstai- R8» susiginčijęs su savo bičiu- 
gų ir muitinių kontrolę. l’u dėl 50 dolerių, jį nužudęs.

Gen. Pei Tsunhsi. būdamas 1..... '
nacionalistų (kanton iečių.) 
gų komanduotojas Šanchajuj, 
yra kartu ir Kantono generali
nio štabo viršininkas.

Vakar per svetimšalių sody
bą perėjo apie 2,000 beginklių linis oro biuras 
kiniečių, japonų 
išeivių lydimų.
ties barikadomis
Svetimšalių apsaugos jėgos su- šalčiau; stiprokas žiemių vaka- 
ėmė tuo budu septynis didelius rų vėjas.
vežimus šautuvų ir kulkosval- Vakar . temperatūros buvo 
džių. tarp 35° ir 43° F.

Kantoniečiams paėmus mies- šiaųdie

sargybos ka- našauja:
Visi jie buvo Nenusistojęs 

nuginkluoti, kiek sniego ar

Ghicagai ir apielinkei federa- 
šiai dienai pra-

Pilsudskis likviduoja 
valstiečių partiją

Trys angliakasiai už 
mušti kasyklose

Daug partijos narių areštuota; 
kaltinami dėl žinojimos su 
Maskva

VARŠUVA, kovo 23. — Pil
sudskio valdžia nutarė likvi
duoti nepriklausomą vaisi’ečių 
partiją, ir jau daug jos narių 
tapo areštuota.

Ta partija, kurios programas 
esąs komunistiškas, Lenkų sei
me turi šešis atstovus baitgu- 
džius.

Skelbiama, kad policija suė
mus dokumentų. parodančių, 
jogei partija gaudavus instruk
cijų iš Maskvos.

HARLAN, Ky., kovo 23.
Twila kasyklose, netoli nuo čia, 
šiandie nukritusios iš viršaus 
uolos užmušė tris angliakasius. 
Užmuštieji yra: Levvls 
ris, Will Gross ir Babe

ORNBURGAS, SSSR, kovo 
23. — Laike stiprios audros, 
nedideliam laivui apviltus, pri
gėrė keturiasdešimt trys kai
miečiai. Jie keliavo į netolimą 
miestelį į bažnyčią, žuvusiųjų 
buvo daugiausiai vaikų ir mo
terų. 4.

Reuno- 
1 )ay.

nuo-
taka — 131 metelių

Jaunavedis — 145*

Kalifornijoj kilo gazoli
no karas

Lenkijos tekstilės darbi 
ninkai grįžo dirbti

VARŠUVA, kovo 23. —Apiel 
200,000 tekstilės darbininkui 
I/enkijoj, kurie per arti dveje
to savaičių streikavo, dabar 
grįžo atgal dirbti, unijos va
dams ir fabrikų savininkų at
stovams sutikus ginčą atiduoti 
arbitracijos teismui.

BERLINAS. kovo 23. — Se 
niausią pasauly porelė sutarė 
susituokti: jaunikis. Ivan Cha- 
tovsky,- 145 metų amž uis ir 

'jaunoji. Olga Marleva, 131.
Vienas keleivis susitiko našlę 

Marleva, ir netrukus po to su
sitikęs Chatovskį papasakojo 
jam, kad netoli nuo jo gyvenan
ti seniausia pasauly moteriškė. 
Chatovskis parašė jai laišką 
ir pasipiršo. Marleva sutiko. 
Jei tuo tarpu nieko bloga neat
sitiks, vestuvės Įvyks šį pava-, 
sarį.

LOS ANGELES, Cal.. kovo 
23. — Kalifornijoj kilo “gazo
lino karas“, dėl kurio gazolino 
vartotojai gali tik pasidžiaugti. 
Pan-American Petroleum kom
panija, ‘kurios pirmininku yra 
Edward L. Dubeny, mažmens 
kainas gazolinui nukirto dar 
dviem centais, taip kad dabar 
•galonas parduodama po 141/2 
cento, įskaitant ir du centu 
valdžios taksų. Tai padarė prie
šingų gazolino kompanijų tar
pusavio varžytinės.

Odesoj sušaudyta sep
tyni banditai

BUTLEGERIŲ KAUTYNĖS
KULKASV AIUŽIAIS

HARRISBUlRG, III., kovo 22. 
— Anksti šį rytą penki vyrai 
bandė padegti paskubusio but- 
legerių bandos vado Gharleso 
Birgerio, namus, bet buvo kul
kosvaidžio ir revolverių šūviais 
atmušti. Apie trisdešimt šovi
nių buvo paleista iš abiejų pu
sių, tečiau nė vienas nebuvo 
sužeistas.

I Birger sako, kad puolikai 
buvę iš Franklino kauntės, ir 
kad jis visus juos pažinęs.

NEGRAI KALTINA SAVO 
KUNIGĄ DEL BAŽNY

ČIOS PAVOGIMO

oras; gali būt 
lietaus; truputį

temperatūros buvo

saulė teka 5:48, M-

ODESA, SSSR, kovo 23. — 
Aukščiausias teimas čia pa
smerkė mirties bausmei septy
nis asmenis, kurie tuojau buvo 

HARTFORD. Vt., kovo 23. sušaudyti. Jie priklausę banditų 
— Suimti ir į teismo rankas. saikai, kuri per keletą metų 
atiduodami vietos policijos vir-j terorizavus žmones Moldavijoj 
šininkas Ch. Smith ir Federa- ir Odesos apielinkėj.

George ----------------

Pastorius suimtas už 
butlegeriavimą

ted Church kunigas 
Locke, kaltinami dėl butlege- 
riavimo.

METROPOLIS, III., kovo 23. 
— Del smarkių lietų, visos 
žemesnės Ohio upės srity vietos 
patvinusios ir neišbrendamos. 
Massaico ir kaimynijos kalinto
se l’armų darbai visai sutruk
dyti.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

Nevadoj rado antrą 
turtingą aukso gyslą
TONOPAH, Nev., kovo 23. - 

šiandie «čia vėl buvo nemažo 
žmonių subruzdimo dėl gautų 
žinių, kad \Veepah apielinkėj 
surasta antra turtinga aukso

DALLAS, Texas, kovo 22.-— 
Vietos regiai apskundė savo 
kunigą ir jo asistentą dėl pavo
gimo bažnyčios. Juodu buvę 
susikivirčiję su savo pavapi j ie- 
čiais, ir kunigas, pasiėmęs kir
vi ir kuji. suardys bažnyčią, 
tuo tarpu kai jo asistentas, 
stovėdamas su šautuvu ranko
se, neprileidęs parapijiečių ar- 
tin. Bažnyčia buvus verta 45 
dolerių.

DU KAUNUI PABĖGO

JACKSONVILLE, 1U., kovo
23. — Praeitą naktį Winches-

tą, tvarka dabar palengva at- džiasi 6:05 valandą. Mėnuo te- tery iš kauntės kalėjimo pabė- 
steigiama. jka 12:19 vai. ryto. jgo du kaliniai.

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

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

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

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

Telegrafuok it 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, 234<? West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St..



NAUJIENOS, ChlcagO, III.

1 IKTAI bandy
mas per laiką gali 
patvirtinti geru
mą cigaretų. Jau 
dvidešimtį metų 
praėjo, o HELMA- 
RAI yra dar popu- 
iiariškesni negu 
/pirmiau. Kuomet 
kiti cigaretai ne
užganėdina vyrų 
jie atsigrįžta prie 
HELMARŲ.

Tūkstančiai vyrų 
atsigrįžta prie 
HELMARŲ kas
dien. Kada nors 
jus irgi atsigrįšite 
prie HELMARŲ. 
Šiandien turėtų 
būti tas laikas.

SIUVAMOS MAŠINOS
Singer, Whilc ir ki
tų išdirbinių; par- 
juoda n, mainom ir 
taisom.

A. BERNOTĄ VIČE
629 W. 14th Street

Sveikatos Dalykai
■ I. - ■■ !■ . • — ■■■ 1 " '    .11    

Pats nešigydyk
Huno l>r. A. Montvidas

Žmogus, kuris išmokintų pub- 
kiek vienoj ligoj, kiekvie

name sunegalėjime, kiekvienoj 
abejonėj apie sveikatų kreiptis 
į gydytojų, pasitarnautų gydy
tojams, o ypač žmonijai. Ir štai 
kodėl. Nėra ko slėpti, kad di
džiuma gydytojų gyvena iš pa
cientų apmokėjimų — jiems 
pacientai reikalingi. Nėra rei
kalo, kad pacientai sirgtų, bite 
tik jie kreipiasi j gydytojų sa
vo sveikatos stovio sužinoji
mui ir patarimų gavimui. Gy
dytojui smagiau saugoti savo 

sveikatą, negu gydy
si! mirtim reikia ko- 
pasisekimas priklauso

,i, kada
,’oti. Jo
r nuo to, ar jo pacientai atei
ni ne su užvilktomis ligomis, 
•avimas pinigų už darbų tan
kiai yra kur kas menkesnės 
•eikšmės, negu ligonio išgydy-

Po ilgų 
ir praktikos gy- 
padaro nemaža 
jie padaro klai- 
aptiekorius, kai-

lai tiek apie gydytojų. Kas 
>avydi jam uždarbio, tas tegul 
lats save gydo arba kreipiasi į 
:alvį bei šiauėių.

Aš kalbu ne j pavydus ir 
•usprocius, l.n-t į sveiko proto 
mones. Ir einu prie dalyko.

Svarbiausias dalykas visoj 
ledicinos praktikoj yra išspė- 
i arba atspėti ligą, 
lėtų mokslo 
ytojai visgi 
laidų. Jeigu 
ų, tai kaipgi
rinka ara pats ligonis gali ke- 
intis spėti?

Kol liga, tikrai nežinoma, 
aipgi galima nuo jos gydytis? 
mkime, žmogui pradėjo tinti 
ojos. Gali lai paeiti nuo šir- 
ics paninio, nuo inkstų ligos 
* kelėtos kitų priežasčių. Gy- 
ytojas moka ir gali rasti tiul
io priežastį. Jis supranta, ar 
riežastis pašalinama, ar ne. 
ei taip, jis žino, ar tai galimu 
adaryti vaistais, ar pasilsiu, 
r kuomi kitu. Išsivaizduokite 
mogų, kuris nežino kojų ti- 
imo priežasties, o eina pas ap- 
ckorių pirkti vaistų, kuris ir- 
i nieko nežino apie lai, arba 
ats verda įvairias arbatas, ši
okis ligonis greičiau pakenks 

sveikatai, negu pašalins ligų.
Arba imkime kosėti arba 

menkėti pradėjusį žmogų. Jis 
perka vaistų kosėjimo stabdy
mui, visokių plaučių balzamų, 
g.ria karčių vynų ir kitokių 
čemerių apetito pataisymui, o 
nežino ar jis turi tik geiklės 
įdegimą, branebitų ar džiovų. 
Gerai, jei ne pastaroji, jeigu gi 
ji, jis vilkina, save apgaudinė- 

progos tinkamuja ir vengia 
budu pradėti gydytis. | gydy
tojų kreipiasi tik tuomet, ka-

Anksti pastebėtas vėžys irgi 
didžiumoj atsitikimų prašalina- 
inas. .Jis plečiasi spartini, to- 
c i kiekvienos savaitės tęsimas 

\ra pavojingas. Nuo jo mitlfa 
šimtai tūkstančių žmonių irgi 
tik todėl, kad nesikreipia luį- 
ku Į gydytojų arba neklauso

Aptiekus prikrautos visokio 
patentuoto jovalo, kurį žmo
nės peika ir gydosi, mažiausio 
supratimo neturėdami apie sa
vo ligas. Žmonės ima patarimus 
nuo suidiotėjusių bobučių, nuo 
kvailų mandrapypkių. Juo žmo
gus tamsesnis, juo kvailesnis, 
tuo daugiau palankimo jis turi 
kitus mokinti, kaip reikia gy
dyti. Jis neretai ir gydytojus 
stengiasi pamokinti.

Gydytojas yra sveikatos meis
teris. Jis mokinosi per daugelį 
metų apie jų. Jis mokinasi apie 
ją per visų savo amžių. Tai yra

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

Naujieinų kablegramų

jo amatas. Vaisiais jis moka 
apsaugoti nuo vienų ligų; jis 
pamokina žmogų, kaip apsisau
goti nuo kitų; ligai atsiradus, 
jis moka ją surasti ir pažinti ir 
gydyti, jei priemonė jau žino
ma. Jis gali padaryti klaidą, 
bet jeigu jis klys, tuomet širti- 
tą sykių daugiau suklys medi
cinos mokslo nežinantis žmo
gus. Prasčiausias gydytojas yra 
tūkstantį sykių gudresnis ligų 
pažinime ir gydyme už moky
tų žmogų kitose mokslo šako
se. Ką gi jau bekalbėti apie 
nemokytus. Visiems ir nėra rei
kalo tapti gydytojais, kaip nėra 
reikalo, kad visi Imtume inži
nieriais, advokatais ir t. t. Pub
likų galima išmokinti sveikai 
gyventi, nuo ligų pasisaugoti, 
galima jai įrodyti, kokiais ke
liais gydytojai prieina prie li
gų pažinojimo ir kokias prie
mones turi tūlų ligų pašalini
mui, bet nėra galima išmokin
ti jos praktikuoti mediciną. 
Gydytojų užtenka visiems ir di
delė didžiuma jų yra sąžiningi 
žmonės. Sveikatos patikrinimui, 
abejonėse apie ją, jai kiek nors 
suirus visuomet reikia kreiptis 
ne į aptiekorių, ne j burtinin
ką, ne j bobutę, ne į kaimynų, 
ne gatvių šlavėjų, o gydytojų. 
Ligos tikrai nežinant ir tikro 
gydymo budo jai nežinant nie
kad nereikia pats save gydyti.

Didelė Svarbi Naujiena 
Detroitiečiamsl! 
Lietuvos Teatras

Komedija “Bajoras Gaidys”
I’cnkių Veiksmų. Bus suvaisdinta 

Nedėlioj, Kovo (March) 27 dienų, 
Detrolt’e! Lietuvių Svetainėj, 25-tos 
gatvės ir I)IX AVĖ. Lošimas prasi
dės 6-tą. vai. vakare. Po lošimui tę
sis šokiai prie geriausios muzikos, 
kuri yra iš Lietuvos, Vilniaus mies
to.Detroitiečiai! Visi be skirtumo pa- 
žvalgų, atsilankykite ant šio vakaro. 
Kuri rengia Liet. Prog. Dramos 
Draugija. Komedija “Bajdras Gaidys” 
yra viena iš juokingesnių Komedijų, 
o ją tik if vaizdiną geriausi Dramos 
Draugijos ratelio aktoriai Detroite. 
Pasakome ir užtikriname, kad tokios 
komedijos neesate dar matę, ir nie
kuomet nematysite lankydami did
žiausius teatrus, koki ši komedija 
bus suvaizdinta. Todėl atkreipkite 
atydą, ir dalyvaukite tame juokin- 
giausiame vakare.

Kviečia visus ir visas
Liet. Prog. Dramos Draugijos 
Rengėjai.

PRAKALBOS
Su paveikslais iš Biblijos

Ketverge, Kovo 24,1927
MILDOS SVETAINĖJ 
3142 So. Halsted Street

Chicago, III.
Pradžia 7:30 vai. vakare
Kalbės S. BENECKAS 
Rengia ir kviečia 
Tarptautinis Biblijos 
Studentų Susivienijimas

^xxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^

Peoples Furniture Co.
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasitešiuose didžiausioje
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio- 

Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei
namesnę kainų. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai
h,

1922-32 So. Halsted St.
Canal 6982

J. NAKKOŠIS, Vedėjas

m 4177-83 Archer Avė.
* Lufayettc 3171 
h M. KEZES, Vedėjus
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxf

DRAUGAI!

Užsakykite savo giminėms Lietuvoje šiuos 
socialistinius laikraščius:

“SOCIALDEMOKRATAS”
Savaitinis Lietuvos darbininkų laikraštis. Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos organas.

Kaina metams $1.20
Pusei metų 0.60

Užsieny — dvigubai

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-ve 40

“NAUJOJI GADYNE”
Socialdemokratų mėnesinis mokslo žurnalas.

Kaina metams su priedais $1.60
Pusei metų . 0.60

Užsieny — dvigubai

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g*ve*40

Ketvirtad., Kovas 24, 1927

ATSIMINKIT
i

kad

NAUJIENŲ
KONCERTAS

Bus

Kovo 27,1927

Koinp. tari BungeKomp. A. Vanagaitis

2r

s

Wicker Park Svet
2040-46 W. North Avė

4

Kartu su koncertu

bus

ŠOKIAI

Rengia Nepaprastą Programų 
Tėmykit Paskelbimą Rytoj!

Vienoda Įžanga $1.00 
Pirkite Tikietus Iškalno

Programas ir šokiai prasidės nuo 4:00 P. M.
Durys atsidarys nuo 3:00 P. M.

NAUJIENOS



Kovas 24, 1927

L. S. S. ŽINIOS
Ofletalinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Eilinis No. 201Kovas 24 d., 1927

J

LJS.S. Pildomasis Komitetas

A
J.
M.
P.

J. Čeponis, 4138 Archer Avė. 
šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.,
Vilią, 2241 N. VVestern Avė.
Vilią, 2135 N. Spaulding Avė 
Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St. 
Grigaitis, 1739 So. Halsted St.

A. Grcbelis, 10225 Perry Avė.
— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So.
Halsted St., Chicago, 111.

Sekretorius — A. Juras, 3959 Archer 
Avė., Chicago, III.

Finansų Sekretorius — G. Mankus, 
Chicago, III.

Kasierlua — A. Lekavičia, 2494 W. 
Division St.

Knygius — A. Vilią, 2241 N. West- 
ern Avė.

Sariai — Ona Banienė ir F. Skama- 
rakas.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius —- K. Matidiauskas. 515 Carrollton Avė.. Baltimore. Md.

Kova už demokratija ir 
prieš politinius perse

kiojimus
I Rezoliucija)

1 Jai bimnkų Socnlistu 
nacionalo pildomasis 
tas pažymi, kad fašizmo ir

Į žemyn darbininkų gyvenimo 
ilvgmalę ir stato pavojun visus 

balinius jų laimėjimus, bet ir 
i paikina visas demokratines tei- 

. es ir politines laisves ir tuo 
r udu sudaro despotizmo reži- 
! ją, . kuris tas šalis grąžina j 
l/cgiausiu.H absoliutizmo lai- 

i’.us: masiniai areštai, koncen- 
Inter-! 1 rnc*i()S stovyklos su visais 

komite- ^•au,uma’s’ ^dminislracinis trė
mimas, o kartais ir žvėriški 
. uimtųjų piliečių galabijimai.

Rumunijoje,1 Darbininku Socialistu Inter- ♦ »
ne tik muša į acionalo pildomasis komitetas1 .ictuvojt

likirpk ir parodyk 
savo vaistininkui.

Stebėtinai geri vaistai 
sutaisyti specialiai 

nuo kosulio, 
paeinančio nuo 

peršalimų

ANCHOR BRAND 
COUGH SYRUP

ANCHOR
MM

S į COUGH?,, 
: svrupfį

__________________________ NAUJIENOS, Chicago, III.

kulia griežčiausią protestą prieš 
fašizmo baisenybes ir nusidėji
mus ir šaukia viso pasaulio 
darbininkus, taip pat ir visus 
demokratiniai nusistačiusius pi
liečius, ir tolinus nenuolaidžiai 
ir be paliovos kovoti prieš po
litinį minių phvergimą ir ne
žmonišką politinių persekiojimų 
sistemą ir visomis pajėgomis 
teikti pagalbą skaitlingoms fa
šistinio teroro aukoms.

Kovą prieš reakcijos baiseny
bes, kurią veda Darbininkų So
cialistų Internacionalas, be ga
lo apsunkina tas faktas, kad ir 
Sovietų Busi joje, o ypatingai 

.Gruzijoje, dar tebesitęsia žiauri 
teroro politika, paversta nuola- 
ine sistema. Pildomasis komi

tetas laiko reikalinga pasmerk- 
’i Sovietų valdžią, kuri tuks- 
.ančius socialistų darbininkų, 
valstiečių ir inteligentų glū
džia j kalėjimus, tremia j Sibi
rą, kartais net j Soloveckas sa
las, tiktai už tai, kad jie gina 
avo socialistinius įsitikinimus, 
r kuri kalinius bei tremtinius 
aiko sąlygose, vedančiose prie 
fiziško jų išnaikinimo.

Pildomasis komitetas aštriau
siu budu pasmerkia šitą bar
barišką ir beprotišką teroro si
stemą, kuri daro nepataisomos 
žalos Sovietų Sąjungos proleta- 
* hitui ir viso tarptautinio so
cializmo interesams, ir šaukia 
visas prisidėjusias prie Darbi
ninkų Socialistų Internacionalo 
"artijas, o ypatingai socialisti
nę spaudą, išnaudat kiekvieną 
irogą, kad Lutų suteikta pagal
ia kaliniams ir kad butų iško
vota visuotina amnestija ir te
roro sistemos panaikinimas So
vietų Sąjungoje.

Pildomasis komitetas paveda 
Biurui išdirbti konkretų planą 
iel suorganizavimo pagalbos 
kaliniams ir kviečia prisidėju
sių prie Internacionalo partijų 
entro komitetus paskirti tam 
.ikras komisijas, kurios rupin-

jų skaičius vis didėja. Apie 69 
nuošimčių kalinių yra kaltina
mi dėl priklausymo politinėms 
partijoms, o kiti — kaipo įvai
rių jaunuomenės organizacijų 
nariai. Jie laikomi lygiomis są
lygomis su kriminalistais. Tos 
sąlygos baisios, 
dažnai
kad prispyrus
žmoniškiau su jais apseiti. Ba
davimas dažniausia tęsiasi po 
15 18 dienų, bet retai kas jais 
pasiekiama.

todėl kaliniai 
skelbia bado streiką, 

administraciją

Mes stovime nauju kory 
Angoj

šiuo 
mes 
ra-

bai-
vy-

Ir minėtosios Anglija, Ame
rika, Prancūzija ir Italija kar
tu atstovauja šius skaičius:

plėšriųjų šalių armi-

Metai Kareivių kiekis 
visose 4 armijose

1913 1,618,000

Aeroplanų 
kiekis 

150
1923 1,681,000 2400
1926 1,821,060 3550

298,(MK) kareivių padidėjo di-
tižiausiųjų
jos (Amerikos, Anglijos, Pran
cūzijos, Italijos). Beveik du 
kart padidėjo jų karo išlaidos. 
Kų sako skaičiai? Naują neap
sakomą karą rengia už Darbi
ninkijos nugaros “taikieji” ka
pitalistai, kada jie galės pavar
toti- kasdien išgalvojamas 
jas nuodingas dujas ir 
baisybes.

Kiekvienas sąmoningas

liau
ki tas

dar-

“BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

hininkas turi pasakyti kapita
listams:

—Ne! Darbininkai nenori ka
ro! Jus apgavot mus 1914 
tais, het neapgausit 1927 
tais! '

Ir jeigu tačiau karas 
Darbininkija turės 
i ngiamus buržuazijos 
vus ne prieš 
klasės brolius, 
rengėjus.

padarys ?

me-
mc-

kils,

durtu-
savo kitataučius

✓

bet prieš pačius

darbininkai tai

r-

\<K\

SKAITYK IR KITAM PASAKYK

“RIMBAS”
So. Boston, Mass

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

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

1 Bateman Place

Kovo mėnesio žurnalas “Rimbas” jau gata
vas. Jame telpa labai dau^ įvairybių ir juokų su 
dainomis ir paveikslais. Js;gyk jį ir kitam patark 
įsigyti. Įdėk konvertan 10c ir savo antrašų ir pri- 
siųsk, gausi vieną numerį pasižiūrėjimui. Jei no
ri, kad “Rimbas” lankytų per metus laiko, tai pri- 
siųsk $1, o “Rimbas” junti; lankys kas mėnuo at
nešdamas daugybę įvairių juokų.

Laiškus siųsdamas adresuok sekančiai:

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS" KNYGYNE

$2.50

mu.
Pildomasis komitetas ragina 

visas prisidėjusias partijas pa
sinaudot 
masinėms 
Matteotti

Darbininkų Esperanto k 
jiganas “Sennaeiulo” įdėjo 
antgalviu straipsnį, kurį 
Čia persispausdiname. Ten 
šo: ,

lik 1918 m. pasibaigė 
susis imperialistinis karas,
kęs 4 metus, išteriojęs Europą 
•r nusinešęs į kapus milijonus 
jaunų, puikių gyvybių.

Praėjo 8 metai ir nūn vėl 
engiamas naujas karas, di
lesnis, baisesnis. Jau dabar ga- 
ime matyti šiaure rengimosi 
Ivi stovyklas, du priešininkus.

Iš vienos pusės Amerika prieš 
Angliją (ir atbulai) rengia ka
ti dėl naujų rinkų savo pre- 
iėms. Iš kitos pusės prasideda 
\nglijos ir Prancūzijos kova. 
Prancūzų kapitalistus palaiko 
Čekoslovakija, Jugoslavija, Len
kija ir Ispanija. Angliją palaiko 
talija, Graikija, Norvegija, 
Rumunija, Estija ir Latvija. 
Neaiški dar vokiečių rolė bu
simame karo spektakly.

l’ž šias išvadas kalba pastfii- 
:inės draugingumo sutartys 
(draugiškai apiplėšti priešinin
ką) tarp visų minėtųjų kraštų 
vvriausvbių. ,

Ir ne tik faktai kalba, bet ir 
skaičiai. Net jie geriausiai ro
jo karo artėjimą.

štai

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

1-ios gegužės švente 
aukų rinkliavoms į 
fondą.

Kaliniai ir tremtiniai 
Rusijoje

(Pluoštas žinių)

CC. 
kia

išleido
nuims:

1913
1923
1926

pavyzdžiai:
Prancūzija 
kariniams

Amerika, 
ir Italija 
pasirengi-

Estija, Latvija ir 
išllhtfd tiems pat

185,000,000 dolerių
215,000,000 dolerių

m. 993,000,000 dolerių, 
m. 1,743,000,000 dolerių, 
m. 1,768,000,000 dolerių;

Suomija,
Uimuni ja 

tikslams:
1923 m.
1926 m.
šios pačios šalys turėjo savo 

armijose':
1923 m. 479,000 kareivių,
1926 m. 533,000 kareivių.

šios pačios šalys padidino sa
vo 01*0 laivyną:

1923 m. 280 aeroplanų buvo, 
1926 m. 510 aeroplanų buvo. 
Be to, tos pačios šalys (be 

Rumunijos) turi parengtą ka
rui 651,000 ginkluotų fašistų.

E. V. K RŪKAS.*
RegiHtruvta Akušėrf

Uonfmeniear reikaluose patarnau
ju namuosr urba ligonbutyje. Mo
terims Ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutarti).

1120 So. Richinond Street
____ _ __________________ _ ■

Mis. MICHNIEViCZ-VUIIKIENE
AhtiSERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

TeE Yards 1119
Baigusi akuše
rijos 
ilgai praktika' 
rusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

UŽ dyką pa
tarimas, dar. ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi- 

’ noms, kreipki
tės, o rasite ds 
gclhą.

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

kolegiją;

Pennsyl* 
ligom 
Sąži- 

patar-

+
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akių įtempimą, ir galvos 
skaudėjimą

V1K£JA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..................................... .
1,054 patarimai kaip virti (vairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ......
Mokykloms ir Šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........................................
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ..........................................................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRfiVfiS KAŠTAI. Septyniuose tomuose ....................... $74)0
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .................-......... :............................ 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 ' 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .......................................................... 55c
Namų darbai, naminė sąskaityba ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$1.50

$3.00

50c

Tolimųjų Sibiro žiemių trėmi
mo vietos koncentruojasi še
šiuose punktuose: Kolpaševo, 
Togor, Inkino, Parabel, Narim, 
Kargasok. Kai kurie tremtiniai 
išmėtyti po kaimus.

Turkestano srityje dabar pra
dėta siųsti tremtinius j Tingai 

oazisą Bubliko tyrlaukiuo- 
Ton vieton 75 verstus rei- 
keliauti kupranugariais. 
Jurgai tapo rugsėjo men.

paskirta išsiųsti Jakov Zemlin- 
skij (sionistas-socialistas). Prieš 
lai buvo tenai išgabenti du so
cialdemokratu.

Gruodžio mėn. pabaigoje mė
gino nusižudyt Jaroslavlio ka
torgoje, sudegindamas save, 
ūkininkas Grigorjev (anarchis
tas), bet jį išgelbėjo nuo mir
ties kiti kaliniai.

Uljanovske (Simbirske) su
imta 17 opozicinių komunistų 
ir pasmerkta: Barinov ir (ir. 
Kolcov j Tobolsko izojiatorių, 
kiti į įvairias ištrėmimo vie
tas. Komunistas Kapustin, ku
ris 1924 m. masinių darbinin
kų neramumų metu Donbase bu
vo paskirtas partijos darbą 
dirbti Čeliabinske, dabar yra 
suimtas, kaipo opozicijos šali
ninkas.

Soloveckose salose šiuo laiku 
randasi

193 G r and Street Brooklyn, N. Y.

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

Viršuje
State

Moterys

nos kreipkitės su

reikalais nuo 12 iki

Yards 4951
Mis. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUŠEREA
3252 So. Halsted St. DR. G. SERNER

LIETUVIS
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare.

Nedaliomis nuo 10 iki 1.
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679
bAVE

Universal
Bank

ir mergi-

Does not affect 
the Heart

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

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

Patyrusi gydytoja ir akušėiė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

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

1674 Milw«aukee Av., kam p. Robey 
Ofiso valandos: 10-1-i, 2-4 ir 7-8

Ofiso Phone: Humboldt 5853 
Res. Phone: Humboldt 7408

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

nesulaužytaKiekvienas
‘Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymui. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

s

Phone, Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Įvairus Gydytojai
Res. Phone Fairfax 9258 

Central 8213—8214
Forest Garfield Smith

ADVOKATAS
1008 North American Building

36 So. State St., Chicago

Lietuviai Advokatai

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 9 j 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

1 r------ —

K. GUGIS
ADVOKATAS 

Mieato Ofisas 
127 N. Dearborn St„ Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

1 A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395
.....  - - i

K. JURGELIONIS 
advoka/a® 

Miesto Ofisas
190 No. State St^ Room 1012 

Tėl. 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. 
Nediliomis puo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
B/log visuose teismuose. — Ab
straktai. — ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 raorgičiams.

LIETUVON

į Res. telephone Plaza 3200

Telephone Yards 0094

DR, MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

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 8:8$ vai. 
vakaro. Nedėliomiti nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dienų 
Tel. Midway 2880

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

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

Musų dideli laivui milžinai, kaip 
V1AJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND, AR- 
ABIC siūlo greitą kelionę j Cher- 
bourg, Southampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitę.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE 

INTERNATIONAL MERCANT1LE 
MARINE COMPANY 

. — _----  —. Chicago, III.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

tų

apie 100 politinių, irU7 state

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie S t., Room 531 
Tel. Central 6890

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

Garsinkites Naujienose

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstrakti 
Vedėjas visų teisių

. Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lictu- 
VOS žmones Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimi Tel. Fairfax 0853

» J ■ Hl-M- IM l — IIM ■ L _!!!■■ !■ I. II - --------

Jei abejoji akimis, pasiteinaak
Dr. A. R. BL.UMENTHAL 

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

KmwoM 1751
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KINŲ KARAS

Pietinių Kinų armija paėmė Šanchajų, atsidurdama 
tuo budu sale tų vietų, kuriose randasi didžiausios sve
timšalių koncesijos. Pastarąsias saugoja Anglijos, Fran- 
cijos, Jungtinių Valstijų ir kitų valstybių ginkluotos jė
gos. '

Buvo bijotasi, kad, prisiartinus prie Šanchajaus tau
tinei kinų kariuomenei, tarp jos ir svetimų valstybių gin
kluotų burių gali įvykti susirėmimų, kurie iššauktų karą. 
Tas pavojus dabar atėjo, bet iš visa ko nuomanu, kad ir 
kinų vadai ir svetimšaliai stengiasi kraujo ptaliejimo iš
vengti.

Kantoniečių (pietinių Kinų valdžios) atstovai, ma
tyt, nori padaryt kokią nors sutartį su šiaurinių Kinų ge
nerolais, pirma negu pracflet griežtus žygius prieš svetim
taučius. Paryžiaus diplomatai jau Spėja, kad Mandžuri- 
jos valdovas Čang Tsolinas ir Kantono armijų vadas Čian 
Kaišekas ketiną pasidalint Kiniją. Pamatas šitam spėji-

* *» • M, _ *
mui yra tame, kad Čang Tsolino šalininkai be mūšio ati
davė Šanchajų kantonieČiams./. s.‘

Jeigu tokia sutartis tarp šiaurinės ir pietinės Kinijos 
vadų įvyktų, tai Anglija, Francija ir kitos imperialistinės 
valstybės turėtų žiūrėt, kaip greičiaus padarius taiką su 
kinais. Vest karą prieš susivienijusią kinų tautą butų be 
vilties užsimojimas. Svetimų šalių imperialistai buvo ga
lingi Kinijoje tiktai dėl to, kad kinai iki šiol kovėsi tarp 
savęs.

Bet Kinijos susivienijimas reikštų galą ir sovietų Ru
sijos įtakai tolimojoje Azijoje. Kinai gali palikti Maskvą 
su ilga nosim lygiai taip, kaip tai padarė Turkai.

LIETUVOS ŽMONIŲ ŪPAS

Vienas, matyt, labai artimas prie vai. liaudininkų 
centro asmuo rašo “Tėvynei” iš Lietuvos apie disciplinos 
suirimą ir demoralizaciją Lietuvos kariuomenėje po gruo
džio 17 d. “pučo”. Toliaus sako:

“Jei apmalšinti kareivių bruzdėjimo neįstengs, tai 
didelis gaisras neišvengiamas, nes ir sodžius bruzda, 
ypač jaunimas ir atsargos kareiviai ginkluojasi ir 
laukia pavasario. Sodžius ypač iniršęs ant dabartinės 
valdžios, nes visas gyvenimas kaip replėmis surakin
tas, ir visur mato pirmoje vietoje kunigus. Prieita 
net prie to, kad visur, po visą Lietuvą iniršusi liau
dis atvirai kalba ir svarsto apie iškėlimą pogromų 
kunigams. Ar šitas liaudies ūpas bus galima apmal
šinti, tik viena ateitis galės parodyti”.
Tai, mat, kaip Lietuvos žmonės “užganėdinti” smeto

niniu perversmu!
Liaudis, girdi, net rengiasi daryti “pogromus” kuni

gams. Nieko blogesnio negali būt, kaip pogromai, nežiū
rint iš kurios pusės jie eitų ir prieš ką butų atkreipti. Bet 
kuomet žmonių nepasitenkinimui neleidžiama pasireikšti 
teisėtoje formoje; kuomet spauda pusiau pasmaugta, su
sirinkimai draudžiami; kuomet nekalti žmonės areštuo
jami ir į laikraščių spaustuves mėtoma bombos, — tai ga
lima tikėtis visko.

Priespauda, žiaurumas ir sauvaliavimas iššaukia ne
apykantą ir kerštą.

KAS MUMS DARYT: KLAU
SIA LIETUVOS KOMUNLSTAI

Anądien minėjome apie Lie
tuvos komunistų centro išleis
tų po perversmo “Komunisto” 
numerį. Kaip jau rašėme, tas 
numeris pilnas .šmeižtų prieš 
socialdemokratus ir vai. liaudi
ninkus ir pilnas prieštaravimų. 
Bet bus ne pro šalį pažiūrėti, 
ką Lietuvos “tikrieji” darbinin
kų liuosuotojai sako patys apie 
save ir kokius planus jie daro 
savo tolimesniam veikimui.

‘'Kas mums daryt? Kaip 
mums veikt naujose, fašizmo

Nlsimokijimo kainai
Chicago je — paltu:

Metama------------------------------«8JQ
Pusei meti 44.M
Trims minėdama---------------- BJO
Dviem mfcieeiama 14H
.▼ianam minusiai --- ------------  .71

Chicago jo per neMotojusi
Viena kopija------------ ------------- 8c
Savaitei —............ —--------- 18c
Mineliui--------------------------------- 74c

Suvienytose Valstijose^ na Chicagojo, 
paltui

Metama 17.91
Puaei meti_______ —________
Trims mlnesiama------------------- 1.75
Dviem mineaiama-------------------1«25
Vienam mlaeaiui —. ...-------.... .71

liatavon ir kitur utrianluosai 
(Atpiginta)

Metama----------------------- ------- 98.00
Puaei motų-------------------- --— 4.00
Trima mineaiama-----------------2J0
Pinigus reikia įlieti palto Money 

orderiu kartu au ulaakymu.

viešpatavimo sąlygose?p klau
sia partijos organas. Ir atsako:

“Pirmutinis musų darbas— 
atgaivint visas nukentėjusias 
nuo fašistų perve raibo orga
nizacijas.”

Po to nurodoma, kad parti
jos- nariai turį “slaptus bedar
bių komitetus”, agituot prieš 
smetoninių pasikėsinimą palai
dot žemės reformą, skelbti mi
niose “bendro fronto” ubais j, 
kurstyt socialdemokratų parti
jos “apačias” prieš jos “parda-- 
vikiškus vadus”, taip pat kelti 
vai. liaudininkų “apačias” prieš 
šitos partijos “pardavikus’’, ir 
t.t. Visa tai tečiaus paprastos 
bolševikiškų kūmučių melodi
jos. Įdominus yra paklausyt, 

ką jų organas “govorina” apie 
tautinį klausimą.

N acional-bolševizmas
Ve ta vieta “K.” redakcinia

me straipsnyje:
“Su darbinįnkų ir valstie

čių klausimu tampriai susiri
šę ir tautinis klausimas. Mu
sų uždavinys plačiai aiškyt 
žalingumą Lietuvos susidėji
mo su Lenkija. Mes turim 
aiškyt lietuviams darbinin
kams, kad jie eitų išvien su 
lenkais darbininkais, ir visi 
darbininkai be tautų skirtu
mo turi kovot prieš Lietuvos 
susidėjimą su Lenkija, nes 
tas susidėjimas neša fašizmo 
stiprinimą, naujus vargus 
darbininkams ir valstiečiams 
ir naujo karo pavojų.”

. i
šituos žodžius skaitydamas, 

kiekvienas bešališkas žmogus 
pasakys, kad jie yra parašyti 
“po zakazu”. Maskva taip lie
pia rašyti lietuviškiems Anga- 
riečiams, nes ji yra suintere
suota tuo, kad Lietuva nieku 
budu nesidėtų su Iz’nkija, ne 
tik nesidėtų, bet ir neturėtų su 
įa draugingų santykių. Mat, 
Iz'nkija randasi priešingame 
Rusijos imperialiftinui abaze.

• Jeigu į Lietuvos-Lenkijos 
santykių klausimą žiūrėti Lie
tuvos darbininkų klasės reika
lą atžvilgiu arba tarptautinių 
darbininkų reikalų atžvilgiu, 
tai jį reikėtų rišti visai ne taip, 
kaip riša “Kom.” straipsnio au
torius.

Lietuvos darbininkams ir taip 
oat viso pasaulio darbininkams 
yra svarbu, kad tarp Lietuvos 
ir Lenkijos butų taika, o ne ka
ras. Kodėl šiandie tarp tų dvie
jų tautų yra “neoficialis karo” 
stovis? Todėl, kad lenkai api
plėšė Lietuvą, pasigrobdami Vil
nių. Taigi, norint atsteigti tik
rą taiką tarp Lietuvos ir Len
kijos, reikia darbuotis, kad 
Varšuva tą Lietuvai padarytą
ją skriaudą atitaisytų. Tai yra 
toks paprastas dalykas, kad 
tenka stebėtis, kodėl “Kom?’ 
cdilorialo rašytojas nesiteikė 
apie tai nė užsiminti, kalbėda- 
ns? apie Lietuvos ir Lenkijos 
santykius.

Ažuot pataręs Lietuvos ir 
Lenkijos darbininkams, kaip 
eiti prie Vilniaus klausimo iš
sprendimo ir prie likvidavimo 
;o konflikto, kuris yra tarpe 
Lietuvos ir Lenkijos, jisai 
stengiasi pabrėžti priešingumą 
tarpe tų dviejų šalių. Jisai 
ragina komunistus vesti Lietu
voje plačią propagandą prieš 
Lenkiją, žodžiu—skelbia nacio
nalizmą.

Aišku, kas tam Kominterno 
penimiui rupi: ne Lietuvos dar
bininkų reikalai ir ne tarptau
tinės taikos interesai, bet bolše
vikiškos Rusų valdžios politikos 
siekimai. Lietuvos nacionaliz
mą jisai nori panaudot bolše
vikiško imperializmo tikslams.

Stoja ir už karą “tėvynės 
gynimui”. .

Toliau “Komunistas” pasisa
ko dar aiškiau. Paklausykite:

“Mes aiškiai sakom: mes 
prieš palaidojimą Lietuvos 
nepriklausomybės,—mes prieš 
Lieti vos prijungimą tais ar 
kitais- pamatais prie Lenkijos 
(visi pabraukimai paties au
toriaus. “N.” Red.), mes 
prieš Lietuvos pakeitimą į 
imperialistinį įrankį. Mes ša
lininkai to, kad Lietuvos ka
reiviui, valstiečiai ir darbi
ninkai net su ginklu rankose 
gintų Lietuvą, jei tas ar ki
tas imperialistas užkluptų ją, 
kad pagrobt. Mes kartu sa
kom, kad fašistų laimėjimas 
Lietuvoje—tai ne tik naujo 
karo kurstytojų laimėjimas, 
lai kartu Lietuvos nepriklau
somybės laidolojų laimėjimas. 
Bet jei fašistinė Lietuva su
sidėtų s-u imperialistais (Len
kija ir Anglija) ir įsiveltų į 
karą imperialistų naudai, tai 
mes griežtų-greižčiuusia ko
vosim prieš tą karą. Mes ne
abejojant, kad ir ne komu- jisai neturi gero žodžio. Social-
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lystų eilėse atsiras nemaža 
kovotojų prieš Lietuvos par
davimą imperialistams ir kad 
daugelis jų supras, kad be ko
vos prieš fašizmą negali būt 
tikros kovos dėl Lietuvos ne
priklausomybės saugojimo. 
Jei toki elementai įkurtų ko
kią nors tautiniąi-revoliucinę 
partiją (musų pabraukta. 
“N.” Red.), iąes pritartume 
tani darbui.”
Matote, kur nudardėjo Mask

vos butebbrodais maitinamieji 
‘revoliucionieriai”.

Jie stoja už karą Lietuvos 
nepriklausomybės gynimui ir iš 
anksto išreiškia pritarimą stei
gimui tautinės „ partijos, kuri 
kovotų prieš lenkus* ir lenkuo
jančius fašistus. |

Taigi, jeigu šiandie kiltų ka
ras tarp Lenkijos ir Lietuvos, 
tai komunistai ne tik ne agi
tuotų prieš karą, bet ragintų 
Lietuvos kareivius, valstiečius 
ir darbininkus su ginklu ranko
se ginti savo tėvynę, nežiū
rint to, kad Lietuvos valdžios 
priešakyje dabar stovi. Smeto
na ir Voldemaras, kurie šaudo 
komunistus! O ar jus atsime
nate, ką komunistai skelbdavo 
pirmiaus?

Ar atsimenate jų isteriškus 
šukavimus prieš “sočia 1-patrio- 
tizmą’’?

Ar atsimenate, kaip jie keik
davo “judošiais” ir “darbininkų 
pardavikais” socialistus, kuo
met šie pasakydavo, kad ir 
darbininkai privalą rūpintis sa
vo krašto gynimų?

Ar atsimenate, kaip lietuviš
kos Maskvos davatkos purvais 
drapstė mus, kuomet mes da
lyvavome protestuose prieš len
kų Želigovskį, tižpuolusį Vilnių 
ir norėjusį užkariauti visą Lie
tuvą ?

Dabar tas visas komunistų 
nusistatymas eina velniop. Tė
vynė ir jos nepriklausomybė 
jau pasidarė geri daiktai. Lie
ti savo kraują (ir kraują užpuo
lančius šalies darbininkų ir 
valstiečių) jų apgynimui jau 
nebėra “judošystė”, bet vals
tiečių ir darbininkų pareiga!

Ką gi dabar pasakys tie lie
tuviški bonkagalviai— Prusei- 
kos, Bimbos, Vidikai ir kiti,— 
kurie' buvo pMikėję Kapsuko 
plepalams apie “social-patrio- 
tizmą” ir beveik per dešimtį 
metų mulkinę “susipratusius 
darbininkus” pasakomis, kad 
savo krašto gynimas tai esąs 
ne darbininkų reikalas?

Beje, Rusijos bolševikai jau 
senai buvo užlipę tam savo 
“principui” ant galvos. Nuo to 
laiko, kai valdžia pateko į jų 
rankas, jie ėmė “tėvynę” pri
pažinti ir jos gynimui sudarė 
didelę armiją. Bet šitą jų atsi
vertimą prie “social-patriotiz- 
mo’’ dievobaimingieji komunis
tai teisindavo tuo, kad Busija 
esanti “darbininkų valdoma” 
šalis. Sovietų valstybė esanti 
“darbininkų tėvyne”, todėl dar
bininkai ne tik galį, bet ir pri
valą ginti ją nuo priešų su gin
klu rankose.

Lietuvai šitoks pateisinimas, 
aišku, netinka, nes jos valdžia 
yni, anot paties “Komunisto”, 
fašistinė. “Tikrus darbininkų 
liuosuotojus“, komunistus, ji 
net be jokių ceremonijų ekspor
tuoja pas Abraomą. Ir visgi, ne
žiūrint to, Maskvos penimas ko
munistų organo redaktorius sa
ko, kad kareiviai, valstiečiai ir 
darbininkai turį su ginklu ran
kose ginti šitą Lietuvą!
Rems “tautinius revoliucionie
rius”, bet kovos prieš socialde

mokratus
Aukščiaus matėme, kad lie

tuviškos Kominterno sekcijos 
organas iš anksto pasižada rem
ti “tautiniai-revoliucinę”, t. y, 
ne darbininkišką, bet buržua- 
zišką partiją, kuri stos prieš 
imperialistų pasikėšinimUs ant 
Lietuvos nepriklausomybes. Bet 
socialdemokratų partijai, po 
kurios vėliava yra susispietę 
daugiaus kaip pusantro šimto 
tūkstančių Lietuvos darbininkų, 

demęikratai esą “pardavikai’’, 
“fašistų sėbrai” ir t.t. Kovai 
prieš socialdemokratus “Kom.” 
siūlo tokią taktiką:

“Į bendrą frontą prieš fa
šizmą reikia traukt s.-d. ir 
liaudininkų apačias ir rišt su 
kova prieš tų partijų parda- 
vingus vadus.”
Partijos narius kurstyt prieš 

partijos vadus, reiškia griaut, 
ardyt partiją.

Bėrai. Sakysim, kad Maskvos 
agentams pasisektų socialdemo
kratų partijai padaryt “kaput”. 
Kas butų tuo pasiekta: ar Lie
tuvos darbininkų klasė jau tuo
met butų prisirengusi įvykinti 
revoliuciją a la Bolsheviki?
Sąlygų revoliucijai dar nėra

Lietuvos komunistų organas 
sako, kad jie neatsižadą prole
tarinės revoliucijos ir proleta
riato diktatūros, bet dabartiniu 
laiku ji esanti dar negalima.

“Tačiau”, skaitome toliaus 
jo straipsnyje, “šiandien da 
neatėjo laikas proletarinei re
voliucijai. šiandie mes ga
lim prie jos vien ruoštis ir 
kartu rūpintis masių užkaria
vimu tai revoliucijai, šiandien 
mes dar neturim užtektinai 
jėgų, kad laimėt Lietuvoj. 
Darbininkų klesa silpna, 
valstiečiai dar per daug at
silikę, o buržuazija savo pu
sėj turi buržuazines valsty
bes ir pirmoj eilėj Angliją ir 
Lenkiją. . Kai kas manė, kad 
Lietuvos darbininkams į pa- 
gelbą ateis SSRS ir padės pa
imt valdžią j savo rankas. 
Čia užmiršta vienas dalykas: 
Tolimesnis tarptautinės re
voliucijos vystymąsi reika
lauja didesnio SSRS stiprėji
mo ir karo vengimo, o SSRS 
įsikišimas į Lietuvos reikalus, 
kaip sykis, ir galėtų sukurt 
pasaulinė karą, ko dabar pa
saulinė buržuazija ir geidžia”.

“Komunistas \ nurodo, kad jo 
partija 1926 m. nekvietusi 
prie ginkluoto sukilimo, tik 
“mokinom imtis ginklo, jei fa
šistai sukiltų”. Ir sako:

“Ir po fašistų perversmo 
šiandien mes nekviečiam prie 
ginkluoto sukilimo, kad nu
verst buržuazinį surėdymą, 
nes ir dabar tam sąlygų nė
ra.”
Vadinasi, ne tik šioje valan

doje nėra sąlygų proletarijioi 
revoliucijai Lietuvoje, bet ko
munistai nesitiki nei kad jos 
butų, nuvertus Smetonos-Vol- 
demaro valdžią. Todėl jie tuo 
tarpu stato sau už tikslą tik
tai kovot su fašizmu, nes

“Mums ne vis vien ar su
varžytas darbininkų klesos 
veikimas, ar naudojasi jis 
plačiomis laisvėmis. Mums 
ne vis vien ar siaučia fašis
tinis teroras, ar gyvuoja bur
žuazinės laisvės. Mes nesto
dami gint demokratinio bur
žuazinio surėdymo, turim mo
kėt išnaudot buržuazinį de
mokratizmą darbininkų kle
sos reikalams. Kad jį tinka
mai išnaudot, reikia sumušt 
fašizmas, kuris vieton bur
žuazinio demokratizmo stato 
fašistinį smurtą, fašistų dik
tatūrą.”
Pagaliau, “Kom.” dar įspėja 

Lietuvos komunistus, kad jie 
nemėgintų kelti “pučus” (gink
luotus sukilimus prieš valdžią), 
bet vestų “plačią organizuotą 
kovą”.

Logikos pas to straipsnio ra
šytoją nė už sudilusį dvylekį. 
Jisai ragina darbininkus viso
mis pajėgomis kovoti prieš fa
šizmą, kad butų atsteigta bur
žuazinis demokratizmas, kuris 
esąs naudingas darbininkams; 
bet kartu sako, kad buržuazinio 
demokratizmo nereikia remti. 
Jeigu darbininkai neprivalą 
remti demokratizmą, tai ko 
tuomet dejuot, kad jisai su- 
griųva?

Jeigu buržuazinis demokra
tizmas yra nevertas darbinin

kų paramos, tai yra kvailas da
lykas šaukti darbininkus stot 
už jo apgynimą nuo fašizmui 
Yra be prasmės tuomet ir vi
sa kova prieš fašizmą!

Maskvos klapčiukų organas 
Čia painiojasi dėl to, kad iš tie
sų jisai yra priverstas atsiža
dėti savo “principų’’ ir demo
kratijos klausime. Mes aukš
čiaus malėme, kaip jisai, vado
vaudamasis Maskvos politikos 
interesais, įklimpo aukščiaus 
ausų į “social-patriotizmą”; da
bar matome, kad jisai išvirto ir 
gryniausiu “social-buržujum”.

Proletarinei revoliucijai, gir
di, dar nesančios pribrendusios 
sąlygos Lietuvoje. Bet juk mes, 
kuriuos komunistai keikė per 
metų metus, jau senai esame 
šųntus kartų, tatai pasakę. Už 
tai, kad mes nurodinėdavom 
lietuviams darbininkams, jogei 
Lietuvoje tuo tarpu negalima 
daugiaus iškovot, kaip tiktai 
buržuazinę demokratinę tvarką, 
kadangi gyvenimo sąlygos dar 
nėra pribrendusios socializmo 
tvarkai,—tai visokie komunis
tiški Bimbos mus net “svolo- 
čiais” vadindavo. O šiandie jų 
pačių spausdinamas Maskvoje 
laikraštis pripažįsta tą pat.

Ir jisai pripažįsta, be to, kad 
demokratinė tvarka, duodanti 
laisvės ir teisių darbininkams, 
yra naudingas darbininkų kla
sei daiktas, o ne humbugas ar
ba “kontr-revoliucija”, kaip tau
zydavo “Laisvės” ir kitų komu
nistiškų šlamštų komisarai.

Vadinasi, komunizmo “prin
cipų” kapituliacija visu frontu!

gyvenimas
Mlnesinis žirnalai

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street 
Chicago. III.

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 jj rasti “Gyvenime”. Isigykit 
“Gyvenimą!”

Prenumerata metams ........ $2
Pusei metų ............................. SI
Kopija .............    20c į

Lietuviai Daktarai

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:80 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 

r/ i j _ j nuo 9 iki 11 vai. ryte, V alandos^ nuo g va|> vakaie

Phonę Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

pR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1831 So. Halited St. 
Chicago^ III.

■ ..................... J! RUIMU

Ketvirtad., Kovas 24, 1927 ........... .... . V.......... ......... — " '
Kas dar pasiliko pas tuos Mask
vos penimius iš visų jų “revo
liucinių’’ idėjų? Tik du daly
ku: viena, neapykanta prieš so
cialdemokratus; antra, vergiš
kas paklusnumas Rusijos dik
tatoriams.

Neapkęsdami socialdemokra
tų, jie gatavi remti kad ir bur
žuazinius nacionalistus. O tar
naudami Maskvai, jie nesidrovi 
net agituot už karą su Lenki
ja, ažuot ieškoję būdų taikiu 
keliu išrišti Vilniaus klausimą.

Mes neabejojame tečiaus, kad 
tų dvasios bankrotų Lietuvos 
darbininkai nepaisys.

MA DOS.

2904. Mažutei mergaitei labai 
tinkama vieno šmoto suknelė. Gali
ma siūdinti iš bile materijos.

Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 
metų mergaitėms. 8 metų mergaitei 
reikia 2 yardų 40 colių materijos.

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

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

siųsti man pavyzdi No ....................
Mieros ............................ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avi.
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

iOR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

A. MONTVID, M. D?
1579 Milvvaikee Ave^ Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8638 

Ultravioletinė iviesa ir diathermia

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos 1 nuo ? ?? “ V ry? vaianuos nuQ g 1Ju 9

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

46|1 So. Ashland. Tel. Boilveard 
7820. Kės-, 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj II iki 12 d.

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis _ 
LIETUVIS DENT1STAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Arteaian Avi.



Darbštumas
Sekant De Leboku, rašo P. B.

Kiekvieno genijaus istorija, 
kiek ji gali būti žinoma, ne kits 
kas, kai patvaraus darbo ir 
grumtynės su kliūtimis istori
ja. Daug pripažintų genijų pa
tys sutinka, kad genialumas — 
tik truputį daugiau darbštumo. 
“Genijus, — sakydavo preziden
tas Dyaitas studentams, — tai 
gabumas įtempti jėgas.

Elgetauti kur kas sunkiau nė 
dirbti, ir elgetavimas neapsimo
ka taip gerai, kaip darbas.

Fraųklinas sakydavo: “žem- 
dlrbis, ant savo kojų stovįs, 
daug vertesnis kelklupščio džen- 
telmano.

Kobetas, Įpasakodamas apie | 
savo 
tarp

Nieko neleiski veltui, ypač 
negaišink laiko, ši diena yra 
vienintėlė, ji niekuomet negrįš. 

Laikas — viena didžiausių 
dovanų, ir prarasta valandėlė 
negrąžinama. Net ir pats dan
gus bejėgis prieš praeitį, nes 
kas buvo-buvo, ir kiekvienas 
turėjo savo valandą (Draiden). 

Negaišk dabar, kad vėliau ne- 
sigailėtumei. Labai liūdnas rei
kalas sutikti, “kad jau vėlu”, ar 
ba “tatai buvo galima’’. Musų 
laikas — brangenybė, ir iš kiek
vienos minutės turėsime duoti 
atskaitą.

Su saiku miegok ir valgyk, už 
vis labiau su laiku leisk laiką. 
Nelsonas sakydavo, kad visi jo 
pasisekimai parėjo nuo paprati
mo būti visur vienu ketvirdaliu 
valandos ankščiau.

Januoliui, sako lordas Mel
burnas, visada reikia sakyt vie
na ir tą patį: “tu privalai pats 
praskinti sau kelią į gyvenimą, 
nuo tavęs vieno prigulės — ba
dausi tu ar ne.”

Darbštumas ne tik svarbiau-1 tokioms apystovoms 
sias faktoris musų pasisekimo, 
bet ir sielos gydytojas.

“Netingėk, stengkis visą savo 
laiką sunaudoti naudingais už
siėmimais, nes palaidumas ir 
geiduliai apstoja tą, kieno neuž
imtas protas ir kūnas lepina
mas. Mes privalome ką nors da
ryti musų artimų laimei ir jų 
tobulinimui, tas bus musų gar
bės mastu.

Pasakojama, kad Pjetro Me
diči privertė Mikei Andželą nu- 
lypyti iš sniego stovylą. žino
ma tai buvo aikvojimas bran
gaus laiko. Mikei Andželo lai
kas buvo brangus visam pasau
liui. Nors ir musų laikas mums 
nemažai yra brangus, bet kaip 
dažnai lipdome iš sniego statu
las ir net iš purvo stabus.

» “Mes skundžiamės, sako Se
neka, laiko trumpumu, ir vis 
dėlto jo turime daugiau, negu 
galime sunaudoti. Gyveni
me mes arba visai nieko nedaro
me, arba iš anksto nusistatę 
nieko nedarome, arba nieko ne-^ 
darome, ko privalėtume daryti, na s, nesupranta savo 

Mes dažnai dejuojame gyve- savo jėgų reikšmės. ' 
nimą trumpu esant, o elgiamės duoda perdaug 
lyg jam galo nebūtų. ■' goms permažai.

kėjimas ir pasišventimas išmo
kys žmogų: gerti iš savo indo, 
valgyti savo prakaitu uždirbtą 
duoną, mokintis ir dirbti dėl to, 
kad gyventi ir tiksliai naudotis 
įgimtomis dovanomis.

“Dirbk, sako žmogui gamta, 
kiekvieną dienos laiką, dirbk už 
mokesnį ir be užmokesnio, svar
biausia, kad tik dirbtum, ir gale 
busi atlygintas.” Vis tiek ką 
dirbsi, sėsi javus ar -rašysi poe
mas, svarbu, kad darbas doras 
butų, kad užbaigtas darbas su
teiktų tau malonumo, pasitenki
nimo, tuomet tavo jausmai ir 
protas bus atlyginti. Nenusi
gąsk nepasisekimų, vieną kart 
vis laimėsi. Užmokesnis už dar
bą yra jau pats darbo atlikimas.

Tinginiavimas — ne poilsis. 
Jis daugiau darbo vargina. Ro
mėnų patarlė sako: “Nieko ne
dirbdamas nepailsėsi.”

Niekuomet nekalbėki, 
mas patarimas, kurį duoda švei
carų Alpų vadovas jaunam ke
leiviui kalnuose, yra šis: eiti pa
lengva; juo lėčiau į kalną kilsi, 
tuo greičiau jo viršūnę pasieksi. 
Neskubėk, bet ir be reikalo ne
stovėk. Didelis gyvenimo pasi
sekimas yra tame, kad nei sku
bėti nei gaišti.

“Skubotumas — piktos dva
sios palikimas, — sako rytų pa
tarlė, —*■ ir kantrumas atidaro 
vartus į gerovę. Daugelis ma
no skubėdami išlošti. Jie klys
ta taip manydami. Gerai yra 
greit judėti, bet svarbiau yra 
padaryti kiekvieną daiktą gerai.

Skubus, umus darbas labiau 
vargina nė darbas lėtas, lygus, 
rainus.

Subotumas ne vien tik darbą 
gadina, bet ir patį gyvenimą.

Taigi dirbkite daug, bet be 
paskubos, be jaudinimosi. •

Kelkitės anksti, duokite savo 
raumenims ir smegenims pa
kankamai darbo ir poilsio; prie 
viso atsineškite lengvai, ir jūsų 
darbas nepakenks jums. Rū
pesčiai ir jaudinimasis, nekant
rumas ir nerimastis nepadės 
darbe, jie gali jus tik užmušti, 
geriausiu atvėju ligoniu paver-|

paskilbusią gramatiką, 
kitko pasakoja sekantį: 

išmokau gramatikos būda* 
kareiviu, gaudamas šešius 

Mokydamasis

Jei gyvenime busite linksmi 
ir ramus, tai protinis įtempimas 
ir ramus mąstymas bus jūsų 
protui sveiku mankštimu. 
Patvarumas — tai valstybinio 
žmogulis smegenys, kareivio 
kardas, išradėjo paslaptis, tai 
“sezat atsidaryk” mokslinčiui.

Kad ir kažkokie butų jūsų 
reikalai ir prievolės, privalote 
juos atlikti kuo geriausiai.

Saliamonas sakydavo, kad 
stropus žmogus stovės karalių 
piiešakyje.

Darbštumas nepalieka skolo
je. Kolumbas, ieškodamas ke
lią Indijon, atrado Ameriką; 
Saulius, sako Gėtė, ieškodamas] 
savo tėvo asilų, rado karalys-

mas 
pensus į dieną, 
aš sėdėdavau ant savo narų ka
reivinėse ar sargybinėje; mano 
dėžė buvo mano knygų spinta, 
o ant mano kelių gulįs lentgalis, 
buvo mano rašomuoju stalu, ir 

esant aš
ir metus nesimokinau gramati
kos . Aš neturėjau pinigų žva
kėms ir žibalui įsigyti, žiemą 
dažniausia naudojausi besikuri- 
nančios krosnies šviesa ir tai 
savo eilės sulaukęs. Nemanyki
te, kad man lengva buvo išleisti 
fartingą popierių, rašalui ir 
plunksnoms. Kartingas buvo 
man dideliu pinigu. Aš gerai 
atsimenu, kai vieną penktadie
nį, nusipirkus kas reikalinga, 
pasisekė sutaupyti pusę penso, 
už kurį maniau ryt rytą nusi
pirkti rūkytos silkės. Ir kuo
met naktį, alkio kankinamas, 
pradėjau kraustyti kišenes, tai 
patyriau tą pusę fenserpametus. 
Tada griuvau į lovą ir apaiver-j 
kiau, kaip mažas vaikas.
tokiose sąlygose man pasisekė H r kiti, s 
atlikti tą darbą, kurį prieš save)negabiausiais mokiniais, 
matote, tai ar gali teisintis jau
nuolis, neatlikęs prievolės ar už
duoties?”

Kobetas neturėjo pinigų, bet 
turėjo energijos ir vyriškumo. 
“Daugelis žmonių, sako Beko
nas, nesupranta savo turto ir 

Turtui jie 
reikšmės, jė- 
Savimi pasiti-

Reikia stebėtis tik. kiek gali
ma padaryti taupant laiką. Jei 
mes visą savo laiką sunaudosim 
kuogeriausiai ir kuoprotingiau- 
t>iai, tai ir tuomet laimingesni 
peisiskirs su šiuo pasauliu dau
gelį darbų nenudirbę, daugelį 
gerų knygų neperskaitę, daug 
gražiausių reginių nematę ir 
daugelį šalių neaplankę.

Svarbi musų pasisekimo prie
žastis, tai teisingas, rimtas dar 
bas.

Ciceronas sakydavo: “kad 
gyvenimas sektųsi, reikia: pir
ma — būti drąsiam, antra — 
būti drąsiam ir trečią — būti 
drąsiam.” Pasitikėjimas savi
mi, be abejo, yra naudingas, bet 
teisingesnis pasakymas butų, 
kad pasisekimui reikalingas pa- 
siryžymas, atkaklumas.

Darbas reikalingas dvasios 
ramumui ir kūno sveikatai pa
laikyti. Viena diena rūpesčių 
yra sunkesnė nė savaitė darbo. 
Rūpesčiai ardo musų organiz
mą raumenų lavinimas palaiko 
jį, smegenų darbas suteikia 
mums ramumą.

Dirbkite, ką norite, bet tik 
dirbkite, kad ir ką nors; dar gi 
ieškojimas 
ir skritulio 
vo vaisių.

“žodžiai,

filozofinio akmens
kradraturos duoda-

— sako Džonsonas, 
— žemės dukterys, darbai — 
dangaus sūnus”. Visa ką daro
te,* darykite priderančiai, su at
sidėjimu, su širdžių.

Lavinkite savo gabumus; jus 
turėsite ar naudotis jais, ar jie 
pražus. Sako, Irekilių j kiek
vieną pradėtą darbą visą savo 
sielą įdėdavus, todėl jam ir sek-

priešas

galios.

sako Lili, 
žmogui, 
būti ru-

Atėjo Kultūra No. 2. Ga
lima gauti
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Sis modeminis

pripažįsta
teisingą gerumą

Camels
“Pasiryžkite, sako Frankli

nas, daryt tai, ką privalote, ir 
pasiryžę be svyravimo darykite. 

Kai kas mano darbą talentu 
I pavaduoti galint. Mums ne 
! kartą teko girdėti apie tuos 
jaunus žmones, kurie koledžiuo- 
se nieko neveikia, tik prie galo 
metų, su šlapiais rankšluosčiais 
apsivituriavę galvas per kiau
ras naktis dilba ir baigia kole- 
džius puikiausiai. Gerai, jei 
jiems tie šlapi rankšluosčiai vė
liaus blogu neatsilieps, bet kaip 
ten nebūtų, o dirbti tiems jau
niems žmonėms vistik prisėjo. 

Daug didžių žmonių, jei sprę
sti iš jų darbo mokyklose, turė
jo gyvenime pasisekimo dėka 
darbštumui, ne savo gabumams 

jeį | Veligtonas, Napoleonas, Skotas 
aj$o, mokykloje skaitėsi 

1 * ’ ” . Ne vi-l 
si žmonės lygus, viėhi daugiau I 
gamtos apdovanoti, kiti mažiau. I 
Daleiskime, du jaunu žmogui
piadeda gyventi, vienas apdova-l prįvaĮome jpiegoti — klausimas 
notas puikiausiais gabumais,!^ čia ręiįįia eiti prieš 
bet apsileidėlis, tingus, kitas ne’lgamtą Vieni ję reikalauja dau- 
taip jau gabus , bet daibštus,! gjau> gjįį mažiau. Aš manau, 
įdėmus, doia.% be baimės sukly-|re^abn^as miegas nėra sugaiš- 

- i . I tas laikas. Miegas stebėtinai
, Mes turime 

miegoti tiek, kol pilnai atnau- 
mes tu- 
mažiau

R. T. PtvnoMt Tobacee 
uton-Stlttu. N. <!,

site ,tai lengvai jį pildysite.
Kalbant apie darbą, negalima 

nepaminėti apie miegą. Kiek

AMERIKOS rūkytojai apdovanojo
TIKRĄJĮ GERUMĄ su TIKRU 
VADOVAVIMU. Nes Camels vi
sados susidėjo iš vieno gerumo, be 
raukšlių. Parinkčiausi už pinigus 
tabakai, kopuikiausia sumaišyti. Mi- 
lionai dolerių sudėti į cigaretę, o nei 
cento pąrodai.

Tik vienas būdas yra patirti rūky
mo smagumą, kuris užkariavo 
moderninio pasaulio pagarbą — pa
bandykite Camels. Patirsite tokį 
skanumą ir kvepėjimą, tokį prisir
pusi lengvumą, kurio nesitikėjote 
rasti.

“IMKITE CAMELI”

IIIIIIIIM

Pir-

sti galįma tvirtinti, kad šis ant-kag ĮaĮjfas 
rasis gyvenime pasieks daugiau atnaujina jėgas? 
nė pirmasis. Darbas be genia* L J - 
lumo laikui bėgant padarys dau- jinJm j6 išmiegoję 
giau, ne genialumas be darbo. rime atsikelti labiau ne

Nei jokios pirmenybės gyvc-Lvaiiaį0 
nime, nei gabumai, nei turtingi _ didžiausius
draugai nei didelės pažintys ne- nusiminimo ir liudCsio. 
duos tat, ką gali duot, darbštų- L mylMj nwg 
mas n pa varumas. I ko norg> taj jr yla gyvenimo lai-
Linkolno vyskupas Grossetas, I 

turėjo brolį didelį tinginį. Ši-1 
sai prašė vyskupo jį dideliu 
žmogumi padarant. “Brolau, 
atsakė vyskupas, jei nuluš tavo 
žagrė, aš užmokėsiu už sutaisy- 
mų, jei nugaiš tavo jautis, aš 
nupirksiu tau kitą, bet didelį 
žmogų iš tavęs aš padaryti ne
galiu.”

Miltonas oiivo ne tik genialus | eikite ryžtai, 
žmogus, bet ir didelio darbštu
mo; 
kasdienius įpročius: dažnai žie
mą keldavausi šaukiančio prie 
darbo varpo pažadintas, vasarą 
keldavausi vienu laiku su pauk
ščiais ar truputį vėliau, kad 
skaityti didžiuosius autorius; 
kitais kartais liepdavau skaityti 
juos man ir aš klausydavau, kol 
į vargdavo mano dėmesys ir at
mintis. Po to aš imdavausi dar
bo, suteikiančio kunui sveikatos 
ir žvalumo, kad protas mano 
lengvu taptų ir aiškiu ir gerai 
atliktų savo prievolę — tėvynei 
tarnavimą.

Nelaikykite savo darbo nuo
bodžia prievale; jei panorėsite, 
padarysite jį įdomiu; įdčkįte į 
jį savo sielą, pasistengkite su 
jo praeitimi pagalvokite apie jo 
pasekmes, ir pgmatysite, kad 
paprasčiausias darbas gali būti 
naudingas, ir nėra prievolės, ku
ri negalėtų užimti mus. Jus pa
milsite savo darbą, o jei pmnil-

Jus Galit Pagelbėt Savo 
Giminėms Atvykti 

Kanadon

“Darbe rasi tą ramumą, kurio 
negrąžino nusiminęs.”

“Kiekviena šalis, 
yra tėvynė protingam
ir kiekviena vieta gali 
mu ramiausi protui.

Dirbkite sulig savo 
Neikite, jei galite, prieš tekėji
mą, bet jei jau turite eiti, tai

Prigimtis, jei mes jai duodam 
štai kaip jis aprašo savo|liuosybės, dirba musų naudai.

“Ta®: kas laužo vieną fizinių 
dėsnių, kuriais valdosi gamta, 
laužo visus jos įstatymus. Ir 
tokį laužytoją puls visa gamta 
su nesuskaitomomis, nematomo
mis jėgomis, stengdamasi ker
šyti jam ir jo vaikams; ir jis 
negali žinoti, kaip ir kada jam 
bus kirstas smūgis;. ,Bet tas, 
kas klauso ir širdžia ir protu 
gamtos, tas persitikrins, kad 
gamta eina su juo, dirba jo nau
dai. Tarp jo ir gamtos viešpa
taus taika. Jam padės, jį pa
laikys ir saulė, šviečianti virš 
jo galvos ir žemės dulkės po jo 
kojomis.

Lietuviai Kanadon yra 
Priimami ir Pageidaujami

Daugelis lietuviu norėtų pagelbėti savo giminėms 
Lietuvoje atvykti Kanadon ir ten pradėti naujų gyveni
mų, bet nežino kaip pagelbėt; o Lietuvoj randasi tūk
stančiai žmonių, kurie geidžia apsigyventi Kanadoj, bet 
nežino kaip ten nuvykti ir neturi tam lėšų. Tai ameri- 
čiai liuosai gali padėti jiems susikurti sau naujų, geres
ni gyvenimų.

Naujienos per savo atstovus Kanadoj, gali patar
nauti kiekvienam norinčiam pagelbėt savo giminėms 
augščiaus minėtame reikale. Del platesnių informa
cijų kreipkitės asmeniškai ar laiškais.

1739 So. Halsted Street,
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NAUJIENŲ
Čia esamas dovanas laimės musų veiklus kontestantai, kurie darbuojasi šiame “NAUJIENŲ” konteste. Dovanas, kontestantai galės pasirinkti, nes dėl kožno 

laipsnio yra keleriopos dovanos pasirinkimui. Apart čia esamų dovanų dar duodamos ir kitos brangios dovanos: deimantiniais žiedais, bruceletais, špilkoms, laikro
dėliais, gintaro karoliais, rankovių sagutėmis ir tt. Šitų deimantinių, auksinių bei kitų įvairių daiktų katalogą prisiusime kiekvienam kontestantui prieš baigsiantės 
kontestui pasirinkimui, čia visų tų daiktų pavyzdžių nėra galima sutalpinti dėl vietos stokos.

PRAIZAI KONTESTANTANIS
pi®

ii 
i iiii&i ii

Kiekvienas kontestanta
G cilindorių, 5 pasaiierių ir 4 duių Sedaną. Modcio 6 

Paige automobiliai imami iš lietuviu firmos —
Kiekvienas- kontestantas gavęs nemažiau 40,000 

cilindorių, 5 pasažierų, 2-jų durų Sedanų, Modelio 6— 
Paige automobiliai imami iš lietuvių firmos -

balsų gali gauti šitą puikų, naują ir pilnai įrengta J’aige automobilių, 6
15. Kaina ................................................................... ................... . y 1,295.00
- C. P. Suromskis, 5833 So. VVestern Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 
26,000 balsu gali gauti šitą Kimball Grojikli 
Pianą su vėliausiais ir geriausiais pagerini- 
mias. Kaina...... ................................. $975.00

Kiekvienas kontestantas gavę*, nemažiau 26,000 
balsų guli gauti šitą BrUnsvvick Panatrope 8 tūbų, ku
riame yra sykiu brangus fonografus ir Radio — be 
baterijų, be vielų, varomas elektros spėka. Kaina ... $900 

šitie Panatrope Radiolai imami iš — Jos. F. 
Budrik, 3117-3421 So. Halsted St., Chicago, III.

Šitie Kimball Pianai imami iš — Peoples 
Fumiture Co., 1922-32 So. Halsted St. ir 4177- 
83 Archer Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų gali 
šitą Brunsvvick Panatrope G tubtj The Cordova stylius. Geras 
grafas Ir Radio. Kaina

Šie Panatrope Radiolos imami 
So. Halsted St., Chicago, III.

gauti 
fono- 

$450.00

Jos. F. Budrik, 3417-3421

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų gali gauti 
šitą Gulbransen Registruojantį Pianą — geros išdirbystes.
Kaina ......................................................    $450.50

Gulbransen Pianai imami iš — Jos. F. Budrik, 3417-3421 South 
Halsted St., Chicago, 111.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų 
gali gauti šitą Fordą touring automobilių, naujas pilnai 
įrengtas. Kaina ...........................................................$400.00

Fordo automobiliai imami iš lietuvių automobilių fir
mos — C. P. Suromskis, 5833 South VVestern Avenue, 
Chicago, Illinois.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų gali gauti šitą Frizay 3-jų 
šmotų parlor setą. Seto frėmai yni rankomis drožti, labai gražaus darbo. Kaina .... $450.00

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 6,450 balsų gali gauti 
šitą Jacųuard parlor setą 3 šmotų su gražiai išdroštais frėmais ir 
apverčiamoms paduškaitems. Kaina ...................................... $200.00

Jacųuard parlor setai imami iš — Peoples Fumiture Co., 1922- 
32 South Halsted St., 4177-83 Archer Avė., Chicago, III.

šie Frizay setai imami iš — Peoples Furniture Co., 1922-32 So. Halsted St., 4177-83 
Archer Avė., Chicago, III.

IIIHIII H'ttlli

Kiekvienas kontestantas gavęs ne
mažiau 6,450 balsų gali gauti šitą 
Bernard up-right pianą, gero balso ir 
tvirtos konstrukcijos. Kaina ... $200.00

Bernard up-right Pianai imami iš 
J. F. Budrik, 3417-21 So. Halsted St., 
Chicago, Hl.

neKiekvienas kontestantas gavęs 
mažiau 6,450 balsų gali gauti šitą 
Atvvater Kent 6 tūbų Radio — pilnai 
įrengta. Kaina ................... $200.00

Radio imami iš J. F. Budrik, 3417- 
3421 So. Halsted St., Chicago, III.

• * 1
• Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 5,190 balsų gali gauti šitą 

7 šmotų valgomojo kambario setą — visi šmotai tvirtai padaryti iii 
riešučio medžio. Kaina ...................................   *.......  $150.00

Imami iš — Peoples Furniture Co., 1922-32 So. Halsted St., 4177-8J
Archeu Avė., Chicago, III. _____________________

Kiekvienas kontest^ntas ga
vęs nemažiau 3,880 balsų gali 
gauti šitą Tudor komodę, gerai 
padaryta, su dideliu veidrodžiu, 
riešučio medžio. Kaina $100.00

Kiekvienas kontestantas gavęs 
nemažiau 2,580 balsų gali gauti 
Atwater-Kent Radio, Pooley mo
delio, Console Speaker, 
na ........................... ?............

Kiekvienas kontes- 
tanats gavęs nemažiau 
3,800 balsų gali gauti 
šitą Freshmans Mas- 
terpiece Radio —\pil
nai įrengtą. 
Kaina

Kiekvienas kontestantas gavęs ne
mažiau 3,880 basių gali gauti šitą 
Brunswick Fonografą, Seville mode
lio, labai gražaus balso. Kaina .... $115

Fonografai imami iš J. F. Budrik, 
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.

$100.00

Kai- 
$60.00

Tudor komodes imamos iš 
Peoples Fumiture Co., 1922-32 
So. Halsted St., 4177-83 Archer

PooleyAtwater-Kent Radiolai 
modelio imami iš Jos. F. Budrik, 
8417-21 So. Halsted St., Chicago.

Freshmans Master- 
piece Radio imami iš 
J. F. Budrikę 3417-3421 
So. Halsted Street, Chi
cago, Illinois.

Kiekvienas kontestantas gavęs ne
mažiau 2,580 balsų gali gauti šitą 
puikią ant grindų pastatomą Lempą. 
Kaina .......................................... $60.00

šitos Lempos imamos iš Peoples 
I^urniture Co., 1922-31 So. Halsted 
St., 4177-'83 Archer Avė., Chicago, 
Illinois.
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Pirmiaus negu pirksi mu- 
zikališkų instrumentą dėl 
namų, išgirsk BRUNS- 
VVICK. Naujas Muzikalia 
Instrumentas. Groja viso
kius rekordus.
Žemas basso ir augštos 
notos išduodamos taip aiš
kiai, kaip jus niekados ne
esate girdėję.
Kainos nuo $115.00 ir auk
ščiau. į

Lengvus daliniai 
išmokėjimai

JOS. F. SUDRIK
PIANOS, RADIOS, 

FURNITURE
3417-21 So. Halsted St.

Phone Blvd. 4705

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS 

Vestuvių, Gn>* 
pių ir Šeimynų 
Musų Speciall- 

šk urnas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Ras. Tel.

Beverly 2300

CHICAGOS 
ŽINIOS

Ežeras išmetė vaiko 
lavoną

Netoli Gar y ežero vilnys iš
metė iš vandens lavoną 11 me
tų vaiko. Išpradžių spėta, kad 
vaikas nužudytas, nes galva ‘bu
vo Įkirsta. Tečiaus koroneriui 
padarius autopsiją pasirodė,

Sinlo perkelti Chicagos 
upę

Maj. Putnam, prieplaukų in
žinierius, kalbėdamas Greater 
Chicago kliubui padavė suma
nymą, kad Chicago upė butų 
iškelta iš vidumi i esė i o, kur-noru 
toliau į pietus, geriausia suvie
nijant ją su Calumet upe. Da
bar Chicago upė esanti niekas 
daugiau, kaip atdara srutų per- 
vada, kuri labai trukdo vidur 
miesčio augimui ir taipjau labai 
trukdo visą miesto komunika
ciją su vidurnriesčiu, .o taipjau 
ir tarp šiaurinės ir pietinės

Ieško puoliko
Policija ieško didelio ūgio 

“žmogaus-gorilos”, kuris per 
pastarąsias kelias dienas užpuo
lė jų namuose jau tris moteris. 
Visi puolimai buvo North Side. 
Jis į rytą įsilaužia į namus, 
prismaugia moterį ir daugiau 
nieko nedaręs pasišalina. Net ir 
apiplėšti namus jis niekur ne
bandė. Paskiausia, jo auka bu
vo p-lė Cora McNeil, 18 m., 610 
Briar PI. Ji liko tiek sumušta 
ir prismaugta puoliko, kad ilgą 
laiką gulėjo be sąmonės.

DENNIS 
BACIUS

Augštos rų 
Sies siuvėjas 
Siutui daromi 
ant orderio.

Valome, 
Dažome,

. Prašiname
2005

’analport Ar.
, Phone
‘Roosevelt 2061

kad vaikas yra prigėręs. Lavo
nas išbuvęs vandeny apie sa
vaitę laiko.

Vėlinu lavonas tapo identifi
kuotas kaipo Andrew Scubelck, 

111 m., iš Gary. Jo tėvas Wal- 
lanty Scubelek betgi spėja, kad 
vaikas veikiausia tapo nužudy
tas, arba bent sumuštas ir pas
kui įmestas į vandenį, kad pri
gertų. Ir kaipo užmušėją jis į- 
taria kitą savo sūnų John, 15 m. 
ir taipjau kaimyno vaiką Wal- 
ter Wojcek, 14 m., kurie pra
puolė tą pačią dieną kaip ir 

Į rastas žuvęs Walter, būtent 
;kovo 15 d. Jis sako kad abu 
broliai tankiai bardavęsi ir 

'mušdavęs! ir kadangi John bu
vęs stipresnis, tai jis sumu.šda- 
vęs Walter. Tėvas visus tris 
vaikus paskutinį kartą matęs 
kovo 15 d., kada jie rengėsi į 
mokyklą. Tą dieną jie prapuolę 
ir pasiėmę su savim kiek pini
gų. Tėvas taipjau sako, kad jo 
draugas pasakojęs, jog jis ma
tęs visus tris vaikus porą die
nų vėliau liuotely Little Calu
met upėj. Du didesnieji laikė 
prispaudę mažesnįjį liuotelio 
dugne ir vienas vaikų pasakęs: 
“Tu laikyk jį, o aš jį mušiu”. 
Dabar policija ieško pabėgusių
jų vaikų.

i _________________

Chicago perėmė Mount 
Greenwood

miesto dalių.
Perkelti gi upę toliau į pie

tus, kur ji mažiau trukdytų 
susisiekimui ir miesto augimui, 
esą nebūtų labai sunku. Bent 
nebūtų sunkiau, negu tai, kas 
buvo padaryta 30 metų atgal, 
kada permainyta upės tekėji
mą, kad Chicagos upė tekėtų 
nė į Michigano ežerą kaip bu
vo pirmiau, bet iš Michigano 
ežero į Mississippi upę ir tąja 
į Mexikos įlanką, kaip kad da 
bar yra. Tai buvo didelis dar
bius, bet Chicago tai atliko, tad 
esą* galėtų ir pačią upę perkel
ti, kas išeitų visai Chicagai 
ant naudos.

Apiplėšė Waukegano
• sankrovą

•

Du plėšikai vakar užpuolė 
Bon Bookstore, Waukegane ir 
radę sankrovoj tik vieną jos 
vedėją Isabelle Pearce, 18 m., 
atėmė iš jos $1,500. Plėšikai 
bėgdami atsargiai nutrynė nuo 
seifo visas pirštų žymes.

mui sunaudojo automobilių tak
sus ir išcementavo 190 mylių 
gatvių ir 50 mylių alėjų, ir dar 
daugiau nuveikė Chicagos nau
dai ko aš nesuspėjau užsira
šyti. Privedė mane prie darbi
ninkų, kurie jau baigė ruoštis 
prie išsiuntinėjimo veik 5,000 
atsišaukimų-atsisaukimai bei 
laiškai pilasi kaip iš erdvo kibi
ro.

Vedėjas p. Jurgelionis persta
tė mane raštininkui kampanijos 
p. C. A. Bičiūnui. Tai vyras 
darbštaus budo. Po draug per
statė poniai BiČiunienei, kuri 
jau baigė ekspediciją, Irgi tu
rėjau progos susipažinti su 
p-le Wanda Belinskaite ir p-le 
A. Viščiuliute, kuri prisegė 
man Deverio guzikėlį.

Matydamas, kad Deverio 
kampanijai* dirlpa žmonės su 
pasitikėjimu savo darbe ir ap
leidau raštinę pilnai tikėdamas, 
kad mes lietuviai galėsįme pri
sidėti prie išrinkimo p. Wm. 
E. Dever vėl į Chicagos majo
rus. — A. M. Erikas.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Ne<lė- 
lioj nuo 2:80 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA;
2226 Mambai! Blvd.

TELEFONAS CRAWFGRD 1480
TELEFONAS CAflAL 0464

Pastabai Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAR 

Akiniai 34 ir aagičiaa

M IS AKIŲ SPEC1 ISTA8
Palengvina akių Įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
avųigimo, ak’ų aptemimo, nevvuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystą 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egtaminavimsa da
romas su elektra, parodančia ma 
šil usias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Val.i 10 
iki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boalevard 7589

Iš Politikos Lauko

ŠTAI BUDAS KAIP IŠSI
GYDYTI RDPTURį

Puikus savęs namie gydymas kurj 
gali vartoti bile kas prie bite 

kokios rupturos, didelės 
arba mažos

Nieko nekainuoja bandymas
Su ruptura žmonės visoje šalyje 

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

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

Jus galit dykai pabandyti šias pui
kias sutvirtinančias gyduoles, tiktai 
atsiunčiant savo vardą ir adresą pas 
W. A. COLI.INGS, Ine., 34-D. Col- 
iings Buikling, Watcrtown, N. Y. Nė
šių ;kit pinigų. Bandymas yra dykai. 
Rašykit dabar — šiandien. Gali ju
mis iAKelbeti nuo dėvėjimo diržo per 
v i.s;} amžių.

Chicagos miestas vakar pa
ėmė savo kontrolėn priemiestį 
Mount GreenwoodJ nė nejau
kiant apeliacijos teismo nuo- 

' sprendžio. Perėmimas to mies
telio tajx) padarytas korporaci- 
jos advokatui Busch nuspren
dus, kad užtenka žemesniojo 
teismo nusprendžio ir nėra rei
kalo laukti ką nuspręs apelia
cijų teismas. Mount Greetiwood 
miestelio advokatas irgi įsakė 
miestelio tarybai perduoti Chi- 
cagai visas miestelio knygas ir 
rekordus.

I

Kiek laiko atgal miestelis 
balsavo dėl prisijungimo prie 
Chicago ir keturių balsų didžiu 
nia liko nutarta prisijungti. 
Prisijungimo priešininkai pada
vė skundą teismui, bet teismas 
patvirtino balsavimą. Tada 
priešininkai padavė apeliaciją į 
valstijos augŠčiausjjį teismą. 
Tečiaus Chicago nelaukė augš- 
čiausiojo teismo nuosprendžio 
ir paėmė tą miestelį savo kont
rolėn.

Teisia tris moteris už 
žmogžudystes

šiuo laiku Chicagos teismuo
se yra teisiamos už žmogžudys
tes trys moterys. Dvi jų yra 
teisiamos už nužudymą savo vy
rų o trečia — mergina, yra 
teisiama už nušovimą savo vai
kino, kuris ją pametė ir rengė
si apsivesti su kita mergina,

Viena teisiamųjų moterų, 
Mrs. Bertha Heilman, 48 m., 
pasmaugė savo vyrą, kada ta- 
sis miegojo girtas būdamas. 
Pasmaugė jį už tai, kad jis'ne
šiojo petnešas, o ji norėjo, kad 
nešiotų diržą, kaip kad daro 
sportiškesni vyrai.

Kita moteris, Mrs. Alma 01- 
son, 40 m., savo vyrą nušovė.

Butlegerių su
sirėmimas

[Kadangi tarp “Naujienų” 
skaitytojų yra žmonių, kurie 
nori sekti vietinės politikos da
lykus arba išreikšti apie juos 
savo nuomonę, tai atidarėme 
jiems šį skyrių “Iš politikos 
lauko”. Kiek- vieta leis, bus 
duodama jame išsireikšti kiek
vienam. Mes nemanome turį 
teisės žmonėms diktuoti, kaip 
jie privalą galvoti arba elgtis. 
Antra vertus, mes negalime 
stumti nuo laikraščio žmones, 
kurie, nors ir turėdami kito
kias nuomones tam tikrais 
klausimais, negu Redakcija, vis 
tik yra jo rėmėjai ir draugai. 
Už pranešimus ir mintis, išreiš
kiamas šiame skyriuje, atsako, 
žinoma, patys jų autoriai. — 
Redakcija.]

ATSILANKIUS LIETUVIU
DEVERIO KOMITETO

RASTINĖS

Mildos Teatras
3140 So. Halsted St.

Pėtnyčioj ir Subatoj, Kovo 25 ir 26
Gara Bow 

in 
IT

2 komedijos ir vodevilius

BILLY’SĮ UNCLE

Užpereitą naktį Ashland gat
vėj įvyko persišaudymas tarp 
dviejų automobilių. Du automo
biliai išsisuko iš 51 gatvės ir 
nulėkė vienas į kitą šaudydami 
Ashland gatve toliau į pietus. 
Policija spėja, kad tai šaudėsi 
tarp savęs butlegeriai. Bet dar 
neteko sužinoti ar kas tame 
persišaudyme liko sužeistas ar 
užmuštas; nežinoma ir kas ja
me dalyvavo. Ta apielinkė pri
klauso Šaltis saikai, kuri da
bar kovoja su O’Donnell ir 
Sheldon šaikomis, kurios taip
jau veržiasi į tą teritoriją. 
Nesenai Šaltis automobily tapo 
nušauti du jo žymiausi pagelbi- 
ninkai.

Nori požeminių kelių 
geležinkeliams

Chicagos priemiestiniai gele
žinkeliai svarsto apie praveda
mą požeminių kelių priemies
čių traukiniams, taip kad paša 
žierius butų galima atvežti į 
patį vidurmiestį ir jie galėtų 
išlipti kur jiems parankiausia 
yra. Tas planas yra paduotas 
inžinieriams apsvarstyti.

Užsukau į didį viešbutį Ho- 
tel Sherman ir užtraukiau į 
kambarį 443, kur randasi Lie
tuvių Deverio Komiteto butas. 
Radau kambarį pilną žmonių su 
visokiais reikalais kaslink De
verio kampanijos. Priėjo dide
lio ūgio žmogus — tai 'buvo 
ponas Kl. Jurgelionis, vedėjas 

ir paklausė ko aš norėjau; aš 
jam pasakiau, kad norėjau su
sipažinti geriaus su Deverio 
kampanija, nes žingeidauju apie 
jį-

Ponas Jurgelionis man sako, 
kad jau atėjo laikas rimtai 
svarstyti, kad sekamu Chica
gos majoru palikus Wm. E. De- 
verį. Ir prie to jis pridėjo, 
kad Deveris į trumpą laiką su
tvarkė miesto finansus, numa
žino dalinai taksus, pastatė 
daugiau negu 50 mūrinių mo
kyklų, ir dar baigia statyti 17 
naujų .mokyklų, gatvių taisy-

Atsiimkit Laiškus Iš Pašto 
4 

— — ■ »,— . , -a

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriaus|jį paštų (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adam* gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką d enų nuo pa
skelbimo.

902 Almanui Vincentui
906 Bale utis Teresa
908 Binkis Paul
909 Bickunas Jonui
912 Bruzgulis Broun
914 Cienkus Jan
919 Dacenu Ona
920 Dautarene Joana
921 Dainelis Julius
932 Juška Kotrina
918 Martinkus William
950 Mackus Jonas
959 Ręckauskaitei Onai
960 Rusinskas A
963 Savunas Pauel
972 Skakauskenį Ursulaj
980 Varnas Stasys

• 981 Vicas Stanislava
983 Wicas Gaspar

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi-
nfas.

1 F, Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas:
4606-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenuc, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Aubnm A ve., Tel. Blrd. 3201

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

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

Nuskint'cs Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St„ Chicago

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Per daugel] metų.

I Dr. Ross yra pasekmingai išgydęs 
j Chroniškos, Nervų, Kraujo, Odos, 

Inkstų, Pusjės ir Visas Slapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos

i ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už medikolj patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY
THERAPY f

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina \ ''^11 
kiekvienam naudin- 
gą gyvenimą. Jos

1 sustiprinina vikru-
, mą ir priduoda vy- specialistas 

riškumą silpniems 
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien.

Į Visų ligų paslaptys niekam neiš- 
i duodamos.
I Vyrų priėmimo kambarys 506 — 

Moterų priėmimo kambarys 508.

i DR. R. M. ROSS
I ’

35 South Dearborn St., 
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkit elevatorių iki penkto augšto.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
iki 5 vakare. Nedėliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedėlyj, Utar- 
ninke ir Seredoj nuo 10 r. iki 8 v.

... i. . ........  .................

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuska,
8228 W. 38tk Street, Chicgo. III.

v J

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON

Kas reikalinga padaryt ir 
žinoti

Ar jus žinote, kad
Atsiradimas Amerikos žinomos 

dainos “Yankee Doodle”, galbūt nė
ra tikrai žinoma. Spėjama, kad tai 
yra Anglijos gaida. Ją Amerikoj pra
dėjo dainuoti Anglijos kareiviai 1775 
metais. Ar jus žinote, jeigu jums 
yra nusibodę paprasti cigaretai ir no
rėtumėt tikrų cigaretų, jus turite su

sipažinti su Helrnarais, karalienė žy
miausių ciguretų.

Kas iš Amerikos lietuvių ma
no keliauti Lietuvon ateinan
čią vasarą, turi nieko nelauk
dami pradėti prsirengiino dar
bų. Tas darbas yra gavimas 
reikalingų dokumenly. Delei 
kelionės yra reikalingi sekami 
dokumentai:

Lietuvos piliečiams reikia:

L Gimimo metrikų (kas turi 
seną pasporlą, 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 gulima gau
ti Lietuvoje iš tos parapijos, 
kurioj 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 yhi visi dokumentai, ir 

tie dokumentai gaunami į trum
pą laiką. Bet ir Amerikos pi
liečiams patartina mdaukti pa
skutinių diehų. Anksčiau užsi
sakydamas laivakortę gali pa
sitinki i goresni kambarį ir tu
reli jiatogesnę kelionę.

Visais kelionės reikalais 
ki ipkitės į Naujienas.
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NAUJIENOS, Chicago, D!. Ketvirtad., Kovas 24, 1927

ACID VIDURIUOSE■

Phillips M t Ik of Magnesia 
Geriau negu Soda

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš "Birutės"
Naujienų” koncertas
Sesutės Munšainutės”,
Jubiliejaus pttminSjiiras

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
I

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį ‘ Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo .^virškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų vidui iose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik 
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes lis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturiited 
solution oi bicai•bonab 
ir palieka skilvį liuosą 
kių gasų. Jis neutrali? 
žumo rugimą vidinio <•

Susipažinkit
Tai jos linksmins ir juokins 

naujieniečius didžiajam “Nau
jienų” koncerte.

mu paduodame atvaizdus musų 
naujųjų mokinių, kurios baigė 
Muzikos Akademijos kursus ir

>ai lengvai. Ilr to dar, jis 
malonesnis vartoti negu

Būtinai reikalaukit “Phil- , 
Dvidešimtis penki ir pen- I 

kiasdešimtis centų buteliukas, i 
bile kokioje aptiekoji 
Magnesia” yra U. J 
truota Trade Mark

daug 
soda.

ir jo pirmtakuno Ch; 
Phillips nuo 1875.

KO SULIAI 
dažnai yra 
PAVOJINGI

Ul t
Raitnytė-čenenėPantie

Birutėje dabar tikra ru>gepiu- 
jtė. Repeticijos eina kuone kiek- 
, vieną vakarą. Pirmutinis iš ei
lės Birutės pasirodymas bus 
didžiąjame Naujienų koncerte 
ateinantį sekmadieni. Ten Biru
tės choras,' kaip papraslai, link
smins naujieniečius savo dai
nomis. Antras pasirodymas 
bus savo rengiamajame 3 Lai. 
vakare L(ietuvių Aud; tori joj, 
kur bus suvaidinta visų laukia
mos tos “Trys Sesutės Munšai- 
nutės”. čia bus dau; 
bus dalis programo 
koncerto bus šokiai, 
riai pasirinko sau 17 
vo dėl šokių ir kitų 
minimų 
mes, 
dieną linksmintis i 
joti. Taigi šis va 
domus atlankyti visiems. Užbai
giant savo darbštų sezoną Bi
rutė, kaip ir pridera, paminės 
savo 20 metų gyvavimo jubi
liejų, kurio jau dabar stropiai 
ruošiamas programas ir visi 
kiti pagražinimai tai šventei. 
Jubiliejus gi bus balandžio 24 
d.. Lietuvių Auditorijoj. Po to 
Birutė ims sau užtarnautus

juokų ir 
rimta. Po 
Jeigu 
dieną ko-

ri-

ir nebijo grieko, tai 
lietuviai, galime sau kitą 

ir nieko ne’ji-

savo nepamainomu 
vedėju komp.

Tuo tarpu 
su

koncerte. —

3U 
’iu 
eiti, 
pasimatysime 
jienų

gi. mes visi 
Birute Nau 
1). M.

koncer
to i r keliaus į Civic Opei

Muzikos
d

Rimtos ligos gali išeiti iš 
kosulio, į kurį neat-

laiku. Gaukit palengvini
mą ir apsaugokit save ir 
vaikus su Severa’s Cough 
Balsam. Pripažinta gy
duolė per 47 metus.

Ji maloni, veikia greit 
ir neturi narkotikų. Ap- 
Jek ose dvejopo dydžio, 
po 25c. ir po 50c.

W. F. SEVERĄ CO?
Ced&r Rapida, lowa

Krutinės ir Galuos Šalčiams 
Imkite Sevcra’s Cold Tablets

Trynimas 
Pagelbsti

skauda!
Trynk, trynk, trynk iki oda 

įkais ir pasidarys raudona ir 
pajusite tą malonę šilumą to 
seno patikėtino Šeimyninio 
linimento:

PAIN-EXPELLER
Įregistr. J. V. Pat Biure

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

35č.—vaistinėse—70c.

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

Brooklyn, N. Y.

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visa* 

Gyląs ir Skausmu*

Panelė Dudaitė-Biežienė

ši panele rengiasi su pa- 
ILa penų Ceduro ir Bemolčs 

.•tint” Curci.
n .19

ir

Sylvia
Pereitą nedėldienį šv. Jurgio 

, pa ra p. svet. buvo statoma vi- 
' siems gerai žinoma 

Ją statė 
Kanklių”,

operetė 
parapijos 
parapijos 

naudai. Vienok parapijonų atė
jo pažymėti operetės vien apie 
pora šimtų. Labai nuostabu, 
kad mažai pralotas suvarė pa
rapijom] į, savo svetainę, o juk 
pelnas buvo parapijai. Kas kal
tas?

Yra labai neatleistina muzi- 
kales operetes statyti po beis- 
mentus ir neturint tinkamų 
asmenų vadovaujančiom relėm.

Aš čia pubrėšiu nickurias žy
mias klaidas. Scenai pakilus 
dainuoja choras “Skubinkim 
dirbt”, o su grėbliais grebia, 
taip, kad, rodos, tuojau gre- 
bėjai-jos užmigs. Toliau mer
gaičių choras dainuoja ramu
nių dainą* ir kur kiekviena mer
gaitė turėjo pešti ramunių 
žiedus, o ypač Elzė, nes .jai ta 
daina ir buvo dainuojama, vie
nok ramunes ji visai ir neturė
jo ir laike dainos kaž ką imi- 
tuodama trypinėja, o ir tas 
mergaičių maršavimas visai ne
tiko.

Taipgi dainuojant “Štai jau 
laikas darbą baigti”, mergaičių 
po sceną parodavimas yra ne
atleistinas.

O apie pavienius artistus nė
ra nė ką rašyti ir vieta užim
ti, išimant De Laceys (poetas) 
rolėj, kurią vaidino Adolfas 
Zamb, tenoras. Jis savo rolėj 
truputį daugiau vaidino ir turi

Luti dainininkas ir lošėjas.
Kas labiausia yra nepaken

čiama, tai garsus sufleriavimas, 
kada sėdėdamas publikoj girdi 
suflerį pirm artisto. Ir dar tų 
suflerių 
tai jau

Butų

Panelė Cipaitė-Volteraite

Ji linksmins naujieniečius 
darys visokias štukas su dai
nomis ir bubnu.

O kiek dar daug atvaizdų va
kar atėjo nuo fotografų, oi!

Tai vis dėl “Naujienų” kon
certo ateinar.u «ekmadiėnį.

Reporteris Pupa.

n4 forma) 3Sc.

Geresnis nei Mustard Plaster.

E R B. Naujienų «kai- 
KJ tytojos ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

buvo apie trejetas, — 
perdaug.
daug sveikiau ir ndu- 
kaip chorui taip ir ve

dėjui, kad neimtų muzikales 
operetes kryžiavoti beismonte, 
nes panašiom operėtėm reika
linga tinkama scena, šviesos, o 
labiausia — ją gerai išmokyti, 
surežisieriuoti.

Beje, bučiau užmiršus. Vienos 
komiteto narės tokš išsireiški
mas, kaip bedievis-birutietis, 
yra negražus. Juk bedievių do
leris yra vienodas. Antra, jis 
ateina pažiūrėti vaidinimą, o 
nesiklausyti tokių komplimentų. 
Tas bedievis birutietis eina į 
visus lietuvių muzikalius paren
gimus, nes jam nerupi ar tai 
katalikas ar ne, bi tik lietuvis 
ir remia lietuviu parengimus, 
o ypač dailę, —Katriutė.

Announcements
 Pranešimai

Naujienų Rpulkqa nariama.. — 
Kadangi Naujienų Spulkos metinis 
raportas turi but prirengtas 31 d. 
kovo, todėl malonėkite užsimokCti 
užvilktus mokesčius ir priduoti kny
gutes (lel patikrinimo prieš 25 d. 
šio mėnesio.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

SpulkoM Sekr.

Pranešu Auroros, De Kalb, St. 
Charles ir apielinkės miestelių lietu
viams, kad Balandžio-Apri! 3, 1927, 
Nedėlioj, Ungarų Svetainėj, Jeffer- 
son Avė., Aurora, III. bus didelis lie
tuvių teatras “Genovaitė”. Loš ar
tistė M. Dunduliene, su pagalba ga
biausių Chicagos ir Roselando scenos 
ničgėjų-artistij. Tikintus galima gau
ti nusipirkti iš kalno pas p. J.e Bu- 
roną, Gi1 N. Broadway, Aurora, III.

“Birutės”
ge, Kovo 24, 7;30 v. v., Mark White
Svetainėj.
birutiečiai,
prisirengti

repeticija jvyks Ketver-

Malonėkit atsilankyti visi 
nes turime atsakančiai 

j Naujienų koncertą.
— Valdyba

Jaunosios Birutės dainų ir muzi
kos pamokos bus šiandie vakare, 
Mark White Square svetainėj. Visi 
nariai būtinai bukite.

— Valdyba

For Rent
EXTRA

Biznieriams jieškantiems gerą Sto
rą — pasirendavoja 2 Storai, 1 sto
ras randasi ant 72-ros ir Archer, o 
antras Brighton Parke.

Atsišaukite
J. MANIKAS

2900 W. 40th Street

SOUTH SIDE. Rendon 4 kamba
riai, vra elektra, naujai dekoruotas, 
$15. 3557 Wallace St., Blvd. 5447.

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

NESIRŪPINKIT DAUGIAU
50 darbininkų vyrų ir mote

rų reikia. — Aš galiu jums pa
gelbėti įsigyti namą ir nuolati
nį darbą. Atsišaukite 1739 So. 
Halsted St., Bok 897.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

PROGA
Proga lietuviams .vyrams 

tapti managėriais. Mes turi
me vietos dėl gerų vyrų nuo 
25 iki 45 metų amžiaus. Jie 
galės ^pradėti departmentą 
patys. Turi gerai išrodyti ir 
kalbėti angliškai taip gerai 
kaip ir lietuviškai. Mes esa
me biznyje per 18 metų ir 
jei jums pasiseks, jus galė
sit turėti nuolatinį darbą.

Atsišaukit nuo 9:30 iki 1 
po pietų M R. JO YČE.

GENERAL MANAGER
SUITE 660 

Ist NATIONAL BANK 
BLDG.

+L S. CLARK ST.

REIKALINGA 30 agentų pai\ 
davinėti nejudinamą , turtą 
(real estate), visą laiką arba ir 
ti timpas valandas. Patyrimas 
nereikalingas. Z. S. MickeviČe, 
2505 \V. 63 St.

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos L. EreirJno
Šios dainos tinka chorams b 

kvartetams, o taipjau kiekvie 
nam dainų mylėtojui. Susidedi 
iš dviejų dalių: mišriems cho 
ram* ir vyrų chorąms. Joje te) 
pa 67 dainos su įvairiomis gai 
dų kombinacijomis. Tvirtais au 
dimo apdarai*.

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

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St 

Chicago, III.

LIETU VIV DARBININKU, 
MECHANIKŲ, MARINISTŲ, Į 
DIRBTUVES DARBININKŲ, 
FURiMONŲ, BUČERIV ir kler
kų. Dirbti tiktai tam tikrą 
darbą, tiktai tris vakarus į sa
vaitę, nuo 7 iki 8 arba nuo 7:30 
iki 9 vakaro. Gera alga tiems, 
kurie tiks. Tik atsiųskite savo 
vardą ir adresą. Naujienos, 
1739 S. Halsted St. Box 896

REIKIA kolektorių ir sales- 
menų. Gera alga, atsišaukit tik
tai laiškais.

COLUMBIAN NATIONAL 
LIFE INSURANCE CO.

891 Milvvaukee Avė., Chicago

Automobiles
KAM reikalinga automobilio pirk- 

C. P. Sl’ROMSKIS pardavinėja 
automobilius 

Turim 
galima 

auto- 
lotus,

SUHOMSKIS 
geriausios išdirbystės 
Baigė ir Franklin karus, 
daug vartotų automobilių, 
pirkti pigiai. Priimsiu seną 
mobili i midaus. Kas tari 
gali mainyti ant automobilio.

C. P. Sl’ROMSKIS, 
5833—35 S. \Vestern avė.

Tel. Hemlock 6151

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

BARGENAI
Mes parduodame visokios rųšies 

geriausius rakandus pigiai. Atsilan
kyki! ir persitikrinki! patys.

California Furniture ('.o., 
4041 Archer avė., 
Kampas California

PARDAVIMUI rakandai, veik 
nauji — pigiai. Galima ir apsi
gyventi.

10535 Edbrooke avė.
2 floor.

PARDAVIMUI labai pigiai bučer- 
nės fikčeriai, proga atidaryti bučer- 
nę, nes pirmiau buvo bučernė; buče- 
ris liko nuskriaustas, turėjo uždary
ti biznj. Arba išrendavosiu ant gerų 
sąlygų. Galiu duoti ir ant išmokesnio.

251-3 E. H5th Street 
Pullman 5625

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo Columbia 
gražų mahogany išmarginimo. 
su rekordais už $37. Reikalau
kite Columbia palikto sandė
ly j, 1538 W. Chicago Avė.

1 lubos.

GROJIKUS pianas, bargenas — 
Tas pianas naujas kainavo 

$650 ir yra atsargiai vartotas. Tu
ri būt parduotas tuojau, nes mums 
reikia vietos. 1538 W. Chicago 
avė., 1 fl.

PAHBAVIMl'l Steger jrrojik- 
lis pianas už $100, garantuotas 
pirmos klesos stovyje, taip kaip 
naujas, 50 rolelių, benčius ir 
eabinet, $50 cash ir po $10 į 
mėnesį. (>512 S. Halsted st. 1 1’1.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI 2 grosernūs ir 
bučernės. Būdamas sužeistas 
turiu greitai parduoti. Abi pi
giai, galima gauti ant išmokė
jimo. 10713 S. Michigan avė. 
10115 S. Michigan avė.

EXTRA BARGENAS. Par
duodu bučernę, randasi ąnt biz
niavo streeto, su mažais pini
gais ir mažu įmokėjimu galima 
nupirkti.

67(55 S. Western Avė.

PARDAVIMUI vyriškų aprėdalų 
krautuvė: marškinių, kalnierių, pan- 
čiakų, naktaizų, apatinių siutų, vir
šutinių siutų ir kitų dalykėlių vy
rams prie apsirėdimo. Parduosiu už 
“cash” arba mainysiu j namą. Kaipo 
jmokėjimą galiu priimti ir lotą. Par
davimo priežastis svarbi. Kaina 
krautuvės tiktai $3,500. Del plates
nio patyrimo apie sąlygas ir vietą 
— malonėkite kreiptis į “Naujienas” 
klausti MICKEVIČIAUS. 1739 So. 
Halsted St., Tel. Roosevelt 8500,

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, biznis išdirbtas per 28 metus. 
Biznio daroma virš $1200 j savaitę, 
8 buferiai vos paspėja dirbti. Parsi
duoda labai pigiai; savininkas ap
leidžia Chicago. Kas nori pirkti šau
kit

Hemlock 5939

EXTRA BARGENAS. Pardavimui 
meat market. Cash biznis.

7103 So. Racine Avenue

Business Chances
 Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, pardavimo priežastis 

maži vaikai šeimynoje. La
bai geras biznis dėl tinkamų 
žmonių. 1 kambarių flatas.

2022 W. Carver st.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne, parduosiu už pusę kainos; pusę 
ar visą. Mainysiu ant automobilio ar 
loto, kas ką turite^ Priežastis, turiu 
2 bizniu. Randasi Brighton Parke. 

Atsišaukit
8210 So. Halsted Street/

Box 214

PARDAVIMUI grosernė, gera vie
ta, renda pigi, turi būt parduota šią 
savaitę. 4634 So. Fairfield Avė. Tel. 
lAifayette 1091.

PARDAVIMUI grosernė, pelningas 
cash biznis. Turiu greit parduoti, ap
leidžiu miestą. Parduosiu labai pigiai.

5626 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI pekernė arba 
mainysiu į namą, geroj vietoj, 
biznis, retail ir išvažiojimo, kas 
nupirks, tas laimės.

Atsišaukit greitai
850 W. 18th St.

Exchange—Mainai
VIENUOLYNO APlELINKfiJ

Išsimaino bučernė su groseme ir 
namu. Namas yra 3 flatų ir vienas 
didelis Storas. Mainysime j mažą na
mą arba j lotus. Biznis yra didelė ir 
todėl tik geri biznieriai atsišaukite.

Išsimaino 2 flatų po 6 kambarius 
mūrinis namas. Mainysime j lotus, 
ar j mažą biznj arba j mažą namą.

Pardavimui 2 rezidencijos prie pat 
Archer Avė. Kaina už abu $900.00.

Del platesnių žinių kreipkitės 
WESTERN AVĖ. REALTY CO.

6953 So. Western Avė.

BARGENAS
PARDAVIMUI arba maino ant 

Chicago property labai gera farma, 
203 akerai juodžemis geri namai, 
1-7 ruimų bungalow, 1 didelė barnė, 
vištininkai ir kiti visoki pataisymai. 
Randasi 85 mylios nuo Chicagos, prie 
miestuko Ripple, 8 mylios su puse, 
Winamac, Ind.
H. SCHETTER & M. WOVERUS 

670G So. Ashland Avenue 
Te!. Prospect 8466

IŠSIMAINO ant farmos, 4 šeimy
nų namas po 4 ir 5 ruimus, morgičių 
$2,600.00.

ANT maino bizniavus namas ant 
farmos, 3 šeimynų ir Storas po 4-5 
kambarius, pirmi morgičiai $5,000.00. 
Priežastis liga.

M. ABROMAVIČIA 
2141 W. 22nd PI.

FARMOS
Parduosiu ar mainysiu j namą 1611 

akrų, pusė dirbamos, žemė juodžemis 
su moliu, geri budinkai, Hodnas, upe
lis beg'a per vidur; farmos, randasi 
Michigan valstijoj. Pardavimo prie
žastis, moteries liga. Atsišaukit 
greit. F. MikuČionis, 11926 South 
Halsted St., Tel. Pullman 5444.

Reai Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

BARGENAI

5800 S. La Šalie St., 2 augštų me
dinis namas, 2 flatai 6—7 kamba
rių, yra vanos, elektra, gas heator 
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, vra elektra, vana.

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

2 FLATŲ medinis, krautuvė 
kambariai, bargenas $7300. Yra 
drė ir skiepas.

6223 So. Carpenter St.

ir 5 
lan-

TURI būt parduotas iš priežas
ties senatvės namas su bizniu ar be 
biznio, pigiai. 1842 W. 47th St.

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Financial
~ Finangai-Paakolos

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

Miscellaneous
įvairus

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In 

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

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

Tel. Cicero 130.

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo? Didžiausia ir geriausia 
dengimo įstaiga Chicagoj. 
rę

stogų 
Tik paty- 

unijos darbininkai samdomi.
J. J DUNNE ROOFING CO.

3411-13 Ogden Avė.,
Phone Lawndale 0114

Tel. Yards 72S2
Rcs. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČION1S, Prez.

HOME 
CONSTRUCTOR

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

HOME CONSTRUCTOR
1739 South Halsted Et 

Tel. Roosevelt 8500

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

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc.)

2522 So. Halsted St., Chicago
Phone Victory 7452

MES atidarom visą eilę grosernių 
šioj apielinkėj. Mes atidarom krautu
vę, 3826 So. Halsted St., Seredoj, 
Kovo 23 d., jvyks atidarymas. Mel
džiame atsilankyti j musų krautuvę. 
Mes patarnaujame mandagiai ir duo
dame geriausius tavorus ir prieina
mą kainą. Mes atpiginanti nuo natū
ralių kainų 20% ir 30%.

CONTINENTAL TE A CO. 
3326 So. Halsted Street 
Pres. Vincas I^esnickis

Gducational
Mokyklos

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
•crystės. Mes mokinant dienomis ir 
vakarais, Atsišaukit arba rašykit:

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.

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

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

ŠOKIŲ MOKYKLA
Mokina visokius šokius. Valandos 

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

2128 SOUTH HALSTED ST.
» (Pirmos lubos)

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

«

t

K


