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Meksikos kariuomenė su 
mušė maištininkus

Skelbia krikščioniu ir žydu 
vienybę

Svetimšaliai Kinuose bėga 
į uostų miestus

Tikybų atstovai skelbia krikš 
čionių ir žydų solidarumą

NEW YORKAS, kovo 28. — 
Trijų tikybų — katalikų, pro- 
testonų ir žydų - atstovai va
kar kalbėdami iš vienos sa
kyklos graudeno katalikus, pro- 
testonus ir žydus mesti rasi
nius ir religinius prietarus 
prieš vieni kitus ir bendrai 

Įveikti prieš “pagonišką netikė
jimą ir materializmą.”

Per naujos Park Avenue Si
nagogos dedikaciją savo kalbo
se burmistras James J. WaL 
ker, katalikas; episkcpalų baž
nyčias vyskupas William T.

60 Meksikos maištininku 
nukauta batalijoj

Svetimšaliai Kinuose ke 
liasiį uostus

Susikirtime Jalisco valstijoj 
krito taipjau trisdešimt fede
ralinio kareiviu L V

Nacionalistų vadas įspėja 
žmones nedaryt jokių 
galvotų žygių

Kinų 
neap-

Wise pareiškė, kad tas pats 
vienas Dievas yra bendras vi
siems ir kad dėl to visų tautų, 
rasių ir tikybų žmonės, į jį ti-. 
kėdami, neturi nesikęsti tarp' 
savęs, bet būti vieni kitiems 
tolerantingi.

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
28. — Pranešimai iš Arrandas 
sako, kad aštriame susikirtime 
su lederaline kariuomene ties 
CejTo Picachos, Jalisco valsti
joj. šešios dešimtys maištinin
kų buvę nukauta, daug sužeista 
ir šimtas į nelaisvę paimta. Fe
deralinės kariuomenės buvę 
trisdešimt kareivių užmušta ir 
dvidešimt sužeista. Maištininkų 
būrys, apie 700 vyrų, 
muštas ir išvaikytas į 
sės.

Santiago miestely,
valstijoj, kilusiose tarp dviejų) 
agrarų fakcijų nništynėse trys manduotojas Šanchajuj, 
asmenys buvo užmušti ir dvi- 'rotas Pei činhsi, 
dešimt aštuoni sužeisti.

Muštynės kilo, kai į Santiago kiniečius 
atvyko nacionalinės agrarų ko- ir 
misijos atstovai daryti vietos žingsnių. Jis pareiškė, kad K<- 
a-grarų komiteto viršininko dar- nu žmonės galį pilnai atsidėti

kovo 
Iš įvairių vietų praneša, 

traukiasi iš 
dabar laiko- 

(kantonie- 
jie kepasi į

Penki kiniečiai užmušti 
stadionui sulužus

nacionalistų

ten buvusių

ŠANCHAJUS, Kinui, 
28. 
kad .svetimšaliai 
visų vietų, kurios 
mos
čių) rankose. Vijai 
uostų miestus.

Nankine iš visų 
svetimšalių likę tik šeši japo
nai. Amerikiečiai visi pasišali
no.

Šanchajuj bolševikų agitato- 
i kursto kiniečius#; sukilti 

I prieš svetimšalius ir boikotuoti 
Hidalgo ypač britų prekes.

Kantoniečių kariuomenės ko- 
gene- 

kaMiėdamas 
per demonstraciją vakar įspėjo 

neklausyti agitatorių 
nedaryti • jokių neapgalvotų

buvęs su 
visas pu- i’iai

bų tardymą.

Nacionalinis J. V. tur
tas $355,300 000.000

ant nacionalistų valdžios, kuri 
padarysianti visa, kas tik gali
ma padaryt, idant atgavus 
svetimšalių koncesijas.

NE\\ YORKAS, kovo 28. — 
National Industrial Conference 
Board apskaičiavimu, nacionali
nis Jungtinių Valstijų turtas 
1925 metais siekė $<>55,3IM>.- 
C'OO,(MK) (355 bilionus ir 300 mi- 
lionų dolerių). 1912 metais tas 
turtas siekė $186,300,(MM),000.

Naujos reguliacijos sve
timšaliams Graikijoj

$200.000 ARBATOS SUDEGĖ

1IALIFAX. Nova Scotia, ko-! 
vo 28. — Gaisras čia sunaiki
no Morse and Co. arbatos 
dūlius, padaręs daugiau 
$200,OfO nuostolių.

bankas užsidarė

NASHUA, Iowa, 
— Del stambaus 
depozitų užsidarė v 
inercini State Savings bankas.

ATĖNAI, Graikija, kovo 28. 
— Valdžia išleido naują dekre
tą svetimšaliams Graikijoje. 
Einant tuo dekretu kiekvienas 
svetimšalis, vyresnis kaip 15 
metų, norėdamas pasilikti dau- 

' jiau kaip 20 dienų Graikijoj. 
Į turi pranešti apie tai vyriausy
bei, o jei nori apsigyventi, turi 
gauti identifikacijos kortą, ga- 

; liejančių dvejiems metams. Be 
itam tikro vidaus reikalų minis- 
iterijos leidimo joks svetimša
lis negali užsiimti Graikijoj nei 

;savo profesija nei dirbti pap
rastą fizinį darbininko darbą. 

28.' ;----------- *—kovo 
ištraukimo , , .

ietos Com ; Indy vadas Gandhi sun
kiai susirgęs

KONTESTAS 
“NAUJIENŲ”

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

“Naujienos” ragina visus sa
vo skaitytojus, visus draugus ir 
pritarėjus, teikti visokeriopą pa-

MADRAS, Britų Indija, kovo 
• 28. — Sunkiai susirgo garsus 
indų nacionalistų vadas, Mo- 
handas K. Gandhi.

[Gandhi, savo sekėjų pap
rastai vadinamas “Mahatma,” 
tai yra stebuklų darytoju, yra 
57 metų amžiaus.]

TRYS KALINIAI PABĖGO

COLUMBUS, Ohio, kovo 28. 
— Praeitą naktį iš Ohio bau
džiamojo kalėjimo ligoninės pa
bėgo trys kaliniai.

TOKIO, Japonija, kovo 28.— 
ramą veikiantiems Naujienų !Girdėt, kad Japonų delegacijos 
kontestantams, kad jiems sek^pirrninįnku trijų valstybių lai- 
tųsi už jų įdėtą triūsą labui 'Vynų nusiginklavimo konferen- 
“Naujienų” laimėti kuodidžiau-Įcijoj, kuri įvyks Coolidge’o im
siąs dovanas. jciativa, busiąs admirolas Hyo

Takarabe, laivyno ministeris.

[Pacific and Atlantic Photo]
Henry Boyer ir jo teta, su kuria jis gyveno kaipo su žmona

Italijos Bulgarijos sutartis 
bus pasirašyta

PARYŽIUS, kovo 28. —Pra- 
nešimas iš Belgrado skelbia, 
kad netrukus busianti pasirašy
ta Italijos su Bulgarija šutar
tis, dėl kurios derybos trauku
sios jau nuo praeitos vasaros. 

■Italų propozicija įterpti į sti- 
* tartį punktą, ked Bulgari ja 
.nedarytų jokių sutarčių su ki
tomis valstybėmis be Italijos 
pritarimo buvus atmesta.-

4 asmenys užmušti frau 
kiniui užgavus autą

RAPIDS, 
Vakar

ko-
nuo

Mich. 
netoli 
Martfueite

GRANI) 
,vo 28. — 
Grandvillės 

i traukiniui
'keturi asmenys buvo užmušti, 
penktas pavojingai, tur būt 
mirtinai, sužeistas.

Užmušti buvo William Ames, 
45 metų, ir trys jo giminai
čiai. Jo sunūs sužeistas. Auto
mobiliui šoferiavo jo giminai
tė, 15 metų mergaitė.

Anti-Saloon lyga išleido 
politikai 13 miliony

WASHINGTONAS, kovo 28. 
— Senato kampanijų fondų 
komisijos paskelbtais skaitmeni
mis prohibicininku organizaci
jų, vadinama Anti-Saloon Lea- 
gue, per pi linus šešerius me
tus savo darbuotės politinėms 
kampanijoms yra išleidus arti 
13,000,000 dolerių.

Savo žinias komisija sėmė iš 
pačių Anti-Saloon lygos valdi
ninkų pristatytų jai raportų, 
vedant Pennsylvanijos kandida
tų į senatorius rinkimų (pri
manęs) tardymą.

Francuos degtuku mono 
polis Rockefelleriui

TA'MPICO, Meksika, kovo 
28. — Vietos bulių imtynių 
aikštėj sulužus stadionui, kur 
buvo susirinkę keli L.....— —
niečių nusifotografuoti, penki tetos vyro, kuris prapuolė 1913 m. Abu paeina iš Kearney, Neb. 
kiniečiai buvo užmušti ir dau-l 
gelis sužeisti, kai kurie gal hut ■ 
mirtinai. '

Visi jie buvo Kinų naciona-l 
lįstų (kantoniečių) šimpati-* 
zuctojai ir norėjo savo lotogra-' 
fijas nusiųst į Kantonų.

:onui, Kuy • VVFV’ ......... - — ... ......----į
šimtai ki-' i*’ > ilsi laukė šešių vaikų. Dabar jiedu yni kaltinamu nužudymu!

Bedarbiu skaičius Vo
kietijoj sumažėjo

PARYŽIUS, kovo 28. —Gir
dėt, kad Franci jos valdžia nu
tarus savo degtukų monopolį 
parduoti Amerikos multimilio- 
nininkui Rockefelleriui 
dešimtims metų.

Manoma tečiau, kad 
džios projektas susitiks 
riu francuzų politinių 
pasipriešinimu.

šešioms

šis val
su ašt- 
partijų

Komunistai bandė suar 
dyt Lloyd George’o 

mitingą
LODONAS, kovo 28. —North 

Southvvarke komunistai bandė 
suardyti liberalų mitin
gą. kuriame kalbėtoju buvo li
beralų vadas, buvęs premje
ras David Lloyd George. Jo 
kalbėt nuolatos buvo i____
kiama “entuziastų 
ir trukšmingu rankų plojimu,1 
ligi gabaus pasirodė, kad 
“entuziastai” “ovacijas” 
pagal vieno savo lyderio 
mandą. Tada keliolika kitų mi
tingo dalyvių, nusimetę savo 
švarkus, puolė lyderį ir jo di
riguojamus “entuziastus” ir iš- 
tarabanijo laukan. Toliau mi
tingas ėjo jau be trukdymų.

ferniiy nusistatymas Kinu | Mandžurijoj viskas gerai, 
sako Gangasnacionalistams

BERLINAS, kovo 28.
skelbtomis statistikcs

imis per praeitą mėnesį 
i bių skaičius Vokietijoj 
žėjęs 293,000, arba lf
šių metų vasario mėnesį valsty
bė mokėjo pašalpas 1,954,000 
bedarbių, 
661.000.
mieste per praeitą savaitė
600 bedarbių gavo darbo, 
nuo šio mėnesio pradžios dar
bų gavo 23,000 buvusių bedar
bių. }

žinio- 
beda r- 
sumu-, 
nucš.

Musulmonai priešingi 
suvaržymui poliga

mijos Egipte

Del ekscesų Nankine nekaltina 
kantonie&ų, ir nemato rei
kalo siųsti daugiau kariuome
nės

Nugina pranešimus apie maiš
tinga bruzdėjimą prieš ji

1 ’ Mandžurijoj

PEKINAS, Kinai, kovo 28. 
— Maršalas čang Jlsolinas, 
šiaurės Kinų vadas, griežtai nu
gina pranešimus, buk kantonie
čių propaganda Mandžurijoj pa
darius tai, kad ten kilęs stip 
rus bruzdėjimas nuversti jį,

TOKIO, Japonija, kovo 28.
— Praneša, kad Japonų karo 
departamentas raginąs pasiųsti 
j Kinus stiprią kariuomenę, ku
ri ten kooperuotų su Anglijos 
ir Jungtinių Valstijų jėgomis,
tečiaus laivyno departamentas čangą.

nutrau- ir užsienio reikalų ministerijai Spaudos atstovams Čang 
ovacijomis visai nematą, tam reikalo. (Tsolinas pareiškė, kad Mandžu

Užsienio įsikalu departamen-f rijoj jis turįs 140,00(1 nemoti- 
tas sakąs, kad nesą jokių įro- (lizuotos kariuomenės, ir tegul 
dymų, kad Kinų nacionalistai tik, girdi, propagandininkai 
(kantoniečiei) butų buvę kalti bandytų ką nors prieš jį pradė- 
del užpuolimo Japonų konsulato ti.
Nankine. Užpuolimas, kuriame j 
du japonai buvo užmušti ir kiti 
du sužeisti, buvęs padarytas 
tik palaidos įšėlusios minios.

tie 
kėlė 
ko-

Trys užmušti kovoje su 
munšaininkais

Austrijos susirūpinimas Vezuvijaus ugniakalnis 
vaikais ir kūdikiais ėmė stipriai veiktiėmė stipriai veikti

NEAPOLIS, Italija, kovo 28.VIENNA, kovo 28. — Austri
jos vyriausybe, kuri derasi —Vezuvijaus ugniakalnis, kum 
Jungtinėse Valstijose dėl 30,- tūlą laiką buvo apėmęs, dabar 
000,000 dolerių paskolos, kurios VČ1 ėmė stipinai veikti ir mea- 
dalis butų suvartota našlaičių ti lavą.
namams steigti, dabar 
tarė duoti kiekvienam 
tingų tėvų gimusiam 
pilniausią išrangą.

1RONTON, Ohio, kovo 28. — 
Kalnuose netoli nuo Perry 
miestelio konstabeliai, užtikę 
munšaininkus darant degtinę', 
bandė juos suimti, bet tieji 
ginklais pasipriešino. Kilusiose 
dėl to kautynėse du munšainin- 
kai ir vienas konstabelis 
užmušti.

buvo

dar nu-į 
netur- 

kudikiui
Venezuela amnestavo 

politinius kalinius
KAREIVIŲ DUELIS DEI 

MERGINOS; ABUDU 
ŽUVO

dabar bemoka 1 ,-
Viename Bortine

L-
c

LONDONAS, kovo 28.
Pranešimas iš kairo sako, kad 
prieš įstatymo poligamijai pa
naikinti projektą, kurs netru- 
•<u<* bus Egipto parlamente 
.svarsti .m-M, .„Egipto musulmo
nuose kilo stipri (pozicija. Jie 
tvirtiną, kad poligamijos su
varžymas esąs priešingas kora
lini (mahometonų biblijai). * d

BANDITŲ ŠPOSAS SU 40 
KLUBO SVEČIŲ DETROITE

DETROIT, Mich., kovo. 28. 
— Du ginkluoti banditai pra
eitą naktį atsilankė j vieną 
vietos kulbą jo lankytojų api
plėšti. Kadangi lankytojai, ku-

Nikaraguos konser
vatorių jėgos pa

ėmę Esteli
WASHINGTONAS, kovo 28. 

•— Nikaraguos legacija, atsto
vaujanti Diazo konservatorių 
valdžiai, sakosi gavus žinių, 
jogei Bopale ir San Isidroj 
konservatorių jėgos nuveiku-

rių buvo apie keturios desim- j sies liberalų (prezidento Saca- 
tys, sukomanduoti nesiskubino ses) kariuomenę ir paėmusios 
atiduoti jiems savo pinigų ir Esteli miestą.
kitų bra.ngmtnų, banditai pri-i ------------
vertė juos susirikiuoti eilėn ir, 
kareiviškai, marguoti po salę 
per daugiau kaip keturias va
landas.

Maršavimo metu pagaliau vie
nai moteriškei pavyko paspru
kti laukan ir pranešti policijai. 
Dviems policistams atvykus 
banditai ištruko pačius poli
cininkus smūgiais j galvas ap- bos ir navigacijos 
svaiginę. {‘Norvegija.

Lenkijos seimas ratifi
kavo du sutartis

VARŠUVA, kovo 28. — Len
kų Seimas vakar prieš savo se
sijos uždarymą ratifikavo 
bitracijos ir draugiškumo su
tartį su Jugoslavija ir preky- 

s u tart į su

ar-

CARACUS, Venezuela, kovo
23,000 automobilių auku “ R^u“kos Rentas 1U9G f ‘ Gomez paskelbė amnestiją irUZb metais vjsj politiniai kaliniai tapo pa-

. leisti.
NEW YORKAS, kovo 28. — 

Aetna Life Insurance kompa
nijos surinktais skaitmenimis 
1926 metais automobilių nelai
mėse Jungtinėse Valstijose bu
vo užmušta 23,000 žmonių, — 
5 nuoš. daugiau, ne kad 
metais. 

---L.,..... ..
HANGARAS IR PENKI

ROPLANAI SUDEGĖ

1925

AE

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Veikiausiai bus gružu su ne- 
ididele temperatūros atmaina; 
vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
minimum 80*, maksimam 41° 
Fahrenheito.

NEW BRUNSWICK, N. J., 
kovo 28. — Gaisras sunaikino 
Hadley aviacijos lauke hanga- 
rą ir buvusius jamfc penkis ae-( 
roplanus. Gaisrą pagimdė spro-i šiandie saulė teka 5:40, lei
gus aliejum kūrenamoji krosnis džiasi 6:11 valandą. Mėnuo te- 
hangaro užpakalinėj daly. ka 3:56 valandą ryto.

SAN FRANCISCO, Cal., ko- 
’ vo 28. — Fort Scott’e vakar 
įvyko duelis tarp dviejų karei
vių, Perry Holmes iš Indiana- 
polio ir Wm. Escue iš Lynn- 
nesville, Tenn. Duelis įvyko 
revolveriais ir abudu žuvo, 
vienas antrą nušaudami. Kauty
nės, sako, įvykusios dėl mer
ginos . /

DU BANDITAI PASPRUKO 
SU $4,000 BzVNKO PINIGŲ

ABILENT, Tex., kovo 28.— 
Netolimame miestely. Ovalo du 
banditai vakar puolė First Sta
te banką, revolveriais grūmoda
mi suvarė banko kasininką ir 
knygvedį j voltą ir, pasisiuvę 
$4,000 pinigais, automobiliu pa
bėgo. j

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

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

2. Per NAUJIENAS yra* p a toga u si a siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iš kitų 
miestų

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

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

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

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

- - . ■ ■A
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PAIN-EKPELLERIS
Geriausiu vantų nuo papra
stų peršalimų, reumattšktj 
skausmų ir palengvinimas 
skaudamiems ir genantiems 
muskulams.

Tikrasis pažymėtas Inkaro 
Vaisbaženkliu.

35c.--vai»tinžse—-70c.
j?. AD. RICHTER & CO.

Berry & So. 3th Sts, 
g Brooklyn^N. Y. ■

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X x xxxrxxxxxxxxx

turėtu būti tas laikas

X RA tiesa, kad paprasti 
cigaretai yra pigesni negu— 
Helmarai. Bet kaip tik sykį 
jūsų lupos dasilytės Helma- 
rų, jus nepaisysit skirtumo 
keletos centų. Helmarai yra 
cigaretai gerumo, bet ne dau
gumo. Tūkstančiai vyrų 
grįžta prie Helmarų kasdien.

Kada 
nors jus irgi ai s i grįšit e prie 

Helmarų

Panevėžio darbininkai ir visuomenė 
"naujos eros” prieblandose

(Musų korespondento)

Mokslininkai sako, kad lietu
viai iš prigimties yra pasyvus 
žmonės. Jie, pasak mokslinin
kų, aktyvus pasidaro tiktai ta
da, kada jų šventenybes kas 
nors giliai įžeidžia. Impulso 
vedami, lietuviai tada darosi la
bai narsus ir kartais nepavydė
tinai žiaurus.

Gruodžio 17 d. perversmas: 
parodė, kad tas mokslininkų 
tvirtinimas v ra dalinai teisin
gas. Tas perversmas' parodė 
dar, kad lietuviai politikai dar 
vis nėra kaip reikiant subren
dę. Jeigu savo šiokį tokį poli
tinį subrendimą per pavasario, 
rinkimus, nepasiduodami dema
goginėms kunigų agttaijoms, tai 
gruodžio 17 d. perversmas juos 
sujudino mažiau, negu buvo 
galima tikėtis.

Dabartines valdžios oficiozų 
“Ryto“ ir “Lietuvio“ bei “Lie
tuvos’’ redaktoriai ta klausima v «
labai lengvai išsprendė: esą 
kraštas matė socialistų vyriau
sybės darbus, o dabar tyliai 
džiaugiasi, kad valdžią paėmė 
tautiškai ir valstybiškai nusi
statę žmonės, kurie nušluos 
socialistinį baubą ir įgyvendins 
krikščionybės ir tautiškumo 
idealus. Tiems ponams kad taip 
atrodė, nėra stebėtina* nes jie 
toliau krikščionių demokratų 
ar tautininkų kliubų nebuvo nu
ėję. Jeigu jiems butų tekę 
nors keletą dienų pavažinėti po 
provincija, jie butų suradę vi
sai kitokių išvadų.

Skelbiamos valdančiųjų ponų 
žinios apie krašto pasitenkini
mą naująja valdžia, kurios pa
siekia net Amerikos' spaudą, 
yra šlykščiausią demagogija, 
įrodysime.

Karo 
braukė lauk kickvic- 
neigiamai vertinantį 
vyriausybės darbus, 

ir pasipiktinimo pa- 
prieš smurtininku val-
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Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 
setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

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

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai
) TW0 large

4177-83 Archer Avė
Lafayette 3171 \
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted SL 
('anai 6982 

J. NAKROšIS, Vedijaa
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12th STREET
Trt. Ked.ie 8t)«2

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514*16 Koosevelt Rd. 
Arti St. Louit Are.

CHICAGO, ni.
m i .nii T' trrirs Tin j

Po perversmo tuoj buvo Įves
ta griežčiausia cenzūra, 
cenzoriai 
ną žodį, 
naujosios 
Protestų 
reiškimų
džių nė vienas laikraštis nega
lėjo įdėti, nes tą išbraukdavo 
cenzorius. Krašte buvo įves
tas karo stovis; piliečiai nėra 
tikri savo buitimi, nes esant 
karo stoviui konstitucinės as
mens laisvių garantijos sustab
domos. Susirinkimai neleidžia
mi. Slapti susirinkimai daryt 
labiau negu pavojinga, nes 1. 
buvo žymiai padidinta slaptoji 
politinė policija, 2. koki išneš
ti tokiuose susirinkimuose pro
testai ar nutarimai maža turė
tų naudos, nes jų nei kitiems 
paskelbsi, tuo labiau įgyvendin
ti, nėra galimybės.

Valstiečių liaudininkų nusi
statymas laikytis rainiai, nes 
krašte suirutė gręse nepriklau
somybės praradimo kaina, į 
ūkininkus taip pat darė įtakos. 
Socialdemokratų kiek griežtes
nis, tačiau vis dėlto panašokas 
nusistatyme nuramino darbi
ninkus. Visiems buvo pasiūly
ta laukti geresnės progos, nes 
•ksperimentai, kurie butų buvę 
daromi savo -nepriklausomybę 
rizikuojant, atrodė per brangus, 
lodei krašte ir buvo “ramybė”, 
nes kiekvienas protestuojantis 
tuojau atsidurdavo kalėjime, ži
noma, valdžios ponams tai at
rodė “pritarimas 
tižiai”.

l iesa, aš čia nepadaviau nė 
vi:no lakto apie Panevėžį. Bet 
aš tokią ilgų pradžių tam para
šiau, kad parodyti visuomenės 
nuotaikų, kuri yra tokia pat ne 
tik Panevėžio apylinkės gyven
tojose, bet ir visoje Lietuvoje, 
įdomesnės skaitytojams žinios, 
be abejo, bus apie darbininkų 
padėtį ir jų nuotaiką.

Anksty be suėję savo kores
pondencijoje, rašytoj tuoj po 
pervt rsmo, aš nurodžiau, kad 

visos pro! darbininkų sąjungos

naujai val-

uždarytos, o aktiilgesnieji vei
kėjai areštuoti. Praslinko jau 
pora mėnesių, bet profesines 
sąjungos kaip buvo, taip ir te
bėra uždarytos. Pasirodė, kad 
inin. pirm. A. Voldemaro žo
džiai, Kaune pasakyti prof. sąj- 
gų delegatams, kad darbininkų 
profesinis judėjimas nebus var
žomas, yra grynas jo melas, pa
sakytas darbininkų nuramini
mui. Panevėžio darbininkai 
norėjo įkurti keletą prof. są
jungų, tačiau tas jiems buvo 
neleista. Dar daugiau—valdžia 
uždraudė streikuoti. Apie 70 
metalo pramonės darbininkų, 
kurie patys vieni, be prof. są
jungos, nes ji buvo jau uždary
ta, buVo susiorganizavę paskelb
ti streiką, liet naujos valdžios 
parėdymas dėl streikų išmušė 
ir šį darbininkų kovos ginklą.

Panevėžio kalėjime sėdi virš 
50 politinių kalinių, kuone visi 
prof. sąjungų darbuotojai. 'Pie
ša, didesnė jų dalis yra daugiau 
ar mažiau komunistai, bet yra 
ir visai nekaltų. Sausio mėne
sio pradžioj teisė taip pat Pa
nevėžio kalėjime sėdinčius Bir
tų apskrities komunistus, iš ku- 
•ių tris nuteisė mirtimi. Nu
austieji kreipėsi į Respublikos 
^rezidentą, prašydami pasigal
ėjimo, ką prezidentas jiems il

su teikė, mirties bausųię pakeis- 
lamas kalėjimu iki gyvos gal
vos. '

Del to bausmės dovanojimo 
Lietuvoj vyksta gan įdomus 
dalykai, žinoma, nėra abejo- 
lės, kad Biržų komunistai krei
pėsi į prezidentą. Bet savo lai
ku laikraščiai pranešė, jog ir 
inie keturi jau sušaudyti Kau
le komunistų vadai taip pat 
puvo kreipęsi Į prezidentą, tik 
;is jiems nedovanojęs. Bet po 
savaitės laiko buvo išmėtyti 
comunislų plakatai, kurie tas 
žinias laiko buržujų valdžios 
iemagogija, ir sako, kad nuteis- 
ieji visai nesikreipę į preziden
tu, nes jiems nebuvo reikalin- 
ja smurtininkų ir buržujų pa
sigailėjimas. Kur tiesa, sunku 
supaisyti, tačiau žmonės yra 
inkę komunistų, informaijomis 

’abiau tikėti.
šiaip jau darbininkų gyveni

mas skurdus. Yra keli šimtai 
bedarbių. Miesto valdyba davė 
kelioms dešimtims darbininkų 
larbo turgavietės grindimui, ta
kiau tą darbą pabaigus, vėl dar 
labiau padidės bedarbių skai
čius. Atsižvelgiant į duonos 
nedateklių Lietuvoje, į didėjan
tį ekonominį krizį ir j valdžios 
ilsisakymą rūpintis sveikata ir 
icdarbu (tie klausimai dekla
racijos buvo beveik neminimi), 
tenka laukti dar ir liūdnesnių 
rezultatų: ligų, bado ir t.t.

Suprantama, kad tokiais ne
ramiais laikais, kaip ir visada, 
/isuomenėje slankioju begalė 
-randų, su kuriais net karo ko- 
iicndantai neįstengia kovoti. 
Pi c gandai, kol kas dar no la
bai viešai skleidžiami, • sukasi 
daugiausia apie naujojo perver
smo galimybes. Gyventojai 
kai kurie labai tuo susiintere- 
savę. Sako, kad jau pervers
mą paruoštas buvęs, tačiau iš
ėję nesusipratimų, ir pervers
mas neįvykęs. Dabar buvo vėl 
pasirodę proklamacijų, kurios 
skelbia netrukus busiantį per
versmą, bet realesnių žinių ne
buvo galimybės iš niekur suži
noti.

Bet apie tai kitą kartą.—R-a.

f

MAŠINOS
Slnger, White ir ki
tų iMirbfrnų; par- 
luodain, mainom ir 
laisom.

A. BERNOTĄVIČE
629 W. 14Ui Street

Norėdami
Aplankyt Ievyne

Ir turėt smagią kelionę ten ir atgal keliaukit su

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA

Gegužio 21 čL, 1927

Q00t> -

United State Lines Laivu Leviathan

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

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

Taksai $5 ir pagalvės gryžtantiems $8 ekstra.

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

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

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

Kreipkitės tuojau asmeniškai ar laišku dėl platesnių ir ga
rinu informacijų.

VEIKITE TUOJAU. Del patogumo vartokit šį kuponą:

(MAUUIBE6MiOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

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

Naujienų Ekskursija.
Vardas ..............................  ;...
Adresas .......................................
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Bion. Raila

1926 Metų Literatūra 
Lietuvoje

(Pabaiga)

Toki žurnalai kaip “Lietuvos 
Ūkis”, “Savivaldybė” tik atatin
kamų įstaigų gausiai finan
suojami tegali išsilaikyti. O me
no žurnalai nieku būdu dau
giau devynių mėnesių negali iš
gyventi* “Baras“, “Gaires”, 
“Krivūlė” tai rodo. Žurnalų ma
žai kas teperka, nedaug skaito, 
i. n gaunant iš niekur pašalpos, 
greit ateina mirštamoji diena.

Dabar menininkai leidžia 
meno kritikos žurnalo “Pradai c
ir žygia^’, bet jisai atstovauja 
tik maža minininkų dalj, todėl 
vargu ar jisai ilgai gyvuos, ne
bent lietuvių tautos psichologi
ja butų menininkų žurnalo su
skaitom persimainiusi. Išimtį 
čia sudaro du žurnalai: “Židi
nys“ ir “Kultūra”— idėjiniai 
priešai. Pirmasis yra krikš
čioniškosios pasaulėžiūros ir 
buržuazinės dvasios reiškėjas, o 
antroji demokratizmo, naujoji, 
mokslo ir gal laisvamany bes

nešėja. “Kultūra” yra žymiai 
stipresnė: ten telpa daug moks
linių straipsnių, literatūros ir 
šiaipjau {domių dalykų. “Kul
tūra” yra labai išsiplatinusi ir 
laikui bėgant dar labiau plėsis, 
nes ja išpopuliarizuoja ir skai
to “Kultūros“ būreliai, kurių 
skaičius prie demokratinės tvar
kos po miestus ir kaimus spar
čiai auga. Žurnalas, žinoma, 
daro įtakos Į visuomenę ir krik, 
lemų buvo spaudžiamas. Dabar 

kiti la'kai.
Vienu žodžiu, Lietuvos laik

raštija yra nuskurjusi, o dėl to 
skursta ir literatūra, nes- rašy
tojams nėr pakankamai vietos 
savo raštus spausdinti, o vi- 
uomenė, neskaitydama laikraš

čių, dar nenoriau skaito knygų, 
čia viskas pareis nuo žmonių 
energingumo ir tvirtų pastan
gų; juk jei kaimynai latviai ir 
tštai, tokios pat mažos valsty
bės. yra taip išplėtę savo laik
raštiją ir knygų skaitymų, tai 
kodėl lietuviai negalės to pa
ties padaryti. Žinoma, kad ap
linkybėms gerėjant prie gerų 
norų tą padarys.
Mokslinė literatūra, populiari- 

žarijos ir kiti leidiniai
Dar labiau pasiskųsti dabar

tiniais laikais turi teisės moks
linės literatūros leidiniai ir ben
drai sakant, šiokios arba tokios 
knygos. Jeigu laikraštis dar

daugumoje kaimu remiasi (kaip 
įvairus savaitraščiai), tai lietu
viškai knygai tos laimės beveik 
netenka regėti. “Lietuviška 
knyga užmušta”, mėgsta saky
ti knygų leidėjai, autoriai ir 
platintojai ir, reikia pripažinti, 
sako tiesų.

Žvilgterėkime konkrečiai j 
padėlį. Pirmiausiai pasaky
sim, kad iki šiol Lietuvoje buvo 
begalinė stoka bet kokios- moks
linės literatūros. Tos stokos ne 
tiek juto lietuvis inteligentas, 
nes jisai mokėjo ir kitomis kal
bomis rašytų veikalų pasiskai
tyti, bet gimnazistams ir stu
dentams buvo kuo didžiausias 
vargas, nes dauguma jaunąjį 
moksleivių naujų kalbų nemo 
ka, o kalbų mokslo pastatymai 
aukštesniose mokyklose vrt 
taip pat neaukštas.

Iš vienos pusės—stoka raštų, 
iš antros pusės—sunkios kny
gų leidimo sąlygos ir l>endra: 
knygos nepopuliarumas plačiuo 
se gyventojų sluoksniuose, to 
Iri iš tokios susidariusios pa 
dėties gyviausias buvo reikalas 
kuo greičiausiai išeities ieškoti. 
Bet, deja, tenka pasakyti, kac’ 
išeities nerasta ir nemokėta 
pašlicjtįsios knygos padėties pa
taisyti.

Pradžioje metų Kaune ėjęs 
dienraštis “Kauno Naujienos*’ 
buvo paskelbęs anketą: “Ko rei
kia lietuviškai knygai ?“, j k u 
ria atsakė nemaža žymiu ir 
šiaipjau literatūros srityje dar
buotojų. Tuo klausimu visus 
metus buvo rašoma ir melu ♦ • 
gale teberašoma, bet nieko kon
kretaus nepadaryta. Pažymėti
na tas, kad rašytojai kaltina 
visuomenę nekulturingumu, 
knygos nebranginimu ir visiš
ku neskaitymu, o visuomenė 
kaltina rašytojus, kad jie ati-

Sustabdykit tą kosulį 
r tZ/I Pirma, negu jis pastos 
—pavojingu!

77 ANCHORBRAND 
COUGHSYRUP

r '//'I' Ypatingai jis 
r -V/ rekomenduojamas
V nuo kosulio, paeinančio
VyC • nuo peršalimų!
X* Mažai imant — malonus 

skonis—greita pagalba! Sau-
ir patikėtinas! Buk tikras ir prašyk 
CHOR Brand (Inkaro Rūšies).

Kaina 60c. vaistinėse ar stačiai iš
F. AD. RICHTER & CO.

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

likirpk ir parodyk 
savo vaistininkui.

gus

tolę nuo gyvenimo, paskendę 
dausų aukštybėse sapnuoja ir 
bendrai neduoda literatūros, 
kuri tikrai butu verta skaityti. 
Atsirado ir vidurio balsų, žino
ma, teisingiausių, tačiau ir tas 
nieko nepadėjo.

“Lietuviška knyga užmušta”, 
sake rašytojai &4čė visuomene, 
r visi kartu sako tiesą. Išleis

ta keliolika vadovėlių, kelios 
mokslo knygos, keli literatūros 
vertiniai ir beveik viskas. Dau
giausiai čia pasidarbavo šiau- 
ių “Kultūros” bendrovė savo 
gausiais tpopuliarizacijų leidi
niais, kurie pasekmingiausiai, 
rodos, kaime ir mieste platinas.

Ir viskas.

fpULBRAN ŠEN
- - P I A N O S ' *

Pas Budrikę galite pirkti be jokios baimės, o visa
dos busite užganėdinti. Kainos teisingos, užtikrin
tas gerumas.

JOS. F. SUDRIK, PIANŲ KRAUTUVE
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

f NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...................................... 12.50
1,054 patarimai kaip virti jvairųs valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ........... fl.50
Mokykloms ir Seimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... >3.00
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 ............................................................................. 50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................  I7JOO
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ................... •...................................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

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

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Žinoma, labai mažai, nepa
kenčiamai mažai. Toks spaus
dinto žodžio, ypač knygos, nu
skurdimas gero Lietuvai nele
mia ir blogai ją charakterizuo
ja. Aišku, reikia sakyti, kad 
'įmonės dar perdaug tamsus, 
nesupranta mokslo ir meno ver
tės, o rašytojai taip pat dar 
menkoki, nutolę nuo gyvenimo.

kaip teisingai kai kurie kri
tikai sako. O tos kalbos apie 
knygos buities pagerinimą taip 
pat jau visiems iki kaulų įgri
so, nes jos pagerinimui abso
liučiai nieko nėra daroma.

Mano nuomone, pačias gai
viausias ir gal charakteringiau
sias (aišku, teigiamu atžvilgiu) 
mintis metų gale pareiškė nau
jojo meno žurnalas “4 Vėjai”. 
Straipsnyje “Netinkamai spren
džiami klausimai“ vienas auto
rius palietė tęis dalykus: 1) 
visuomenės susiskaldymą į in
teligentus ir liaudį ir teatrą, 2) 
Knygos nuskurdimą Lietuvoje 
ir visam pasaulyje ir 3) Kul
tūros Fondą, premijas ir lite
ratūros nuskurdimą Lietuvoje, 
čia paduosiu tik to straipsnio 
dėsnius ištraukomis.

“Toks nutolimas inteligentų 
nuo žmonių, nuo sodžiaus tik 
čia, tik musų valstybėje (Lie
tuvoje) sutinkamas.... Bet ar
mėgino bent viena “kairioji” 
partija dirbti žmonių tarpe 
kultūros darbą? —ne.... Liau
džiai dirbti dauguma jų ne tik 
nenori, bet ir nemoka. Žymios 
daugumos visų sričių menininkų 
kūryba liaudžiai svetima... Pas 
mus žymiausias’ teatras turėtų 
būti tik kilnojamasis- teatras.
Jis turėtų būti paruoštas veik-

ti tarp plačiųjų gyventojų ma
sių. Kauno direktoriaus, jų 
sekretoriaus ir rel'erantams ųcr- 
daug jau garbės!

Nelaiminga musų lietuviškoji 
knyga. Sportas, radio, kino, 
pagreitejęs gyvenimo tempas— 
esą didžiausi knygos priešai... 
Pas mus daugumos knygų tu
rinys nebeatalinka dabartinei 
žmonių dvasiai.... Kritikai pri
baigia knygą. Leidžiama pasi
rodyti nebrendusiems mėgini
mams. Nemokė] imas smerkti, 
kas smerktina, be pagrindo di
tirambus (pagyrimo himnai)... 
Literato vardas dabar tik tik 
ne koliojimosi pravardžiavi
mas... Tikslus veikimo planas, 
suburtos visų kultūrai atsida
vusių žmonių pastangos išgel
bės knygą... šiuo metu Lietuvo
je nėra literatūros žurnalo. 
Geriausiose sąlygose būdamos 
ne tik atskiros politinės grupės, 
bet ir visi literatai nesugeba 
tai įvykdyti... Siūlo duoti do
vanas užsitarnavusiems asme
nims arba tiems, kurie parašys 
koki nors tam tikram komite
tui tinkamą kurinį... Sinclair 
Levis pabrėžė: literato dva
siu turi būti laisva. Literatas 
turi Luti nepriklausomas. Neno
riu minties vergijos ir atsisa
kau nuo suteiktos garbės. Pre
mijos ir dovanos, tai paklusnu
mo, minties vergiškumo ir gra
fomanijos auklėtojas. Laisva 
mintis bus varžoma... Vadinas, 
išimtinas, aplenkiant visą eilę 
kitų kūrėjų, vieno šelpimas yra 
rizikingas ir, pagaliau, netiks
lus... Vienas tėra kelias: duoti 
progos ir galimumo visiems, 
kurie gali ir moka, literatūros 
darbą dirbti. Reikia auklėti ne 
atskirus abejotinos vertės favo
ritus, bet visą literatūrą. Vie
nas turėtų būti tikslas—visą 
lietuvių litertaurą auklėti. Pa
dėti autoriams leisti raštus ir 
bendrai sudaryti jiems- tinka
mas darbo salygąs.’’ •

Pažįstantiems lietuvių lite
ratūros padėtį arba ir šio 
straipsnio šiek tiek susipažinu- 
siems tos mintys bus, man ro
dės, blaivios ir aiškios-, nors 
ir be įrodymų, kurių čia dėl 
vietos stokos nebėr galimybės 
pacituoti. Dabar tik reikia 
laukti, kad bus pasinaudota pa
našiu receptu. Tik ar greit 
bus imamasi pagerinimo darbo, 
sunko pasakyti, nes dabar truk
dys darbą nenusistovėjusios i»o- 
litinės Lietuvos aplinkybės. Ta
čiau ieškoti išeities reikia kuo- 
gre-iciausiai, nes čia ne momen
to, o ir ilgesnės ateities tvir
tesnių pamatų nustatymo rei
kalas.

LIETUVON

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesds iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
5215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
VIAJESTIC, didžiausius pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND, AR
ABIŲ siūlo greitą kelionę j Cher- 
bourg, S'outhainpton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitę.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE I 
RED STAR LINE 

INTERNATIONAL MERCANTILE
♦ MARINE COMPANY

127 S'o. State St. Chicago, III.

Ten ir iš LIETUVOS
per Bremeną s 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Ąrba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

NORTH GERMAN

LLOYD
100 N. LaS'alIe St., Chicago, III. 

arba prie vietinių agentų

Rugštumai Viduriuose
“Phillips Milk of Magnesia”

Geriau negu Soda

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

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius . daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 

‘ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bilė kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra, U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles II. Phillips Chemical Co 
ir jo pirmtakuno Charles II 
Phillips nuo 1875.

T

DENNIS
BAGIUS

Augštoa r ų 
Sies siuvėjai 
Siutai daron 
i n t orderh

Valome, 
Dažome, 

Prosiname
2005

Janalport
Phone

Roosevelt

Didelis Pasisekimas

Feena-mint
Chezcing LAXATIVE

Gardus, mint kramty
mui gumas, kuris užlaiko 
vidurius reguliariai. Vai

kai mėgsta jį.

15c ir 25c

Garsinkitės Naujienose

Jei. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

1120 So. Richmond Street

Yards 4951 
Mis. Anielia Jarusz-KaiishiBas 

AKUŠEREA 
3252 So. Halsted St.

Viršuje Universal 
Stati* Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

Patyrusi gydytoja ir akušėrė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

J145 Milwaukee Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Sorėdos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

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

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

Bes. 6000 So. Campbell Avė.
Vinrennes 6987 arba Hemlock 552z

f"...........
Ros. Phone Fairfax 9258 

Central 8218—8214
Forest Garfield Smith

ADVOKATAS
' 1008 North American Building

36 So. State SU Chicago k ■ ■— ■.■■■>

Atėjo Kultūra No. 2. Ga
lima gauti

NAUJIENOSE
Kaina 45c

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn StM 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. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto. 
________________________________

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

« Ofisas vidurmiestyji
/ Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St 

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395 
K     ___________ —-

JOHN B. BDRDEN
(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 9606
L --------- ---- ------- —7

K. JURGELIONIS
A D VO K A L h « 

Miesto Ofisas 
190 No. State S U Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

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

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
TeL Pullman 5950 

Specialistas Abstraktą 
Vedėjas visų teisią

JOHN KUCHINSKASLAVVYER
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22 St 
arti Leavitt Št.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 2091
Te. Randolph 1984—Vai. nuo 9-6

Vakarais
8241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

.......... ..... Į

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 531 
Tel. Central 6890

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

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

- - - -.... -....................................Garsinkitės Naujienose

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE 
ALLŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-inos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją.* 
ilgai praktika
vusi Pennsyl* 
vanijos ligoti- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio 
se ligose prie? 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p- 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

* skaudėjime

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

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

1574 Milwaukee A v., kamp. Itobey 
Ofiso valandos: 10-11, 2-4 ir 7-8 

Ofiso Phone: Humboldt 5853 
Res. Phone: Humboldt 7408

Įvairus Gydytojai
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. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 3200

«a-DR. NERZMAN •»
— IŠ RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinoma* per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akuieris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaiką pagal 
naujausius metodus X-Ray Ir Ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 102* W. 
18th SU netoli Morgan St.

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Dienomis! Canal
Telefonai) ) 811°* Nak^.

| South ' bore 2288
' Boulevard 4186

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

----------------_

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted S U Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.
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Published Daily Kxcept Gaudėj 
by tha Llthuanlan Baily Wewa Pefc. 
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Eatered aa Second Claaa Matter 

March 7th, 1914, at the Port Office 
of Chicago, III, andar tha art of 
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sekmadienius. beidila Nasjlaną Ben
drove, 1788 S. Halsted St., Chicago, 
HL — Telefonai! EeoseveJt 8601

. , J' JJMJ______ X ■UI—■-Bi-V-J

KAIP “TEPAMA” PROHIBICIJA

Iš kur ji gavo tiek pinigų?
Svarbiausias jos pajamų šaltinis tai, matyt, stambių

jų Amerikos kapitalistų aukos. Pirmoje vietoje tarpe An- 
ti-Saloon lygos aukotojų stovi p. Rockefelleris, davęs tai 
organizacijai $174,000. Kiti aukotojai irgi daugiausia mi- 
lionieriai. Jų padovanotos “sausajai” lygai pinigų sumos 
yra įvairios, nuo $2,000 iki $79,500. ■ ?:

Aišku, kad turint šitokių dosnių geradėjų, galima už- 
laikyt gerų būrį agentų, leįst daug visokios literatūros, 
“prieit” kur reikia ir kitokiais budais daryt įtakų į pub
likų ir politikos veikėjus. .

Bet reikia neužmiršt, kad tepa ne tiktai tie, kurie re
mia prohibicijų. Dar daugiaus tepalo vartoja uždraustų 
gėrimų gamintojai ir pardavinėtojai. Todėl, nežiūrint vi
sų Anti-Saloon lygos pastangų “išdžiovint” Amerikų, ši 
tolyn darosi vis šlapesnė ir slapesnė. Dažnai .net patys 
prohibicijos agentai duodasi patepti “bootleggeriams” ir 
patampa jų padėjėjais.

Prohibicijos įstatymo laužyme, mat, yra gero pelno, 
su kuriuo milionierių duodamos aukos “sausiemsiems” nė 
iš tolo negali lygintis. Prohibicija šiandie laikosi tur-but 
ne tiek Anti-Saloon lygos pastangomis, kiek tuo, kad pa
tys “bootleggeriai” yra suinteresuoti jos palaikymu.

Tečiaus, kai neteisėtam svaiginamųjų gėrimų bizny
je susirinks tiek kapitalo, kad jisai neštų užtikrintų pel
nų paprastos biznio apyvartos keliu, tai “bootleggeriai” 
nebenorės daugiaus gyventi po tokiu įstatymu, kuris už
traukia ant jų nuolatinį pavojų ir rizikų. Tuomet jie ims 
kovoti prieš prohibicijų, ir ji nebeatsilaikys.

Ne “doros” pamokslai ir ne hygienos atžvilgiai, galų 
gale, išspręs tų keblų Amerikos gyvenimo klausimas, bet 
— pinigas, kuris viskų “tepa”.

PROVOKATORIAI

Lietuvos komunistų organo 1-am šių metų numery
je pasakojama, kad Maskvos agentų sekcija Lietuvoje nei 
dabar, nei pernai metais neagitavusi žmonių prie gink
luoto sukilimo. Tenai sakoma:

“Mes kvietėn vien j kovų prieš reakcijų, prieš fa
šizmų ir kartu mokinom imtis ginklo, jei fašistai su
kiltų”.
Vadinasi, prie ginkluoto sukilimo “nešaukėm”, bet 

ginklus gaminomės ir muštrus ginklais darėme!
Kiekvienas gali suprast, kad iš komunistų sukilimo 

Lietuvoje nebūtų nieko išėję. Nieko neišėjo nė iš jų gink
luotos “gimnastikos”: kai smetoniniai smurtininkai įvy
kino perversmų, tai komunistai tur-but užmiršo ir kuriuo 
galu jų strielbos sauja. Nė vienas jų nemėgino ginklais 
pasipriešinti pervfefsmininkams.

Bet kokios tuomet prasmės buvo “mokinti imtis 
ginklo?”

Jokios kitos, kaip tik daryti provokacijų!
Lietuvoje pasklidęs gandas apie tai, kad komunistai 

ginkluojasi ir mokinasi šaudyt, davė progos fašistams ir 
klerikalams skelbti, kad kraštui grasinus “komunistų su
kilimo“ pavojus. Šituo baubu f asistuojantys armijos kari
ninkai galėjo naktį iš gruodžio 16-os į 17-ų apdumti akis 
kareiviams, kurie buvo išvesti “puėan”.

Šituo baubu paskui smetoniniai sąmokslininkai teisi
no savo smurto žygį prieš teisėtų krašto valdžių. Ir tuo 
pačiu baubu visi perversmo pritarėjai dar iki šiol sten
giasi pridengti savo simpatijas reakcijai..

Ar ne tiesą tad, jogei vadinamieji “komunistai” Lie
tuvoje patarnavo fašizmui? Ne tiek svarbu, ar jie taip 
pasielgė tyčia, ar per savo kvailumų. Yfa faktas, parem
tas paties “Komunisto” prisipažinimu, kad jie savo pro
vokatoriškų žaidimu ginklais prirengė dirva smurtinin
kų laimėjimui ir visuomenės apgavimui!

Sako, “netepsi, nevažiuosi”.
Senai buvo žinoma, kad be tepimo neapsieina ir pro

hibicijos saugotojų darbas. Dabar Senato komisija, tyri
nėjusi rinkimų nereguliarumus įvairiose valstijose, sura
do ir kiek daug-maž “tepalo” šitam tikslui išleidžiama.

Minėtoji komisija, pasiremdama skaitlinėmis apie An- 
ti-Saloon lygos pajamas ir išplaukas 37 valstijose, paskel
bė, kad ši “sausoji” organizacija per šešerius prohibicijos 
gyvavimo metus išleido savo agitacijai $13,000,000.

Suvienytose Valstijos^ na Chicagoje, 
paltui

Metama$7.00
Pusei meta  -______________ 8.10
Trims minėtiems .............— 1.75
Dviem mineaiama — -------- 1.25
Vienam mineaiui____________. .75

Vlsimokijlmo kalnai
Chicago je — paštu;

Metama ________ —_____ .. $8JB
Pusei meti ............ .... ...........- $4 M
Trima mloMiama_______ — S.M
T>vimw mflnetlama —.__  1.M
VitMjoa mtaMiul ______ — .71

Chicagojt per netiotojua:
Viena kopija_____________
Savaitei_________________ ___ 18c
Mineaiui ............ —____ ____ ___ 71c

Bietavon ir kitur uMnniuoMi 
(Atpiginta)

Metama $8.00
Pusti meta----------------- — <J»
Trima mineaiama . ...... ..... MO
Pinigui reikia atarti palto Money

Apžvalga
REVOLVERIAI IR ASAROS 

KAUNO PUČE

Brookiyno “Vienybė“ randa, 
kad tie amerikiečiai, kurie yra 
nusistatę prieš Kauno smurti
ninkus, vadovaujasi ne logika 
ir nuosakumu, bet tiktai jaus
mais paremtomis “teorijomis“. 
Girdi:

“Kada atėjo pirmos žinios 
apie perversmų IJetuvoje, tai 
Makauskas (liaudininkų at
stovas, dabar gryžęs Lietu
von ir apsivedęs),' Vinikas, 
Mikolainis ir kiti, tuoj pra
dėjo skleisti teorijų, buk Gri
nius ir Sleževičius buvo pri
versti rezi'gnuoti ‘su revolve
riais’. Tos teorijos tūli ir da
bar dar prisilaiko.“

Bet ji esanti visiškai klaidin- 
; a. Vienas korespondentas ra- 
š *s iš Lietuvos “Tėvynei“, kad 
gen. Nagevičius ir pulkininkas 
Petraitis (Petruitis?) ant ryto
jaus po sukilimo “verkdami bu- 
č avo p. Sleževičiui rankas ir 
atsiklaupę ant kelių prašė jo, 
kad jis prikalbintų Stulgaitį 
(Staugaitį?) atidaryti seimų ir 
kisti išrinkti prezidentų.“

Vadinasi, išeina, kad demo
kratinė Lietuvos valdžia buvo 
i’iiversta ne “su revolveriais“, 
bot — “sti ašaromis”!

Ašaromis ir keliaklupčiavhnu 
nuversti valdžia, žinoma, yra 
daug’ kulturingesnis (nors gal 
ir ne toks “didvyriškas“) dar
bas, kaip nuversti jų revolve
riais. Bet “Vienybė’’, skubinda
mas! sukritikuoti nemalonių 
smetoniniems pučininkams “re- 
\ olverių teorijų’’, pati elgiasi 
labai nekritiškai. Ji neatkrei
pia savo dėmesio į tai, kad tuo- 
sj dviejuose perversmo aprašy
muose eina kalba ne apie tų pa
tį momentų, bet apie skirtingus* 
momentus.

Ji rašo, kad tam tikri as
mens sakę, jogei Grinius ir 
b leževičius buvę priversti re
volveriais rezignuoti; tuo gi 
t irpu “Tėvynės“ koresponden- 
I s pasakoja apie tai, kas dejo
je ant rytojaus po sukilimo, ka
da ministeriai jau buvo rezig
navę.

Kode! Brookiyno fašistų bal- 
t’ntojas mano, kad tuose skir- 
t ilguose perversmo momenluo- 
s * smurtininkai negalėjo skir
tingai elgtis?

Versdami valdžių, jie vartojo 
ginkluotų jėgų; be tos jėgos 
vartojimo jie nebūtų galėję nė 
i u versti ja. Bet kai su valdžia 
I uvo apsidirbta, lai prieš smur
tininkus atsistojo keblus klau
simas, kaip sudaryti naujų val
džių, kuri turėtų bent šiokį-to- 
kį teisėtumo panašumų. Gryna 
I rievarta pasiekti tai nebuvo 
galima. Naujas prezidentas tu- 
lėjo būt renkamas, o kad rin
kimai įvyktų, tai turėjo būt ati
darytas Seimo posėdis. Bet nei 
tautininkai, nei klerikalai Sei- 
i K) prezidiume nedalyvavo, to
dėl smurtininkams teko prašyti 
senuosius Seimo viršininkus, 
kad jie Seimų atidarytų.

Buvusioji koalicija čia turėjo 
gerų progų labai apsunkinti pu- 
cininkų padėtį, atsisakant jų 
įvykintąjį perversmų legalizuot. 
Seimo pirmininkas Staugaitis ir 
vice-pirmininkas Kairys, matyt, 
taip ir norėjo pasielgti. Bet vai. 
liaudininkų partijos viršūnės, 
patariamo^ įvairių “tarpininkų“ 
(ūkininkų partijos, gen. Nage
vičiaus ir kitų), prikalbino p. 
Staugaitį išpildyti smurtininkų 
prašymų ir jis atidarė Seimo 
posėdį.

Tuo budu iš to, kad ašaros 
ir prašymai suvaidino tam tik
rų rolę smetoninės valdžios su
daryme, visai neišeina, kad 
Sleževičiaus valdžios nuvertimui 
nebuvo vartojama revolverių.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana

SMURTAS PRIEŠ TEISĖTĄJA 
VALDŽIĄ

Pirmuose perversmo momen
tuose revolveriai (ir kitokie 
ginklai), iš tiesų, buvo nule
miantis veiksnys. Apie tai liu
dija visi smulkesnieji gruodžio 
17 d. įvykių aprašymai, kurie 
iki šiol yra pasiekę Amerikų.

Geriausis aprašymas, kokį 
mes iki šiol esame matę, yra J. 
Šarūno brošiūroje “Gruodžio 17 
d. perversmas”, kuri jau buvo 
minėta “Naujienose“, 'los kny
gelės 8 pusi., pav. skaitome štai 
kų:

“Penkiems kabineto na
riams gruodžio 17 d. vakarų 
‘karo valdžios* buvo pasiūly
ta geruoju atsistatydinti. At
sakymui buvo duota pusė va
landos ir* buvo pranešta, kad 
neatsistatydinus visi jie bus 
išvežti Alytun. Plechavičius 
pridūrė nuo savęs, kad jis 
nesiimųs atsakomybės už mi-

Į Apie Įvairius Dalykus i
Vieno žurnalisto paliki

mas. — Kaip verčiasi 
žydai Kuboj? — Pa
saulinio karo istorija.

Prieš kiek laiko Poznaniuj 
mirė laikraščio “Kurjer Poz- 
nanski’’ redaktorius, Tadeusz 
Gubrinovvicz. Jo palikime ras
ta toks laiškas į vienų žurna
listų, kurį jis parašė gulėda
mas mirties lovoj:

“Žurnalistas* mirė...
Ir ar jus žinote, kas yra tas 

žurnalistas? Aš noriu jums pa
sakyti: tai yra komiškas žmo
gus, kurs visa savo amžių ne
pagalvoja pats apie save, ka
dangi jis dd savęs neturi laiko, 
nes jis apie visa kita galvoja. 
Kurs nemiega, kad kitas galė
tų miegoti. Taip, jis nemie
ga, jis neprivalo, kad kiti ga
lėtų pasilsėti. Jis turi dėl jų 
budeli, visuomet sargyboj, jis vi
su dėmiai. Jo budrumas ne
privalo pražiūrėti jokio apsi
reiškimo gyvenime, ant kurio 
pulso jis laiko uždėjęs savo ran
kų. Niekas neįvyksta be jo. 
Jam dalyvaujant kuriasi naujos 
valstybės. Jis įžiebia aukuruo
se žvakes, ir jis smeigia opera
cijos adatas į šlykščiausias žaiz
das. Jis kelia ir gina gerų, de
maskuoja ir nukovoja piktų su
lig geriausio išmanymo, ir kuo
met kartais kiti jo vertybėmis 
pasinaudoja, jis, tas bevardis 
darbininkas, tarnaudamas vi
suomenei, atiduoda visa, sau 
nieko nepalikdamas.

Ir ar pagalvojote kada nors, 
paimdami j rankas laikraštį, 
kiek pasiaukojančio žurnalisto 
darbo įdėta į tuos kelis spaus
dintus puslapius, kurie yra 
skilti tik vienai dienai, naudo
tis? Ar atėjo jums kada nors 
j galvų, kad jis tose skiltyse 
atiduoda visa geriausių, kų tik 
savyje turi, aukščiausį įtempi
mų savo dvasios, savo jausmų 
ir dirksnių?... Vienai dienai 
naudotis... Jis, dienos tarnas, 
kurs savo mintimis siekia į be
ribę už tų dienų sienų, toli į 
ateitį, kurios bendras kūrėjas 
jis yra...

Žurnalistas* mirė. ..
Jis mirė anksti, nes jis ne

turėjo laiko apie save pagalvo
ti, kai reikėjo nukreipti j jį 
tiesiamų draugininkės giltinės 
rankų.

Ir, prkš mirdamas, jis pirmų 
kartų gyvenime turėjo vienam 
mirksniui laiko sau ir parašė šį 
nekrologų, norėdamas sutaupy
ti rupesnį savo kolegoms, ku
rie lygiai, kaip ir jis ištisų am- 
čių neturi laiko.

Jis vadinos?. . Tai vis viena... 
Vienas iš daugelio, bevardis 
darbininkas, kurį rytoj jau už
mirš. O pagaliau, žurnalistinio 
tvirtumo dėliai: -Jis vadinosi 
Tadeusz Guhrinoudcz. Jis mirė 

nisterių gyvastį kely. Buvo 
aišku, kų reiškia Plechavi
čiaus lupose tie žodžiai.“

Brošiūros autorius tolinus 
pasakoja, kaip sukilėliai sten
gėsi grasinimais priversti Dr. 
K. Grinių atsisakyti iš prezi
dentų. Pagaliau, kalbėdamas 
apie Smetonos “išrinkimų’’ pre
zidentu gruodžio 19 d. Seimo 
posėdyje, J. Šarūnas rašo:

“Bet smurtininkai ir tuo
met nė vienos valandos neiš
leido ginklo iš rankų. Dabar 
tikrai žinoma, kad Seimo po- 
sėdin gruodžio 19 d. atėjo vi
sas būrys aviacijos karinin
kų, Įeit. Mačiuikos vedamų, 
su brauningais kišenėse; tie 
karininkai buvo pasiryžę šau
dyti senosios pozicijos atsto
vus, jei Smetona nebūtų bu
vęs išrinktas prezidentu.“ 
'taigi “revolverių teorija“ vi

sai nėra išlaužta iš piršto, kaip 
nori įtikinti publikų p. Sirvy
das.

47 metų amžiaus, sukakus 25 
nietames jo žurnalistinės dar
buotės.

Žurnalistas mirė...
Ir jus, kurie šį palikimų skai

tysite, kai pamanysite, jog “jis 
nusikamavo ir lai ilsis ramy
bėj”—sukalbėkite jo vėlės ra
mybei “Avė Maria...”

Bet daugumas jūsų, net žy
mi dauguma, be abejo, taip ma
nys: •

—O, vienas gabus žurnalis
tas nori po savo mirties išnau
doti savo laikraščio išplatini
mą, kad tuo budu užtikrinus 
pratis ir franko dešimtis tūks
tančių “palinkėjimų“.

Gal būt ir tai... bet tuomet 
jis šiokioj išnaudotojo rolėj 
pasirodo tikrai pirmų kartų ir 
dar tikriau pąskutinį karta.....“

v

Pasakojama, kad vienas New 
Yorko žymus žydų darbuotojas, 
atvykęs į Kubos sostinę, tiek 
daug žydų gatvėse suteikęs, jog 
savo palydovo paklausęs: “Ar 
jūsų miesto gatvėse lik žydiš
kai ir tekalbama.“

Dabartiniu, laiku Klibos sos
tinėj, Havanoj, priskaitoma 
3,0Q0 su viršum naujai atvyku
sių žydų. Jie paeina daugiausia 
iš Lietuvos ir Lenkijos. Kuba 
jiems buvo paskutinis sustoji
mo punktas prieš įsigavimų į 
Amerika. Tai buvo nesunku 
padaryti. Išgyvenai Kuboj vie
nus metus—ir važiuok sau į
Jungtines Valstijas. Tai viliojo 
žydus. 1924 m. Havanoj jų 
jau buvo apie 5,500. Bet kaip 
tik. tuo laiku tapo išleistas nau
jas patvarkymas, kuriuo einant 
Kuboj gyvenantiems žydams 
durys į Amerikų liko beveik vi
siškai uždarytos. Žydams prisi
ėjo susitaikyti su tuja mintimi, 
jog jiems reikės Kuboj visiškai 
apsigyventi. Ir vos spėjo pra
eiti pora metų, kaip jie pilnai , 
prisitaikė prie Kubos gyvenimo 
sąlygų. Dauguma jų išmoko is
panų kalbų ir pradėjo verstis 
bizniu, šiandien apie 500

GERIAUSIAS DEL
SILPNŲ STRĖNŲ

Ar jus kenčiate dėl raišumų silp
nybės, skaudamų strėnų? Jus ga
lite gauti visai greitų pagalbą pa
naudodami Johnson’s Red Cross Kid- 
ney Plaster’j. Jis šildo, švelnina ir 
gaivina nusilpusias strėnas ir švelny-* 
ja, masažuoju plėveles kiekvienu jū
sų kūno judesiu, tuo padedamas atsta
tyt tinkamų cirkuliacijų ir norml; 
stiprumų. Johnson’s Red Cross Kid- 
ney Plaster’is suteikia nuostabiai 
greitų rezultatų, dėl to, kad jo vai
stai persisunkia tiesiai per odų į ap
imtas vietas — skausmas praeina, 
kentėjimai apleidžia, jėga sugryšta, 
beveik urnai. Tik nueiki!, į bUe vai
stinę ir pareikalaukite Johnson’s til
dei j Red Cross Kidney Plaster’j su 
raudona flanele užpakalyje.

Phones Humboldt 4532—0506
KAPLAN PIRTIS

Rusiškos, Turkiškos ir vanos visokios
- rųšies

Atdara dienų ir naktį. Moterų vanos 
atdaros iki 10 vakare. i
1914-1916 W. Divishm St., arti Robey 

krautuvėlių jau randasi žydų 
rankose. Daugumoj tos krau
tuvės tapo atidarytos mažuose 
miesteliuose.

Havanos žydai irgi nesnau
džia: jie jau atidarė kelis če- 
verykųį ir drabužių fabrikus. 
Maža to, Havanoj susibūrė pa
stovus artistų būrelis, kuris šeš
tadienio vakarais vaidina žydams 
įvairius veikalus. Po to nerei
kia stebėtis, kad žydams seka
si. Jeigu kitų tautų žmonės 
Iurėtų tiek sumanumo ir ener
gijos, tai ir jiems sektųsi. 

♦ ♦ ♦
Jau praėjo keli metai, kaip 

pasibaigė pasaulinis karas. Nuo 
to laiko tapo prirašyta devy
nios galybės knygų, kur ban
doma išspręsti karo atsakomy
bės klausimas. Tačiau atsaky
mas j tų klausimą susiveda 
prie sekamo: visi kalti ir visi 
nekalti. Kuomet apie karą ra
šo vokiečiai, tai visą atsakomp- 
bę dėl karo jie bando primes
ti rusams ir franeuzams. Pran
cūzai, žinoma, irgi ne kitaip 
elgiasi: jie suranda, kad vy
riausias karo kaltininkas buvo 
vokiečių militarizmas. žodžiu 
sakant, visi save teisina, o ki
tus kaltina.

Carnegie ’ fondas tačiau pasi
ryžo patirti tiesų. Tapo pa
kviesta žymiausi įvairių tautų 
istorikai, kuriems pavesta pa
rašyti pasaulinio karo istorija. 
Spėjama, kad ta istorija susi
dės iš 175 tomų. Jos išleidimas 
atsieis daug tūkstančių dolerių.

—K. A.

GYVENIMAS
Minesinis žurnalas

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 metą ........................... $1
Kopija ............ —................   20c k

V .. ......... i. .i—... ............

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—4 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidencija: 8114 West 42nd St. 

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

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

Netoli 46th St.Chicago, 111.^

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

rz > J j nuci 9 ikt II vai. ryte; V afandosį ouo g va|> vaįare

D-RAI ŽILVIČIAI
' P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgai

M. ŽILVITIS 
Dentlataa

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

lies. Telefonas HemJock 26.15

MADOS.

2881. Labai elegentiška iš akso
minės materijos pasiūta suknelė. Ga
lima apsiūti su auksu arba sidabrų 
kaip dabar tai daroma.

Sukirptos mieros 16 metų, 18 metų, 
36, 38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 
36 mierai reikia 3’Zi yardų 40 colių 
materijos ir % yardų skirtingos ma
terijos apsiuvinėjimui.

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

Naujienų: Pattern Dept., 1,739 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.
Čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd} No ..........-......
Mieros .......................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas) 

(Miestas ir valst.)

Naujienų Spaustuvė 
yra Unifin* Snaustuvi

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

--—

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraakee Avė, Room 209 
Kampas North Avė. Ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Lafayette 4146
. I nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos j 11U() 6 jki 9 va|.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Ptospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj II iki 12 d.

/ '
Offica Boulevard 7042
.. Dr. (L Z. Vczelis -

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos

, . CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Cbicago. III.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Keturi apkaltinti už su
ruošimą pabėgimo iš 

kalėjimo

VVill pavieto grand jury, ku
ris tyrinėjo pabėgimą iš kalėji
mo trijų kalinių, kurių vienas 
tebėra nesugautas, išreiškė 
smarkų pabarimą šerifui Albeit 
Markgraf ir pagelbininkams už 
“nepatelsinaitią neatsargumą ir 
neveiklumą," kuris davė gali
mybės šešiems nuteistiems mir
čiai kaliniams kovo 12 d. su
kelti sumišimą ir trims iš tų 
kalinių visai pabėgti iš kalėji
mo. Pabėgusieji visi trys buvo 
meksikiečiai; du jų liko suim
ti Chicagoje, o trečias ir dabar* 
tebesislapsto. Kiti trys irgi ban
dė pabėgti. bet neįstengė ir 
buvo užsidarę kalėjime, bet vė
liau turėjo pasiduoti. Vienas 
sargų vėliau prisipažino, kad 
niekurie sargybos buvo papirk
ti ir jie leido kaliniams pabėgti. 
Susirėmime su pabėgusiais kali
niais vėliau žuvo vienas poli- 
cistas, o kitas policistas liko 
sužeistas. Be to tie patys kali
niai kiek laiko atgal irgi buvo 
pabėgę iš kalėjimo, nužudyda
mi kalėjimo viršininko pagelbi- 
ninką; už tą jie ir buvo pa-' 
smerkti mirčiai.

Grand jury siūlo, kad teis
mas nubaustų šerifą ir jo pa- 
gelbininkus už leidimą pabėgi
mo. Teismas sakosi tą pasiūly
mą apsvarstysiąs, bet galbūt 
jis gidės traukti šerifą ir kalė
jimo sargus teisman tik už tei
smo paniekinimą.

Grand jury kartu apkaltino 
vieną vyrą ir tris moteris, vi- • 
sus meksikiečius, už gelbėjimą 
kaliniams pa I Migti. Jis pristatė 
kaliniams piukliukus, kuriais' 
jie nupiovė geležines krotas, ir 
revolverius.

Grand jury betgi sako, kad j 
jie neturi įrodymų, kad kuris I 
nors sargų ar šerifas butų ga-, 
vys kyšių.

Ir vyrai pasipuošią

Nacionalinė kriaučių konven
cija nutarė rekomenduoti įvesti 
margas drapanas • ir vyrams. 
Esą vyrų drapanos turi būti 
dar margesnės ir gražesnės ii 
už moterų, nes taip esą ir gam
toje: paukščių patinai yra 
daug gražesni ir margesni už 
pateles. Tad jei vyrai priimtų 
kriaučių rekomendaciją, tai ir 
jie pavirstų margais, kaip Vely
kų margučiai. Bet bėda su vy
rais, kad jie paskui madas ne
sivaiko ir dėvi tekius drabu
žius, kokius jie nori, o ne ko
kius mados diktuoja ar kliau
čiai rekomenduoja.

Mildos Teatras 
31 10 So. Halsted St. 

Seredoj, Kovo 30 
Hebe Daniels

A K1SS 1N A TAX(
Taipgi

THE COLLEGIANS
With 

George Lcmūh

BILLY’S? UNCLE

Plėšikų siautimas
Du plėšikai užpuolė Wag- 

tayle restoraną, 1205 Loyola 
Avė., kada ten vakarieniavo 
apie 50 žmonių, privertė visus 
sustoti valgyti ir sėdėti ra
miai, atėmė iš kasieriaus $100 
ir pabėgo automobiliu.

Kiti du plėšikai užpuolė pir
mą kartą atsidariusią Star bu- 
černę, 1366 So. Ilalsted St. ir 
atėmė $480. Taipjau pašovė į 
žandą bučerį Jerry Slovak, ku
ris metė į plėšikus kumpi.

Devyni plėšikai užpuolė Lau- 
renz Murman saliuną Forest 
Bark ir atėmė iš saliunininko 
ir jo šešių kostumenų $300.

Kaip žmonės yra įsibaidę 
plėšikų rodo pušovimas Morris 
Waskow, 22 m., 1818 So. Mil- 
lard Avė. Jis su kitais dviem 
draugais atvyko į Senate teatrą 
ir pasistatė savo automobilių 
skersai gatvę. Eidami kiton 
pusėn gatves jie turėjo praeiti 
pro šalį automobilio, kuriame 
sėdėjo aktorė Dorothy Davies 
ir jos vyras Herbert, savinin
kas automobilių agentūros, 
3854 \V. Madison St. Nespėjo 
jie prieiti arčiau automobilio, 
kaip iš jo pasipilė šūviai ir 
\\ asko\v krito sunkiai sužeistas. 
Aktorė Davies teisinasi, kad ji 
buvo apiplėšta keturi metai at
gal ir visą laiką bijojusi plėši
kų. Kada ji pamatė besiarti
nančius prie automobilio jau
nuolius, ji paskaitė juos už plė
šikus ir nelaukdama iki jie 
nors artyn prieis, pradėjo į juos 
šaudyti. Waskow yra sunkiai 
sužeistas, bet gal ir pasveiks. *

b p o r i a s
POŽĖLA NESIBIJO

Dzūko straksėsimai, sako Po- 
žčla, yra tiesiog juokingi. "Aš 
paskelbiau, jog risiuosi su bile 
vienu lietuviu ristiku, kuris tik 
ant kojų pastovi. Nuo to ir 
šiandien neatsisakau. Dzūkas I 
manęs neišvarė iš Chicagos, | 
neišvarys nei iš Boselando. Aš 
nesu toks baikštus, kad nuo 
dzūko bėgčiau.”

Prie viso to Požėla dar pri
dūrė, jog Bancevičiaus jis ne
sibijo ir risis su juo, kaip tik 
pasitaikys proga. — N.

IŠ POLITIKOS LAUKO
Demokratų mitingas

Didelis lietuvių susidomėji
mas šiais Chicagos majoro rin
kimais pasirodė lietuvių poli
tiškame mitinge, kurs įvyko pe- 
leitą sendą, kovo 23 d., 18-tos 
gatvės parapijinėj svetainėj.

šioj apielinkėj tur bul dar 
niekad toks būrys lietuvių ne
susirinko į bet kokį politišką 
mitingą. Svetainė buvo pilna 
prisikimšus lietuvių piliečių ir 
jie visi su dideliu susidomėji
mu klausėsi prakalbų iki galui.

šiame susirinkime adv. Kl. 
Jurgelionis pasakė savo pirmą 
prakalbą lietuviams šioj rinki
mų kampanijoj. Aiškiais ir 
griežtais žodžiais jis nušvietė 
daugi lį skandalų, kūne įvyko 
Chicagos miesto valdžioj, kada 

majoru buvo Thompsonas. Su
lig jo žodžių, Thompsonas ne
tik išeikvojo visus miesto pi
nigus, taip kad neliko nei iš ko 
algų mokėti darbininkams, bet 
apleido miestą taip, kad jau 
tiltai‘pradėjo griūti, gatvėmis 
per duobes nebebuvo galima iš
važiuoti ir gręsė pavojus, kad 
reiks- uždaryti municipalę prie
plauką (Municipal Pier), nes 
viskas joj buvo baisiausia už
leista.

Kl. Jurgelionis savo kalboj 
toliaus ęabrėžė, kad Deveris 
didesnę dalį savo majoravimo 
turėjo pašvęsti tam, kad su
tvarkius tą, ką Thompsonas iš
ardė. Deveris miesto valdžioj 
įstengė, panaikinti graftą, nes 
viršininkais įvairių departamen
tų pastatė sąžiniškus, nesutep
to vardo žmones.

Kiti kalbėtojai pabrėžė, kad 
Thompsonas meluoja, kada ža
da Chicago j atidaryti 10,(MM) 
saliunų ir kabaretų, nes jis to 
negalės padaryti, o jei padary
tų, tai ūžti auk tų didelę nelai
mę ant Chicagos miesto. O kas- 
link šlapumo, sako, tai ir dabar 
Chicago j ni i vienam netrūksta 
išsigert. Kaslink prohibici jos, 
tai Deveris stovi už jos- panai
kinimą, o Thompsonas iki šiol 
rėmė tik sausuosius ir savo lai
ku buvo pirmas Chicagos ma
joras, kurs uždarė saliunus ne- 
deldieniais.

Dr. Karalius papasakojo su
sirinkusiems- juokingų prieti
kių, kokių jis buvo turėjęs su 
Thompsonu, kada jis buvo ren
kamas j majorus, ir kaip Thom
psonas neišpildęs savo prižadų.

Susirinkime taip pat kalbė
to naujai išrinktasis 20-tos war- 
dos aldermanas Prignano, karš
tai remdamas Deverį, jaunasis 
Egan C. A. Bičiūnas, T. A. 
Stencel, ir senas lietuvių dar
buotojas politikos dirvoje F. 
Palonis. —J. •

West Side lietuvių susirinkimas

\Vest Sidės lietuviai taipogi 
sujudo ir šį utarninką (kovo 
29 d.) turės savo didelį susi
rinkimą, kuriame bus svarsto
mi svarbus lietuviams pilie
čiams klausimai sąrišyje su 
Chicagos majoro rinkimais. Su
sirinkime kalbės žymus lietu
vių kalbėtojai, tarp jų adv. Kl. 
Jurgelionis, F. Palonis, adv. L. 
S. Mikelonis, adv. J. C. Sobol, 
C,. A. Bičiūnas, T. A. Stencel 
ir kiti.

Susirinkimas įvyks Aušros 
Vartų parapijinėj svetainėj prie 
Oakley avė. ir 33-čio Place; 
pradžia 8 vai. vak.

L. D. Komitetas.

Visuotinas Chicagos lietuvių mi
tingas ant Bridgeporto. šia
me susirinkime kalbės kong- 
re<manas A. J. Sabath.

Svarbus Chicagos lietuviams, 
o ypač Bridgeporto gyvento
jams, klausimai bus apsvarstyti 
visuotiname Chicagos lietuvių 
mitinge, kurs įvyks kovo 30 d., 
Av. Jurgio parapijinėj svetai
nėj, kampas 33rd Place ir Au- 
bum avė.

Į šį susirinkimą atvyks tar
ti savo žodį lietuviams pilie
čiams gerai žinomas lietuviams 

jų draugas Washingtone, kong- 
resmanas A. J. Sabath, kurs 
visuomet dąug pagelbsti lietu
viams imigracijos klausimuose. 
Be to kalbės žymieji lietuvių 
kalbėtojai: adv. Kl. Jurgelionis, 
Dr. A. Karalius, Dr. A. Grai- 
čiunas, adv. J. C. Sobol, F. Pa
lonis, C. A. Bičiūnas T. A. Sten
cel ir kiti.

Susirinkimo pradžia 8 vai. 
vak. Visi piliečiai ir pilietės 
yra kviečiami kuoskaitlingiau- 
sia atsilankyti į šį susirinkimą.

L. D. Komitetas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Didelis “Naujienų” 
Koncertas

Margas Naujienų koncertas 
skaitlingai publikai labai pa
tiko

Tai jau ir praėjo ilgai ir ne
kantriai lauktas metinis Naujie
nų koncertas — metinė muzi
kais lietuvių šventė. Kaip pri
dera tokiai šventei, — Naujie
nų koncerto pusi klausyti susi
rinko tuksiančiai Chicagos lie
tuvių, kurie užpildė visas Wick- 
er Parfc svetaines, čia Naujie
nų koncertas dar pirmą kartą 
buvo rengiamas.

Paprastai, kaip kituose daly
kuose, taip ir dėl meno, nesu
sitaikoma. Kiekvienas dalykas 
vieniems patinka, o kitiems ne
patinka. Vienas dainininkas ar 
artistas patinka vieniems, o ki
tas — kitiems. Tai yra skonio 
dalykas, o dėl keno nors skonio 
nesiginčijama. Tečiaus tarp tų 
tūkstančių žmonių nebuvo nė 
vieno, kuriam nebūtų patikęs 
užvakarykštis Naujienų kon
certas. Patiko jis ir tiems, ku
rie nori rimto meno, klasinio, 
patiko ir tiems, kurie nori len
gvo, žaislingo, tiesiog džiazo. 
Kaip Naujienos visus patenki
no? — Jos davė du visai skir
tingus programas. Viena dalis 
susidėjo iš rimto, gražaus, kla
sinio meno, kurį davė Gari 
Bunges orkestras, o antra da
lis lengvesnio turinio, buvo 
išpildyta “Birutės” ir komp. 
A. Vanagaičio.

Koncertą pradėjo Carl Bun
ge vedamas North We*>t Side 
College orkestras. Apie p. Bun- 
ge ir jo muzikos kolegiją jau 
pirmiau Naujienose buvo rašy
ta. Tai paskilbęs senas orkes
trų vedėjas, vedęs geriausius 
orkestrus Vokietijoj ir Chica
goj. l)a.bar jis veda muzikos 
kolegiją, kurią lanko ir kele
tas lietuvių. Iš tos kolegijos 
mokinių ir yra sudarytas or
kestras. Tai yra nemažas ir la
bai geras orkestras.

Programą pradėjo orkestras 
sugrodamas gražų maršą, kurį 
p. Bunge parašė specialiai lie
tuviams — “Lithuariian Festi- 
val”. Tai labai gražus maršas, 
nes p. Bunge yra netik geras 
orkestro vedėjas, bet ir žymus 
kompozitorius, kurio kurinius 
groja geriausi orkestrai. Butų 
gerai, kad tas gražus maršas, 
nedingtų, bet kaipo pašvęstas 

lietuviams, tankiai butų girdi
mas lietuvių parengimuose. Po 
to sekė kelios gražios overturos 
ir simfonijos, o taipjau smui
kų solo geriausių jo lietuvių 
mokinių — Vyto Galskio, Vale
rijos čepukiutės ir Marie Slau- 
teris. Gana ilgą programą or
kestras užbaigė gražia Offen- 
bacho overtura “Orpheus”.

Po pertraukos prasidėjo A. 
Vanagaičio parašyta “Muzikos 
Akademija”. Tai savotiškas 
koncertas su vaidinimu, kuris 
panaikina paprastą koncertų 
monotoniškumą ir kuriame 
vienas artistas dapildo kitą ir 
pasidaro vienas gražus harmo
ningas kūrinys. čia buvo ir 
gražių dainų, ir muzikos, ir 
juokų, ir linksmių kupletų, ku
rie gal šiaip koncerte ir netik
tų. "Muzikos Akademijos” iš
pildyme dalyvavo J. Byanskas, 
N. Gugienė, O. Biežienė, V. By- 
ansk'ienė, S. čerienė, Z. Kra- 
sauckienė, V. Volteraitė (pri
dariusi daug juokų su savo 
bugnu), J. Kemėšis, Dr. K. 
Kliauga, smuikininkas M. Pet
ruševičius, . Pr. Sadauskas, A. 
Vanagaitis ir dar mažas vaikiu
kas, kuris gražiai grojo armo
nikų ir kuris visiems Ulbai pa
tiko. Jis taip visiems patiko, 
kad paskui visi tik apie jį ir 
klausinėjo — 'kas jis, iš kur 
jis, nes programų jo vardo ne
buvo pažymėta. Nepasisekė ir• 
man apie jį sužinoti, bet kaip 
sužinosiu — tuoj pranešiu vi
siems.

“Muzikos Akademija” užsi
baigė po-pu-ri apie Naujiena^ 
ir naujieniečius.

Programą baigė Birutės cho
ras, sudainuodamas po-pu-ri 
apie Chicago.

Tai buvo linksmas koncernus, 
užsitęsęs gana ilgai, bet ne vie
no nenuvarginęs. O tuo tarini
kitoj svetainėj ėjo šokiai tiems,' 
kurie nenorėjo koncerto klau i 
syti. Po koncerto gi prasidėjo 
šokiai abejose svetainėse. i

Visas vakaras praėjo nepap-' 
rastai linksmai. Labai retai to
kių linksmių vakarų būna, nes 
čia visi jautėsi pažystami, se
ni drangai, — visi naujienie-i 
čiai. Ir tik po vidurnakčio visi1 
išsiskirstė, pasižadėdami ne
kantriai laukti kito metinio 
Naujienų koncerto. — B.

.u

Labai Orei f 
Afkra to

KOSULIUS
Neleiskit kosuliui išaugti 

į rimtą ligą. Severa’s
Cough Balsam duoda gr<i 
tą palengvinimą, išvalo 
gerkle, .sustabdo kosulį, 
kuris jumis ėda. Severa’s 
Cough Balsam buvo pri
pažinta gyduolė per 47 
metus. Gryna maloni, sau 
<<i vaikam ir suaugusiem. 
Paklauskit aptiekoriaus, 
25c ar 50c bonkutės.

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapidt, !owa

Krutinus ir Galvos Šalčiams 
Imkite Severe?s Cold Tablets f

SYNER4S

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFGRD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

ANTANINA FERAVIČIEN®
Mirė Kovo 27 d., 1927 m., 

10:48 vai. ryte, sulaukusi 61 
metų amžiaus. Kilb iš Kauno 
rėdybos, Kauno apskričio, Če
kiškės parapijoj, Čekiškės mie
stelio. Išgyveno Amerikoj 21 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Juozapą, dukteris: Marijo
ną, Stanislavą ir Antaniną; sū
nus: .Jonas ir Kazimieras, mar
čios Eleną ir Elzbietą, žentą 
Shirmulis, brolį Adomą ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas, 2314 So. 
Oakley Avė. Laidotuvės įvyks 
Ketverge, Kovo 31 d., iš namų 
9:00 vai. ryte bus atlydėta į 
Aušros Vartų bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sunai, | 
Marčios, žentas, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
belius Lachavvibz, Telefonai: 
Canal 1271 — CanaI 2198.

Tcl. Boulcvard 4139

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

A. MASALSKIS 
GRABORIUS

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Ar jus žinote, kad
Vienas franeuzų statistikas sako, 

kad žmogus sulaukęs 50 metų am
žiaus praleido 6000 dienų miegui, dir
bo 6500 dienų, vaikščiojo 800 dienų, 
praleido pasilinksminimui 4000 dienų, 
gulėjo lovoje 1400 diėnų, sirgo 500 
dienų. Jis toliau sako, kad tas pats 
žmogus suvalgė 17,000 svarų duonos, 
16,000 svarų mėsos, 4,600 svarų dar
žovių, kiaušinių ir žuvies, ir išgėdė 
7,000 galionų skistimų. Ar jus žino
te, kad tuzinai visokios rųšies ciga- 
retų pasirodė ir vėl dingo. Helmarai 
vis pasilaiko ant viršaus. Jus turė
tumėt susipažinti su Helmarais.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMETRI8TAR 

Akiniai 14 ir augintas

LI Š AKIŲ SPECIaIiSTAS 
Palengvins akių įtempimą, kurie 

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

4712 So. Ashland Avė.
Bonkvard 7589

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Per daugelį metų. 
Dr. Ross yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškos, Nervų, Kraujo, Odos, 
Inkstų, Pūslės ir Visas Šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už medikolį patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY 
THERAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gą gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir, priduoda vy
riškumą silpniems
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 508.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St., 
Kampas Monroe Street, Chicago, 

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

specialistas

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON

Kas reikalinga padaryt ir 
žinoti

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

Lietuvos piliečiams reikia:
1. 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. {neigų taksų užmokėjimo 
pakvitavimo.

Visi šie dokumentai reikia 
pasirūpinti gauti iš anksto, kad 
delei jų neturėjimo nereiktų 
atidėti keliones.

Gimihio metrikus galima 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, \Va- 
shington, D. (Į. Norint šį do
kumentų gauti, reikia ilgoko 
laiko ir tikros atvažiavimo da
tos.

Amerikos piliečiams reikia:
1. Užsienio paso.
2. Lietuvos vizos.
Tai yra visi dokumentai, ir 

tie dokumentai gaunami į Irutn- 
pą laikų. Bet ir Amerikos pi
liečiams patartina nelaukti pa
skutinių dienų. Anksčiau užsi
sakydamas laivakortę gali pa
sirinkti geresni kambarį ir tu
reli patogesnę kelionę.

Visais keli' nes reikalais 
krcipkito.i į Naujienas.
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'nu publikni Rungęs Orkestras, 
“Birutės” Chorus ir puikiausia 
už viską komp. Vanagaičio pa
rašyta ir sukomponuota “Mu- 

' zikos Akademija”. Kaip pasa- 
■ koja nuolatiniai Naujienų kon- 
’certų lankytijai, Šį kartą pro
gramas buvęs puikinusias už 
į visus ikišiol buvusius koncei'- 
tus«

Tai jau viena didele šventė i Heporteris Pupa bijodamas 
Naujienų Koncertas ~ Pia’įpjularyt klaidą, palieka pro- 

Dabar ateina kita. 1«vs , gramo recenziją parašyt kam 
šutės Munšainutės. Man 10- ra$0 ^as buvo vėliaus

.tarp svečių.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš “Naujieny” Koncerto

tokių iškilmių, kaip 
koncertai, piknikai 
t ės” parengimai, yra 

Kiek teko sužinot, 
giečiai, kurie buvo 
koncerte, 
ryte truputį nedamiogoję, b<t 
gerame upe ir kupini puikių Įs
pūdžių. Ir tas tai yra didžiau
sias pasisekimas, kurio naujie-1 
niečiai rengdami koncertą tro-j 
ško ir kurį visuomet įvertinai 
daugiau, negu pinigus.

\’isas koncerto programas, 
abelnai paėmus, buvo puikus.

ir “Biru-f. 
nedaug įjuos aprūpinti

.Naujienų 
pirmadienio 

truputį nedamiegoję.

įju orkestru (apart programa) 
| Viena svetainė kupina žmonių 
programa klauso, kitoj jauni
mas šoka — linksminasi, nie- 

. kuo neindomaujantys susirinkę 
de- 
dar[gina ir nirbir] girksnoja, 

'kiti pietauja — dešras su 
įpustais valgo. Ir taip visur 
na svečiu. Visi patenkinti, 
ksmųs *ir draugingi. De: 
sako, buvo labai gardžios; 
kaip nebus gardžios, kad ponas 
Loveikis nuo Bridgeporto spe- 

Įcialiai dėl naulioniečiu pagami
no.

lin-
ros,

užganėdinti ir dėkodami ko- 
Įmitotams už programą ir už 

Ačiū, sako, už nirbirį 
rdus buvo, ačiū už pro

gramą. ačiū už dešras.
— Report. Pupa.

C. P. SUROMSKIS & CO.
Roselanii

nejudinamo turto
Praėjusi palty ir komunis

tiškas k romelis
IR AUTOMOBILIŲ 

FIRMA
PERKAM, parduodam ir 

mainom namus, lotus, far- 
mas ir visokius bizniu

PARDAVINĖJAM
kiu 
liūs 
nūs

V1SO- 
i š( l i r by sč i ų auto m o b i - 
priimam į mainus se- 
automobilius arba lo- 
turim daug vartotų au

tomobilių, galima pirkti la
bai pigiai. Atdara Nedėlio- 
mis visą dieną. Kas negali 
atvažiuoti, patelefonuokit, 
mes atvažiuosim i namus.

C. SUROMSKIS & CO.
L35 So. VVestern Avė.
Tol. H emlock 0151

'A •»

Gulbransen
Pianas
Yra vienatinis pianas kat
ras groja taip pat, kaip su 
rankomis be mechanizmo.

Patentas “Registering 
action” randasi tiktai.Gul
bransen pianuose. Jis yra 
vienas iš dabartinių ge
riausių “action” pasaulyj.

Neapsigauk, ateik pat
sai persitikrink arba pa
klausk kas nupirkęs turi 
Gulbransen Pianą.

Išgirsk Gulbransen pas

Jos. F. Budrik 
Piany Krautuvė

3417-21 S. Halsted St. -
Tel. Blvd. 4705

Tel. I^afayette 4223
Plumbing, Heatinjr

Kaipo lietuvis, lietuviam* visados 
patarnauju kuojreriauaiai

M. Yuska,
3228 W. 38th Street. Chlcato. DL

“Viešniai” neva atsakymu, bet 
tiktai paprastą komunistišką 
pliauškalą, kad užpildžius tuš
čia vieta. Visiems aišku, kad 
kur tik komunistai nė dalyvau
tų, 
Tai

jie stveriasi ardymo darbo, 
jų speciališkurnas. Kad ir 
tos praėjusios Sadulų par- 
Kiek mes dalyvaudavome 

visokiuose suėjimuose su Na
ciniais ir jų giminėmis per dau- 

Igvlį metų ir jokių intrigų ne
buvo iki neprisiplakė tie komu-

nas su ‘•svečiu7.
.1. šarkiunas, matomai,

parly triukšmą. Primindamas
apie aukas .1. šarkiunas ištrau-

. kaitė ir užbaigdamas sako, 
kad čionai niekas nepasirašo; 

įtaigi kokiems fondams ir
kiai partijai aukos eis 

i šarkiunas neaiškino. Tad 
| “Svečias” savo
luoja. Matomai

ko-

čia
me-atsakyme

dėl to neaiš
kinta, kad tenai buvo ir kata
liku biznierių, kuriems .1. šar- 
k i imas parduoda kelbasas; gal 
būt .1. šarkiunas pribijodamas-, 
kad katalikai biznieriai nesu
prastų kas jis per paukštis, to
dėl ir slėpė savo kromelį, o tik
tai aiškino, kad vien esą Lie

tuvos darbininkams. Tai pa
prasta veidmaininga komunis
tiška taktika. Pirmutiniai pa- 
kėlėt triukšmą toje puotoje, 

‘pirmutiniai jus pri rašėt savo 
šlamšte blausius melus, kad 

.Grybienė ir Kačinskienė norė
jo pasisavint suaukotus pinigus 
ir, pagalios, taip jširdot, 
net išrokavot 
v:nimus ten 
vusių žmonių.

Taigi patys
. ir patys už savo

kad 
šeimininius gy

liavusių ir nebu-

darote triukšmų 
griekus ver-

A4857
Eagle Brand yra išaugi*

au sveikų kudi- 
kiti visi kūdikių

nes daugiau sveik 
kių nejp L .l 
maistai.

1EA.G1L1E IBIRAND
CONDENSED 1V.ILK

Jei nori išmokt: 
gerai rašyti — 
nusipirk typewnteri.

Antradienis, Kovas 29, 1927NAUJIENOS, Chieago, III.

Financial
FlnnnRai-PaflkoloH

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Announcements
Pranešimai

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

For Rent
RENDON modemiška krautuvė, 

prie biznio gatvflg, rendos $45 j mė
nesi. Atsdfiaukit 3201 S. Wallace St.

2)

TEISĖJAS BEN. B. LINDSEY 
J K JO DARBAI

Paskilbęs Denvero vaikų teismas 
Kain Lindsey atveda ant gero ke
lio prasikaltusius vaikus 
Musų dienų jaunimas

a) Jaunuolių prasikaltitn s
l>) Jaunuolių palaidumas
c) Jaunuolių problemos
d) Tėvu ensileidimas ir tamsu-

SOUTH S1DE. Rendon 4 kamba
riai, vra elektra, naujai dekoruotas, 
$15. 8557 Wallnce St., Blvd. 5447.

RENDAI krautuvė, labai gera vie
ta dėl Malt ir Hops.

847 E. 75th Street

PARDUOSIU savo Columbia 
gražų mahogany išmarginimo, 
su rekordais už $37. Reikalau
kite Columbia palikto sandė- 
lyj, 1538 W. Chieago Avė.

1 lubos.

Exchange—Mainai
VIENUOLYNO APIELINKĖJ

nios

ra

pervartas.
žmonės žiuri j mora

dora ir kas nedo

gyveninio trage-

<l) Vedybos ir di/orsni
e) Kas kaltas dėl šeimyniško 

gyvenimo pakrikimo?
f) Kaip butų galima šeimyniš

ko gyvenimo b’ogumai 
linti ?

h) Kokias reformas siūlo 
ja« Lindsey?

čia yra maždaug 
jos kurią skaitys Inž. 
vičius, i 
Auditorium, 
įdomi ii

paša-

lekci-sutrauka
K. Augustina- 

nedėlioj, balandžio 3, Lietuvių 
1() vai. ryto. Lekcija bus 

pamokinanti. Todėl prašome 
inksto rengtis prie šios svai

GYVENIMO DRAUGAI

Susivienijimos Draugijų ir Kliubų 
Briiigcporte, laikys mėnesinį susirin
kimą, Antradieny, Kovo 29 d., šių 
motų, apie 8tą vai. vakare, Lietuvių 
Auditorijos svet., 3133 So. Halsted 
St. Draugijų atstovai ir valdybos bū
tinai privalote pribūti ir aptarti vi
sus bėgančius . T svarbus reikalus.

— P. K. Rast.

Personai
Asmenų Ieško

JIEŠKAU partnerio prie bučernės 
biznio, labai gera proga tam bizniui, 
(i blokai aplinkui nėra bučernių; pa
geidaujama, kad butų patyręs prie 
bučernės biznio. Reikalinga mergina 
dirbti prie grosernės biznio; geistina, 
kad butų biskj patyrusi. W. URBAN, 
7359 So. Paulina St., Tel. Hemlock 
3479,

KLAUSIU VISUOMENĖS
Kas žino apie Frank Boyvid. Jis gy
vena 201 E. University Avė., Cham- 
paign, III., girdėjau, kad jis yra mi
ręs apie mėnesį laiko atgal; jis bu
vo Naujienų skaitytojas; jo brolis 
George Boyvid, gyvena Chicagoj. Čia 
yra Frank Boyvid likę nejudinamo 
turto. Kas apie jį žino ar jis pats 
atsišaukite greitai, vra svarbus rei
kalas. P. D. ANDRĖKUS, Pentvvater, 
Mich.

For Rent
KRAUTUVĖ rendon, 60 y 22, 

elektra, moderninis frontas, bile 
bizniui, pigiai, 3557 AVallace st.

State 4633.

kiat. “Svečias” prirašė Vilnies 
Nr. 16, kad J. Grybas ir A. Nar
butas tai menki idealistai, o tai 
dėl to, kad prieš dvylika metu 
pasirinko sau katalikiškas mer
ginas ir ėmė šliubą bažnyčioje. 
Bet jeigu “Svečias” pagalvotų 
tame klausime rimčiau, tai ras
tų ką kitą. Ar jo draugas, ku
ris paviliojo svetimą moterį, 
sugriovė kito šeimyninį gyve
nimą ir tą moterį pasigriebęs 
prisiegavo prieš kokį tenai po- 
lieiantą ar slidžią, ar jau jis 
padarė geriau? Man yra aišku, 
kad J. Grybas ir A. Narbutas 
jaučiasi daug laimingesni ir 
linksmesni, gavę sau mylimas 
merginas, kurių dabar pažiū
ros į gyvenimą yra vienodos, 
kaip ir jų. Bet tokie “Svečiai” 
drįsta sau nepatinkamus žmo
nes įžeisti, patys užmiršdami 
ar sarmatydamiesi pasižiūrėti į 
savo pačių murziną gyvenimą.

Visas tikslas šių sugalvotų 
intrigų yra tame, kad suardyt 
draugiškumą ir kad galima bu
tų dapildyt savo komunistiš
ką smunkantį kromelį su Ku
liešių familija. “Svečias” rašo, 
kad mes esą jodavom prie Ku
liešių familijos ant čigoniškai- 
menševikiškos kumelaitės. O 
Kuliešiams tokios čigoniškai- 
menševikiškos kumelaitės labai 
nepatikusios, už ką jie esą nuo 
musų ir atsisakė. * Na, dabar, 
kaip girdėt, tai busiantiems 
naujiems savo kostumeriams 
“Svečias” žada pirkt didelj či
goniškai komunistišką asilą su 
ilgom ausim, kurį J. ‘šarkiunas 
važnyčios, o “Svečias” pridar 
bos, ir tiesiog į Maskvą jos, 
kaip Kristus į Jeruzolimą. Lai
mingos kelionės keliauninkams!

Viešnią.

ANT rendos pirmos klesos pirtis, 
naujausios mados ištaisyta, ir puiki 
vieta;
lią.

nėra tokio biznio per 10

6136-38 Archer Avenue 
Archer Hotel Bldg. 

Argo, III.
Tel. So. Summit 105

my

(iRO.IIKLIS pianas, bargenas — 
$78. Tas pianas naujas kainavo

Tu-
į mums

1538 \V. Chieago

Tas pianas 
$650 ir yra atsargiai vartotas, 
ri but parduotas tuojau, nes 
reikia vielos, 
avė., I fl.

$85(1 verlės grojiklis pianas^ kaip 
naujas, benčįus ir $79.

KAS turite dyką štorą, kad tiktų 
bucernėj arba grosernėj. Atsišaukit 
arba kas žinote pranešk it, gausit at
lyginimą. Jei kas manote atidaryti 
panašų biznį, tai parduosiu fikčerius 
labai pigiai.

Kreipkitės j bučernę
2457 W. 47th Pi.

Furnished Rooms
PARENDAVOJIMUI kambarys mo- 

terei ar vyrui, su ar be valgio. 
Maudvnė, elektra. 2715 \V. 38 PI. 
Tel. Lafayette 886!).

SVARUS, inteligentiškas vaikinas, 
jiesko švaraus kambario, pietinėj da- 
lyj miesto, prie mažos šeimynos, be 
mažų vaiki, ir kur neverda namine- 
lės (moonshine). Kambarys turi būt 
parankus dėl studento.

Atsišaukit
Tel. Prospect 9511

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

LIETUVIŲ 
MECHANIKŲ, 
DIRBTUVES

DARBININKŲ, 
MAŠINISTŲ, | 
DARBININKU,

kų. Diibli tiktai tam tikrą 
darbą, tiktai tris vakarus į sa
vaitę, nuo 7 iki 8 arba nuo 7:30 

vakaro. Gera alga tiems, 
tiks. Tik atsiųskite savo

ir adresą. Naujienos,
kurie
vardą
1739 S. Halsted St. Box 901

pa-
Mu- 
virš

3 LIETUVIŲ VYRŲ 
Kurie nori savo gabumus 
statyti prieš musų pinigus, 
sų kompanija kontrolioja
$3,000,()()() investmentų. Visuo
met apšimoka prisidėti prie at
sakančios Įstaigos. Tai nėra lai
kina vieta. Tie kurie nori prisi
dėti prie musą Rali uždirbti 
daug pinigų, jei tik jus esat 
nuoširdus ir norite dirbti. Aš 
turiu nepaprastą planą, kuris 
puikiai veikia. Pasimatykit su 
manim asmeniškai.

• F. W. SOLLO
111 W. Monroe St., Room 604 
Nuo 10 a. m. iki 12 a. m. tiktai

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

REIKALINGAS senyvas žmogus 
už Porterį — karčiamoj.

5147 Roosevelt Road

EXTRA

Pajieškau šiaučiaus Čeverykų taisy
ti, gerą teisingą žmogų, katras mo
kėtų ant Landies Mašinos No. 12 
dirbti dailų darbą. Malonėkit atsi
šaukti gerai mokantis darbą — paty
ręs. Taipgi kuris norėtų pirkt aš par
duosiu iš priežasties mirties mano vy
ro. Biznio vieta yra gera; mokantis 
darbą ir patyręs biznį, gali padaryt 
gerą pelną. Malonėkit' atsišaukti pir
kėjas ar darbininkas.

ONA BUDVITIENĖ 
3239 So. Aubum Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

BARGEIiAI
Mes parduodame visokios rųšies 

geriausius rakandus pigiai. Atsilan
kyki! ir persitikrinkit patys.

California Furniture Co., 
4041 Archer avė., 
Kampas California

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

$75 CASH nupirk šit mano maho- 
gany grojiklj su benčiumi, voleliais 
ir cabinet. Matykit savininką Šian
dien, 2332 W. Madison St., lst Fl. 
front.

PARDAVIMUI Steger grojik- 
lis pianas už $100,. garantuotas 
pirmos klesos stovyje, taip kaip 
naujas, 50 mielių, benčius ir 
cabinet, $50 cash ir po $10 j 
mėnesį. 6512 S. Halsted st. 1 fl.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

RESTAURANAS
RESTAURANAS

Tėmykit tie, katrie jieš- 
kot biznio, čia pasitaiko 
gaut restauranas pusdykiai, 
Brighton Parke; nepatyru
sius biznio išmokinsiu; prie
žastis pardavimo labai svar
bi, kaina tik $1650. Visi ge
riausi restauracijos rakan
dai, kas tik reikalinga čia 
yra. Lysas 3 metams. Ren
dos $60 į mėnesį, 3 kamba
riai gyvenimui, mainysiu į 
lotą ar automobilių; agen
tam mokėsiu pilną komišiną 
už pardavimą; matykit sa
vininką.

J.. NAMON
2418 W. Marųuette Rd. 

arti Western Avė.
• Phone Prospect 8678

Nedėlioj galima matyt nuo

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
lesen storas. Pardaivmo priežastis 
— senatvė. 155 \V. 59 si.

PARDAVIMUI arbatos ir kavos 
krautuvė, turiu parduoti pigiai. Buy 
Rite Tea X Col’iee Storo, 2612 W. 
47th Street.

PARDAVIMUI Meat Market, ge
roj biznio vieloj, pilnai žmonių ap
gyventa. Parduosiu išmokėjimais.

Kreipkitės:
Naujienų Skyrius, 
3210 S. Halsted SI.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
geroj vietoj, cash biznis, turi būti 
parduotas j 2 dienas. 3430 So. Lowe 
Avė., Boulevard 2186.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nč. Parduosim arba mainysim ant 
mažo namo, loto, ar mažesnio biznio. 
Čionai sena vieta, biznio daroma nuo 
$80 iki $100 j dieną. Turi būt par
duotas šią savaitę. Kas pirmesnis, tas 
laimės. 1967 Canalport Avė., Phone 
Roosevelt 4395.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė pigiai. 2837 W. 39th St.

PARDAVIMUI kriaučių ša- 
pa, cleaning ir ropairing, vieta 
užtikrinta, darbo iki davaliai. 
Gausit bargeną, pasiskubinki
te.

3249 So. Halsted St.

VALYMO ir dažymo krau
tuvė turi būt parduota. Įsteig
ta 25 metai atgal. Savininkas 
serga, važiuoja j ligonbutį. Bi
le koks pasiūlymas nebus at
mestas. 3703 So. Halsted St.

DRY GOODS & NOTION 
KRAUTUVĖ

$2500 vertes atakas notion 
ir apvalkalų, pardavimui pigiai. 
Geroje vietoje, jei norėsite yra 
kambariai, atsišaukit

3305 So. Halsted St.

Farms For Sale
_________Ūkiai. -

200 AKRŲ farma, moderniškai 
įrengta, išmokėta, tinka dėl pieninin
kystės ir abelno ūkininkavimo, netoli 
Kraft sūrio dirbtuvės, $60 už akrą. 
Vieni budinkai verti tos kainos. J. A. 
BALTZER, 119 So. James St.

Ludington, ’Mich,

Exchange—Mainai
PARDAVIMUI arba mainymui 2 

flatų mūrinis namas po 6 kambarius, 
Šiltu vandeniu 
ant bile ko, loto 

Savininkas 
2659 W.

Tel, Prospect 6288

šildomas. Mainysiu 
ar biznio.

71st Street

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

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

Pardavimui 2 rezidencijos lotai 
prie pat Archer avė. Kaina už abu 
${11)0.00. 2

Del platesniu žinių kreipkitės 
VVESTERN AVĖ. REALTY CO.

G953 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI :ir mainymui mū
rinis namas, 3 po 6 kainb., aržuolo 
Irimas, maudynės, cirkini ir 1 ka
ro garažas, rendos $210 j menesį.

Tran.sporlacijii gera.
Masiulis,

Roosevelt 3400

Kcal Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

NEGIRDĖTA PROGA

Pardavimui 1 akras že
mės, 5 kambarių puikus me
dinis namas, 2 karų gara
žas, barnė, vištininkas ir 27 
vištos. Reikia tiktai $1000 
įmokėti. Kas nori tyrame 
ore gyventi ir naudotis gam
tos grožybėmis, lai nepra
leidžia šios negirdėtos pro
gos. Kas nusipirks tą vietą, 
džiaugsis ir bus man dėkin
gas visą amžių. Namas ran
dasi 105th ir Homan Avė., 
Mt. Greenwood, III. Pasku
bėkite! Kas pirmesnis, tas 
tikrai laimės.

M. J- KIRAS
3335 So. Halsted St.

BARBENAI

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vienų dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

$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
(vairus

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

1 Plumbing ir namų šildymo reikmenų.
2118 So. State St., Chieago, UI.

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

Tel. Cicero 130.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

Malcvojam ir popieruojam. Užlaikėm 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

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

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

1100 W. 59 St., kampas Abcrdeen.
2 augsią medinis namas, 3 krau-1 
luvčs, 1—8 kambarių flatas, 2 ka
rų garažas, yra elektra, vana.

3425 W. 38 Pi. 2 augštų mūrinis ; 
ir medinis namas, 2—4 kambarių 
flatai, yra lavatories, elektra, 2 ka
rų garažas. II. Epštein, 155 N. 
('.tark si., Room 820. Tel. Central 
6260.

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu- 

Didžiausia ir geriausia stogų 
Tik paty- 

unijos darbininkai samdomi.
J. J DUNNE ROOFING CO.

3411-13 Ogden Ave^
Phone Lawndale 0114

mo.
dengimo įstaiga Chicagoj. 
rę

HOME 
CONSTRUCTOR

2 l’LATŲ MEDINIS, 4 ir 
kambariai, bargenas $7300. Yra 
d r ė ir skiepas.

6223 So. Carpepter St.

lan-1

li ARGEN A S. Kampas Archer ir 
I .ii Verkne, 60x125. Jei jus pažiurę- , 
šit į žcmlapj šios apielinkčs ir-pa
matysite kokia bus ateitis šio kam-j 
po, išmokėjimais.

7027 So. Washtenow Avė. 
Tel. Republic 3637

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie namų. 
Darau rakan<lus-fixtures ofisams 

j arba krautuvėms. Atlieku bile kurį
i karpenterystės darbų. Taipgi įvedu 
apšildymą į namus. Reikale atlikti 

_ viršpažymėhis darbus kreipkitės 
"Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR
1739 South Halsted Et.

Tel. Roosevelt 8500

$500 ĮMOKĖTI

Kitus lengvais mėnesiniais išmokėji
mais, mes pastatysime ant jūsų loto 
namą, mūrinį arba medinį, garažą, 
bungalow su uždarytais porčiais. Įde
dame porčius, nertaisome namus, įve
dame elektrą, plumbingą, apšildymą, 
malevojame ir dekoruojame. Taipgi 
teikiame paskolas namų savininkams. 
STANTON CONSTRUCTION

COMPANY
' 6347 So. VVestern Avenue 

Phone Hemlock 2636

KRAUTUVIŲ FIKCERIA1
Grosemių, Bučer
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu
sų specialumas. Ge

ras ' patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. Stato St.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.

PARDAVIMUI namas 3 pagyveni
mų, 2 flatai po 6 kambarius; 1 fin
tas 4 kambariai ir grosernė. Parduo
siu kartu, ar atskiriai, nes važiuoju 
j Lietuvą. Tuoj atsišaukite: 

VERONIKA SAVICKIENE 
4223 So. Wells St. 
Tel. Boulevard 1788

Tel. Lafayette 8705—8700

Chieago

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas, yra 6 rendos, elektra, ga- 
sas ir toiletai, prie 18th St., netoli 
String St. Parduosiu nebrangiai. 
$1600 cash, kitus morgičiais.

S. G. TUPONICH 
1829 Blue Island Avė.

Canal 1640

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos

MURINIS namas 4 pagyveni
mų, 2-5, 2-4 kambarių, labai ge
rame stovyje, Bridgeporto apie- 
linkėj; mainysiu j farmą, neto
li nuo Chicagos, arba j didelj 
biznį. Atsišaukit agentai. 2457 
W. 47th PI. į bučernę.

Financial
_____

ŽINOMAS New Yorko finan
sininkas mokės gerą nuošimtį 
už paskolą trumpam laikui. 
Duoda apsaugą. Del smulkme
nų pasimatykit su F. (i. Smith, 
36 So. State St.

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

International Barber Collcge 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wel!s st.

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

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

ŠOKIŲ MOKYKLA
Mokina visokius Šokius. Valandos 

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

2128 SOUTH HALSTED ST. 
(Pirmos lubos)

i


