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K1 a i ped osrin k i ma i vėl at i dėt i
Vengrai tampa Italų 

sąjungininkai
francija visai atmetė 
Coolidgę’o kvietimą

Atisako bet kuriuo budu da
lyvauti trijų valstybių laivy
nu apribojimo konferencijoj

Franci ja atsisako dalyvaut 
Coolidge’o konferencijoj

San

Kominternas siunčiąs Jung.V. 
angliakasiams 1,000,000 rub. į

Klaipėdos rinkimai atidėti 
neribotam laikui

Vengrija patampa Italijos 
sąjungininkė

PARYŽIUS, bal. 4. 
cija galutinai atsis 
vauti bet kuriuo budu preziden- 

j to CoolidKe’o Saukiamo) trijų 
.valstybių [Jungtinių Valstijų.
A ik Ii jos ir Japonijos] jūrių 

Įjėgų apribojimo konferencijoj 
-Genevoj. Užsienio departamen
tas savo notoj sako, kad Fran- 

| ei jai čia esąs dalykas ištikimu- 
|mo Tautų Sąjungai, kur dabar 
svarstomi ginkluotas apriboji
mo klausimai.

KAUNAS. 30. III. 27. [Iš 
Lietuvos Pasiuntinybės Wash- 
ingtone, paštu]. Elta praneša, 
kad Klaipėdos Krašto Guberna
torius paskelbė aktą, kuriuo 
rinkimai į Seimelį atidedami ne
ribotam laikui, kol nebus įtrau
kti į sąrašus visi turintieji tei
sės kilsuoti.

Premjeras Bethlen atvyko į 
Rėmą baigti draugingumo su
tartį daryti

Suėmė Meksikos banditus 
nukovusius amerikieti I Pacific and Atlantic Photo]

Wilhc|mine Hasenfeld iš Berlino, kuri nesenai apvaikščiojo 
50 jubiliejų. Per 50 metų akušerystės ji dalyvavo prie 7,000 gi
mimų.

Kinai Rankove puolę Ja
ponijos koncesiją

Amerikos prekybos rūmai Šan
chajuj ragina valstybes da
ryti galą netvarkai Kinuose

Kontraktą šventumas ir 
biznio doringumas

Paryžius kaltina Amerikos ban
kininkus dėl skriaudimo fran- 
euzų investorių

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 4. 
Japonijos jūreiviai Rankove,

PARYŽIUS, bal. 4. — Fran- 
euzų laikraščiai skundžiami,

bandydami išvaikyti kiniečių!kad Amerikos bankininkai pa- 
Įkuli’ų minią, puolusią krautu- dedą Brazilijos 
ves japonų koncesijoj, šaudė iš valstijai skriausti 
kulkosvaidžių. Du kiniečiai bu- vestuotojus. 1909 
vę sužeisti.

Pernambuco 
franeuzų im
inėtais Per- 

Francijoj 
nuo to laiko 

o popierio 
KANTONAS, Kinai, bal. 4.— frankais, kurių vertė tėra 4

nambuco skolinos
,,.x.. ..... A aukso frankų irAmerikiečiai aple.dz.a Kantoną, nuošimčius mokfj

Amerikiečiai urmu pradėjo ap- centai, vietoj 20 centų.
leisti Kantoną in kraustosi į j Ta valstija dabar, sako, dera- 
Honkongą. J Kantoną atplaukė si New Yorke paskolos, kuri

Sovietai pagaliau nusi 
lenkė cerkvei

Be valdžios švenčių legalizavo 
šven-ir vienuolika tikybinių 

čių

komi- 
dekretą, 

šešios

RYGA, Latvija, bal. 
Sovietų Rusijos liaudies 
sarų taryba išleido 
kuriuo legalizuojama
oficialinės ir vienuolika baž
nytinių švenčių per metus.

Oficialinės komunistų šven
tės yra: Naujų Metų diena; 
Lenino mirties sukaktuvės, sau
sio 21; carizmo nuvertimo su
kaktuvės, kovo 15; Paryžiaus 
komunos diena; Gegužės 1 ir 
bolševikų revoliucijos sukaktu
vės, lapkričio 7.

Tarp bažnytinių yra dvi die
nos Velykų švenčių ir dvi v— 
Kalėdų.

ROMA, Italija, bal. 
die į Romą atvyko 
premjeras Bethlenas. 
pasitiko Italijos užsienio depar
tamento delegacija, ir netrukusi^ 
po to Bethlen turėjo pasimaty- 

[mą su premjeru Mussolini.
Pasak Romos laikraščių tarp 

i.alijos ir Vengrijos esą jau 
sutaisytas draugingumo sutar
ties planas, ir Bethlenas pa.si- 
liksiąs kurį laiką -susitarti dm 
dėl kai kurių detalių, o paga
liau sutartį pasirašyti.

Vienas tų detalių, kaip gir
dėt, yra toks, kad Italija duo
tų Vengrijai tam tikrų teisių— 
laisvą zoną Fiume uoste, taip 
kad Vengrija turėtų -tiesioginį 
išėjimą j Adriatiko jurą. Ką už 
tai, be “draugingumo”, Italija 
dar gautų iš Vengrijos, kol kas 
pasilieka slaptis.

Mussolinio bičiulybė su Ven
grijos premjeru gali rimtai pa- 
kliudyti ir šiaip netvirtiems 
santykiams tarp Italijos ir 'Ju
goslavijos. Vengrijai prišlijus 

i prie Italijos, Jugoslavija atsi
duria apsiausta iš visų pusiv 
geležiniu Italijos sąjungininkų 
retežiu.

4. sian-
Vengrijcs
Stoty jį

Suimtas ir banditų vadas; ma
no, kad banditų tikslas yra 
išprovokuoti Jungt. Valstijas

MEKSIKOS MIESTAS, bal.
— Meksikos vyriausybei pa

vyko sugauti keletą banditų 
šaikos narių, kurie prieš savai
tę laiko buvo suėmę i nelaisvę 
ameij'kietj Edgarą VVi’šktyisą, 
reikalaudami iš jo 20,000 išsi
pirkti, bet paskui, išsipirkimo 
pinigų nesulaukę ir kariuome
nės persekiojami, jį nužudę pa
metė. Wilkinso, kurs buvo vie
nos elektros kompanijos Guaca- 
lajaroj inžinierius, kūnas buvo 
rastas praeitą penktadieni.

Tarp suimtųjų banditų yra ir 
jų vadas Mariano Calzada. Vy
riausybė tikis sugaudyti ir liku
sius tos šaikos banditus.

V ilkins yra jau antras ameri
kietis meksikiečių banditų pa
staruoju laiku nužudytas. Vy
riausybė mano, kad šitie žudy
mai yra sąmokslas kenkti pre
zidento Galleso valdžiai ir iš
provokuoti Juostines Valstijas 
prieš Meksiką.

dorius Japonijai
i Albanijos invazijos pavo 

jus jau praėjęs

Šeši Meksikos maistiniu 
kai tapo sušaudyti

Kominlernas padedąs 
Amerikos anglia

kasiams
Minkštosios anglies kabyklų 

streikui remti siunčiąs 1 mi- 
lioną rublių c<

LONDONAS, bal. 4. — Pa
sak gautoj iš Maskvos per Ko
penhagą telegramos, kominter
nas (komunistų internaciona
las) jau pasiuntęs streikuojan
tiems Amerikos angliakasiams 
1 milioną rublių paramos. Mas
kvoj tapęs atidarytas centrąli- 
nis ofisas, kuris priiminėsiąs 
aukas iš kitų kraštų tam pa
čiam reikalui.

Kominternas esąs išsiuntinė
jęs laiškus įvairių kraštų dar
bininkų organizacijoms, ragin
damas remti Amerikos anglia
kasius ir nurodydamas, kad jų 
streikas dabar turįs didesnės 
svarbos ne kad Britanijos ang
liakasiu streikas, t

Vengrai džiaugias radę 
Italijoje sau draugą

Ginasi betgi, kad jie jokių pik
tų norų prieš Jugoslaviją ne
turį

VIENNA, Austrija, bal. 4. — 
rl'uo tarpu kai Vengrų prem
jeras Bethlenas Romoj tarau- 
jasi su premjeru Mųssoliniu dėl 
draugingumo ir arbitracijos su
tarties padarymo, o taipjau dėl 
suteikimo Vengrams laisvo uos
to Adriatiko pajūry, Pester 
Lloyd, oficialinis Vengrų laik
raštis pareiškia, kad Vengrija 
neturinti jokios intencijos pa
dėti Italijai geležiniu, lanku ap
juosti Jugoslaviją ir dar ma
žiau jai rupj Albanijos dalykai.

Laikraštis tečiau neslepia 
džiaugsmo, kad Vengrija radus 
sau draugą Italijoj, kuri norin
ti padėti jai prasimušti pro 
sieną mažosios antantės aplink 
ją įsteigtą.

Jungtinių Valstijų karo laivas 
Pampagna. Anglijos karo lai
vas išvyko į Vučau tenykš
čiams britams teikti apsaugos.
Kiniečiai bandę suimti Ameri

kos garlaivį
ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 4. 

— Amerikos laivyno kareiviai 
šiandie pavartojo kulkosvai
džius prieš neramius kiniečius ir 
keturis jų pašovė. Neramumai 
kilo netoli nuo čunkino, kai ku- 
li’ai bandė suimti Amerikos 
garlaivį Chinan.

J Hankau išplaukia trys gai* 
laiviai, gabendami tenykščiams 
gyventojams maisto.
Svetimos valstybės turinčios 

atsteigti tvarką Kinuose

busianti suvartota visai gautai 
iš franeuzų paskolai amortizuo
ti, faktiškai betgi grąžinant tik 
vieną trečdalį jos vertės.

Franeuzų spauda dėl to 
klausia, kaip gi čia šį atvejį yra 
su “kontraktų šventumu” ir 
“biznio doringumu,” apie ką 
Jungtinės Valstijos mėgsta taip 
daug kalbėti.

Mergina nusižudė baž
nyčioj per mišias

DUBLINAS, Airija, bal. 4. 
— Vienoj bažnyčioj vakar per 
miąias viena mergina, Mary 
Behan’iutė, 24 metų amžiaus, 
staiga pakilus nuėjo ties šven
čiausios širdies paveikslu, už-

rūmai žvakes ir. išsiėmus iš
įsavo krepšelio skustuvą, persi
pjovė sau gerklę. Maldininkuose 
kilo didelis sujudimas. Gabe
nant į ligoninę mergina pakeliui 

.mirė. Nusižudėlė buvo nesenai 

.paleista iš proto ligomis sergan
čių ligoninės.

. Amerikos prekybos 
Šanchajuj išleido atsišaukimą, 
kuriuo reikalaujama, kad sveti
mos valstybės tuojau susitartų 
ir, darnai veikdamos, atsteigtų 
tvarką Kinuose. Prekybos rū
mai pareiškia, kad militarizmas, 
banditizmas ir bolševizmas vi
sa suardę taip, kad didesnėj! 
Kinijos daly nebelikę nieko pa- DU KART BUVĘS MILIONIE- 
našaus j teisę ir tvarką. RIUS MIRĖ VARGE

TOKIO, Japonija, bal. 4. — 
Amerikos ambasadorius Mac-

stijas balandžio 8 dieną, užuot, 
kaip pirma buvo planuota, bal. 
29 d. Grįš atgal apie gegužės i 
mėn. pabaigą.

Pa- 
ko- 

prezi-

4. 
roj 
ir 
kai 
ta,

7 vaikai buvo užberti ur
ve; sveiki išgelbėti

LONDONAS, bal. 4. 
si kalbėjime su Daily Mail 
respondentu, Albanijos 
(lentas Achmedas Zogu pasakė, 
kad Krėsęs Albanijai invazijos 
pavojus dabar jau praėjęs. Po
litiniai pabėgėliai ir komita-

___ džaį (partizanų būriai) laukę 
rrtarirtli progos įsibriauti į Albaniją, bet 

| valstybių intervencija užbėgus 
'tam už akių. Situacija dabar 
žymiai pagerėjus. Jugoslavijos 
valdžia prižadėjus pasirūpinti 

| priversti visus partizanus ir 
eina I pabėgėlius pasišalinti iš pasie

nio.

MEKSIKOS MIESTAS, bal.
Praneša, kad Guadalain

tapo karo teismo pasmerkti 
tuojau sušaudyti maištinin- 
Salvadore ir Ezeipiiel lluer- 
Anacelto Flores, Ramon ir

Jorge Vargias ir Luis Padilla.
Huerta broliai buvo kaltinami: 

dėl gaminimo amunicijos maiš
tininkams. Kiti keturi pasmer
kti už tiesioginį dalyvavimą 
maište Jalisco valstijoj.

Money back if you don’t 
likę the play

, NE\V YORKAS, bal. 4.—Vie
name vietos teatre vaidinamo 
“The laidder” veikalo direkci
ja paskelbė, kad ji grąžinsianti 
pinigus kiekvienam lankytojų, 
kuriam tasai veikalas nepatik
siąs. Vaidinamasai veikalas tu
ri reikalo su sielos persikilno- 
jimu.

Sudegė garsus viešbutis

3 aukšti rūsy valdininkai 
pasmerkti mirti

13 kitų nubausta kalėjimui; bu
vo kaltinami dėl papirkimų 
ir kyšių

MASKVA, bal. 4. — Vokie
čių miško sindikato, vadinamo 
Mologolies, kurio pirmininku 
yra buvęs Vokietijos kancleris 
Wirth. trys aukšti rusų valdi
ninkai tapo pasmerkti mirties

VIENNA, Austrija, bal. 4. — 
Linze septyni vaikai, amžiaus 
nuo 7 iki 11 metų, buvo užber
ti viename urve, kur jie žaidė 
jūrių plėšikus. Urvas buvo 
jiems slapykla, ir kai jie ten 
slapstėsi, nugriuvusios iš vir
šaus žemes uždare juos urve. 
Kareiviai ir šiaip piliečiai dirbo 
per šešias valandas, ligi urvą 
atkašė. Vaikai nebuvo sužeisti, 
lik baisiai išgąsdinti.

MANISTEE. Mich., bal. 4.— 
Vakar čia mirė Richard G. Pe- 
ters, du kaitų buvęs turtin
giausias Michigane medžio pra
moninkas, bet abudu kartu sa
vo turtą, siekiantį daugiau kaip 
$5,(MM),009. pražudęs. Ir dabar 
jis mirė beveik visiškas skur
džius, be cento kišenėj.

/ ___ ■ . -
Dantį traukiant mirė

MATTOON, III., bal. 4. — 
Vietos dantų gydytojo kabinete 
dantį traukiamas mirė krautu
vininkas J. Stephensonas, 47 
metų.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

8 krautuvės, 4 apart- 
mentai ir 1 žmogus 

sudegė

()CON()MOWAC, Wis., bal. 
4.— Praeitą naktį gaisras su
naikino čia garsųjį vasaros vieš
butį, Draper Hali. $50,000 nuo
stolių.

KONTESTAS 
“NAUJIENŲ”

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

“Naujienos” ragina visus

JEFFERSON, Ohio, bal. 4.
pardavinė- šiandie čia prasidėjo byla far- 

skelbimų ir merio vaiko, Floydo Hevvltto, 
16 metų, kuris užmušė vieną 

sa- moteriškę, Celią Brownienę, 27 

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

ir jos 5 metų sūnų.

GLEN COVER, N. Y., bal. 4. 
— Praeitą naktį Čia siautė di
delis gaisras, sunaikinęs astuo
nias krautuves ir keturis apart- 
mentų namus. Nuostoliai siekia 
bendrai apie 300,000 dolerių. 
Ugny žuvo krautuvininkas A. 
Piesbach, vienas pats gyvenęs 
viršum savo krautuvės.

bausmei, o jų turtas konfiskuo
tas. Buvo kaltinami dėl papirki
mų ir kyšių ėmimų.

Trylika kitų tos pačios kom
panijos rusų valdininkų, kalti
namų dėl panašių neteisėtumų, 
nuteista įvairiems terminam* 
kalėjimo.

Submarinas užsigavo 
VALLEJO, Gal., bal. 4.hUIlLvatallltuilo, AaU jiciuo ovi\- F ' I

tusi už jų įdėtą triūsą labui Jungtinių Valstijų laivyno sub-

AVIATORIUS SUSIŽEIDĖ
ROPLANUI NUKRITUS

AE-

“Naujienų” laimėti kuodidžiau- 
sias dovanas.

marinas S-17 atsimušė į Mare CLEVELAND, Ohio, bal. 4. 
salos tilto pasparą jr stipriai — Aeroplanui nukritus žemėn 
susižalojo, žmonių niekas nebu- ir sudužus buvo sunkiai sužei- 

i vo sužeistas. stas pilotas Steve Kaufman.

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

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; nedidelė temperatūros 
atmaina; stiprus mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 40° ir 51° F.

Šiandie saulė teka 5:28. lei
džiasi 6:18. Mėnuo leidžiasi 
10:35 valandą vakaro.

Dvi merginos ir berniu
kas traukinio užmušti

WILMINGTON, Del., bal. 4. 
— Netoli nuo čia Pennsylvania 
geležinkelio traukiniui užgavus 
automobilį buvo užmuštos dvi 
mengiinos ir vienas vaikinas. 
Antras vaikinas buvo skaudžiai, 
tur būt mirtinai, sužeistas. Vie
nos užmuštos merginos kūną 
traukinys nunešė pusę mylios 
tolumo.

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

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

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

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 60 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 234(5 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111
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Naujas Radio setas, su 
katra gausi iš visur, vie
nu dialu, 6 tūbų už $19.50 
Atvvater Kent 6 tubu 
už .............................  $70

Nupigintos kainos 
ant Radio

Freshman 5 tūbų už $22 
R. C. A. Radiola, 4 tūbų 
UŽ   .....................  $12
R. C. A. Radiola, Super 6 
tūbų už ....................  $79
DeForest 5 tūbų už .... $19
B. Baterijos .......... $3.75
45 volt už .............  $1.95

JOS. F. SUDRIK
RADIOS, PIANOS 

FURNITURE
3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

Ten ir iš LIETUVOS
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
rha kitais šios linijos laivais 
Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 

l’uikip trečios klesos kamba- 
liai, liktai staterooms

100 N. LaS'alIe St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

C. P. SUROMSKIS & 00.
NEJUDINAMO TURTO

IR AUTOMOBILIŲ
FIRMA

PERKAM, parduodam ir 
mainom namus, lotus, far- 
mas ir visokius biznius.

PARDAVINĖJAM viso
kių išdirbysčių automobi
lius, priimam j mainus se
nus automobilius arba lo
tus; turini daug vartotų au
tomobilių, galima pirkti la
bai pigiai. Atdara Nedalio
mis visą dieną. Kas negali 
atvažiuoti, patelefonuokit, 
mes atvažiuosim į namus.

Reikalinga agentų.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
5833-35 So. Western Avė.

Tol. Hemlock 6151 ,

............

Lietuvis Kontraktorius
Suvedant šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus i 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodam
ant lengvo išmokėji 
m o.

Metropolitan Electric
Shop .

2215 W. 22nd Street 
l’hone ( anai 2591

/ 1 --------- 1
Tel. Lafayvue 1223

Plumbing, Hcating 
Kaipo lietuvis, lietuviam* viaadoa 

patarnauju kuogeriBusiai
M. Yuška,

i??« W 38(b *tre« t. Chicago.

jH------------------- —----------------- -

1 eatras-
'Muzika

l__ —---- ~-------- --
Koncertai ir kritikai

Rašo A. Vanagaitis

“Epidemija! Vis koncertai ir 
koncertai! Kurlink nueisime? 
Kodėl, būtent, Chicagą užpuolė 
koncertų epidemija? Kitos ko
lonijos laimingesnes“....

Taip ir kitaip protauja chi- 
cagietis lietuvis. Nė kiek neper
deda taip protaudamas. Šie me
lai, nežinia delko, tiesiog nepa- 
piasti metai. Menininku su
plaukė devynios galybės ir vis 
koncertai, koncertai... Koncer-. 
tų lankytojui net dagrjso, bet 
jis džentelmenas. Kas nerengtų 

visviena eina ir neboja nie
ko. Ir kaip neisi, kad vis nau- 
•anybių tenko išgirsti.

Verbos koncertas
Apsistojus viešnia, p-lė Jo- 

zevskaitė, nori mus apdovanoti 
nauja programa 10 balandžio; 
šį kartą paėmė Į talką musų 
pylimą Paulių Stogj. Girdėt 
įpie “Kausią“. Nori visi trys 
.svHkti “Faustą’’ j “ateičių”, 
vudirka, prisiminęs Kauną, ke- 
ina parodyti chicagięciams, 

kad ir jis gali su “Faustu“ leng
vai apsidirbti. įdomybių bus 
visas maišas, kurių neverta ap- 
’cisti, nes tai bus paskutinė 
proga girdėt p-lę Jozcvskaitę 
dainuojant.

Jos dainavimas, tai yra pa
moka kiekvienam dainos mylė
tojui. 'lokių dainininkių dau
giau mes kaip ir neturime.

Tokią tekniką ne kiekvienas 
iainininkas turi ir gali turėti. 
Ta ypata moka dainuoti, tiek 
aš tegaliu pasakyti. Nenoriu 
girti perdaug, nes už pagyrą, 
visados “špygą” parodo, bet Šį 
kartą sakau tiesą.

Rimtiemsiems žodis
Yia tokių žmogysčių, kurie 

trokšta, trokšta, bet ko trokšta 
—patys nežino. loki trokš- 
lantieji priklauso “rimtų“ žmo
nių rūšiai, (Gaila. kad tokios 
tautos nėra). Taigi noriu tiems 
gerbiamiems priminti ir ši p-lės 
lozevskaitės koncertą, nes ja
me* atspindės rimtumas. Bet 
tie “rimti“ nepasitenkina ir net 
nueina Į rimtus koncertus, ma
nydami rimtumą rasią kur tai... 
dausose.... Kritikuoja visais
penkiais kūno pajautimais ir 
nežino driko tą daro.

Jeigu “Birutė” surengia pro
gramą atsakančią šių dienų gy
venimui ir upui tie “rimtieji“ 
nepatenkinti. Jeigu surengia 
vietiniai artistai arba svečiai 
išl Lietuvos, vėl tas pats. Artis
tai patys nebežino, ką rengti ii 
kaip koncertuoti.

Ne,. gerbiamieji, artistai yra 
teikėjai programų ir jie geriau 
supranta, kas žmogaus sielai 
reikalinga. Kaip artistas nega
li advokatą, daktarą arba kitą 
pi ofesionalę. mokinti ir nuro
dyti jam kaip jis tur savo pro
fesijoj elgtis, taip to paties ne
galima ir artistui. Artistai pa
sitenkina kitų gyveniniu ir dar
bais, o artistui visi peršasi 
būti patarėjais.

Jeigu aš užimu koneertanto 
vielą arba esu įgaliotas rengti 
programas, tai niekas negal 
man nurodyt kaip ir ką daryji. 
Jausmais čia negalima vado
vautis. Koncertų arba šiaip pa
rengimų rengėjai ima ant sa
vęs visų atsakomybę. Jeigu ta 
programa užganėdino bent pu
sę atsilankiusios publikos, reiš
kia viskas gerai, o kad 51%, 
tuomet buk pilnai patenkintas. 
Visiems negalima įtikti, o ypa
tingai šių dienų “rimtiems” žmo
nėms, kurie jokio supratimo 
netur apie meną. Jie visados 
liks nepatenkinti geriausiai nu
veiktais darbais, nes tas buvo 
atlikta ne sulig jų noro ir nu
rodymų.

Geraširdis lietuvis tur blogą 
įprotį—pasitarnauti. Pasitar-
navimas, remiantis autoritetu 
ieškančio paramos, yra geras da
lykas, bet pasitarnauti ir kartu 
būti autoritetu, “dalykas labai 
paprastas’’... Mes nebūkime 
tokiais kritikais, kokiais nega
lime būti. Jausmas ir skonis, 

tai dar nėra kritika. Būti 
kritiku—reikia sveiko proto ir 
šaltos nuovokos bei žinių. Išei
na kartais taip, kad kritikas- 
asilas ieško poezijos ir meno 
dainuškoje apie asilą... Ar ne
juokinga? Kitas vėl nor pri
verst Vanagaitį rengt tik rim
tus koncertus ir vaidinimus, tuo 
tarpu kada Vanagaitis mato, 
kad tų rimtų parengimų yra 
net perdaug. Yra net tokių, 
kurie nori operetės ir tai, vadi
nasi, rimti žmonės “rimtai“ 
nori.

Jeigu reikėtų visų norus už
ganėdinti, tai iš artisto nebe
liktų artistas, bet kokia tai už- 
ganėdinimo... na. kad ir... 
pirštinė. Reiškia, kas tik nor, 
tas užmauna.

Bukim savo vietoj
Negadinkime vieni kitiems 

biznio. Artistas tur gyventi 
taip pat, kaip ir visi kili “grieš- 
ninkui” ir jo darbas yra nepa
lyginamai sunkesnis, nes jis vi
sados jausminiai ir protiniai į- 
kmptas. Ypatingai musų lie
tuvių—tarpe, kame tiek maža 
kultūros, artisto gyvenimas la
bai apgailėtinas. Bengi kon
certą ir nežinai ar ateis kas 
Klausytis ar ne: Pirmiausia 
biipinėjama kokiu tas artistas 
pažiūrų, įsitikinimų: fašistas, 
bedievis, katalikas ar kitoks 
koks. Artistui sunku įtikinti 
musų lietuvį, kad jis yra artis
tas ir tarnauja tik dailei-menui. 
Artistas niekuomet nepaklaus 
gydytojo ir advokato, kokio ti
kėjimo arba partijos? Jis drau
gauja su visais lygiai.

Atvažiavus musų artistui į 
bile koloniją ir prašant sureng- 

i koncertą, nežinai kur kreip- 
is. Visa svarba atiduodama 
'engimui, ne koncertui, čia vėl 
:as nekultūringas “pasitarna- 
zimas”... Koki mes suaugę ku- 
likiai dvidešimtam amžiuje!?.. 
Ir tai, vadinamės, lietuviai! 
<ur ta kultūra, civilizacija, 
įpie kurią mes kalbame ir ra
šome ?...

Ar negeriau butų kiekvienam 
>uti savo vietoj ir padėjus į 
>alį kritikas, garbingai gelbėti 
artistus; užuot reikšti visokius 
u pasitenkinimus jais, daeinan- 
•iais iki absurdo. Jeigu esam 
‘ubagais dvasioje“, tai bukim 
ient džentelmenais apsiėjime. 
(Tuos žodžius primenu tiems, 
airio ‘rimtumo” ieško įsibridę 
ki pažastų į purvyną). Kas 
eško grožės ją ir randa, bet 
kas atsipalaidojęs savo nekul
tu ingumą ieško “rimtumo“, 

kad patenkinti savo geismus, 
as niekuomet nebus patenkin
ąs. Kas nor menininką pri- 
zersti šokt sulig jo “muzikos’’, 
as juo nesidžiaugs. Menininkas 
ie toks žioplas nesiduos už nu
lies vedžiojamas. Jis taip pat 
‘nesifaituos“. Tikras meniniu- 
tas apleis tą vietą be “kraujo 
iraliejimu”, nes jis “kraujo” ne- 
nėgsta, jam reikalinga ramus 
gyvenimas, kuriamu talpinusi 
atvejanti klausa, harmonija... 
Kovoti su asilais, reikia pačiam 
būti asilu... Menininkas gal asi
lą apdainuoti, k I tik tam, kad 
asilai turėtų ką kritikuoti...

Dar trupinėlis
Pats nežinau kaip komple- 

mentuoti tuos “rimtuosius“, 
bet užteks pasakius, kad jie 
yra spangį. Jie nemato kas 
dabar dedasi, nenuvokia kas 
ateis ir nori antmesti savo at
gyvenusias pažiūras. Mums 
reikia naujų kelių, naujų teori
jų, naujoviškos meno pakrai
pos.

Kitados veikalą kurdavo me- 
tų-metus, o dabar akies mirks
niu sukuria. Senovėj iš Pary
žiaus į Rymą važiuodavo mėne
sius, o dabar valandų užtenka.

Kodėl tas musų “rimtasis” me
no mylėtojas nepasiklausia sa
vęs apie tokius dalykus ir pa
lygina meną prie civilizacijos 
žaibumo? Viskas kitas reiškia 
gal modemizuotis, o menas tur 
likti vietoj. Taip negalima pro
tauti !

'lodei butų daug naudingiau 
pasivergti menininkui ir leist 
jam augti, pripažinus jo autori-

nereik džiaugtis nepasisekimu, 
nes tuomi pažeminsiI save pa- 
rodysit savo nekultūringumą. 
Mcnyiinkui reik visados gelbėti, 
jeigu matai, kad jis eina prie 
sau užbrėžto tikslo. Jeigu ma
tomi* jo klaidas, laukiame pasi
taisant ir tų klaidų prisapažįs- 
tant. Kas to nedaro nevertas 
menininko vardo. Visgi gerai 
žinome, kad/^laidos mus atve
ja ant tikro kelio ir iš klaidų 
mes išmokstame.

Auklėkime save ir draugus ; 
liškindami jiems savo klaidas, 1 
bet neairtiniūkime savo pažiūras 
ir reikalaukime būti tokiais, 
kokiais patys esame. Ypatingą 
lomę atkreipkite į menininkus, 
kurie jums tarnauja kaip paukš
čiai: nei sėja nei piauja, o

.ius artisto “živnaslis’’; jį pa
gimdo dvasios skurdas, kurį 
irtistas bent valandėlei pratur
tina.

“Artisto gyvenimas nėra pa
vydus, jisai tiktai scenoj atro
do didus“... Kasdieniniam; gy- 
zenimo mes esam visų ujami, 
kritikuojami/ Svarbiausiai mes 
užmirštame tai, kad artistui 
tenka maža dalis pelno iš su
rengtų koncertų.

Prašalina Niežtėjimą
Niežtanti ir deganti oda netik er
zinu, bet gali būti ženklu bloges
nės ligos. Saugumo dėlei geriau
sia vartoti Severo’s Esko. šis vė
sinantis, raminantis tepalas pra
šalina niežtėjimą ir degimų grei
tai ir odą padaro švaria, aiškia. 
Su pirmu ženklu odos uždegimo 
tuoj tepk Severa’s Esko.
Pusi pirkite iš aptiekos. Odos ligą 
prašalink iš sykio.

W. F. SEVERĄ (O. ’
("edar Rdpids, !dwa

LIETUV 0N

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
£215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $180.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
farnstai paviešėti savo gimtinėje vic- 
ius metus ir sugrįžti j Suv. Valsti-! 
ias liuesai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
VIAJESTIC, didžiausias pasauly, 
1I.YMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 

BELGENLAND, PENNLAND, AR- 
ABIC siūlo greitą kelionę j Cher- į 
bourg, Sbuthampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitę.

Visi musų 3-čies klesos keleiviai 
gauna \ atskirus kambarius dviems, 
ceturiems ar šešiems žmonėms. Ba
ugumai, puikus maistas ir manda
gumus.

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 1 
ų arba (

WHITE STAR LINE • 
RED STAR-LINE

INTERNATIONAL MERCANT1LE I 
MARINE COMI’ANY

127 So. State St. Chicago, III.

Vugštos rų 
lies siuvėjas 
Siutai daromi 
i n t orderio.

Valomo, 
. Dažome,

Prosiname
2005

'analport Av 
Phone

?nn«nvp|t

DENNIS 
BACIUS

VALET

AutoStrop 
Razor

landa 
pats

Norėdami
Aplankyt Ievyne

Ir turėt smagią kelionę ten ir atgal keliaukit su

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA

Gegužio 21 čL, 192 7

United State Lines Laivu Leviathan
I

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

Laivakortės kaina į abi puses...........................................  $186.00
Arba į 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 laikų praleis puikiausiame, didžiau
siame laive — LEVIATHAN.

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

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

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

VEIKITE TUOJAU. Del patogumo vartokit šį kuponą:

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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įPeoples Furniture Co.
d Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 
m setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

rasiteLietuvių Krautuvėse Chicago je, Visuometšiuose didžiausiose
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmeną už priei

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai
'0 LARGES,0W*

1922-32 So. Halstcd St.
Canal 6982

J. NAKROSIS, Vedėjas

1177-83 Archer Avė.,
Lafayette 3171
M. KEKES, Vedėjas M

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ULBBANSEN.
> > P I A N O S ' '

Pas Budriką 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

Tol. lioulevard 4705_______ ___ _________ - n

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Ap hiryta .........................................
1,054 patarimai kaip virti j\airųs valgiai.

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

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

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

VINCO KRĖVES RAŠTAI. Septyniuose tomuose ........................  $7.00
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.

$2.50

$1.50

$3.00

50c

B £
Brooklyn, N193 Grand Street

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

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

KORESPONDENCIJOS

Herrick, Ohio
mė-Nors gyvenu čia keletą 

nešiu laiko, bet lietuvių dar ne
teko susitiki). Yia daug lenkų 
ir vingrų. Tiesa, yra ir lietu
vių, bet jie yra sulenkėję; ne- 
sivadina lietuviais, bet lenkais, 
nors lenkiškai kalbėti nemoka.

klauso prie lenkų parapijų ir 
haugijų ir apie lietuvius ir gir
dėti nenori, nors lenkiškai 
tokiais vos-vos

Čia, kaip ir 
lėliuose, 
\vood, \\
Steubenville, O, ir k 
dirbtuvių, bet visos

su 
guli susikall^ėti. 
įpielinkės mies- 

kaip Whceling, Bcn- 
. Va., • Martin l'erry, 

yra daug 
jos labai

silpnai dirba ir darbo jose gau
ti negalima. Yra apielinkėj 
nemažai kasyklų, bet vienos jų 
stovi jau nuo senai uždarytos. 
> ir kitos mažai dirba. Mat 

visos nori nukapoti angliakasių 
algas. Tad ir dirbantys tik 
pavieniai pasidaro pragyveni 
ma, o sn šeimvna— tam yra 
pragaras. W. Va. gi kasyklos 
vra neorganizuotos ir ton mo
kestis labai maža. Moka po 47c 

50c už toną padieniams ii 
padieniams po $5.10 į dieną 
kuomet unijinėse kasyklose 
moka 731/jje už toną ir $7.50 į 
licną padieniui darbininkui 
Reikia dar ir egzaminus laiky
ti. Kadangi nėra organizacijos, 
tai ir bosu sauvalė vra didelė.

Nepatartina lietuviams j šią 
apylinkę važiuoti darbo ieškoti; 
nes jo neras. Ant vietos yra 
užtektinai bedarbių ir jie nie
kur darbo rasti negali.—P. V.

Amerikos Lietuvių Taryba 
nesikiša į vietinės draugijos ar 
kolonijos draugijų sąryšio tvar
ką, nei į jokios partijos reika- 
us. Am. Liet. Taryba rūpinasi 
rišti tokius klausimus, kurie ap
ima visos lietuvių visuomenės 
reikalų klausimus, kurie stovi 
virš partinių feikalų ir kurių 
nei viena draugija, kliubas ar 
partija negali gvildenti.

Imkime, pavyzdžiui, nors ma
žesnių nuotikių iš gyvenimo 
ir pa matysime kur mes stovi
me. Jus jau busite matę Ame
rikos knygynų skaityklose pa
dėtą nedidelį anglų kalboje žur
nalą “Poland”, kurį leidžia Len
kų Taryba, kad publika lan
kanti knygynų skaityklas ga
lėtų pasiskaityti apie lenkus. 
Rodos tai yra nekaltas darbas, 
bet “prošepanaP* neapseina ne- 
irodinėję angliškai skaitančiai 
visuomenei, kad lietuvis yra 
niekas daugiau, kaip tik “šlėk
tos” įrankis ir tinkąs lik po 
pono pantapliu. Lenkai sten
giasi diskredituoti lietuvius vi
sokiais budais čia pat, Ameri
koje. Na, o ką bekalbėti, kas 
yra daroma Lietuvoje, kur jie 
turi tiek daug galės jodinėti 
int lietuvių sprando. Ar mes, 
lietuviai, tinkamai atsakome į 
lokį žeminimą musu vardo? Ne!

drikęs. Norisi spėti, kad gal 
tik apie 5 nuoš. musų lietuvių 
jauniklių tėra tinkamai auklė
jami, visi kiti 95 nuoš. yra pa
likti gatvinės doros globai. Vi
suomenei reikėtų pradėt dau
giau rūpintis jaunosios kartos

šalpos draugijomis, kuriomis 
bankrotas stovi už durų, jei ne 
kapitalistų, tai nariais arba vice 
versa. Reikia ieškoti išėjimo, 
kad tokios draugijos nežlugtų, 
oet gyvuotų ir augtų.

Piliečių kliubai kelia klausi
mą, kad reikia atskiro piliečių 
kliubų suvažiavimo pasitarimui 
apie politiką, Gal butų ir geras 
įniktas prie progos pasikalbėti, 
bet man neatrodo, kad piliečių 
kliubams butų reikalinga dary
ti atskirą suvažiavimą nuo Ame
rikos Lietuvių Tarybos. Pir
moj vietoj Am. L. daryba su
sideda taipgi iš piliečių ir lai
kys savo suvažiavimą apie 
rugsėjo mėnesį. Antra, Am. 
L. Taryba susideda iš parinktų 
lietuvių tarpe ypatų iš. visos 
šalies. Argi tad verta kitokį 
oanašų suvažiavimą šaukti? Ro
dos, kad ne. Bet imkime daly
ką antraip. Jeigu piliečių kliu
bai turi gerų sumanymų, kad 
ir politikoj, tai butų galima ap
svarstyti Tarybos konferencijoj 
ir, reikalui pasirodžius, įsteigti 
tokių reikalų pildymui komisiją. 
Veikdami visi sykiu, daugiau 
atsieksime.

; Del Gelenčių ir Skaudžių 
Raumenų 
Naudokite

DR. RICHtERIO 
Inkaro Rūšies

PAIN-EXPELLERĮ 
Vaiibnlenklis reginti uotas 

.S. V. Pat. Biure.
Persitikrinkite, kad Tn-

S. karo vasiba/.enklis 
butų ant pakelio

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Visose vaistinėse 
po 35c ir 70c arba.

F. AD. RICHTERACO. 
X. Berry A 8#. 5th St». 
lk.X Bro«klyn. N. Y.

Tel. 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).

4120 So. Richmond Street

Yards 4951
Mis. Anielia Jarusz-Kaushilias

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted St.

Amerikos lietuviu v 
judėjimas

Kvietimas i bendrą frontą

Jeigu mes ir atsakytume į 
tai per musų spaudą ar prakal
bas, tas vistiek nieko nereikštų, 
nes ta visuomenė, kuri skaito 
toki paliokų šlamštą, musų pa
reiškimų nematys. Kalbomis ir 
vėjo gaudymais apie musų var
do pakėlimą svetimtaučiuose 
mes nieko neatsieksime. Mums 
reikia taip pat susitarti ir iš
misti anglų kalboje gerą žurna- 
’ą, nors du ar tris syk į metus 
ir stengtis, kad tokis žurnalas 
rastųsi Amerikos miestų knygy
nuose, kur kili ir mes patys ga- 
’ėtume jį rasti ir pasiskaityti. 
Tai butų musų vardo pakėli
mas, musų pirmynžanga ir kar
tu apsigynimas nuo “prošepa- 
nų.” Jeigu mes galėtume ang
liškai kalbančiai visuomenei iš
dėstyti musų kilimą, dabartį,

Visos Amerikoje #)'vu°jan* I būdą, kultūrą, atsižymėjimą,— 
cics lietuvių organizacijos, pa- įžodžiu visa musų gyvenimo ra- 
šnipinės, dailės draugijos, pi- L Kas pritaria?
liečiu, atletų, sporto kliubai, | , , ... . . , .. . ” . . . . I Antram pavyzdžiui imkimebiznierių sąuingos, rateliai, kuo- . , • , .. *. ‘. , , x Ikad ir sekanti nuotiki. Bostonopos, kurių gyslose dar teka lie-1, . . . ; ...v. . ” . , . v. I Lietuvių Vaizbos Butas gavo at-tuviskas kraujas, vra kviečia-1 , . .. , , . I sisaukima (rastu ir per pasiun-mos nieko nelaukus prisidėti I. .. ,. ... . ... I tini) nuo Massacnusietts Generalprie Amerikos Lietuvių lary-l,. ., ...... . • ... i Hospital, kad lietuviai padarytųbos. Principai, kuriais taryba L .. , , ,. x., .. . .... ... ;. I kampaniją tarpe savo tautiečiųlaikosi, yra priimti Visuotino I. . . f . . . • . •.. , . . . o . „. . Iir parinktų pinigų tos įstaigosAmerikos lietuvių Seimo Plu- I 1 . . .. '
.„j i i ••• • x rr-. I paramai. XI. (i. II. turi <lau-ladelpnnoi ir patvirtinti Tary-| . . . . . . .., ... o ,, | ?iau pinigų niekad jis gali su-
bos konferencijoj, Brooklyne. A . .. . , .... t vartoti, bet čia klausimas n-I* undamentaliai Tarybos tiks-1 r ., , . ... Lšasi ne ligonbučio turtingumu,
lai vra tilpę spaudoje anksčiau. L. ir ... . ., . , , M. G. H. pasiuntinys savo atsi-Jeiguskam dar neaišku, tokie I. , .. .,. , .. . Išaukime nurodė, kad lietuviaigalėtų gauti kopija ar paniški- , c . . .r . \ , . gyvenantys Suv. Valst vartojanimą is Am. Liet, tarybos- sek-L. . .. . , x. .\ - lligonbučius po visą plačią Ame-
ix ouaus. Iriką, prie kurių palaikymo ne-

Amerikos Lietuvių I ii yba I prisideda nei su mažiausia pa
yra vienintelis bendras llo,l*|rama. Jeigu, anot M. G. H. pa
tas, kuris stovi už demokratiš- Į siuntinio, lietuviai turėtų pana** 
ką valdžią ir smerkia fašizmą I ar nors kokią įstaigą, kuri 
Lietuvoje. Dar didesne užduo-Įpalaikoma lietuvių sukel- 
tis Am. Liet, tarybos yra tai Laįs fondais, tuomet butų jyatei- 
rupintis musų pačių reikalais Į sjnjmas
čia pat, Amerikoje. yai yra nU0ga teisybė, kurios

gali prisidėti prie Amerikos lietuviai pridengti ne- 
Liet. Tarybos. Sa,i j«u at5i°> kad ir 

lietuviai turi pakilti iš kritikos 
draugija, kliubas, L ]wnstruktyvį gyvenimo darbą, 
gal i prisidėti prie j pU8 mus prieglaudos namo

Vardan Amerikos Lietuvių 
Tarybos, kviečiu visas draugi
jas, kliubus, sąryšius, kuopas 
dėtis j bendrą frontą ir veikti 
sykiu su Amerikos Lietuvių Ta
ryba.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmas Bulletinas yra rengia
mas j spaudą. Bulletine bus 
plačiau išdėstyta Am. L. Tary
bos programas. Buletiną galės 
gauti visų draugijų, kliubų, 
kuopų ir t.t. sekretoriai ar pa
vienės ypatos, užinteresuotos 
Tarybos darbuote, kurie atsiųs 
savo antrašą Tarybos sekreto
riui. -> ...

Am. Liet. Tarybos sek r.,
I). P. Pilka,

1G32 Columbia Rd.,
So. Boston, Mass.

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

Viršuje
State

Moterys 

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki

Universal

Bank

ir morgi-

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Res. Phone Fairfax 9258 
Central 8213—8214

Forest Garfield Smith
ADVOKATAS

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

Siųskit Naujienas
Lietuvon — ta' buš
brangi dovan*

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS 

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonu Central 4411.

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

8323 South Halsted St.
TeL Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas ▼idurmiestyji 

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG. 

77 W. Washington St 
Cor. Washington and Clark 

Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Kas ir kaip 
Amerikos
Kiekviena 

sąryšys, ictc. 
Amerikos Lietuvių tarybos kai-| jcjausjmas svarstomas nuo se- 
po organizacija. Prisidėdamos | na^ bet nieko iki šiol neatsiek** 
prie Am. Liet. Tarybos, orga-La Vėlesniais' laikais pradeda- 
nizacijos susirašinėja, per savo|ma kaJbAti ir apie ligonbučio 
sekretorių ar specialiai aprink-1 reikalingumą lietuvių vardu, 
tą narį su Tarybos sekretorium I Kaip nežiūrėkime į tokius klau- 
ir praneša apie tai savo drau- Į s-jmus, bet, 
gijos 
tokis 
žiniai 
mus visuomenės reikalais.

Jeigu tokįa organizacija tu-1 toms įstaigoms. Nėra abejonės, 
ri nemažiau 500 narių, ji gali had panašių ’ *" ‘
rinkti į Amerikos Lietuvių Ta- gnVę ir kitos kolonijos, arba 
rybą vieną narį, kuris įeina ly- jeigu dar negavo, tai sulauks, 
giomis teisėmis su kitais Tary- nes laikas atėjo, 
bos nariais. Kai kur yra drau- Du viršminėti pavyzdžiai pa- 
gijų sąryšiai. Tokie sąryšiai ir rodo, kad mes’ turime labiau su- 
dabar jau veikia kaipo koloni- Į sidomėti visuomeninias klausi- 
jos taryba. Tokie kolonijų sų-linais, kurie vienaip ar kitaip 
ryšiai yra kviečiami prisidėti Ipaliečia lietuvių visuomenę 
•prie Amerikos Lietuvių Tary- Amerikoje. Apart kitko musų 

bos. jaunųjų auklėjimas tebėra pa

gyvenimas mus 
susirinkimuose. I aipgi | verste verčia eiti pirmyn. Jeigu 
narys praneša I arybos mes nesirūpinsime nieko pana- 
naujai iškeltus klausi-|§UU8 budavoti savo vardu, tuos 

pinigus turėsime paaukuoti ki-

atsišaukimų yrą

K.JURGELIONIS
ADVOKAfA« 

Miesto Ofisas
190 No. State St, Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN MINSIĄS
LAWYER*

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2553

Valandos, 9 ryto iki 8:80 vakare.
Seredoj ir PStnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.
Ln-...... —............  ■■.................. i ■■■*

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 586 
Tel. Central 6890

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

Siųskit, pinigus per 
NAUJIENAS

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 j
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600 I

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Ava.
Tel. Pullman 5950 

Specialistai Abstraktą 
Vedėjas visų teisių

ADVOKATAS
11 S. La Šalie SU Room 2091

Te. Randolph 1984—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halst«d St. Tel. Yards 0062 

•
7—9 v. y. apart Panedėlio ir 

/ Pitnyčioa.

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

Baigusi akuše
rijos kolegiją.* 
ilgai praktika 
▼usi Pennsyl- 
vanijos ligon« 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose priefe 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių Įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halstcd St.
Tel. Boulevard 7679

Phone Pullman 0621
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

233 East U5th St.
Valandos nuo 1-2 ir 6-8

Nedėlioj 10 iki 1

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

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

Ofiso Phone: Humboldt 5853 
Res. Phone: Humboldt 7408 k ....

Įvairus Gydytojai
Telephone Yardi 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 8 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 3200
-

•t -DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojai, 
chirurgas ir akuieris.

Gydo staigias ir chronilkas 11- 
vyrTj, moterų ir ▼ aik.W paęaJ I 

naujauniua metodu. X-ltay ir Ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1024 W.
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS* Nuo 10-12 plati 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakar*.

. Dienomis! Canal
Telefonai j 811 . NakeLo 

) South * hore 2238 
’ Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryt*, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:89 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN ’
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis T*I. Fairfax 6858
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Vtaimokljlmo kalnai
Chlcagoje — paltui

Metama -- - - ,r L. u. ■ , $8JH
Pusei matu — ___ __________ $4.91
Trims mlnaaiaaM----------------LM

Iditor P. OKAITIS
171t Soath Halsted Straai 

Oicago, I1L 
Talephoaa Roosevelt MM

Subacription Rateai
18.00 par year in Canada.
>7.00 per year outside of Chiaafa.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Eatered aa Sacond Claaa Matter 

March 7th, 1914, at tha PM Office 
of Chicago, III, nndar tha Mt et 
March 8rd 1879.

Chlcagoje par netifttojeei
Viena kopija.................... ........._ te
Savaitei 18c
Minėsiu! — ........     74c

Suvienytose Valstijoj na Chicagoje, 
paltui

Metams$7.09
Pusei metą_________ -- 8.M
Trims minėdama —........... 1.7b
Dviem mėnesiams 1.21
Vienam minėsiu!----------------------.71
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Metama_____________________ $8.00
Pusei meti---------------------  4.01'
Trims minėdama -.............. 2JM
Pinigus reikia siusti palto Money 

orderiu kartu su uisakymu.

ERZINA ŽMONES

Antra, ką tai reiškia “komunistai yra realistai?” Jei
gu komunistai atsižvelgia j reales (tikras) gyvenimo są
lygas, tai jie turi atsižvelgti j jas ne tik Azijoje, bet ir Eu- 
r°P°je- v

Kurios gi sąlygos Europoje daro visuotiną balsavi
mą “darbininkų mulkinimo priemone” ir kurios sąlygos 
Azijoje daro jj naudingu vargdieniams daiktu?

Gal ta aplinkybė, kad Azijos atgimstančiose tautose 
buržuazija šiuo tarpu yra revoliucinė? Bet kiekvienas ga
li suprasti, kad revoliucinė buržuazija gali greičiaus pa
daryti įtaką j darbininkus, ir pavartoti juos savo tikslams, 
negu konservatyviška arba atžagareiviška buržuazija.

O gal ta aplinkybė, kad Azijos buržuazija nėra tokia 
turtinga — neturi tiek daug laikraščių ir kitokių “mulki
nimo”! priemonių? Bet Azijos darbininkai yra dar netur
tingesni, dar silpnesni materialiu atžvilgiu.

Tad galų-gale kame gi yra priežastis, kad Azijos dar-, 
bininkams visuotinas balsavimas nėra pavojingas, kuo
met Europos darbininkams jisai esąs pavojingas?

Klaipėdos krašto gubernatorius vėl atidėjo rinkimus 
į Seimelį. Šį kartą atidėjo neribotam laikui — “kol nebus 
įtraukti į sąrašus visi turintieji teisės balsuoti”.

J rinkikų sąrašus, matyt, įtraukta dar ne visi žmo
nės, kurie yra atvykę iš Didžiosios Lietuvos ir apsigyve
nę Klaipėdos krašte. Klaipėdiečiai tur-but nelaiko jų nuo
latiniais Klaipėdos teritorijos gyventojais, bet mano, kad 
jie yra atsiųsti iš “Žemaitijos” tiktai tikslu padidinti lie
tuvių balsų skaičių. Todėl tiems ateiviams nenorima leist 
balsuot. \

4

Ar klaipėdiečiai, taip elgdamiesi, nusižengia rinkimų 
įstatymui, mes nesiimame spręsti. Bet rinkimų atidėlio
jimas vistiek nėra geras daiktas. Prie kitų valdžių to ne
buvo daroma. Nei per rinkimus į pirmąjį Seimelį, nei per 
vietinių savivaldybių rinkimus tas klausimas apie rinki
kų sąrašų tikrumą nebūvu keliamas. 0 dabar, smetoni- 
niems paėmus valdžią į savo rankas, balsavimai tapo ati
dėti jau du kartu: vieną sykį nuo kovo m. 4 d. iki balan
džio m. 8 d., antrą sykį — “neribotam laikui”.

Šitaip Kauno vyriausybei darant, klaipėdiečiams ga
li išrūdyti, kad ji eina prie visiško rinkimų ir Seimelio pa
naikinimo. O tai gali juos tiktai suerzinti.

Santykiai su Klaipėda, kurie buvo žymiai pasitaisę 
prie Sleževičiaus valdžios, tuo budu vėl genda. Lietuvai 
turint daug priešų ir mažai draugų pasaulyje, toks daly
kas yra be galo pavojingas.

ANGLIAKASIŲ KOVA

Nuo balandžio 1 d. prasidėjo angliakasių streikas 
minkštųjų anglių kasyklose, kurios randasi daugiausia 
Illinois, Indiana, Ohio valstijose ir vakarinėje Pennsyl- 
vanijoje. Į streiką išėjo apie 170,000 darbininkų.

Tuo tarpu dar neišrodo, kad susitaikymas įvyktų 
greitu laiku. Kasyklų savininkai nori numušti angliaka
sių atlyginimą, kuris iki šiol buvo sulig vadinamąja Jack- 
sonville sutartim (Jacksonville agreement) $7.50 dienai. 
Aišku, kad angliakasiai tokiam samdytojų norui prieši
nasi. Jau ir tomis algomis, kurias jie dabar gaudavo, bu
vo sunku gyventi, nes daug dienų anglių kasėjai nedirba.

Darbininkų pusėje šis streikas yra apsigynimo kova. 
Ne tik angliakasiai, bet ir kiti rankpelniai, yra suintere
suoti tuo, kad ji butų laimėta, nes jeigu vienoje darbo ša
koje nupuola atlyginimas už darbą, tai prasideda algų 
kapojimai ir kitiems darbininkams.

Gali būt tiktai vienas dalykas, būtent, tas, kad Eu
ropos darbininkus yra lengvinus buržuazijai apmulkinti!

Vadinasi, išeina taip, kad buržuazija lengvinus gali 
apmulkinti tuos darbininkus, kurie yra gerinus susiorga
nizavę, dauginus apsišvietę ir ilginus kovoję už savo kla
sės reikalus!

Jeigu taip, tai juo tamsesnis darbininkas, tuo jisai 
komunistų akyse yra geresnis.

Reikia pripažint, kad čia slepiasi ne mažas “realiz
mo” žiupsnis. Tik jis nėra darbininkiškas.

Su buržuazija tamsus darbininkai negali sėkmingai 
kovoti. Bet komunistams jie yra geri, kadangi juos yra 
lengvinus apmonyti bolševizmu. Apsišvietę, susipratę ir 
patyrę darbininkai komunistams apgauti nesiduoda. Štai 
dėl ko jie gėrisi Azijos kinais ir indusais, bet neapkenčia 
crganizuoto Europos proletariato!

* > - *

Į Apie Įvairius Dalykus j
AAAAAAAAAAAAAAAAaaAAAAAAAAaaAAA*******************

Kuomingtang arba Ki
nijos nacionalistų 

partija
žmonių Partijos įsikūrimas. — 

—Dr. Sun-Yat-sen. —Kinija 
iki 1911 m. —Revoliucinis ju
dėjimas. —Manchų nuverti
mas.—Pirmas prezidentas. — 
Dr. Sun Yat-sen užsieny j.— 
Nacionalistų principai.—Pas
kutinis atsikreipimas i ben
dradarbius.

KURIUOS LENGVIAUS APMULKINTI?

Nepersenai “Naujienose” buvo nurodyta, kad komu
nistų partija Kinijoje reikalauja visuotino balsavimo. Ta 
partija turi Maskvos popiežiaus ir kardinolų “bagaslovi- 
jimą”, todėl jos negalima laikyti “suklydusią” arba “nu
krypusią”. Maskvos viernieji pripažįsta net, kad ji esan
ti “tyresnė” už daugelį kitų Kominterno sekcijų, nes, mat, 
ji susideda iš tokio proletariato, kurio dar nesuspėjęs su
gadinti socializmas — tas, anot Mizaros, “biaurus ir šlyk
štus geltonasis kirminas, kuris ėda darbininkų judėjimą 
kapitalistinėse Europos šalyse”.

Bet tyroji, iš nesugadintų proletarų susidedanti Ki
nijos komunistų partija turi įrašiusi į savo programą vi
suotiną balsavimą, kuris, kaip žinome, yra “buržuazijos 
išmislas”, “darbininkų mulkinimo priemonė” ir “kontr
revoliucinis prietaras”. Kuo tai išaiškinti?

Anądien mes jau buvome tą klausimą pastatę mūsiš
kiems “leninizmo” pasekėjams, bet iki šiol jokio rimto 
atsakymo iš jų nesulaukėme. Vienas jų, storai išpludęs 
“Naujienų” redaktorių, parašė Brooklyno raudonųjų biz
nierių organe štai ką:

“Del jo klausimo, kodėl komunistai Azijoje reika
lauja vienokių dalykų, o Europoje — kitokių, galima 
tiek atsakyti, kad komunistai yra realistai; Visuo
tino balsavimo, .pav., jie Chinijoj reikalauja todėl, 
kad ten milionams vargdienių tasai balsavimas yra 
atimtas”.
Bet tai ne atsakymas. Visuotino balsavimo reikalavi

mas kilo juk visur,, o ne tik Kinijoje, dėl to, kad vargdie
nių minios neturėjo balsavimo teisės. Jeigu jos butų ją 
turėjusios, tai nebūtų buvę reikalo nė reikalauti jos.

Byšyj su Kinijos pilietiniu 
aru laikraščiuose vis tankiau 

iradedama minėti vardas Kuo- 
riinglang arba Žmonių Partija, 
vantoniečių priešai tvirtina, jog 
uomingtang yra niekas 

langiaus, kaip tik bol-
š ,'vikiška organizacija. Jei
gu ji nebūtų bolševi
kams palanki, tai butų nesusi- 
dėjusi su sovietų Rusija, sako 
, ie. O dabar bolševikai viso
kiais budais jai gelbsti, prista
tydami net amunicijų.

Kiek stipri bolševikų įtaka 
yra kantoniečiains—tikrai nega

nia pasakyti. Bet viena yra 
žinoma: Kuomingtang susikūrė 
:rieš 30 metų. Pradžioj tai bu
vo revoliucinė organizacija ir 
veikė slaptai. Jos vadas buvo 
icseiiai miręs Dr. Sun Yat-sen. 
ki 1911 m. Kinija buvo monar

chija, kurią valdė maneliai. Ša- 
yj siautė pasibaisėtina politiš
ka korupcija. Santykiai tarp 
kiniečių ir manchų buvo labai 
tempti. O prie viso to sveti

mos valstybes tik laukė atatin
kamos progos, kad pasinaudo- 
us Kinijos silpnumu. Tuo lai
ku Kinija buvo atsidūrusi prie 
>edugnės krašto, ir jos susmu- 
dmas m išvengiamai turėjo į- 
vykti. Kad išvengti tos katas
trofos, Dr. Sun pradėjo revoliu
cinį judėjimų tikslu nuversti 
manchų monarchijų. Revoliuci
nis judėjimas prasidėjo 1895 m. 
ir juo tolyn, tuo jis darėsi stip- 
csnis, kol, ant galo, 1911 m. 
icnuvertė manchų monarchiją. 
Monarchistiškai valdžiai sug- 
iiiužus, Kinijoj Įsikūrė respub- 
ikos tvarka.

Nuo 1911 iki 1912 m. Kuo 
Tiingtang lošė vadovaujamą rolę 
respublikos suformavime. Dr. 
Sun buvo pirmas Kinijos res
publikos prezidentas. Žmonių 
Partijos (Kuoming-tango) įtaka

buvo tiek didelė, jog Yuan Shi- 
kai, sekamas po Dr. Sun’o pre
zidentas, nutarė ją panaikinti. 
Su šimtais savo sekėjų Dr. Sun 
priverstas buvo pasišalinti į 
.Japoniją, kur jis reorganizavo 
savo partiją, kad išgelbėti Ki
niją nuo reakcionieriškų man
darinų, kurie susisuko sau lizdą 
Pekine. Nuo 1914 m. Žmonių 
Partija turėjo pergyventi keletą 
etapų, kurie įtikino lyderius, jog 
partija privalo laikytis revoliu
cinių principų.

Tie principai, sako Chang 
Wei Chin, yra tiek seni, kaip 
ir pati partija. Kinijoj jie pa
prastai yra žinomi kaipo “trys 
žmonių principai”. Tuose prin
cipuose nieko naujo nėra, ypač 
amerikiečiams, Kai Dr. Sun 
lankėsi Amerikoj, tai jo buvo 
paprašyta paaiškinti, ką reiškia 
tie “trys žmonių principai”. Dr. 
Sun atsakė: “Government oi 
the Chiiiese people, by the Gili
uose peopler for line Chinese 
people”. Išmeskite “Chinese”, 
i'- jus turite paskilbusį prezi
dento Lincolno pareiškimą.

Pirmas principas susiveda 
prie nacionalizmo, t. y. pasiry
žimo pa) mosuoti Knijos žmones 
nuo svetimšalių kontrolės. Prieš 
1911 m. Žmonių Partijos obal- 
šis buvo: “šalin maneliai!” Bet 
kai maneliai tapo nuversti, ki
niečiams teko susidurti su nau
ju pavojum japonų ir europie
čių imperializmui. Nuo to laiko 
tapo iškelta nauji obalsiai: “ša
lin imperializmas” ir “Kinija 
kiniečiams”. Paskutinis obal- 
sis aiškiai rodo kiniečių nacio
nalistišką nusistatymų.

Dr. Sun turėjo galvoje sukur
ti tikrą demokratiją. Jis stojo 
už tai, kad ne tik valdžia butų 
demokratiškai renkama, bet 
kad jos atstovai galėtų būti 
atšaukiami, jeigu Jie kuo nors 
nusidėtų. Maža to, jis plana
vo įkurti spccialę komisiją, ku
riai butų pavesta prižiūrėti val
džios atstovai. Susekus kokį 
nors prasikaltimą, komisija tu
rėtų ‘teises kaltininkus atsako 
mybėn patraukti. Tuo budu, 
sakė Dr. Sun, demokratija tar
naus ne kapitalistams, ale vi
siems žmonėms.

Nacionale valdžia, Dr. Sun 
supratimu, turėtų kreipti dėme
sio į industrinę demokratiją. 
Sunkiausią mokesnių naštą tek
tų pakelti turtingiemsiems.

1924 m. Žmonių Partija pri
ėmė platformą, kuri tapo pa
tvirtinta 1926 m. Toj platfor
moj taip kitko numatoma tokie 
dalykai: 1. sukurti savo rųšies 
Kinijos Jungtines Valstijas, ku
rios susidėtų iš distriktų (hsien); 
distriktai tvarkytus! savaran
kiai maždaug taip, kaip Ame
rikos valstijos; 2. jvesti visuo 
tinę balsavimą; 3. susirinkimų, 
organizacijos, žodžio ir spaudos 
laisvė; 4. moterims suteikti ly
gias su vyrais teises; 5. pagerin
ti darbininkų būklę, suteikiant 
darbininkams pilniausių laisvę 
organizuotis; 6. laipsniškai j- 
vesti visuotiną švietimų; 7. kon
troliuoti gamybą ir 1.1.

Tie yra minimum partijos 
reikalavimai. Kad Kuomingtang 
yra nacionalistinė partija, tai 
pats savaime suprantama. Par
tijos populiariškumas pareina 
nuo to, kad ji pasižada paliuo- 
stioli liaudį tiek nuo svetimša
lių, tiek nuo savųjų tachunų 
jungo. Kantono valdžia, kurią 
kontroliuoja Kuomingtang, paro 
dė savo sunianumą ir pažangu
mą, ko labai trūksta Pekino 
valdžiai.

M
Prie išugdymo Žmonių Par

tijos, be abejonės, daugiausiai 
prisidėjo Dr. Sun Yat-sen, kuris 
visų savo gyvenimą dirbo Ki
nijos žmonių labui. Partijos 
nariams Dr. Sun yra kankinys. 
Jo principai yra mokinami mo
kyklose. Kantung provincijoj 
net misionierių mokyklose tie 
principai dėstoma mokyklose. 
Ypač dideles svarbos priduoda
ma paskutiniam Dr. Sun’o pa
reiškimui, kuris skamba seka
mai:

“Bėgiu keturių dešimčių me
tų aš [Dr. Sun] pašvenčiau sa
vo gyvenimą revoliucijai, kad 
iškovoti Kinijos žmonėms lais
vę ir nepriklausomybę. Mano 
tų audringų melų patyrimas į- 
tikino mane, jog tam tikslui 
atsiekti reikalinga gauti plačio
sios masės pritarimas, o taipgi 
bendradarbiavimas su tomis 
tautomis, kurios žiuri į mus, 
kaipo lygius.

“Revoliucinis judėjimas dar 
nepasisekė, ir todėl būtinai yra 
reikalinga, kad visi mano ben
dradarbiai dėtų visas pastangas, 
idant butų galima realizuoti 
mano ‘Rekonstrukcijos Planas’, 
‘Sutrauka Rekonstruktyvis Po
litikos’ ir lie principai, kurie ta
po paskelbti Kuomingtango pir
mosios konvencijos manifeste.

“Kovokite, mano bendradar
biai, dar su didesniu pasiryži
mu dėl sušaukimo žmonių kon
vencijos tautos problemų iš
sprendimui ir dėl panaikinimo 
neteisingų sutarčių su svetimo
mis valstybėmis.”

(Pasirašo) Sun Wen (Sun 
Yat Šen.).

Iš viso to matyti, jog dabar
tinis bruzdėjimas Kinijoj yra 
tiesioginės nacionalizmo pasė
kos. —K. A.

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, 111.

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”. Jsigykit 
“Gyvenimą!”

Prenumerata metams ........ $2
Pusei metų ............................. $1
Kopija ............. m..................... 20c

...........................- ■ ................... ............ .................. ' —

į~ ' v apsisvargto už ką balnoti. Jei-

SkaitytojųBalsai
[Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] ’

b..................................... i. i J

Ar davatkauti?
Iki šiol lietuviški socialistiški 

laikraščiai Amerikoj nedrįsdavo 
imti apmokamų republikonų ir 
demokratų skelbimų. Jei kada 
tilpdavo kokis mažas tų parti
jų kandidatų skelbimais, re
daktorius ir leidėjas buvo smer
kiami kaipo parsidavėliai. Ko
dėl taip buvo? Todėl kad pas 
socialistus plaukė didelis skait
lius da mažai klasiniai susipra
tusių, da negana apšviestų dar
bininkų, kurie neveltui karo 
audrai užėjus, didžiumoj nudar
dėjo pas komunistus. šitokie 
žmonės buvo pratę davalkauti 
būdami kunigų globoj ir, atėję 
į socialistų organizaciją, nega
lėjo taip greit nusikratyti se
nojo įpročio. Daugelis jų buvo 
socialistiški davatkos, o ne so- 
cialistiski galvotojai. Vieni jų 
ir šiandien tebedavatkauja, tik 
jau pas komunistus, kiti grižo 
prie klebono.

Visi lietuviški laikraščiai hų 
davo kimšte prikimšti įvairių 
humbugiškų skelbimų. Nege
riau buvo ir su socialistų laik
raščiais, tik pastarieji da ven
gė republikonų ir demokratų 
skelbimų, šitie jiems buvo ne-

uzNau i ienos įduių skelbimą, 
I ad lietuviai turi rytoj pasi
karti, tikrinu, nesikartų nė 
vienas, nes Naujienų skaityto
jai moka patys protauti, bet jei 
Vilnis ar Laisvė tai padarytų, 
lai gal ant rytojaus ir neliktų 
kam kelti sviete revoliucijos, 
nes visi komunistai kabotų. 
They know their onions, todėl 
ir bijo dėti Dile koki skelbimą. 
Bolševikams skelbimas — tai 
svarbi literatūra. Neveltui Vil
nies ir Laisvės redaktoriai jau 
nuo senai knisosi po Naujienų 
j kclbimų filosofijas ir teorijas. 
Stro.šni literatai!

Skelbimai nenustato laikraš
čio pakraipos; jie nėra redak
cijos darbo dalis (O gal bol
ševikų redaktoriai ir skelbimus 
redaguoja?). Bet šito liolševikų 
ignorantai nesupranta. Skelbi- 
jųai neša dalį įplaukų, reikalin
gų laikraščio leidiniui. Partijų 
kandidatų skelbimai nėra kri- 
minališki, nė begėdiški. ,

Aš sveikinu Naujienų mana- 
>erj už davatkavimo atmetimą 
ir redaktorių, kad neuždraudė 
dėti skelbimus, kurie neš pelno, 
o blogo nieko nepadarys. Aš 
tikrinu, kad Naujienų skaityto
jų tarpe jus nerasite davatkų ir 
nė vienas musų nebus suklai
dintas skelbimais balsavimo 
dienoj.

Naujienų skaitytojai moka 
protauti ir patys dalykus svars
tė ir sprendžia.—Prosytojas.

košer.
Ir skaitytojai lietuviškų laik- 

laščių praeityj buvo nedaug 
prasilavinę žmonės, nemokanti j 
savarankiai orientuotis, tikėjo 
Lile kokiems skelbimams, todėl 
socialistiški laikraščiai nedėda
vo republikonų ir demokratų 
skelbimų, kad nesuklaidinus 
skaitytojų. Net ir dabar jeigu 
Vilnis arba Laisvė įdėtų tokius 
skelbimus, visi tų laikraščių 
skaitytojai ir visi komunistai 
birtsuotų už tą, keno skelbimą 
mato savo laikraštyj, nes šituos 
laikraščius skaito da gana dur
ni, neišsilavinę, neapsišvietę, 
savarankiškai protauti nemo
kanti žmonės. Socialistiškų ir 
kitų pažangių lietuviškų laik
raščių skaitytojai jau yra iš
augę iš šito durnumo. Skelbi
mais jų pažiūrų nepermainysi; ' 
valdininkų rinkimuose jie patys i

KORNAI

Prašalina Skausmą Tuoj
Be laukimo—viena minutė po uždė
jimo. Dr. Scholl’s Zino-pads ir 
skausmas pranyks. Kuomet komas 
išgydomas jis ncatsinaujina. Jei 
nauji čeverykai erziną tą vietą. 
Zino-pad pataiso viską. Senas būdas 
pjaustymo korny abra vartojimas 
rūgščių yra pavojingas.

Dr. Scholl’s Zino-pads yra saugu*, anti- 
septiškas, apsaugojantis, gydantis. Jie pra
šalina komų priežastis—trinim.i ir spau
dimu čeverykų. Aptiekose ir ieverykų 
krautuvėse. Kainuoja tik biskj.

DrSchoH’s 
Zino-pads 
Uždekit vieną ir skausmas pranyks

Lietuviai Daktarai
---- ----------- ----- 1

Ofiso ir Bes. Tel. Boulevard 6913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. Wallace Street

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 0678

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidenc. 6640 S. Maplewood avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

■ h i i ■ ...... — . „J

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė.

1. Kenvvood 5107
J J J nL'° ikt I I vai. ryte. 

Va an os | nuo jįj g vakare

Dr. A. J. KARALIUS
lydytojas ir Chirurgas

S. Morgan St.
Chicago. III.
Boulevard 2160

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

3303

1579 Milvavkee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988
Namų telefonas Spaulding 8683 

Ultravlolėtinė iviesa ir diathermia 
V__________________________________

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

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

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.
Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. VV’estern Avė.

Tel. Lafayette 4146
Valandos 1 nU0 9 iki 11 v< rytoValandos į nuQ 6 ikį 9 yaL vak>

DR. M. T. STRIKOL.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4691 So. Ashland. Tel. Booheard 
7820. Kės., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedilioj 19 iki 12 d.

Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis _
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashiand Avė. 
Ant Zaleskio Aptkeko* 

CHICAGO, 1LL.

Res. 6600 So. Artcsian Avė.
Pbone l’rospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

J 821 So. Melst*<1 St 
Chicago, III.
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Apiplėšė
Astuoni ginkluoti plėšikai 

prie Michvay ir 1. (L geležinkelio 
tilto pastvėrė Ne\v Yorko bran- 
gmenų firmų atstovų P. A. 
\Vettstein ir jo paties automo
biliu nuvežę j j prie 40 ir Cottage 
(irovė gatvių, išstūmė iš auto
mobilio ir nuvažiavo su $40,- 
000 vertės branginenų.

Lietuvis sužeistas 
automobilio

Mrs. Charles Bliss, 0551 Yale 
avė., tapo areštuota ir apkal
tinta už užpuolimų su automo
biliu už tai, kad ji suvažinėjo 
ir sunkiai sužeidė lietuvį An
tanų M oi įkaitį, 50 m. amžiaus, 
3232 S. Emerald avė.

šiemet automobiliai užmušė 
jau virs 200 žmonių.

Areštavo 9 gangsterius

Policija pereitų sekmadienį 
mėšlavo trijose vietose dvy
nius ginkluotus gansterius, ku
rių keturi buvo iš Bridgeporto, 
jų tarpe vienas lietuvis Joseph 
Stauk, 3215 Auburn avė., kuris, 
pasak policijos, esąs pasižymė
jęs plėšimais.

Mildos Teatras
3140 So. Haisted St.

Seredoj ir Ketverge, Bal. 6tų ir 7tą 
THE GAY OLD BIRI) 

With 
Louise Fazenda 

Jack Hoxie 
in

RAMBI.1NG RANGER 
Ir vodevilius

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. Sudrik
Pianu Krautuvė

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

Nušovė plėšiką

Prie Crovvford ir Augusta 
gatvių policija suėmė du nu- 
žiurėtinus vyrukus, kurių vie
nas bandė pabėgti, kada buvo 
šaukiamas policijos vežimas. 
Bet pavijo jį policisto kulka, 
kuri jį nudėjo ant vietos. Nu
šautasis tebėra neidentifikuo
tas. Suimtasis pasisakė esąs 
John l’ryza, 31 m., 1433 Emma 
SI. Pasirodė, kad abu buvo api
plėšę Boydfl Dairy Co., 4224 W. 
Chicago avė., kur jie surišo 
sargų ir išsprogdino seifų, pa
imdami virš $1,000 pinigais. 
Pas suimtąjį tuos- pinigus ir 
rasta.

Iš keršto nušovė moteri
James Manuel, taksikabo šo

feris, peršovė ir mirtinai su
žeidė Mrs. Lucile Mitchell Ko- 
binson, 21 m., taipjau taksika- 
bo šoferio žmona, pastarosios 
kambary Senate hotely, 14 17 
E. 51 SI. Paskui ir pats persi
šovė. Po kiek laiko abu mirė 
Illinois Central ligoninėj. Spė
jama, kad jis padarė tai iš 
keršto, nes ji buvo jį arešta
vusi už pavogimų jos kailinių. 
Paliktame nepabaigtame laiš
ke savo draugams ji sako, kad 
'bi jos jis niekad neturėjęs pi
nigų ir galiaus ji pasodino jį 
•kalėjiman, nes jis visados bu
vęs geras žmogus. Jis todėl pa
taria visiems šalintis moterų.

Užsimušė darbininkas
Michael Lawler, 40 m., 2152 

Cleveland Avė., langų plovėjas, 
nukrito nuo 5 augšto beplauda
mas Augustana ligoninės lan
gų ir užsimušė ant vietos.

S p o r tas
POŽĖLA LAIMĖJO

Vakar dzūkas atkando dan
tis. Jis pralaimėjo « ristynes; 
toks buvo “referee” Masono 
nuosprendis.

Pirmiausia Norkus parodė ke
letu triksų iš sunkiosios atleti
kos. Jis tai atliko labai gerai. 
Neatsirado nei vieno, kuris bu
tų galėjęs tai padaryti. Iš tiesų 
“dėdė” Norkus yra geležinis 
žmogus.

Jack Sherry ritosi su “lauki
niu” greku Toolos. Nors Toolos 
spardėsi, draskėsi, mūsosi, bet 
Sherry į 40 nainutų paguldė jį 
du kartu.

Šilką ritosi su South Chica- 
gos čempionu. Nors Šilką ir ne
buvo paristas, bet South chica- 
gietis buvo paskelbtas laimėto
ju, nes jis visa laikų ėmė vir
šų.

Paskutinėj poroj ritosi Požėla 
su Bancevičium. Ėmėsi taip, 
kad net kaulai braškėjo. Devy
niolikai minučių praėjus, Požėla 
nutrenkė dzūkų ir laimėjo pir
mų susikirtima. Antrų kartų 
ritosi 17 min. Požėla iš dzūko 
padarė malūno, o paskui abu 
sugriuvo ant matraso prisvaigę. 
Referee po dviejų minučių per
traukos pareikalavo, kad dzū
kas ristųsi. Pastarasis atsisakė 
ir “nukvitino”. O kadangi yra 
toki taisyklė, kad ristikas, ku
ris atsisako ristis, skaitosi pra
laimėjęs ristynes, tai “referee” 
paskelbė, jog Požėla yra laimė
tojas. — R.

IŠ POLITIKOS LAUKO
NORI SUVALDYTI POLICIJĄ

Demokratams, kurie valdo 
visų rinkimų mašinų, išreikala
vus specialiu prokuroro ir giapd 
jury, taipjau paskelbus, kad 
keli šimtai policistų, apgink
luoti kulkasvaidžiais ir šautu
vais, dabos balsavimo vietas, 
kad buk neleidus Thompsono 
mušeikoms veikti, republikonai 
irgi atsikreipė prie teismo, pra
šydami išduoti injunetionų prieš 
mayora Dover ir policijos vir
šininkų, kuris suvaldytų polici
jų ir neleistų jai terorizuoti 
balsuotojus. Reikalaujama už
drausti policijai daryti areštus 
kitaip, kaip vien su varantais, 
arba be varantų tik tokiuose 
atsitikimuose, kada pats poli- 
cistas matys areštuojamojo nu
sikaltimų, bet ir tame atsitiki
me prieš areštuotąjį tuojaus tu
ri būti pastatytas kaltinimas, 
šis reikalavimas injunetiono 
buvo paduotas po to, kaip po
licija neteisėtai užvakar areš
tavo kelis šimtus Thompsono 
šalininkų.

Dar niekad nebuvo taip 
įtempta padėtis prieš rinkimus, 
kaip dabar. Abi pusės prie jų 
rengiasi taip, kad tarsi Chica- 
goj gyventų kokiu tai nesuval
domi žmonės, kurie ne balsu, 
bet ginklu bandys išspręsti ma- 
yoro rinkimus, (irumojimai pi
lasi iš abiejų pusių. Demokra
tai išgavo iš teismo susiaurini- 
my teisių republikonų proku
roro ir šerifo,’ kad buk repub- 
likcnai rengiasi pagelba mušei
kų laimėti linkimus. Prokuro- 
tas Cro\ve gi viešai priminė 
Deveriui, Brcnnanui ir kitiems 
demokratu bosams anarchistų 
bylose nuosprendį, kad tie, ku
rie sukursto riaušes, yra atsa
kom ingi už visas įvykusias to
se riaušėse žmogžudystes. Pa
dėtis tiek rusti, kad į Chicago 
atvyko milicijos vadai pasitar
ti kokių žingsnių stvertis, jei 
bus reikalo, ramumo išlaiky
mui Chicagoje.

Republikonai savo skunde 
sako, kad jiu sužinoję apie po
licijos ir demokratų suokalbį 
tuoj prieš rinkimus areštuoti 
visus republikonų darbuoto
jus, balsų dabotojus, balsavimo 
prižiūrėtojus ir kitus žymesnius 
vadus ir paskui juos laikyti ka
lėjime be jokio kaltinimo prieš 
juos, iki užsibaigs balsavimai.

Republikonai sako, kad de- 
mokratai nesitiki laimėti rin
kimus teisingu balsavimu, tad 
nori laimėti nors suktomis prie
monėmis.

Balsavimo vietos šiandie bus 
atdaros nuo (i vai. ryto iki 1 
vai. po piet. Žinoma, niekas 
negali tikrai pasakyti kas lai
mės šiandie, bet kaip išrodo, 
daugiau šansų laimėti turi 
Thompsonas, negu kad Deveris.

GUB. SMALL UŽ 
THOMPSONĄ

Gubernatorius Small vakar 
viešai išėjo už Tliompsoną. Jie
du jau senai nesutiko ir Small 
šalininkai pastatė savo kandi
datu į mayorus Roibertsonų. 
Buvo tikimųsi, kad j j rems pats 
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Small, bet kada Robertsono ša
lininkai pakvietė jį atvykti j 
Chicago kalbėti už Robertsoną, 
tai Small atsakė, kad jam ne
dera maišytis į Chicagos poli
tika, be to jis, kaipo republiko- 
nas. turi pasiduoti partijos 
nuosprendžiui ir remti tų kan
didatų, kurį republikonai vi
suotinu balsavimu nominavo, 
taigi Tliompsoną. Tokiu budu 
Tliompsoną remia dabar visos 
republikonų frakcijos, 'lai yra 
pirmas atsitikimas tarp Chica
gos republikonų per pastaruo
sius 12 metų, nes visų šį laiką 
republikonai smarkiau niovėsi 
tarp savęs, negu kad su de
mokratais.

*
LIETUVIU REAL ESTATE 

TARYBA UŽ THOMPSONĄ

Lietuvių Real Estate Tary
ba., prie kurios priklauso visi 
žymesnieji lietuviai real ('stati
ninkai Chicagoje, savo bankie- 
te vienbalsiai nutarė remti 
AVilliam Hale Thompson kan
didatūrų į mayora. Tų nutari
mų daryba padarė po visapu
sio apsvarstymo, nes Taryba 
yra išrinkusi ir politinio veiki
mo komitetą, i kurį įeina S. J. 
Dargužis, M. Stulpinas ir K. J. 
Macke, 'karybos pirmininkas, 
ir to komiteto uždaviniu buvo 
nuodugniai ištarti, kuris kandi
datų butų lietuviams ir visai 
Chicagai geresnis. Komitetas, 
o paskui ir visa Taryba nera
do geresnio kandidato už 
Llicmpsonų ir vienbalsiai nuta
rė jį remti. Apie tų Tarybos 
nutarimą p. Dargužis pranešė 
ir pačiam kandidatui Thompso- 
nui.

Tarp Ghicagos 
Lietuviųį

Iš Sesučių Munšaiuučiy
Tai jau Tris Sesutes Munšai

nutes pamatėm. Pereito sekma
dienio vakare prisirinko pilna 
Lietuvių Auditorija “Birules” 
rėmėjų ir svečių, kad pamačius 
ta senai laukta “Džiaziška 0- 
perą” ir dabar tenka apie tai 
pakalbėti.

Trys Sesutės Mjinšainįiitės 
davė publikai daug gardaus 
juoko ir gerai suderintų daine
lių, ir žodžių, ir pavyzdžių kaip 
kartais jaunimas linksminasi 
su pagelba munšaino, ir pui
kių pašaipą tam durnam pro- 
hibicijos įstatymui, bet tikrojo 
typo tos musų slaptosios “indu
strijos” neparodė. Munšaino iš- 
dirbėjų ir pardavėjų typai pa
viršutiniai yra žinomi dauge
liui žmonių, bet giliau į juos 
dĄr niekas nėra pažvelgęs ir 
pabandęs padaryt iš to artistiš
ka vaizdą. Kompozitoriaus A. 
Vanagaičio sudarytas vaizdas 
iš Trijų Sesujių Munšainučių 
buvo dar pirmas bandymas ir 
tas vaizdas sudarytas daugiau
sia tik džiaziškos muzikos mo
tyvais, o ne naminės munšaino 
“industrijos”, žiūrėdamas į Tris 
Sesules Munšainutes galėjai ma
tyt besilinksminantį būrelį, ar 
šiaip mėgstantį pasilinksminti 

jaunimą, o ne tikn/s munšai- 
nierius.

Bet tai vistiek padaryta ge
ra pradžia. Man rodosi turint 
galvoje tą mintį, kuria turėjo 
komp. Vanagaitis rašydamas 
Tris Sesutes Munšainutes, ir 
nuodugniau įsigilinus į musų 
liaudies gyvenimą, butų galima 
parašyt tikrai puikų ir scenai 
tinkamą dalyką.

Vaidinimas ir dainavimas bu
vo neblogas, turint omenyje 
mėgėjus. Silpniau išėjo p. Ra- 
monausko “arijos”, ir silpniau 
dėlto, kad jis dainavo be žod
žių. Jo balsas skambėjo švel
niai, lėtai, bet žodžių suprasti 
nebuvo galima. “Birutė” Po- 
pu-ri apie Chicaigo sudainavo 
puikiai. —Reporteris Pupa.

“Trys Sesutės Munšainutes”
Pereitą sekmadienį, Liet. Au

ditorijoj, “Birulė” su Vanagai
čiu davė viena veiksmę džiaziš- 
ką “operą” “Trys Sesutės Mun- 
šainutės”. Tai savotiškas “pou- 
puri” — rinkinys liaudies, o 
taipjau ir operų dainelių, žino
ma, dainelėms pritaikant kitus 
žodžius, kurie tiktų vaidinimui. 
Kadangi dainelių melodijos bu
vo visiems žinomos, o ir vaidi
nimas ėjo labai sklandžiai, tai 
šis savotiškas veikalėlis publikai 
patiko.

Vaidinime dalyvavo V. Bige- 
liutė, Z. Krasauskienė, V. Vol- 
teraitė (jos ir buvo tos “Trys 
Sesutės Munšainutes”), J. Ke
mėšis, A. Vanagaitis, J. Juška, 
J. Pagareckas, J. Ramanauskas 
ir daug kitų.

Po pertraukos sekė Birutės 
choro dainos ir A. Vanagaičio 
deklamacija “Artistas”, o po to 
— šokiai.

Publikos buvo daug ir visas 
vakaras praėjo labai linksmai. į

Buvęs.
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Rūgštumai Viduriuose
“Phillips Milk of Magnesia”

Geriau negu Soda
s}

Vietoje sodos nuo dabar pra
dėki t vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rūgštumų, acid, gasų viduriosej 
ir palengvinimas ateis tuojau.

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

Phones Humboldt 4532—0506
KAPLAN PIRTIS

Rusiškos, Turkiškos ir vanos visokios 
rųšies

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage A v. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayetto 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 4d Ct, Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS 
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už-1 
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

— —.................— J

J. F. R ADŽIUS
Pigiauia* Lietavis 

Graboriaa Chicagoje 
laidotuvėae patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
•tėa. /

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

SKYRIUS: 
3238 S. Haisted St

TeL Blvd. 4063

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja į daik
tą. .

Jej spaudos raštas išrodo dvigu
bas. w

Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jupis reikia 
akinių.

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 8 augitaa 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebekit mano iškabos

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vaka
ro. Ned. nuo 9 ryto iki 11:30 dieną

Naujienų Spaustuve 
. Unijini Spaustuvi.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS 

Akiniai S4 ir aagftčiaa

S AKIU SPECIALISTAS 
kuris

LI
Palengvins akių Įtempimą, 

esti priežastimi galvos skaudijimo, 
svaigimo, aidą aptemimo, neivuotu- 
mo, skaudamą akių karitj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, • parodančia ma 
žiląsias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama 1 mokyklos vaikus. Val.i 10 
Ud 8 vai. Nedilloj 10 fld 1 vaL p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boal*vard 7S89

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Per daugeli 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
mų 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- specialistas 
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, 

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

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- 
1/ą. Tas darbas yra gavimas 
reikalingų dokumentų. Delei 
kelionės yra reikalingi sekami 
dokumentai:

Lietuvos piliečiams reikia:
1. Gimimo metrikų (kas turi 

senų paspoi’tų, metrikų nerei
kia). Jei keliauja vedusi pora 
vienu pasportu, reikia vedybų 
liudymo.

2. Lietuvos užsienio paso ir 
vizos.

3. Leidinio sugrįžti.
4. Jneigų taksų užmokėjimo 

pakvitavimo.
Visi šie dokumentai reikia 

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

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

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

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

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

Visais kelionės reikalais 
kreipkitės į Naujienas.
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Tarp Ohicagos 
Lietuvių

Kamilijos Jozevskaitės 
koncertas

Patieks visai naują programą.
Dalyvauja J. Kudirka ir P.

Ateinantį sekmadienį, balan
džio 19 d.. Lietuvių Auditorijoj 
p-lė K. Jozevskaitė duoda mums 
naują programą, kuris susidės 
iš dainų bei didelių kurinių, da 
musų koncertuose negirdėtų. 
Tiigi bus malonu -ir naudinga 
muzikos mylėtojams išgirsti.

Trio iš “Fausto”
ši kartų vieton smuikininkės. 

Jozevskaitė turi asistentuojantį 
artistų iš vietinių, žinomą basų 
Povilą Stogį; kuris apart išpil- 
dimo keleto numerių programo
je, paskui dalyvauja garsiame 
trio iš “Fausto” operos. Tai yra 
nepaprastai gražus kurinis, ku
ris bus išpildytas pirmą kartą 
musų koncertuose. Čia reikia 
jau tikrų balsų, geros ir nugš- 
tos technikos pasiekusių. Mes 
tą rasime pas p-lę Jozevskaitę, 
J. Kudirką ir P. Stogį 
naujienybč ir reiklų 
išgirsti ir įkainuoti

Chicagiečiai bukit

NAUJIĘNOS, Chicago, III, Antradienis, Baland. 5, ’27

| už ąu taisymų jo tonsilų, 
ko, kad dabar stosiąs' j 

’kaip naujas žmogus.

ir sa-
darbą

Bridgeportas
Pereito šeštadienio naktį ke

turi plėšikai buvo užpuolę Lie
tuvių Golfo Kliubų ir apiplėšė 
keletu ten tuo laiku buvusių 
žmonių, iš kurių paimta arti 
$1,000 vertės verteiiybių. Kliu
bas buvo baigiamas kraustyti 
į naują vietų ir niekurii jo na
rių buvo suėję pasiimti pasku
tinius (Įniktus ir atsisveikinti 
su senąja vieta, kuomet auto
mobiliu atvažiavo plėšikai, įsi
gavo i vidų ir apiplėšė keletą 
kliubo narių golfininkų. —S.

Lietuvių “chain” sankrovos
Ikišiol visos “chain” sankro

vos buvo išimtinai svetimtau
čių rankose. Bet pastaruoju lai
ku susilaukėm ir lietuvių 
“chain” grosemių. Tai yra 
Continental Tea Co., kuri ati
darė savo sankrovą ir Bridge
porte 3320 S. Halsted

Kita Continental Tea 
sankrova yra VVest Side, 
22 ir Leavitt galvių, bet 
tu laiku busią atidaryta ir
ginu tos kompanijos sankrovų.

Kompanijos r 
vra p. l.esnickas

Co. 
prie 

gn'i-

Tai bus 
kiekvienam 
jų pasiun

koncerte

čia aš prašysiu, kad chicagie- 
čiai atkreiptų ypatingo dome
sio į šį koncertą, nes tai pirmu
tinis atsitikimas musų koncer
tų rengimo istorijoj, kad tam 
tikri žmonės su blogais tikslais 
dėlto, kad artistė Kratis nedaly
vavo jų surengtame “jomarke”, 
viešai apšaukė boikotą ir ypa
tingai moterei, kuri yra tikra 
artistė ir verta kiekvieno žmo- 
tųaus nuoširdaus pritarimo ir 
paramos. Todėl mes visi su- 
sirinkę parodykime tiems vi
siems fanatikams, kad jų boiko
tai, intrygos ir puolimai nie
kuomet nieko nereiškė ir dabar 
nereiškia. Artistas turi būti 
laisvas neprigulėti nuo kokių 
ten partijų ir p-lės Jozevskai
tės pasielgimas yra sveikinti
nas, kad neduoda savo talentą 
išnaudoti jų mizerniems tiks
lams. Taigi visi bukime 
koncerte. — D. M.

šiame

Art. Babravičius pasveiko
Džiaugiasi operacijos pasekmė

mis ir 
Labai 
son’ui

rengiasi prie koncerto, 
dėkingas l)r. Steffen- 
ir Dr. Naikeliui.

Atlaikęs sunkią Operaciją, 
musų dainininkas, J. Babravi
čius, per trejetų savaičių beveik 
visiškai pasveiko ir jau rengia
si prie koncerto. Jo koncertas 
įvyks gegužio <8 d., Lietuvių 
Auditorijoj.

Ponas Babravičius yra labai 
gerame upe. Sako, jis jaučiasi 
nt palyginamai geriau, negu pir
ma ir dainavimas pasidaręs 
jam daug lengvesnis, kadangi 
gali liuosai kvėpuoti nosimi, ką 
pirma galėjo tik su vargu. Jis 
reiškia dideli dėkingumą Dr. 
Steffenson už gerų operacijų ir 
nuoširdžius patarimus. Jis reiš
kia dėkingumų ir Dr. Naikeliui

SULAIKYKIT SLOGA 
KOL NEPERVĖLU

Red Cross Plaster’is teikia 
greitę smagumą

vedėju

eida-
32 ir

Pereitą ketvirtadienį 
mas į krautuvėlę prie 
!>r. raki avė., sutikau išeinant 
iš jos laisnių inspektorių, ku
ris praeidamas pastebėjo man: 
“It’s too mucli noise in this 
joint.” Vos spėjau ko reikia 
nusipirkti ir išeiti į gatvę, kaip 
atpiškėjo į krautuvėlę policijos 
vežimas ir prisikrovė jau pu
sėtinai įkaušusių “probišenų” 
(kaip kad Bridgeporte 
naminėlės mėgėjus).

Taigi krautuvninkai 
atsargus su
inspektoriais ir 
kius neleiskite 
kelti triukšmo.

vadina

bukite 
laisnių 

atsilan-
visokiais

jiems
•prol.išenams

Japu-Jahnis

CIASSIFIED ADS
Kas, ką, kur, kaip ir kada 

rengia, veikia ar kviečia

Announcements
___________ Pranešimai____________

Cicero. — Naujienų atstovas Ci
cero, p. E. Lukoševičius, permainė 
savo gyvenimo vietą. Kas norite 
Naujienas gauti į namus, ar šiaip 
visokiais reikalais, kreipkitės į 
Naujienų ir Keleivio stotį, 1405 So. 
49th Avė., Cicero. P-as Lukoševi
čius gi gyvena: 1308 S. 50th Ct., 
Cicero.

Bridgeport. — Saldžiausios širdies 
V. Jėzaus mėnesinis susirinkimas 
įvyks antradienį, balandžio 5 <1., 1927 
m., 7:30 vai. vak., Liet. Auditorijos 
salėj, 3133 So. Halsted St. Visi na
riai esate kviečiami pribūti, nes ran
dasi daug svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi atsiveskit draugų dėl prisira
šymo. Kviečia

— A. Bugailiškįs, Rašt.

Roseland. — Balandžio 5 d., 7:30 
vai. vakare, Aušros knygyne, 10900 
So. Michigan Avė. įvyks Lietuvių Inv 
provement and Benefit Kliubo mėne
sinis susirinkimas. Bus svarstoma 
paprasti reikalai. Visi kliubo nariai i 
atsilankykite, ypatingai tie nariai ne-: 
pamirškite, kurie dar neužsimokėjote' 
mėnesinius mokesčius ir pomirtinę.

— J. Tamašauskas, Sekr.

20th Ward Liet. Polit. ir Pašelpos 
Kliubo, mėnesinis susirinkimas įvyks 
seredoj, bal. 6, 7:30 vai. vak., Jul. 
Savicko Svet., Union ir 19th St. Vi
si nariai bukit laiku.

— Valdyba

Roseland. — Liet. Scen. Myl. Rat. 
susirinkimas bus šį vakarą, 8 vai., 
Strumilos Svet. Visi nariai malonė
kit atsilankyti. — Valdyba

Bridgeport. — Jaunuolių Orkestro 
mėnesinis susirinkimas įvyks šian
dien, balandžio 5 d., Mark White 
S(|uare, 30th ir Halsted St., 8 vai. 
vak. po praktika. Visi jaunuoliai ir 
tėvai susirinkite laiku ir nepamirš
kit atsivesti naujų narių prirašyti.

— Edys Grušas, Vice-Pirm.

Neatsargu duoti slogai pereiti be 
jokios atydos. Influenza arba plau
čių uždegimu gali baigtis. Jeigu tu
ri slogą arba jauti ją ateinant, vei
kit skubiai. Gaukit tą seną ištikimą 
greitai veikiantį Johnson’s Red Cross 
Kidney Plaster ir uždėk ant krutinės, 
šis stebuklingas pagelbą nešąs plaste- 
ris yra dvigubo dydžio paprasto pla- 
sterio, ir neskylėtas. Patogus vartoti. 
Duoda veik urną pagelbą — šildo, pa
lengvina, saugoja-gelbsti palengvinti 
sukepimą ir sujudinti cirkuliaciją. 
Prašyk vaistininko didelio Johnson’s 
Red Cross Plaster su raudona flane- tarimo, 
le užpakalyje. — K. J. Demereckis, Rašt.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

Announcements 
Pranešimai

North Ridės Draugijų delegatų su
sirinkimas įvyks seredoj, bal. 6, 8 
vai. vak., Liuosybčs Svetainėj.

— Komitetas

“Birutės” Choro dainų pamoka 
įvyksta šį vakarą, Mark White Par
ko Svet., K vai. vak., eina prisirengi
mas prie Jubiliejaus. Visi bukit.

' — “Birutė”

PAMOKINANTI LEKCIJA
DR. MARGERIS skaitys labai žin

geidžią ir pamokinančia lekcijų temo
je,' “PROTO IIYGIENA”. Lekcija 
įvyks nedalioj, balandžio 10, 10 vai. 
ryto, Lietuvių Auditorijoj. Malonėki
te • visi mokslo mylėtojai atsilankyti, 
širdingai kviečia

GYVENIMO DRAUGAI

S. L. A. 36 k p. mėnesinis susirin
kimas įvyks seredoj, balandžio 6-tą 
dieną, K vai. vak., Chicagos Lietuvių 
Auditorium, 3133 So. Halsted St. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti susi
rinkime ir laiku.

— S. Deikus, Sekr.

REIKIA agentų į Real Estate ofi
są pardavinėti na/nus ir lotus. Gera 
vieta dėl uždirbimo pinigų, gražus

Personai
Asmenų Ieško

ALEKSANDRAS Dulkus (ką 
tik sugrįžęs iš Lietuvos) atsi
šauk kaip gali greičiau, be ga
lo svarbus reikalas tavo naudai.

901 W. 33 St.
Yards 1669

EXTRA! Paieškuu pusininko į 
Meat Markei biznį arba parduosiu 
visą, cash biznis. 7103 S. Ručine 
avė.

J IEŠKAU partnerio, cash reikia 
$4000 iki $15000. Hemlock 1006.

PAJIEŠKAU savo moteries Marga- 
retos Dougnas, gyveno Racine, Wis., 
ji apleido mane 1920, noriu sužinoti 
kur dabar gyvena, ar mirus. Kas ži
note apie ją praneškite Paul Doug
nas, pašte Randelis, kaimas Garkunų, 
Lithuania, arba

J. A. DOUGLAS
2742 Hampden Avė.

Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo sesers Juozefos 
Maleckaitės, ji gyvena So. Omaha, 
Nebr. Ji pati ar ją pažįstanti meld
žiu pranešti jos adresą.

Brolis
JUOZAPAS MAEECKIS 

732 W. 19th Street

JIEŠKAU savo dėduko 86 metų se
numo Tony Matus. 3 metai atgal gy
veno ant 17th PI. Labai norėčiau pa
simatyti. Girdėjau, kad gyveno ant 
34th Fl. (Rožės Misiūnienės duktė).

BRONĮ S WENSL0W 
3731 Deodor Street 
Indiana Harbor, Ind.

PAJIEŠKAU Igną Užkuraitį, ku
lis 2 metu atgal gyveno Clevehinde. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar jį 
pažįstanti praneškite man jo adresą.

Brolis
JONAS UŽKURAITIS

1653 N. Washtenaw Avė.•

For Kent
STORAS ir 5 ruimai rendai, geras 

visokiam bizniui. Randasi Halsted ir 
35th St. Kaina $35.00.

Tel. Boulevard 7707

PARENDAVOJIMUI flatai: 1) 5 
kambarių, pečium šildomas, 2) 4 kam
barių, pečium šildomas, yra gasas, 
elektra, maudynės. Naujienos, Box 
No. 908.

Furnished Rooms
RENDAI ruimas dėl vaikinų. 3540 

So. Wallace St., 2 lubos priekis.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

ATYDA! Vyrai ir moterys, 
Kurie dirbate dirbtuvėse, arba ofi
suose, kaipo knygvedžiai, mecha
nikai, karpenteriai arba paprasti 
darbininkai ir t. t. ir turite norų 
pasidaryti sau ekstra pinigų, dirb
dami tik tris vakarus savaitėj prie 
specialiu darbo musų biznyj, tiktai 
2 valandas į vakarų. Gera mokes
tis. Atsiųskite arba priduokite sa
vo adresą;

Box 906 
NAUJIENOS, 

1739 S. Halsted st.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

STENOGRAFfi reikalinga į Real 
Estate ofisą. Atsišaukite:

5097 Archer Avenue

REIKIA patyrusių moterų dėl soi- 
tavimo skudurų. H. Dray, 1447 Blue 
Island Avė.

Help Wanted—Malė
* Darbininkų Reikia

Lietuvių Laisvės Kliubas laikys 
mėnesinį susirinkimą antradienį, ba
landžio 5 d., 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorium Svetainėj, 
3133 So. Halsted St. Gerbiami drau- ofisas ir ant inteligentišku pamatu, 
gai malonėsite visi laiku pribūti, nes organizuotas sistemas. Galima dirbti 
turim daugelį svarbių reikalų dėl ap- pilną laiką arba vakarais. Patyrimas

I nereikalingas. Atsišaukite:
5097 Archer Avenue

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS sales mana- 
džeris. Mokestis ir komišinas; 
turi būt su savo automobiliu, 
gera vietų dėl gero žmogaus, 
kuris gali suorganizuoti parda
vėjus dcl pasekmingo pardavi
mo. Atsišaukite

B(X)m 1007

PARDAVIMUI meat market ir 
grosemė. Pilna stako, didelis biznis, 
apgyventa svetimtaučiais ir lietu
viais; biznio daroma nuo 6 iki 8 šim
tų dolerių j savaitę, šis biznis yra 
Šautose. Parduosiu cash arba išmo
kėjimais. Yra dideli ruimai gyveni
mui. Kreipkitės dėl platesnių

Šaukit <
Wentworth 6597 

A. EWALT

žinių.

REIKALINGAS darbininkas 
prie ūkio darbo. 'Puri mokėti 
milžti karves. Geram darbinin
kui gera alga. Kreipkitės

1008 E. 93 St.
Win. Krikščiūnas-

Automobiles
Willie sedan automobilius, ver
tus $1200, parduosiu už $600 
cash iš priežasties apleidimo 
miesto. Tai yra tikras barge
nas.

2859 So. Emerald avė.

•EXTRA BARGENAS

PARSIDUODA automobilis Stu- 
debaker, naujausios mados, eustum 
sedan, su 4 durimis, 1927. Visai 
mažai vartotas. Turi būti parduo
tas j trumpą laiką, labai pigiai. 
Galima matyti dienomis arba va
karais ir nedalioj iki pietų. Atsi
šaukite:

4172 Archer avę., Chicago, III.

PARDAVIMUI Chevrolet se
dan, 1 durų, naujutėlis, visai 
mažai važinėtas. Norintis pirk
ti, matykite. Parduosiu už tei
singą pasiūlymą. 4357 S. Wasli
teliai’ avė. lafayette 1329.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

BARGENAI
Mes parduodame visokios rųšies 

geriausius rakandus pigiai. Atsilan- 
kykit ir persitikrinkit patys.

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

PARDAVIMI'V. 
ąžuolipč komodė 
tas $18, lova h’ 

3101 \\

gramofonas #10, 
$10, 3 šmotų se- 
mntrąsns $10. 
. 38 St. •

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI Steger grojik- 
lis pianas už $95, garantuotas 
pirmos klesos stovyje, taip kaip 
naujas, 50 rolelių, benčius ir 
cabinet, $50 cash ir po $10 j 
mėnesį. 6512 S. Halsted st. 1 fl.

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

1 lubos.

GROJIKLIS pianas, bargenas — 
$78. Tas pianas naujas kainavo 
$650 ir yra atsargiai vartotas. Tu
ri būt parduotas tuojau, nes mums 
reikia vietos. 1538 W. Chicago 
avė., 1 fl.

PARDUOSIU Victor fonografų, 
puikus mahogany keisai, su 37 re
kordais, už $25. Turi būti cash. 
Matykit Mr. Kundson, 2332 VVest 
Madison st.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI saldainių ir dėlika- 
tessen krautuvė. 2979 Archer Avė.

PARDAVIMUI 3 krėslu barbemė. 
Visi fikčeriai, nauji ir balti. Biznis 
išdirbtas per ilgus metus. Lysas 3-ms 
metams. Kaina nebrangi. Pardavimo 
priežastis, patirsit ant vietos. 

3704 Deodor Street 
Indiana Harbor, Ind. 

a .
PARDAVIMUI barbemė, randasi 

geroje vietoje, apgyventa įvairių tau
tų, bet daugiausiai lietuvių. 1726 So. 
Halsted St., 2 fl.

įMORTON Parke pardavimui 
bučerne ir grosernė, cash biz
nis. Biznis išdirbtas per 12 me
tų. Parduosiu už $1800, 3 me
tų lysas.

1325 S. 50 Ct.

PARDAVIMUI pigiai groserne, biz
nis senas; pardavimo priežastis liga. 
8436 So. Gilbert Ct., Tel. Triangle 
3558.

PARDAVIMUI Restauranas, geras 
biznis ir gera vieta. Kas norit tokio 
biznio, nepraleiskit progos. Pigiai. 
Priežastj patirsit ant vietos.

Atsišaukite:
726 West 18th Street 

Tel. Canal 1603

, t

PARDAVIMUI pigiai groser- 
nė. Geroje apielinkėje, tarp 
dvieju mokyklų ir arti bažny
čios. Priežastj pardavimo pa
tirsit ant vietos.

919 W. 33 St.

cigam Storas su 
namo, parduosiu pi- 

Pardavimo priežastis — vie- 
moteris, turiu <lu bizniu ir 
lysą ant ilgų metų.

1622 So. Halsted St.
, Chicago, 111.

PARDAVIMUI 
namu ar be 
giai. 
na 
siu

Exchange—Mainai

duo-

PARDAVIMUI ar mainymui ge
ram stovyj muro namas, 5 flatai ir 
Meat Manketas, 2—5, 2—< 
kambariai. Rendos $200 j 
pečiais šildomas. Galima 
viską sykiu ar atskirai, 
bile kokį mažesnį namą, 
automobilių; agentam išmokėsiu pil
ną komišiną, namas randasi 
Side.

Kreipkitės:
A. K. MASIULIS 

1920 So. Halsted Street 
3rd floor 

Tel. Roosevelt 3469

mėnesį, 
mainyti 

Priimsiu 
lotys ar

South

MAINAU ant biznio naujų 
muro namą, 2 po 6 kamb., prie 
62 ir 
biznį 
šauk
So. Halsted st.

So. Albany avė. Priimsiu 
su namu arba be namo. 
Yards 4951, Jarusz, 3252

PARDAVIMUI ar mainymui mū
rinis namas, 3 po 6 karYib., aržuolo 
trimas, maudynės, elektra ir 1 ka
ro garažas, rendos $210 j mėnesį. 
Namas randasi 1 blokas nuo 63 St. 
ir Halsted St. Transportacija gera.

A. K. MASIULIS
1920 So. Halsted St., 3 fl. 

Roosevelt .3469

MAINAI. Mūrinis namas, 3 štorai 
ant 2 lotų, 393^ Šo. Kedzie, išsimai
no ant private namo. 4 ruimų medi
nė cottage ir 2 lotai, 4538 So. Spring- 
field Avė., išsimaino ant lotų arba 
biznio. 2 l'latų medinis namas, 4-5 rui
mai, 628 W. 46 PI., mainys ant bile 
ko. Agentams komišinas. Stanko- 
Nestor, 5097 Archer Avė., lafayette 
6036.

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

BARGENAI

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

1100 W. 59 St., kampas Aberdeen. 
2 augštų medinis namas, 3 krau
tuvės, 1—8 kambarių fintas, 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. H. Epštein, 155 N. 
Clark st., Room 820. Tel. Central 
6260.

LOTAI $750 — 36X123
Ant lengvų išmokėjimų, tre

čių dalį įmokėti, likusius mė- 
mesiniais išmokėjimais, greitai 
augančioj upielinkėj, prie Hen
ry Fordo naujos orlaivių sto
ties, kur stato dirbtuves,
žinok kaip greit gali. Del dau- 
giaus informacijų šauk telefo
nu

Va-

arba matyk ypatiškai 
Z. S. Mickeviče 

2505 W. 63 St.
Hemlock 0800.

$150 IMOKĖT, $7 I MĖNESI 
NUPIRKSIT NUOSAVĄ NAMĄ
Yra visi įrengimai, gražus namai 

aplink šį namą, tiktai 4 blokai nuo 
stoties ir 35 minutės važiavimo iš 
vidurmiesčio. Nereikia mokėti nuo
šimčių už finansavimą. Pirkit tie
sini nuo manęs, gausite tikrą bar- 
geną. Atsiųsk savo vardą ir adre
są. Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Box 905.

LIETUVIAI nepraleiskit Šios pro
gos. Bankas parduoda šią žemę nuo 
$600 ir augščiau už akrą, tiktai 46 
skyriai po 5 akrus skyrius, keletas 
jau yra parduotų. Aš esu pardavinė
tojas šios mažų farmų žemės, jos tin
ka dėl “truck” farmų, prie ežero Zu- 
rich, 34 mylios nuo Chicagos. Phone 
Armitage 3251. Arba rašykit 

C. ZALECKAS 
2502 W. Chicago Avė.

Chicago, III.

TIKRAS bargenas ir tikri namai, 
5558 So. Sacramento Avė., 6 kam
barių kampinis bungalow, karštu van
deniu šildomas, 2 karų mūrinis gara
žas, šaukit Dr. Pomerance, Prospect 
8588—9875.

PARDAVIMUI N. W. kam
pas Archer ir Harlem Avė., 
prie gatvekarių linijos. 
Krautuvė, flatai ir šokių 
pavilionas. Gera vieta bile 
kokiam bizniui. Savininkas 
atiduos greitam pirkėjui už 
$40,000, cash $10,000, kitus 
pagal sutartį. Šis namas tu
ri labai didelę ateitį, ir yra 
vertas daug daugiau negu 
savininkas reikalauja. Del 
tolimesnių smulkmenų pasi- 
matykit su J. Poneliu. J. N. 
ZEWERT & CO., 4377 Ar
cher Avė., Phone Lafayette 
5313-9244.

M iscellaneous 
______ Įvairus_____

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 6244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.____ ’ /

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

J. J DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Ave^

Phone Lawndale 0114
$5.00 ĮMOKĖTI

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

COMPANY
6347 So. Western Avenue 

Phone Hemlock 2636

ROOMING house pardavimui, 
31 ir 23 kambarių, randasi ge
riausioj vietoj mieste, visuomet 
išrenduota, jplaukų $1200 j 
menesį, 31 St. ir Indiana avė. 
Kenwood 9196. Kaina $6750 ir 
$2000, dalį pinigais.

DIDELIS BARGENAS
7 RUIMŲ cottage Bridgepor- 

te bargenu parsiduoda arba 
mainysiu ant ruiming house. 
Kreipkitės 3116 S. Halsted st. 
Yards 1457.

W00DLAWN, 6 APT. — $31,500
Geras mūrinis namas ir mūrinis 

garažas, randasi j rytus nuo Cottage 
Grove Avė., netoli 63rd St. Jplaukų 
$6590 į metus. Viskas išrenduota. Gerai finansuota, cash $9500. Veikit 
greit, atsilankykit prisirengę pirkti. 
Milės Realty Co., 6509 Cottage Grove 
Avė., Dorchester 0105.

BRIGHTON PARK Bargenas. Par
davimui namas su barberne, taipgi la
bai tinka dėl groserio arba kito ko
kio biznio; parsiduoda pigiai, nes sa
vininkas eina į kitą biznį.

2427 W. 45th Street 
Chicago, UI. 

Tel. Virginia 0718

PARDAVIMUI 2 augštų namas, 
5-5 kamb., vanos, elektra, bufetai, 9 
pėdų mūrinis skiepas; vieno karo ga
ražas su cemento florų, ėlė cementuo
ta ir išmokėta. Kaina $7,500. Randasi 
59th St. arti Iziomis Blvd. Klauskit 
M r. Stencelio. 1203 W. 79th Street, 
Tel. Triangle 0600.

LOTŲ BARGENAS naujoj apielin- 
kėje 95th ir Crawford Avė., randasi 
keletas labai gerų bargenų greitam 
pardavimui. Nuo $550 ir augščiau. 
Taipgi yra bizniavų po $965. 

1203 W. 79th Street
Tel. Triangle 0600

PARDAVIMUI tuojau prie 1306 N. 
Kedzie Blvd., frontas prie Humboldt 
Parko, 2 apartmentai, 3 karų mūri
nis gąražas, alyva šildomas, lotas 
32x175, kaina $19,500.

HOULBERG 
Humboldt 0790

PARDAVIMUI namas su bizniu, ar 
be biznio, gerame stovyje. Namas 
randasi ant bizniavos gatvės. Nupirk - 
site pigiai nuo paties savininko.

1707 So. Halsted St.

Financial
Finansai-Paskoios

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontrastus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių 

mažas komisas. Teisingai atliksirr 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

HOME 
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus prihudavojimus prie namų. 
Darau rak»ndus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterystės darbą. Taipgi įvedu 
apšildymą į namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
“Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR
1739 South Halsted St. 

Tel. Roosevelt 8500

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In 

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

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

Tel. Cicero 130.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reikmenys, fikčerius ir t. t.
W\ P. Stephan Electric Co., (not inc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

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

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.
"pranešimas

šiuoini pranešu nabašninko Ru
daičio kostumeriams ir visiems 
prieteliams, kad kurie buvo gavę 
kokį piktumą arba nebuvo užga
nėdinti, kad užmirštų visą tai, nes 
aš išnaikinau girtuoklybės urvą ir 
dabartės gavau atsakantį žmogų, 
kuris gerai pažįsta šiaučiaus darbą 
ir dirba greitai ir dailiai.

Visų buvusių kostumerių prašau 
sugryŽti pas mane su taisymu Če- 
verykų ir paremti mane biedną si- 
ratą, nes tuo padarysit mielaširdin- 
gą darbą ir aš busiu jums dėkinga 
už jūsų gerą širdį ir paramą.

Ona Budvietienė,
3239 So. Auburn avė.

Sutaupyk $$$, budavok ant savo 
loto. Mes pastatysim modernišką 
•nulinę bungalow, su knygynu, ug- 
naviete, bufetu, įmūrytu plumbin- 
ųu, vandeniu šildoma, vėliausios 
mados fikčeriai už $5,500. Nereikia 
oinigų, 15 metų išmokėjimui, mes 
finansuosime, išmokėjimai lengves
ni kaip renda. Apžiūrėki! pastaty
tus namus. Atdara vakarais ir ne- 
lėlioj. Cook County Bldg. & Impvt. 
Co., 1358 W. 79 St. Triangle 6090.

Phone Austin 4255
STANDARD HDWE. & 

SUPPLY CO.
4319 W. Madison St.

įrankiai, Peiliai, Stiklai, Maleva, 
Elektros ir Plumbingo reikmenys.

Visas tavoras garantuotas.
..... —-........... . r.............. ........ ..........

Educational
Mokyklos

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

International Barber College 
651-672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Mokina visokius šokius. Valandos 

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

2128 SOUTH HALSTED ST. 
(Pirmos lubos)

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
3106 S. Halsted St., Chicago, III.
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