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Ragina Lotynų Ame 
riką'boikotuot J. V

Kongrese susirūpinta 
“Fed. Bažnyčių Tarybos 

darbuote
Prezidentas Coolidge pasirašė 

bilių laivynui padidinti
Lotinu Amerika skelbia 

J. Valst. boikotą
1 Puola Federalinę Protesto 

iiy Bažnyčių Tarybą

Chicago, III. Ketvirtadienis, Kovas-March 3 d., 1927

• c’mciIic and Atlantic Photo]

Namai, kurie buvo sugriauti slenkančio sniego netoli nuo Big Creek, Cal. žuvo 13 žmonių.
Išleista manife'Has, kuriuo ra

ginama boikotuot visokiau
sius J. Valstijų gaminius

Kongresmanas Free kaltina ją 
kaipo radikalų organizacija, 
užsiimančią pragaištinga J. 
Valstijoms propaganda

WASHINGTONAS, kovo 
Kongresmanas Arthur

Coolidge pasirašė bilių 
laivynui didinti

Kerenskis Amerikoj

M.

gina visus 
kraštus boikotuoti visus viso- 
kiaausius Jungtinių Valstijų 
gaminius. Toks boikotas turįs

“Negeidžiami svetim
šaliai"

Kalėjimuose, . pamišėlių namuo
se ir elgetynuose esą 110,670 
svetimšalių, kurie reikią de- 
portuot.

WASHINGTONAS, kovo 2.
Darbo departamento sekre

toriaus asistentas White paskel
bė, kad departamento padarytų 
tirinėjimų duomenimis Jungti
nėse Valstijose esą 110,673 sve
timšaliai laikomi įvairiose įstai
gose uždaryti. To skaičiaus 44,- 
962 svetimšaliai esą laikomi ka
lėjimuose, 36,000 — pamišėlių 
namuose, 14,000 — ligoninėse ir 
16, (KM)—beturčių prieglaudose. 
Viename tik imigracijos dis- 
trikte, kuriame randas ir Chi- 
caga, kalėjimuose, pamišėlių na
muose, ligoninėse, elgetynuose 
etc. laikoma 5,200 svetimšalių.

Darbo departamentas žada 
daryti tolesnių tirinėjimų, kad 
surastų, kiek kriminalinių nusi
kaltėlių, pamišėlių, pavargėlių 
ir elgetų reikėtų deportuoti.

White apskaičiavimu šiemet 
busią deportuota atgal į tuos 
kraštus, iš kurių jie yra atvy
kę, taių) 12 ir 13 tūkstančių 
svetimšalių, idant jie nebebūtų 
sunki valstybei našta.

Shaw kritikė ‘‘prašmat
ni jauna melagė”

APPLETON, Wis„ kovo 2. — 
Lawrence kolegijos studentė 
Marijona Stephensoniutė, kaip 
kolegijos uždavinį, parašė Ber
nardo Shaw filosofijos kritiką 
ir savo darbo nuorašą pasiuntė 
garsiam anglų dramaturgui. 
Bernard Šhaw atrašė jai: “Tam
sta esi visai prašmatni jauna 
molagre,” savo laišką l>aijac<ia- 
mas palinkėjimu jai “geros 
klotje!'.”.

Doheny reikalausiąs iš J. 
V. atlyginimo

NEW YORKAS, kovu 2. 
Edwardo L. Doheny kontroliuo
jamos Pan-American Petroleum 
and Transport kompanijos vir
šilos šiandie davė suprast, kad 
kompanija ieškosianti iš Jungti
nių Valstijų valdžios atmokėji- 
mo jai pinigų, kuriuos ji esan
ti išleidusi Eik Hills laivyno 
aliejaus rezervacijoms išvysty
ti.

Tos valdžios aliejaus rezerva
cijos buvo Alberto B. Fall’o, kui 
jis buvo vidaus reikalų sekreto
rius, išnuomotas Doheny kom
panijai, bet dabar Aukščiausias 
Teismas pripažino, kad išnuo
mojimas buvo padarytas netei
sėtai, ir nuomojimo kontraktus 
panaikino. #

Doheny sako, kad tuo nuomo- 
jimo kontraktų panaikinimu jis 
žudąs $21,089,900. [Bet nesako, 
kiek jis pasipelnė tubs aliejaus 
šaltinius naudodamas].

Ieško dar 28 užbertą britu 
angliakasiųAtvykęs pasigėrėti šio krašto 

laisve; rašysiąs Amerikos 
spaudai apie Rusų dalykus

Statybos darbininkų 
streikas Pittsburghe
PITTSBl’RGH, Pa., kovo 2. 

—- Kadangi kontraktoriai atsi
sakė padidinti algas, sustreika
vo apie 1,200 statybos darbinin
kų. Geležies statybos darbi
ninkai reikalauja $14 dienai, 
vietoj dabar mokėtų $12; ce
mento darbininkai — $12, vie
toj $10.80, ir garo tūtų vedė
jai — $12.50, vietoj dabartinių 
$12.00.

Nelaimės vieton buvo atvykęs 
premjeras Baldwin; 
piktai jį pasitiko

lai- 
trims

Milionai bus išleista 
vams modernizuoti 
naujiems pastatyti

karo 
ir minia

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
2. — Central i nes ir Pietų A- 
merikos ir Antilų Salų Sąjun
ga išleido manifestą, kuriuo ra- Free (rep., Gal.) įnešė atstovų

Latinų Amerikos bute * rezoliuciją, kuria jis rei
kalauja, kad butų padarytas 
Federalinės Bažnyčių Tarybos 
(Federal Council of Churches) 
darbuotės tardymas. Free 
sako, kad ta bažnyčių taryba, 
kuri sakantis atstovaujanti 22* 
milionams protestonų Jungtinė
se Valstijose, esanti radikalų 
— kraštutinių pacifistų, komu
nistų — organizacija, užsiiman
ti pragaištinga propaganda 
prieš imigracijos suvaržymo Įs
tatymus, prieš svetimšalių de
portavimą, prieš kareivy bes la
vinimą mokyklose, prieš visiš-

kovo 2.

tijų ginkluotos jėgos šiokiu ar 
kitokiu pretekstu mindžios bet 
kurios seseriškos latinų tautos 
žemę; kol Jungtinių Valstijų 
piliečiai atsisakys klausyti ben
drų bet kūno Latinų Amerikos 
krašto įstatymų, kurių visi kiti 
piliečiai klauso; kol 
Valstijos atsisakys 
nepakenčiamai
tis, kurias jos varu 
Domingo respublikai, 
Nikaraguai, Panamai.

tolinus manifeste, “kad 
na Latinų Amerikos 
peržiūrėtų kiekvieną, 
r i kiečiais padarytą, 
koncesiją, kurios tik 
sėtos arba skaudina 
tu kraštu interesus,
turi tęstis tol. kol tatai bus pa
daryta.“

Pagaliau manifestas 
“šiandykščiu socialiniu 
tvarkymu laisviems 
pinigų yra

Jungtinės 
panaikinti 

sunkias sutar- 
antmetė

Haiti,'ką japonų imigravimo išskyri-
Kubai, ’ .......... ’ ’

k i toms.” 
sakoma 

kiekvie- 
valstybė 

su ame- 
sutartį ir 
yra netei- 
opiausius 
Boikotas

mą ir prieš \Vashingtono val
džiom poiitikjj su Meksika ii' 
Nikaragua.

Federalinė Bažnyčių Taryba, 
kurios pirmininku yra protes- 
tonų kunigas S. Parker Cadman 
ir savo centrą turi New Yorke, 
atstovauja 143,000 įvairių pro- 
testonų sektu bažnyčių. 4 c *■ *

NEW YOKKAS, kovo 2. — 
Olympic garlaiviu kartu su ki
tais pa ažieriais šiandie atvy-l 
ko į New Yorką Aleksandras 2 
Kerenskis,

VVASHINGTONAS, 
— Prezidentas Cool 
nesenai kvietė kitas jūrių val
stybes — Angliją, 
taliją ir Japoniją — bendrai su 
Jungt. Valstijomis tartis dėl 
tolesnio jūrių ginkluotės suma
žinimo, šiandie pasirašė kongre
so priimtą laivyno sustiprini
mo bilių. Tuo bilium vyriausy
be autorizuojama išleisti mili
jonus dolerių kai kuriems se- žmonių esą priešingi bolševikų ’ straci ja. 
nesniems karo laivams moderni- režimui, bet jis esąs įsitikinęs, pabandyt nusileisti 
zuoti, o taipjau trims naujiems kad savo politines 
kreiseriams pastatyti.

CWM, Wales. Anglija, kevo 
— Anglies kasyklas, kur va- 

bųvęs pirmos Rusi-^kar dėl įvykusios ekspiiozijoss 
Franci ją, I- jos revoliucinės valdžios prem- buvo daugiau kaip penkies de-

jeras. Apspitusiems reporte-;šimtys angliakasių «gyvi paku
liams Kerenskis pi sakė, kad doti kasyklų griuvėsiuose, šian- 

pasižiurėti 
Bald\vin. 

baisios ne- 
Apie’Rusiją laimės vietą darbininkų minios 

99

jis atkeliavęs pamatyti Ameri-idie buvo atvykęs 
kos, kuri tiek daug gera da-'Anglijos premjeras 
rius Rusijos žmonėms, ir pasi- Susirinkusios apie 
gerėti jos laisve, 
jis pasakė, kad nuoš. jps pasitiko jį nepalankia

Kodėl jus

problemas urvus?” “Labai jums

Sniegas ir šalčiai Kau- 
kazijoj naikina avis

PETIM )VSK AS, Dagestanas.
Katikazija, kovo 2. — Didelės

keturiasdešimta dvi 
išnaikinodienas šiame krašte

50 nuoš. visų galvijų, o tie, kui

sako:
susi-1 

būti be!
negalimas daiktas, sniego audros ir nepaprasti šal- 

tat ir mes niekados negalėsime čiai per
būt laisvi, kol nesiliausime savo 
pinigus siuntę nepasotinamoms
Jungtinėms Valstijoms. Turime'dar išliko, badauja. Vyriauay- 
paliauti vergiškai manę, kas j be labai susirūpinus, kad avių 
visa, kas yra šiaurės Amerikos, Į auginimas nebūtų visai sunai- 
yra geresnis ne kad musų pa- kintas.

demon- 
nenorite 
kasyklų
skauda 

Rusų žmonės turį patys išsi- tie, kur guli gyvi palaidoti ur-
spręsti, be Hvzitimųiu įsimaišy- vų jrelrnėse!” Įjirdė.jos iA mi- 

lleinalauja u valandą dar- ’ Kerenskis žada rašyti straip-j Prenfįeras jautės labai ne- 
hn rlianno mntorimo snių Amerikos spaudai ir jais jaukiai, jo žmona buvo begalo

Uu lliuIlUS IIIOlūlIlIlS supažindinti šio krašto žmones1 sujaudinta, ir abudu greitai ap-
-----  — su Rusijos dalykais.

SPRINGFIELD, 111., kovo 2.
Bendra valstijos legislaturos! 

pramonės reikalų komisija va
kar klausė šešių darbo unijų 
vadų, dviejų visuomenės dar-; 
buotojų ir vieno kunigo argu
mentų už priėmimą įstatymo, 
kuriuo butų apsaugotas moterų 
darbas įvairiose- pramonės 
koše, apribojant jų darbo 
na maksimom aštuoniomis 
landomis.

bo dienos moterims
Sovietai įsakė nutapyt J 

caro Nikalojaus 
abdikavintx

j leido sceną.
| Tuo tarpu gelbėtojų būriai, 
į kurie pamainais dirba dieną ir 
j naktį, stengias atkasti likusius 
i dvidešimt aštuonis užbertuosius 
angliakasius, kurie veikiausiai 

1 visi jau yra negyvi.

VIŠTA DEDANTI NEPAP
RASTAI DIDELIUS KIAUŠIUS

ša- 
die- 
va-

Turėjo out arba girti 
arba pusgalviai

i LENINGRADAS, kovo 2. —! ___________
Sovietų valdžia pavedė proleta- •
rų menininkui Pčelinui nutapyti j Maskvoj bus atidarytas 
milžinišku paveiksią, kur butų antireliginis muziejus 
atvaizduotas buv. caro Nikalo- ------*----
jaus L atsisakymas nuo sosto.' MASKVA, kovo 2. — Sovie- 

. Paveikslas turės būt atidengtas • tų vyriausybė patvirtino planus 
| per dešimtmetines bolševikų netrukus atidaryti Maskvoj an- 
I revoliucijos sukaktuves spalių tireliginį muziejų. Muziejuj bus 
į menesį.

BAKERSFIELD, Cal., kovo 
2. -— Vištų augintojas L. J. 
Latray turi vieną 8 mėnesių, 
leghornų veislės, vištą, kuri de
da nepaprastai didelius kiauši
nius, sveiiančius 6’/2 uncijos. 
Tokius kiaušinius višta dedan
ti kas antra diena.

REPORTERIS PADEGĖ NA
MUS NORĖDAMAS PA

SIŽYMĖTI

čių dėl to tik, kad šiaurės 
amerikiečiai nori, idant mes 
taip manytume. Pagaliau, pats 
elementarinis patriotizmas sako 
mums, kad mes turime pirmiau
siai ginti savus reikalus.”

Žemės drebėjimas su
griovė keletą namų

KONTESTAS 
“NAUJIENP”

VĄLLENAR, <"ilė, kovo 2. — 
šį miestą vakar supurtė smar
kus žemės drebėjimas. Keletas 

j namų sugriuvo, laimingai betgi 
žmonių niekas nenukentėjo.

JERSEY CITY, N. J., kovo 
2. — Areštuoti ir į teismo ran
kas atiduodami du detektivai, 
John Ghucta ir Frank Dundon, 

plikos mer- 
pavardytas 
(“Rugsėjo 

jį šaudyti, 
revolverio

Nugina pranešimus 
apie Lenkijos monar 

chistu judėjimą

eina I

Suėmė kontrabandos 
laivą su 12,500 keisų 

degtinės
SAN ERANCISCO, Cal., ko-

“Naujienų” Kontestas
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi-I 
cagoje, apielinkčse ir po visą! 
plačią Ameriką, kur lietuviai vo 2. — Pakraščių sargybos
skaitlingiau įsigyvenę, dirba laivas Cahokia suėmė garlaivį 
kaipo kontestantai, kelime “Nau-' Federalship, gabenusį 12,<500 
jienų“ cirkuliacijos, paj’davinė- (keisų degtines. Laivo kapitonas 
jime “Naujienų” 1 
knygų kortų.

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

skelbimų ir Stone ir įgula padėti po areštu.

Antibolševikinis bruz
dėjimas Balkanuose

kuriems nepatiko 
gaitės paveikslas, 
“September Morn” 
rytas”) ir jie ėmė 
suvalydami dvyliką 
kulipkų.

VARŠUVA, kovo 2. — 
ni prasimanymai”, - 
Varšuvoj apibudina Europos ir 
Amerikos laikraščių paskelb
tus pranešimus, kad Lenkijoj 
kilęs monarchistų bruzdėjimas.

departamentas, kur bus parody
ta krikščionybės pradžia, reli
ginio tikėjimo išsivystymas 

i bažnyčioj ir klasių kova carinėj 
Į Rusijoj, Sovietų Sąjungos tau
tų tautelių tikybos, šiandykšlė 
tikybinių organizacijų rolė kla- 

. ’;sių kovoj Amerikoj ir Europoj, 
a ilr ateizmo (bedievybės) istori- f* •<

ja.

Padidina algas paštų pasigenda hanko tar. 
viršininkams ; NAl,T0,°.IR *20’000

--------  j NATIONAL CITY, III., kovo 
\\ ASHINGTONAS, kovo 2. 2. — National Stock Yards ban- 
Senatas priėmė paštų rėkia- |tas pasigedo savo tarnautojo, 

sifikavimo bilių, kuriuo pirmos jauno Oiivero Dudge’o, ir $20,- 
klasės paštų viršininkais al-'ooo pinigų, 
gos pakeliama proporcionališkai 
pagal tų įstaigų daromos 
vartos dydį. New Yorko ir 
cagos paštų viršininkai 
po $12,000t metams.

Policija nušovė 40 riau
šininkų Indijoj

VIEN NA, kovo 2. —Praneša, 
kad dėl Britų protesto Maskvai 
dėl bolševikiškos propag-andos, 
Balkanų kraštuose kilęs sutar-l JOHNSTON CITY, III 
tinis ofensivas prieš bolševikus j 2. — čia ir apielinkėj 
tikslu išguiti laukan visus Mas-* stipri sniego audra, 
kvos agentus.

SNIEGO AUDRA PIETŲ 
INGIS VALSTIJOJ

apy-
Chi-
gaus

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

KALKUTA, Indija, kovo 2.— 
Ponabalijoj kilo didelės riaušės, 
kurias policija stengdamos lik
viduoti šovė į minias, dvide
šimt du musulmonus užmuša
ma ir apie keturias dešimtys 
sužeisdama.

Ruthenberg, komuni
stų vadas, mirė

kovo
siautė 

privertus perąturos atmaina;
septynis colius sniego. į žiemių rytų vėjas.

Bendrai gražu; nedidelė tom-

Amerikos Worker’s [komu
nistų] partijos generalinis sek
retorius Charles E. Ruthen- 
berff šiandie mirė American li
goninėj, Chicagoj. Jis buvo su
sirgęs appendicitis ir praeitą 

Stiprokas1 sekmadienį jam buvo padaryta 
operacija.

TORONTO, Ontario, kovo 2. 
— Areštuota jaunas, 19 metųv 
laikraščio Lomton (Ont.) Free 
Press reporteris -Ch. Marsh, kal
tinamas dėl padegimo vietos 
Dovvling trobesio. Reporteris 
prisipažino kaltas, sakydamas, 
kad jis norėjęs tuo budu pasi
žymėti, pirmutinis pranešdamas 
savo laikraščiui žinią apie gais
rą. ’

Naujas Salvadoro galva

SAN SALVADORAS, Salva
doro Respublika, kovo 2. — 
Šiandie iškilmingai buvo inau
guruotas naujus Salvadoro pre
zidentas Dr. fio Romero-Bos- 
que.

Rado aųstery $2,000 perlą
POMPTON LAKĘS, N. J., 

kovo 2. —.Vienas darbininkas, 
Ch. Hissen, atidarinėdamas au- 
sterių kiautus, viename jų rado 
$2,000 vertės perlą.

ROCK ISLAND, III., kovo 2.
Nusišovė Wm. Taylor, 40 

m., prieš tai pavojingai pašovęs 
du policininku, kurie bajidė jį 
areštuoti už ramumo ardymą.

ŽIAURUS MOKYTOJAS

NORFOLK, Neb., kovo 2. — 
Iš vietos tapo atstatytas vietos 
vidurines mokyklos mokytojas 
Kenneth Land už žiaurų elgesį 
su mokiniais. Norėdamas nubau
sti vieną mokinį jis privertė jį 
per 40 minučių stovėti ant ko
jų pirštų galų, rankas už nuga
ros susidėjus. Mokinys buvo nu
alpęs.

MOKYTOJŲ STREIKAS

KNOBEL , Ark., kovo 2. — 
Sustreikavo vietos vidurinės 
mokyklos mokytojos, protestuo
damos dėl mokyklos superinten
dento Briggso rezignavimo. O 
jis rezignavo dėl to, kad už mu
šimą vieno mokinio buvo nu
baustas penkiais doleriais.

LAIKĖ NAMIE $25,000; VISI 
ŽLUGO e

TROY, Ala., kovo 2. — Tur
tingas vietos farmerys R. Flo- 
wers kremtasi nagus, nebera
dęs savo $25,000 auksu ir si
dabru, kuriuos jis, užuot dėjęs 
banke, laikė namie paslėpęs po 
grindų.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS KALI
FORNIJOJ

MINERAL, Gal., kovo 2. — 
Lessen National parko sritis 
vakar buvo septynis kartus su
purtyta žemė£ drebėjimo. Dre
bėjimus lydėjo kurčias požemi
nis dundėjimas. Žalos regis 
niekur nepadaryta.

i ___________________

Nebekals sidabro monetų

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
2. — Prezidentas Calles įsakė 
jialiauti kalimą sidabrinių peso 
ir pusės peso monetų.

Didžiausi N. Y. pramonė

Didžiausi New Yorke pramo
ne yra rūbų gamyl>os: joje dir
ba 115,000 darbininkų.
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VeiKmė-Ne Žodžiai
Jųą norite veikimo, pasekmių! Ne žodžių!
Ir užganėdinančios pasekmės paeina tiktai iš vieno 
dalyko —

RŪŠIES
— ir ryšis yra vien tik kitas vardas dėl Puritan Malt.
Jys galit datirti Puritan Rųšį patys su pagelba

PALYGINIMO
su kitonvs išdirbystėmis malt. Puritan yra sumaišytas 
su kitais prietnaišais, rinktinių grudų No. 1 miežių ir ge
riausių Importuotų Hohemian Apynių. Tai yra malt ge
riausio Stiprumo. Turtingumo ir Skanumo.

Pastatomas per

PURITAN MALT EXTRACT CO.
29-31 No. VVacker Drive, Chicago, 111. .

Bohemian Hop-Flavored

PuriTan Malt
Patvirtina kad teikia geras pasekmes. Bandykit jį!

Peopies Fumiture Co
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

M

M

U*

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

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.
Legvais mėnesiniais išmokėjimais.
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1177-83 Archer Avė.
Lafavette 3171
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
( anai (>982

J. NAKKOŠIS, Vedėjas
hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

APSIDRAUSK!

$10,000 accident policy

Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se
niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimų einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre..

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikacijų ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept. ' d

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar, esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ................. .....................................................
y ' ** / ■ t v 4

Adresas (gatvė) ...............    ....
Miestas ir Valst............................................. -............
Užsiėmimas...... ........................ ,......Amžius............
Pašeipgavis ...............................................................

iI__________________________ ■ , , JĮ

<iarsinkities “ Naujienose”
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Sveikatos Dalykai
Žarnų džiova

Rašo Dr. A. Montvidas

Publika džiovą supranta kai
po plaučių ligą, nes šitoje kū
no dalyj ji tankiau -atsitinka, 
negu kur kitur. Bet džiova 
gali atsirasti ir tonsiluose, ir 
kaklo liaukose, ir inkstuose, ir 
lyties organuose, ir kauluose, 
ir žarnose ir keletoj kitų vietų.

Tikroji jos priežastis visuo
met yra tuberkulozo bacilos. 
Bacilų esama trijų ar keturių 
ryšių. Žmogus paprastai apsi- 
krečia tik žmoginiti arba gal
vijiniu bacilų. Kadangi kūdi
kiai yra maitinami karvių pie
nu, kurios kartais serga džiova, 
tochl jhih juos apsikrėtimas gal
vijiniu bacilų tankesnis, negu 
pas suaugusius.

Žarnų, žarnų plėvių ir jose 
esančių liaukų džiova kariais 
pirmiausia ten ir pasireiškia, 
bet kur kas tankiau ji pasiekia 
iš plaučių, iš gerklės ar kur 
kitur. Kada aš kalbu apie žar
nų džiovą, omenyj turiu ir jų 
plėves ir apie jas esančias liau
kas.

(Jauna ją tie, kas yra silpni, 
kas neturi atsparos ir kas nepa- 
sisaugoja nuo apsi krėtimo. Ap
nik ręsti galinta nuo džiovinin
kų ir džiovingų karvių pienu. 
Todėl karvės turi būti tiriamos 
-'U tuberkulozo ir jų pie
nas turi būti kaitinamas iki 
atvirimo. Su džiovininkais ne
reikia maišytis, jų indų nevar
toti ir jei galima atskirai juos 
apgyvendinti. Ypač kūdikiai ir 
jauni vaikai neturi būti lei
džiama gyventi su džiovinin
kais. Vis aiškiau patiriama, 
kad netoli kiekvienas apsikrėti- 
mas džiova įvyksta jaunuose 
metuoEv, bet nevisuomet pasi
reiškia iki vėlyvesnių amžiaus. 
Jeigu šitaip ir žinant kiek daug 
žmonių serga ii: miršta nuo 
džiovos, tai galite išsivaizduoti, 
kaip praplitusi, yra džiova tarp 
zaikų. Jeigu jie Lutų laiku eg
zaminuojami ir laiku gydymas 
pradėtas, tūkstančiams jų ne
reikėtų mirti jaunystėj.’

Žarnų džiova yra mažiau pa
vojinga ir lengviau prašalinama, 
negu plaučių džiova, l ankiai už
tenka konservatyvi©, medikalio 
gydymo ir tik retkarčiais pri- 
d'cina griebtis chirurgijos. Vie
nok be gydymo ligoniui, gresia 
mirtis. *

Gydymas susideda iš posilsio, 
tinkamo muiMo, saulės šviesos, 
tyro oro ir visko, kas daro kū
ną stipresnį. Apart to, tinka
mi vaistai apetito paskatini
mui. vidurių liuosavimui, skys
čio (jeigu jo atsiranda) praša- 
linimui irgi gelbsti. Specialiai 
gydymai saulės šviesa, kvarco 
žibintuvu, .\-spinduliais duoda 
gerų rezultatų, jei moksliai 
vai lojama.

Pats ligonis nesupras, ar jis 
turi žarnų dižova ar ne. Vai
kai da mažiau nusimano ir ne
moka tinkamai paaiškinti. Pub
likos niekad neišmokinsime nė 
ligos išspėti, negi jas gydyti. 
Bet galima žmones išmokinti 
įgų pasisaugoti; galima išmo
kinti, kad jie atskirtų, kuri li
ga svarbi ir kuri menkos rei
kšmės; galima supažindinti su 
švankesnių ligų ženklais ir 
simptomais, kad abejonėj jie 
ieškotų pas žinovus patikrini
mo. Todėl bus neprošalį čia 
paduoti kelis ženklus ir simp
tomus žarnų džiovos.

Garsinkite Naujienas

NAUJIENOS, Chicago, III.
Ligonis >eina menkyn: daro

si silpnesnis ir svoris jo puola. 
Laikais viduriai kirtėja, laikais 
yra palaidi. Pilvas visas arba 
vietomis yra opus; kiek vėliau, 
atsiradus jame skysčio, jis išsi
pučia. Skaidėjimai gali būti 
panašus j apendicito skaudėji
mus. Jei liaukos džiovos ap
imtos, pilvą spaudant jas gali
ma sučiopti tarytum kokiu> 
guzus arba navikus, bet jos 
nėra opios. Apetitas dingsta, 
nuovargio jautimas tankus, 
miegas prastas, kartais prakai
tuojama per miegą. Karštis 
pakilęs, nors retkarčiais išblyš
kimas žymus, tečiaus pas tulus 
veidai laikais pasidaro raudo* 
nesni, negu pas sv>i ika žmogų.

“BAYER ASPIRIN" 
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

Va r tok i t be jokios Baimė* 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

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

Galvos skaud 
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

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

Į Trynimas 
Pagelbsti

Trynk tų pačią vietą kur 
skaudai

Trynk, trynk, trynk iki oda 
įkais ir pasidarys raudona ir 
pajusite tų malonę šiltinių to 
seno patikėtino šeimyninio 
linimento:

PAIN-EXPELLER
Įregistr. J. V. Pat. Biure

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

35c.—vaistinėse—70c.

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

Rrooklyn, N. Y.

AFTER ILLNESS
Let Tanlac build you up
If illness hasclaimod you forą vietim, 

if your health is poor, your Vitali ty low, 
build back robust health wilh Tanlac.

It is nature’sown body builder, made 
from roots, herbą, and barks. Over 52 
million bottles already sold.

Many thousands of happy healthy 
folks owe theirpresentsparklinghealtn 
to Tanlac. Some of thesc are yourown 
neighbors. They’ll gladly tell how 
Tanlac restorcd them to robust health. 
Over a hundred thousand letters from 
grateful friends are on lile thanking 
Tanlac for the good it has done.

Yourdruggist has Tanlac. Get a trial 
bottle today, and start on the road back 
to vigorous, sturdy health.

TANLAC
FOK. TO V R tfEALITH
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Ar Jau Buvai? korespondencijos) LIETUVON 120 Mylių Su
Dviem Galionais Gaso

Tūkstančiai lietuvių dalyvauja UNIVERSAL 
STATE BANKO Jubiliejaus apvaikščiojime ir 
gauna gražias dovanas pasidėdami ten savo tau
pumų pinigų, ir džiaugėsi kad ta puiki lietuvių 
įstaiga susilaukė dešimts metų sukaktuvių ir taip 
puikiai vystosi.
Tas Jubiliejus tę\is vos keletas dienų. Todėl nepa
mirškite atsilankyt ir savo draugus paragint kad 
atsilankytų. Nauji depozitoriai gauna dovaną gry
nais pinigais, sulig giliukio.

Pribuk Tamista, pribukite visi!

Detroit, Mieli.

Universal Stato
Bank

3252 So. Halsted St.
Chicago, III.

Stebėtinai geri vaistai 
sutaisyti specialiai 

nuo kosulio, 
paeinančio nuo

IJkirpk ir parodyk 
savo vaistininkui.

ANCHORT
BRAND

I' COUGHihi
SYRUP :

ANCHOR BRAND 
COUGH SYRUP
Saugiai ir greitai pagelbsti. Vyrams, 

moterims ii vaikams. Kaina 60c. jūsų 
vaistinėje v./ didelę bonką arba parsisiųs
dinant stačiai iš

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

Rusiškos ir Turkiškus Vanos

3514-16 K (Mine v eit Kd.
.rti St. Louis Avė 
CHICAGO. 1LL

I2th STREET
Tel. Kedzie 8992

“RIMBAS” *

1 Bateman Place So. Boston, Mass

“Rimbas” už sausi ir vasari mėnesius jau gatavas. 
Storas net 32 puslapių! Jame telpa Fašistų genero
lo paveikslas ir šiaip daug paveikslų iš šių dienų gy
venimo. Plačiai aprašo apie perversmą Lietuvoje ir 
visą velniavą Amerikoje. Kas “Rimbe” parašyta, to
kių raštų niekur nesi matęs. Tad nieko nelaukda
mas, dėk konvertan savo antrašą ir dešimtuką (10c) 
ir siųsk, nes vėliaus laukus gali pritrukti.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...................................... $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........... 81.50
Mokykloms ir Seimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.00
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių suraBymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

KAUNO ALBUMAS ............................. ...........   50c
Knyga paveikslą ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRfiVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ....................... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .............................-............................... 50c

RaSybos vadovėlis su rašybos ŽodynBliiZ Išleistas 1926 
metais.

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

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

L ---- ----  "

Ir pas mus buvo surengtas 
Lietuvos Nepriklausomybės die
nos, vasario 16 d., apvaikšėioji- 
mas Lietuvių svetainėj Bet ap- 
vaikščiojimas buvo keistai 
i engtas, ir keistas išėjo. Kal- 
I ėjo Dr. Jonikaitis, Dr. Matulai
tis, adv. .lanulonis, kun. Betei
sis ir kun. Mosevičia. Nekuriu 
kalbėtojai pasakė, kad tai buvo 
visų lietuvių surengiąs apvaikš- 
čiojimas O tuo tarpu jis buvo 
surengtas katalikų - klerikalų 
Federacijos, tik turbūt to nie
kas nepaaiškino kalbėtojams, o 
ir pats pirmininkas irgi tą užty-

nepartinių. Ir kada nuolatos 
nešama ir nešama vienos parti
jos laiškai ir visokie atsišauki
mai, tai kiti nariai tuo piktina
si ir iš to kyla nesusipratimai, 
štai vas. 6 d. vos muštynes ne
kilo, o vis dėlto, kad musų rau
donoji partija neiškenčia neki- 
šus savo politikos į pašelpines 
draugijas. Pereitais metais bu
vo net kuopos tarimas padary
tas. kad jokie atsišaukimai daU-

Per tūlų
Bet dabar,

ginu nebūtų .skaitomi, 
laikų buvo ramu.
kada Lietuvoj iškilo suirute, tai 
musų bolševikai 
savo kromeliu. 
partijų su savo 
nelenda, išėmus

vėl atiindo su

bizniu į kuopą 
bolševikus.
ir jo tavorš- 

čiai prisilaikytų kuopos tari
mų ir konstitucijos, tai tada, 
nebūtų ir griovikų, kuriais da
bar kaip tik ir yra patys bol
ševikai. štai ir pereitame hu- 

• sirinkime išbuvome nuo 2 v. 
iki G v. p. p. ir nieko nebuyo 
svarstoma apie pašelpą, vien tik 
vienus partijos reikalai,— iki 
susirinkimas iširo.

—Vienas iš rinkėjų parašų.

Klerikalai rengė apvaikščio- 
jimą, btd turbūt jaučiasi jie hi-. 
bai silpni, kad tą faktą patys Į 
užslėpė. O dar ir laisvamanių1 
kalbėtojus kvietėsi pas save, j 
Bet klerikalai nebūtų klerika-' 
lais, jei jie apsieitų be šmeiži-: 
mu. Pasikvietė laisvamanius 
kalbėtojus, o paskui juos smel

kia. Jie pasikvietė tuos kalbe- 
I tojus net nepainformavę kas 
rengia. Jei tie kalbėtojai butų 
Žinoję kas rengia, tai, be abejo,

1 jie nebūtų ėję 
bėti.

Laisvamanių 
I kalbose nieko 
gryną tiesą. Vienas jų yra bu- 

| vęs Lietuvoj pereitą vasarą ir 
į geriau žino kas ten dedasi, negu , 
' musu visi klerikališki federaci- I 
I ninkai sudėti į krūvą. Bet ta 
I kalbėtojų pasakyta tiesa kleri- i 
kalams labai nepatiko ir jie tik ! 
išniekino tuos kalbėtojui. Jei 1 
klerikalai tokie geri, tai kam rei-' 
kūjo slėpti savo veidą: reikėjo 
iškaito kalbėtojams pasakyti, 
kad jie kalbėtų katalikams, tad j

1 apie tiesą šiukštu, tylėkite. 1 sojutjon of bicarbonate of soda 
Bet muši; klerikalai. savo veidą | jr pa]jeka skilvį liuesą nuo viso- 
užslėpe, o dabar pyksta ant kai- ffaan jįs neutralizuota vai- 
betojų

klerikalams kai-

kam tiesą pasakė.
— žv.

Oetroit, Mieli
Kp.Vilnies vas. 18 d. tilpo 

Nario melaginga žinia apie SLA.
121 kp. Jis rašo, kad kokie ten 
griovikai vaikščiojo po stabas 

Į ir renka parašus sakydami na
riams, kad jei nepasirašys, tai 
busiąs suspenduotas arba, kad 
reikėsią išnaujo stoti ir Lt. Aš 

I sakau, kad Kp. Narys tai pra
simano. Aš pats esu vienas tų 
parašų rinkėjų ir žinau, kad to
kių dalykų nariams nėra pasa- 

' kojama. Aš tą darau ne savo 
I noru, bet narių prašytas. Ir iš
tiktųjų, teko daug parašų su
rinkti. Nariai tam labai prita
ria ir sako, kad reikėjo tai pa
daryt trys metai atgal. 'Liksiąs 
gi parašų rinkimo yra, kad par- 
kviesta vieną Pildomosios Ta
rybos narių ištirt dalyką, delko 
pas mus nėra svarstoma kuopos 
reikalų, bet vien visokie laiš
kai ir iškarpos iš bolševikiškų 
laikraščių.

Musų kuopa yra skaitlinga 
nariais, tai ir visokių pažiūrų 
žmonių joje randasi, —socia
listų, sandariečių, katalikų ir

AČIŪ VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magnesia 

Geriau negu Soda

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

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

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

41,000,000 
užmokėjome kad 

sustabdyti 
Šalčius

Užmokėjom $1,000,000 už Hill’s Cas 
cani-Bromide-Quinino dėlto, kad tai ge
riausias išrastas būdas gydyt Baltį 
Hill ’s sustabdo Baltį į 24 valandas. Jis 
sulaiko gripą į 3 dienas.

Veikia pilnai. Netik sustabdo Baltį) 
bet išmeta Įmik jo nuodns. Paliuosuoja 
vidurius — suvikrina visą kūną. Jis su 
tveria spėką atgaivint jūsų gyvenimą.

šaltis dalykas rimtas. Kasmet iš šab 
čio priežasties miršta virš 150,000. Pra
dėkite ir jūs kartu su šalčiu. Neleiski
te jam įsiaibti. Sulaikykite jį su Hill’s. 
Turėkite po ranka. Kuo greičiau Jūs

Visos aptlokos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk

pradėsit, tuo greičiau Balčiui bus galas, 
’s.

Kaina SOc

CASCAR
Raudona Dėžė

LININE
su paveikslu

DAKTARAS PASAKĖ PNEUM0NIA
Ji atsirado iš slogų ir jis visai nepaisė. Daktaras rekomenduoja karštą Bul- 
garian Žolių arbatą dėl prašalinimo greitai slogas.

Apsisaugokitj influenzos.
Bulgarian Žolių Arbata prašalina Reumatizmą, Užkietėjimą, Kepenų, 

Inkstų ir Skilvio trubelius ir padaro stiprų kraują. Tikrai reikalaukit nuo 
savo vaistininko tikros Bulgarian Žolių Arbatos Raudonose ir Geltonose 
skrynutėse su mano vardu ant jų. Yra 3 mierų, 35c, 75c ir $1.25. Pastaba: 
Didelės šeimyos turėtų turėti mano didelę 5 mėnesiams dėžę. Atsiųskit $1.25 
ir aš tuojau atsiųsiu jas jums. Adresuokite man, H. H. Von Schlick, Pre- 
sident, 100 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

C - ‘ —i *" jį

žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
1*215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie- 
nis metus ir sugrįžti j Suv. Valsti
jas 1 luošai neįskaitant kvotom

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
VfAJESTIC, didžiausias pasauly, 
DLYMPK, HOMER1C, LAPLAND,

AK-

Automobilius pradeda eiti iš sykio 
bile kokiame ore

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE 
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

x Tel. Yards 1119

IIELGENLAND, PENNLAND, 
ABIC siūlo greitą kelionę j 
boiii'g, S'outhampton, Antvverp. 
laivų išplaukia kas savaitę.

Visi musų 3-čics klejos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
Keturiems ar šešiems žmonėms. Pa- 
bguinai, puikus maistas ir manda

gumas.

1 >aug

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
ų arba

WHITE STAR LINE
RED STAR LINE

• St. Chicago, III.

Pirmiaus negu pirksi mu
zikali^ instrumentą dėl 
namų, išgirsk BRUNS- 
WICK. Naujas Muzikalis 
Instrumentas. Groja viso
kius rekordus.
Žemas basso ir augštos 
notos išduodamos taip aiš
kiai, kaip jus niekados ne
esate girdėję.
Kainos nuo $115.00 ir auk-V Y • sciau.

Lengvus daliniai 
išmokėjimai

JOS. F. SUDRIK
PIANOS, RADIOS, 

FURNITURE
3417-21 So. Halsted St.

Phone Blvd. 4705

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Omaha, Neb. — Stebėtinas nau
jas išradimas padarė galimu važiuo
ti automobiliu 120 mylią su dviem 
galionais gaso. Prie to dar, taip ya^ 
dinamas (juirkstart pradeda veikti 
automobiliaus motorą iš sykio, kml 
ir saldinusiame ore. .lis taipgi pra
šalina carbon, .sumažinu spark phig 
trubelius, sutaupina aliejų ir tai
symus ir prailgina motoro amžių. 
Daugelis vartotoją raportuoja, kad 
jie važiuoja -16 iki 60 mylių su 1 
galionu gaso ir iš sykio pradeda 
važiuoti. Išradėjas reikalauja agen
tų ir garantuoja kelionės išlaidus 
ir nuošimti. Proga uždirbti $50 iki 
$100 j savaite garantuojama. Dsk.ii 
sernpeliai agentams. Rašykit Ųuick- 
starl Mlg. Co.. liepi. 5013-C., Sla-

Yfirds 49&1
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas
. AKUŠEREA

3252 So. Halsted St.

Moterys

reikalais nuo 12 ik<
8 vakaro. Kitu lai

ku naga) sutartį.

Viršuje
Aato

nos rreipkitis ai

Universa)
Bank

ir margi

Tel. Lafayette 0094

E. Ve KRUKAS
Registruota Akušerė

< oofinement reikaluose patamau- 
< <.<nmiov «<rha ligonbutyje. Mo-

■ 'norginnms patarimus
«ut»'iksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai no pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam »aike pagal sutartį). »

4120 So. Richmond Street

Patyrusi gydytoja ir akušėiė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

Phone Pullman 0621 
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
A D V O K A i A « 

Miesto Ofisas
190 No. State, St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St

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

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

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 SL

arti Leavitt St
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare.
Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Salio St„ Room 531 
Tel. Central 6390

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

Garsinkitės Naujienose

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas ▼idurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washlngton and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

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 
Telephono Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republtc 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstrakti 
Vedčjas visų teisių

ADVOKATAS
11 S. L. Šalie SU Room 20*1

Te. Randolph 1934—Vai. nuo 9-6
Vakarais

Š241 S. Halst«d St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėlio Ir 
Pitnyčioa.

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

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika* 
vu«i Pennayl- 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieB 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pr 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar ii 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, - kreipk1 
tžs, o rasite ne 
gelbą.

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimu

DR. G. SERNER 
(LIETUVIS)

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

ŠALIN PLIKUMAS!'
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė., 2 fl. 7

įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0094

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8200

«-0B. HERZMAN •»'
- IS RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir skuteris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St^ netoli Morgan St.
VALANDOS4 Nuo 10—12 platų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal

Telefonai: J 811.°‘ Nak** 
j South 'hore 2288 
' Boulevard 4186

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

.....................................III' u II..—/

DR. CHARLES SEGAL*
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3$ vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9G93 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tai. Fairfax 6858 

L J

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

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 

ir 805 E. 47tb Si.
Kenwood 1753
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The IJthsanlan Daily N.*ws

Pnbliahed Daily Jhcopt Sundsy 
bv tha l.itbuaniau Dailj W«w« Pib 
Ca. Lue.

EditoY P. hfKlGAmS_______

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paltu; 

Metams -- --------- -------------- J8.0U
pusei metų - - -—— 44 MS
Trims mėnesiams ................... 2.D0
Dviam mSnealams - ---------- — l.of
Viaaam m&uaaiai ___ _ m

Cbieagoje per oetiotojos:
17M South Halated Street 

Chicago, IU. 
Telephone Roosevelt 8106

Savaitei _ _  18c
Minėsiu! ...... —________ ____ —. 75c

Suvienytose Valstijose^ na Chicagoje, 
paltui

Metams______________  17.04
Pusei metą---------------------------- 3.50
Trims mineaiama.........................1.75
Dviem mėnesiams -- -------------- 1.26

Subscription Rateai
¥8.00 per year in Canada.
17.00 per year outside of Chicago.
98.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
Entered as Seeond Class Matter 

Marcb 7th. 1914, at the Post Office 
of Chicago, iii, ’.trder the act of 
March 8rd 1879.

Vienam mineįiui------- ---- ------ .7*
Lietuvon ir kitur ufleieniuoMi 

(Atpiginta)
Metami $8.00

Naujienos eina kasdien, iiakirfant 
selnnadieniua. Leldiia Naujieną Ben
drove. 1799 S. Halsted St. Chicago, 
UI. — Telefonui Reoeevelt 8580.

Pusei metą .......  4.00
Trims mėnesiams ... ....... — 2.01.
Pinigui reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su uisakymu.

PAGERBĖ SENUS DARBUOTOJUS

Lietuvos universiteto medicinos fakultetas nutarė pa
gerbti tris.senuosius darbuotojus, J. Basanavičių (dar ji
sai buvo gyvas), J. Šliupą ir K. Grinių, suteikiant jiems po 
garbės daktaro titulą. Tikslu įteikti jiems tuos pažymėji
mus, universitete buvo sušauktas iškilmingas susirinki
mas, kuriame dalyvavo profesoriai, dauguma .studentų ir 
skaitlinga publika. Dalyvavo taip pat ir Dr. Šliupas su 
Dr. Grinium.

Tuo budu, nežiūrint to, kad šiandie Lietuvoje vėl yra 
įsigalėję klerikalai ir kitokie atžagareiviai, visuomenė 
per savo vyriausiąją mokslo įstaigą visgi viešai išreiškė 
pagarbą dviem seniem “bedievių” vadam, Net užsienių 
spauda pažymėjo šitą faktą, kaipo demonstraciją prieš 
fašizmą. AtbMAJUtt,

BUDELIŲ ROJUS

“Darbininkiška” Rusijos sovietų valdžia vėl ėmė da
ryti masinius areštus tarpe socialistų. Paskutinėmis žinio
mis tapo suimta “Komunizmo rojuje” 102 nauji politi
niai, tarpe kurių didelė dauguma yra socialdemokratai.

Už ką bolševikai areštuoja socialdemokratus?
Rusijos socialdemokratai nepritaria ginkluotiems su

kilimams prieš valdžią. Pilietinio karo ir užsienio inter
vencijų metu socialdemokratai net savanoriais stodavo į 
sovietų armiją ir su ginklais rankose kovodavo prieš bal
tagvardiečius. Bet Maskvos diktatoriai vistiek nepripa
žino jiems teisių.

Nuo 1920 metų Rusijoje pilietinio karo nebėra. 1921 
m. pradžioje tapo įvesta sovietų respublikose “nauja eko
nominė politika”, t. y. prekybos ir privatinio biznio lais
vė. Buržuazija, vadinasi, atgavo žymią dalį savo teisių 
ir, ačiū tam, per pastaruosius keletą metų Rusijoje atsi
rado nemenka “nepmanų” (biznierių) klasė. Bet kuomet 
sovietų valdžia augina Rusijoje naują buržuazijos klasę, 
tai socialdemokratus ji persekioja aršiaus, negu kada 
nors.

Koks yra pateisinimas šitam žiauriam despotizmui?

SKIRI ŪMAS

Komunistų valdomoje Rusijoje socialdemokratai ne 
tik neturi teisės gyvuoti, kaipo legalė partija, ne tik ne
gali leisti savo laikraščių ir vesti agitaciją žodžiu, bet yra 
be jokio prasikaltimo areštuojami ir pūdomi kalėjimuose 
arba Soloveckose salose (Baltosiose jūrėse, netoli žiemių 
poliuso). O M

Užtenka komunistų žvalgybai patirti apie kurį nors 
darbininką arba inteligentą, kad jisai yra. socialdemokra
tas, ir jisai netenka laisvės. Jam neduodama progos net 
apsiginti teisme. Ji baudžia savo nuožiūra politinė poli- 
“ja- » hIHI!

Ai- socialdemokratai elgiasi šitaip su komunistais?
Tose šalyse, kur socialdemokratai paima valdžią į sa

vo rankas, komunistai turi pilniausią laisvę. Viena, kas iš 
jų reikalaujama, tai — kad jie nekurstytų minių prie 
ginkluotų sukilimų prieš valdžią ir kad jie patys tokių su
kilimų neorganizuotų. Šiaip gi komunistams yra leidžia
ma naudotis visomis piliečių teisėmis ir laisvėmis: orga
nizuot savo partiją, leisti savo laikraščius, rengti prakal
bas, statyt savo kandidatus į seimus ir vietines savival
dybes ir t. t.

Net ir tuomet, kai socialdemokratai neturi visos val
džios savo rankose, jie stengiasi suteikti komunistams 
kiek galint daugiaus teisių. Nes socialdemokratai laikosi 
to demokratijos principo, kad visi piliečiai, nežiūrint jų 
politinių arba kitokių įsitikinimų, turi būt lygus prieš 
įstatymus.

Štai, ir Lietuvoje, kuomet socialdemokratai dalyvavo 
koalicinėje valdžioje, tai komunistai gavo amnestiją. Ke
letas šimtų komunistų galėjo išeiti iš kalėjimų ir veikti 
beveik be jokio varžymo iš valdžios pusės. Pagalios, Lie
tuvos teismas, atsižvelgdamas į tokią valdžios politiką, 
buvo išnešęs nuosprendį ir apie visiškai komunistų par
tijos legalizavimą.

Taigi skirtumas tarpe bolševikų ir socialistų yra aiš
kių aiškiausias: pirmieji pripažįsta laisvę tiktai sau, o an
trieji pripažįsta ją visiems, net ir aršiausiems savo prie
šams.

Tiesa, bolševikišku budu yra daug lengvinus valdyti 
kraštą. Rusijos bolševikai todėl jau su viršum devyni me
tai, kaip laikosi valdžioje, kuomet socialdemokratinės val
džios arba koalicinės valdžios, kuriose dalyvauja sociaL 
demokratai, pasilaiko po keletą mėnesių, daugiausia po 
metus arba dvejus, ir sugriuva. Kai kurie žmonės iš šito 
fakto daro išvadą, kad bolševikiška valdymo sistema es
anti “geresnė”.

Bet jeigu šita išvada butų teisinga, tai reikštų, kad 
priespauda yra geresnis daiktas, negu laisvė!

Despotiškomis priemonėmis kitąsyk net pusgalvis 
caras Mikė galėjo daugiaus, kaip per dvidešimts metų, 
valdyt milžinišką Rusijos imperiją. Bet kai žmonės šiek- 
tiek susiprato, tai carizmui atėjo galas, ir dabar niekas 
daugiaus nebeprikels jo iš numirusiųjų.

Taip pat yra su visokiais kitais despotizmo “gatun- 
kais”. Despotizmas išrodo galingas ir neįveikiamas tik 
iki tam tikro laiko, bet kai ateina jam galas, tai jisai su
smunka taip, kad daugiaus nė atsigriebti nebepajėgia. Ir 
Rusijos bolševikų diktatūra, kuomet kartą suklups, tai 
jau nebeatsistos ant kojų. Kartu su tuo pakriks ir visi 
bolševizmo garbintojai.

Tuo gi tarpu socialdemokratams šitoks pavojus ne
gresia. Kuomet valdžia, kurioje jie dalyvauja,, tampa nu
versta, tai jie eina opozicijon ir pasidaro stipresni, negu 
buvo prieš tai. Taip buvo Švedijoje, Danijoje ir Suomijo
je; taip yra Austrijoje ir Anglijoje. Socialdemokratinis 
judėjimas yra nepergalimas, nežiūrint to, kad jisai ir pra
laimi atskiras pozicijas.

Turtingiausi žmonės 
pasaulyj

Henry Fordas yra pirmas bilio
nierius.—Kiek Fordas turėjo 
pelno bėgiu 23 metų?—For
do turtas.—Kockfellero tur
tas. — Turtingiausių žmonių 
sąrašas. — Milionierių skai
čius Amerikoj.—8,000 milio
nierių turtas.

Henry Fordas yra turtingiau
sias pasaulyj žmogus. Niekuo
met dar žmonijos istorijoj ne
buvo atsitikimo, kad kas nors 
,aip greitai butu pralobęs, kaip 
Fordas. Mažiau nei prieš 25 
mitus Fordas su keliais kitais 
investavo Į automobilių biznį 
apie $100,000. Prie tos origi- 
nales sumos per visus tuos me
tus nieko daugiau nebuvo pri- 
lėta. Bet uždarbis nuolat bu- 
✓o sunaudojamas biznio padi- 
Jinimui: statymui naujų dirl>- 
tuvių, įsigijimui moderniškiau
sių mašinų ir t.t. Ir štai ačiū 
Fordo sumanumui, bėgiu 23 
metų investuoti $100,000 davė 
apie $1,000,000,000 (vieną bi
doną dolerių) pelno, šiandien 
Fordo turtas yra daug lengviau 
apskaičiuoti, negu tai buvo 
galima padaryti pirma. Stuart 
Chase, sensacingos knygos “Tite 
Tragedy of Waste” autorius, 
sako, jog dabartinis Fordo tur
tas siekia $1,200,000,000.

Vadinasi, Amerika šiandien 
ąali pasigirti vienu bilionierium. 
Gal praeityj ir yra buvęs koks 
vienas bilionierius. Bet šiandien 
niekas savo turtu negali pri
lygti Fordui.

Kiek Fordas tikrai turi tur
to, niekas nežino. To nežino 
m i jis pats. Viena tik žinoma, 
kad tas turtas yra milžiniškas. 
O kuomet tas turtas yra toks 
didelis, tai jo vertė nuolat 
įvairuoja, kaip paprastai esti 
su nejudinamu turtu. Prie to
kių gi sąlygų nėra galimybės 
padaryti tikslų apskaičiavimą. 
Tačiau yra žinomi kai kurie 
faktoriai, kuriais ’besiremiant 
galima padaryti apytikrį apskai
čiavimą. Visų pirma yra žino
ma, kiek Fordo kompanija kas 
metai turėjo pelno, atmokėjusi
federališkus mokesnius. Žemiau
telpanti 
tori ją:

lentelė pasako visą 'is-

Melai
1904

Pelnas 
$283,000 
285,000

Dividendui

1905 _ __  _____
1906 107,000 ..........
1907 1,012,000 $ 100,000
1908 1,251,000 600,000
1909 2,686,000 1,800,000
1910 ' 4,453,000 2,000,000
191L 6,226,000 3,005,000
1912 13,0561,000 5,200,000
1.913 24,714,010 11,200,000!
1914 29,765,000 12,200,000

1915 24,520,000 16,200,000
1916 59,018,100 3,200,000
1917 27,844,000 9,200,000

• 1918 51,838,000 5,200,000
1919 52,094,000 24,175,000
1920 50.007,000 . ................
1921 V 64,804,000 ?

1922 115,797,000 9

1923 93,030,000 9
1924 86,978,000 9

1925 1 15,129,000 14,670,000
1926 100,000,000 V

fc— ■ ■ ■ i ■ .

Viso . $924,897,000

Bėgiu dviejų dešimčių trijų
metų kompanija turėjo apie 
$925,000,000 pelno. Kito tokio 
atsitikimo istorija nežino. Kas 
atsitiko su tuo milžinišku pel
nu? Kaip lentele parodo, per 
$100,000,000 buvo išmokėta di
videndais. Spėjama, kad viso 
dividendų (su nepažymėtais 
lentelėj) išmokėta -nedaugiau, 
kai]> $175,000,(MM). Tuo budu 
milžiniška pelno dalis buvo su
naudota bižriio praplėtimui, Už
dirbtais pinigais buvo perka
mos geležies kasyklos, budavo 
jami laivai ir fabrikai, tiesiami 
geležinkeliai, etc.

Iki 1925 m. bendras Fordo 
kompanijos uždarbis siekė 
$825,000,(MM). Atėmus $175,(MM),- 
000, išmokėtų dividendais, gau
sime $650,000,000. Manoma, 
kad savo asmeniškiems reika
lams Fordas nėra ištraukęs iš 
kompanijos daugiau per $100,- 
000. Jo asmeniškas turtas (be 
Ford Motor kompanijos), spėja
ma, siekia *15(),000,(MM).

Dabar pažiūrėkime kokia yra 
vertė Fordo kompanijos serų. 
Knygos rodo, jog stambiausi 
kompanijos šėrininkai yra For
do žmona ir sūnūs. Bet tai tik 
formalumas. Visi šorai priklau
so Fordo šeimai. 1925 m. kom-
panijos turtas, kaip matome, 
siekė $650,(MM),000. Praeitų me
tų pabaigoj, nėra abejonės, tas 
turtas pašoko iki $750,(MM),(MM). 
Jeigu prie tos sumos pridėsime 
asmenišką Fordo turtą, tai gau
sime $900,(MM),(MM).

Vienok paskutinė skaitlinė 
dar nieko nepasako. Prieš porą 
savaičių J. W. Prentiss siūlė 
vien tik už Fordo kompanijos 
turtą $1,000,(MM),000. Tuo tar
pu, kaip matėme, kompanijos 
knygos rodo, jog tas turtas tė
ra verias $75O,(XM)JMM). Vadina
si, kompanija tani tikrais išro- 
kavimais turto vertę sumažino. 
Pasiremiant Prrntiss’o pasiūly
mu, dabar galima apytikriai 
Fordo turtą apskaičiuoti. Jei
gu Ford Motor kompanija yra 
veila $1,000,(MM),(MM) (o ji tiek 
yra verta, nes duoda apie $100,- 
000,000 pelno), tai Fordo visas 
turtas (pridėjus šeimos asme
nišką turtą) siekia $1,200,000,- 
0(M). Tai, žinoma, tik apytik
ris apskaičiavimas. Bet jis pą-

rodo, jog Fordas yra turtin
giausias žmogus pasaulyj.

Kartą buvo manoma, jog liū
go Stinnes, prieš porą metų 
miręs vokiečių turtuolis, yra 
bilionierius. Tačiau apytikris 
Stinnes’o turto apskaičiavimas 
parodė, jog jis nėra daugiau 
vertas, negu $1(M),(MM),(M). Da
bartiniu laiku vienintelis For
do konkurentas yra John R. 
Rockefeller.

1921 m. H. H. Klein paskel
bė, jog Rockefeller šeimos tur
tas ' siekia $2,5(M),(M)0,(MM). Vė
liau pasirodė, jog tas apskaičia
vimas buv6 labai perdėtas. B. 
C. Forbes apskaitė, jog “alie
jaus karalius” yra vertas $1,- 
200,000,000. Vienok kompanija 
oficiaial pareiškė, jog “Bocke- 
fellero turtas dar toli šaukia 
:ki biliono dolerių”.

Pasak Stuart Chase, įvai
riems fondams Rockefeller yra 
davęs apie $5()0,(MM),(M)0. Asme
niškas jo turtas vargu siekia 
iaugiau, negu $20,000,(MM). Tie- 
ja, tikruoju “aliejaus- karaliu
mi” šiandien yra jo sūnūs. Bet 
ir sūnaus visas turtas, geriau
siame atvėjyj, siekia tik $500,- 
(M)O,(MM). Taigi Rockefellero 
šeimos turtas kartu su fon- 
lams išdalytais pinigais toli 
rražu neprilygsta Fordo tur
ui.

Stuart Chase paduoda seka
mą sąrašą turtingiausių pasau- 
yj žmonių kartu su apytikriu 
jų turto vertės apskaičiavimu:

Henry Ford ir
Edscl Ford .. $1,200,(MM),(MM)

J. 1). Rockefeller ir
J. 1). Rockefeller, Jr.

....$6(M),000,000

Andre \v W. Mellon
B. B. Mellon . . $200,000,(MM) 

(Bankininkai)

Westminstero kunig.
...........$200,(MM),000

(Anglija)

Edward S. Harness ir
Auna B. Harness $200,(MM),(MM)

Sir Basil Zaharoff
. ' ............ $125,000,000

(Anglija)

Gaekwar iš Baroda
............ $ 125,000,(MM) 

(Indija)

Payne VVhitney $100,(MM),(MM)

George F. Baker ir K
George F. Baker, J r.

..... .$100,000,000

Vincent Astor ..$100,000,000

F. W. Vanderbilt $100,(MM),(MM) 
Thomas B. Walker

...........$100,000,000

Baronas H. Matsui
............$100,(MM),(MM)

(Japonija)

Simon Y. Patino $100,000,000 
(Bolivija)

Al f r t d Loewenstein
............ $100,000,000 

(Belgija)

Prie šio sąrašo liūtų galima 
dar pridėti Bothschild ir Gug- 
genheim. Spėjama, kad kiek- 
vieYio jų turtas siekia $200,- 
00,0,000. Labai galima taipgi, 
kad J. P. Morgan priklauso 
$100,(MM),(MM) turtuolių klasei.

1855 m. Amerikoj buvo 27 
milionieriai. 1921 m. jų skai
čius pašoko iki 1,500. Karo me
tais milionieriai digo, kaip 'gry
bai po lietaus, ir 1917 m. jų 
buvo priskaitoma 11,800. Milio
nierių skaičius 1923 m. nupuo
lė iki 8,6(M), bet dabar jų pri
skaitoma apie 14,(MM).

1923 m. apskaičiavimas paro
de, .jog 8,‘(MM) milionieriai (ir 
tai no stambiausieji) valdo 12% 
visos šalies turto. Toks reiš
kinys, žinoma, yra nenormalus. 
Įdomu laip pat pažymėti ir tą 
faktą, kad kuomet milionieriai 
yra kritikuojami ir smerkiami, 
tai prieš Fordą retai kas tepa- 
kelia balsą, nežiūrint j tai, kad 
jis yra visų milionierių kara
lius.—K. A.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijini Spaustuvė.

Skaitytojų Balsai
rie tyko uždėti ant Lietuvon dar 
kruvinennj jungą, negu fašistų. 
Apsisaugokite!

— Jonas Bardauskas.
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}

Pažangiečiai, apsi 
saugokime!

Įvykus Lietuvoj pervartui, 
kur smurtininkai nuvertė Lietu
vos teisėtą pažangiąją valdžią, 
tuo pervartų pasinaudodami 
pradėjo savo šienapiutę komu
nistai. Agituodami neva už 
bendrą frontą, jie landžioja po 
lietuvių pašaipiuos ir kultūrines 
draugijos, šaukdami 
bendrą frontą prieš 
sius fašistus.

jas neva j
kruvinuo-

Bet kokis su jais 
bendras frontas, jei jie kaip ir 
fašistai, nepripažysta demokra
tijos. Kaip galima eit j bendrą 
frontą, susidedant su Lietuvos 
neigėjais, užginančiais žiauriau
sią kraugerystę (Rusijoj) prieš 
kitus kraugerius. Juk butų te 
paties jungo pripažinimas, tik 
vieton fašistų, --1 komunistų. 
Juk kaip vieni, taip ir antri ne
pripažysta laisvo balsavimo, 
kaip vieni taip ir kiti neigia lai
svę ir savo valdžią remia ant 
kariuomenės ir durtuvų — ir 
liejimo upeliais darbininkų 
kraujo. Sueidami su komunis
tais į bendrą frontą, patys pa- 
sidarytumem artimi lygiai to
kiai pat taktikai, kokią panau
dojo Lietuvos fašistai nuverti
mui demokratinės pažangiųjų 
valdžios.

gali būti

Todėl lietuvių draugijos, į 
kūriau komunistai lenda su įvai
riomis protesto rezoliucijomis, 
turi gerai apsižiūrėti, ar jie pa
tys nėra vilkais avies kaily, ku-
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GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. III.

^Tel. Boulevard 3669

Apart musų kasdieninio gyvenimo, 
§tai dabar yra kitas, aiškus, ma
lonus, rymojimo ir atsilsio “Gy
venimas”. Jieškantys dvasios poil
sio, pasitenkinimo, sielai peno, ga
li jj rasti “Gyvenime”. |sigykit 
“Gyvenimą!’’

Prenumerata metams 
Pusei metų ................
Kopija

$2
$1

20c—

SVARBUS PRANEŠIMAS

Gera proga atsitraukti sa
vo gimines iš Lietuvos, Latvi
jos, lAmkijos ir Rusijos, į Cana/I;j,
jeigu tik jie sveiki ir gali
skaityti nors vienoj kalboj. Ūkinin
kų pagalbininkai ir namų ruošos dar
bininkai turi pirmenybę. Norint in
formacijų, rašykt musų agentui, ku
ris turi 20 metų patyrimą laivų kom
panijoje. Jis buvo 4 metus pas 
United States Lines prie valdžios lai
vu, taipgi Vive Prezidentu Boston 
National Banke ekspetas Immigraci- 
jos jstatymą ir patvarkymų, v

LEWIS & MURPHY 
Generalini Agentai 

45 Windsor St., Montreal, Canada

rxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Atėjo Kultūros žurna
las No. 1 išleistas 1927 

m, Kaina 45 cetnai.
Galima gauti 

NAUJIENOSE, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTA SH 
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Res. 3201 So. Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.(

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos » 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

ir i J \ n110 9 ilu H val* ry,e» k a <tndos ^ nuo įjj g va|e va|lare

Tek Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

nuo
nuo

1707 W. 47th St.

ValMfidos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis 

8 iki 2 vai. po pietų

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 1)578 I

r

DR. MARGĖMS
3327 So. Halated 

Tel. Boulevard
Valandos: 10—2
Sekmadieniais:

Street 
8483 

5—9

A. MONTVID, M. D.
1579 Mihraukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 49$3. 
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathennia

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

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

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.

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

Tel. Lafayette 4146
V.I..HA. ' nuo 9 iki 11 v- rYtoValandos , nuo 6 jki 9 vaL vgk

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Ava. 
Tel. ProspecC 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj lt iki 12 d.

Office Boulevard 7942

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekei 

CH1CAGO, ILK

— 1 / .....................
Res. 6G00 So. Artesian Avė. 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Carai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentiataa

3243 So. Halsted St
OfiMo Tel. Boulevard 7179 

Rch. Telefonas Hemlock 2615

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 

L skelbiasi Naujienose*

I
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...... . . .. 1,111 .....

Kovas 3 d., 1927 Eilinis No. 198
,----------- ------------------------:_=r=—A L_-L_^_a---- :Į=^-^=*-

LJS.S. Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St
A. Grebelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, 111.

L3JS. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — K. Baronas, 1789 So.
Halsted St., Chicago, 111.

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

Finansų Sekretorius — G. Mankus, 
Chicago, III.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W. 
Division St.

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

Nariai — Ona BanienS ir F. Skama- 
rakas.

kitiems sudaryto# bylos ir iš
tremiami arba sėdi kalėjime.

Kaune areštuoti ir sėdi kalė- 
jinie-L gelžkeliečių prof. sąjun
gos nariai.

Kretinga. Sausio m. 28 d. su
imtas Antanas Aiminausk|is, 
Apskrities Valdybos narys. Su
imtojo liudininkų netardo. Ko
mendanto nutarimu Alminaus- 
kas siunčiamas į Varnius.

PALEISTAS IR IŠSIUNČIA
MAS

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, M d.

Vasario 2 d. paleistas iš kar 
Įėjimo drg. Markovas. Įsakyta 
jam iš Lietuvos iki vasario 6 
d. išvykti. Jis išvyko į Latviją.

IŠSIŲSTAS

1$ PASAULIO
Eatvijos valdžia fašistiškus 

gaivalus gaudo

Vasario 3 ir 4 d. Rygoj su
imti buv. tautininkų klubo pir
mininkas .1. Rone ir dar du klu
bo nariai.

Vasario I d. latvių seimas 44 
balsais prieš 15, šešiems susi
laikius, priėmė įstatymą pa
stiprintai kovai su kai kuriais 
nusikaltimais. Įstatymas duo
da vyriausybei plačių tesiu, pri
taikant karo ir karo lauko teis
mus. Įstatymą įnešė socialde
mokratai, kad neprielidus nau
jų sukilimų mėginimų.

Socialdemokratų laimėjimas 
Tiuringijoj

Tiuringijoj Įvyko rinkimai į 
vietinį landtagą (Seimą). Bur
žuazinis blokas (nacionalistai, 
agrarai, katalikai) pralaimėjo. 
Socildemokratai gavo 262,827 
halsus. Sulyginus šiuos rinki
mus su praeitais rinkimų davi
niais, komunistai šiais rinki- 

_ mais irgi pralaimėjo.

Darbininkai vienijasi
Sausio m. 30 d. Olso (buv. 

Christianija) mieste įvyko Nor
vegijos darbininkų kongresas 
sudaryti vieną politinę partiją. 
Joje dalyvauja socialdemokra
tai, darbo partija i? prof. są
jungos. Dar Į919 m. iki tol 
buvusi viena politinė darbinin
kų organizacija darbo partija 
nutarė prisidėti prie III Inter
nacionalo. Po to dalis nuosek
liu marksistu atsiskyrė nuo 
darbo partijos ir sudarė social
demokratų partiją. Likusioji 
didžiuma darbo partijos palaikė 
senąjį vardą. 1923 m., nega
lėdami pakęsti Maskvos dėdelių 
diktatūros, išėjo iš Kominterno 
sąstato, tačiau prie kito inter
nacionalo neprisidėjo, nors ry
šius palaikė su tarptautiniu ko
mitetu smulkių socialistųnų 
partijų, priešaky su buvusia 
žymia komunistų veikėja Bala- 
banova, bandžiusia atstatyti 
2’j internacionalą. Išėjus dar
bo partijai iš Kominterno, ke
letas Maskvos agentukų suda
rė komunistų partiją iš smul
kiai buržuazinio gaivalo, tačiau 
jų įtaka nesiekė toliau červonco.

Ruošiamas darbininkų kon
gresas turi tikslo sujungti esa
mas darbininkų organizacijas 
ir prisidėti prie socialistinio 
darbininkų internacionalo. Ga
lima tik sveikinti Norvegijos 
proletariatą, pasiryžusį atstaty
ti darbininkų vienybę. Tai ben
dras frontas ne tuščiais žo
džiais, bet darbu.

Komunistai taip pat buvo 
kviečiami kongresai! tomis pat 
sąlygomis, kaip ir visos kitos 

'darbininkų organizacijos. Ta
čiau visagalis kominternas die
vas Stalinas uždraudė savo 
agentams dalyvauti darbininkų 
kongrese, nes Rusijos komisa
rų—nepmanų buožių Respub
likos tautinei politikai jokios 
naudos nenumatoma.

Vis tik dalis išmintingesnių 
ir atsakomingesnių komunistų 
rado priimtinas statomas sąly
gas ir sutiko dalyvauti kongre

se. Tokius komunistus, kaip 
praneša “Pravda’’ N 21 iš š. m. 
sausio 27 d., Maskvos agentu- 
kai išmetė iš komunistų parti
jos. Išmestųjų tarpe atsidūrė 
visa parlamento komunistų 
frakcija,. visų komunistinių 
laikraščių redaktoriai ir šiaip 
žymus partijos veikėjai.

Įvykęs kongresas sustiprino 
Norvegijos darbininkų judėji
mą ir galutinai likviduos komu
nistus. Tai svarbus tarptauti
nio proletariato laimėjimas.

Latvijos ligonių kasos
Praeitais metais I^atvijoj 

veikė 42 ligonių kasos, ir jų 
dalyvių skaičius (rugsėjo mėn.) 
siekė 141,264, iš kurių 87,777 
vyrai ir 53,487 moterys. Jų 
šeimos narių skaičius buvo 
93,223 asmenys, kurių 25,046 
vyrai ir 68,177 moterys.

Ir afrikiečiai prieš imperializmą
Pietų Afrikos profes. sąjungų 

kongresas nutarė pareikšti sim
patijų kiniečiams jų kovoje su 
svetimšalių jungu ir smerkia 
kiekviena svetimų valstybių ki
šimąsi į Kinijos reikalus.

Įkalba sveikam ligą
Perversmas Latvijoj nepavy

ko. Leitenantas (’olinš atiduo
da karo teismui. Buržuazinė 
spauda kiek bepajėgdama tei
sino l’olinšą rašydama, kad jis 
buvęs nepagydomas girtuoklis, 
visokių ligų apsėtas, karo mo
kykloj kartą bandęs gerti ra
šalą ir 1.1. Atsakydamas į ši
tas kalbas “S-tas” rašo, kad 
Tolinšo bendrai be galo susirū
pinę štai kurių priežasčių dė- 
liai:

—Susidariusioji kairiųjų val
džia nieko gero nelėmė tiems, 
kurie kelių metų bėgyje, benau
dodami valstybes iždą, pasida
rė inilionieriais, prisipirko na
mų, vasarnamių, spekuliavo 
bankuose ir skolų nemokėjo. Ši
tie gaivalai suprato, kad jau 
pakviestas gydytojas, kurs su 
peiliu rankose darys skaudžią 
operaciją.

štai kodėl dabar tie ponai 
Uolinšui įkalba ligą ir sugal
vojo net tokius dalykus, kad 
Valmieros didvyris esąs tiek ne
sveikas, kad gėręs rašalą. Na, 
jei perversmas butų įvykęs, 
tuomet Tolins butų buvęs did
vyriu. '

Lietuvoj
AREŠTAI

Iš Mariampolės karo komen
danto nutarimu išsiųstas į ša
kių apskritį drg. Juozas šir- 
vinskas, Socialdemokratų Par
tijos ir Bendros Darbin. Prof. 
sąjungos veiklus narys, senas 
gavi valdininkas, Mariampolės 
Miesto 'Tarybos ir įvairių jos 
komisijų veiklus darbuotojas. 
Vietos klerikalai, o ypač fede- 
rantai, džiaugiasi “didvyriškai” 
pergalėję savo priešą. Dabar, 
mat, jų dienos. (“Soc.”).

Vilkaviškio apskrities įvai
rių musų partijos organizacijų 
buvo areštuoti šie socialdemo
kratai: Mažeika Kazys, Ališaus
kas Vladas, Vendrikis Juozas, 
Kazlauskas Juozas, Kerei ša, Ja
navičius. Pirmutiniai keturi iš
laikyti Vilkaviškio kalėjime po 
7 dienas, gi pastarieji du po 6 
dienas. paleidžiant privertė, 
duoti parašą, kad nedalyvaus 
jokiose organizacijose. Tuo bil
du politinė policija priėmė sau 
pareigą siaurinti piliečiams tei
ses.

Be minėtų socialdemokratų 
dar buvo areštuoti įvairus 28 
asmenys. Vieni iš jų pakisti,

D. B.

Saulėtekio padangėj
Maža ką težinome apie toli

mąjį saulėtekio kraštą Kiniją. 
O tie įvykiai, kurie vyksta 
šiandie Kinijoj turi didelės rei
kšmės ne tik Azijai, bet ir Eu
ropai.

Ten vyksta nuolatinė tarpu- 
savė kova, kurią veda atskiri 
generolai, svetimų kraštų im
perialistų intriguojami. Kinija 

didžiulis kraštas su svarbiais 
gamtos turtais. 'Todėl nestebė
tina, kad jau nuo senai sveti
mos valstybės, pasinaudodamos 
Kinų vidujiniu pakrikimu, sten
gias įkelti ten savo koją ir iš
naudoti tamsią kinų liaudį. 
Bundantis Kinijoj kapitalizmas 
pabudino ir kinų darbininkų są
monę. Bet kinų darbininkų ko
va yra m paprastai sunki ir su
dėtina. Vesdami kovą su sve
timtaučiais kapitalistais, jie pri
valo vesti bendrai klasinę kovą 
už darbo sąlygų pagerinimą ir 
už išsiliuosavimą. Toji kova 
sunki dar ir todėl, kad už nu
garos gimstančiojo kinų kapita
lizmo stovi galingas pasaulinis 
kapitalizmas.

Bet kinų proletariato priešas 
—pasaulinis imperializmas ne
sudaro kurios nors vienetus 
Amerikos, Japonijos, Anglijos, 
Francijos, Busijos kapitalistai 
vienodai yra suinteresuoti ki
nų liaudies pavergimu ir lodei 
varžos tarp savęs' dėl didesnio 
laimikio. Kiekivenas stengiasi 
papirkti atskirus kinų genero
lus, surasti ten sau šalininkų 
ir t.t.

Komunistai taip pat senai 
knisa kinų pamatus. Pasinau
dodami begaliniai sunkia darbi
ninkų padėtimi jų apmokami 
agentai senai veda savo naudai 
agitacijų. Savo agitacijoj ko
munistai eina kinų klasinės 
kovos arenon ne su klasine dar
bininkų vėliava, bet kelia nacio
nalistinius obalsius, mat tuo 
budu galima šiek tiek daugiau 
laimėti.

Japonija kurios rankose veik 
visa kinų užsienių prekyba, bai
siai šiaušiasi prieš» Busijos* ko
munistų pastangas plėsti Ki
nuose savo įtaką. Nuo to neat
silieka Amerika, Anglija, Fran- 
euzija ir k., kurių kraštų kapi
talistai ten yra Įdėję nemažus 
pinigus iu gauna didžiausią 
pelną. 'Todėl ir verda rungty
nes tarp tų, kurių kiekvienas 
nori sau didesnę laimikio dalį 
laimėti.

Kinų darbininkai sau para
mos ieško Amerikos ir Europos 
socialistiniame proletariate. 
Pereitais metais išleistas Kinų 
Socialdeųiokralų Partijos atsi
šaukimas aiškiai

kinų darbininkai, kurie prade
da organizuotis, nėra šalininkai 
nei karų, skelbiamų bolševizmo 
vardan, nei karų nešamų Eu
ropos kapitalistų ar kieno kito. 
Jų siekimai—įgyvendinti socia
listinę demokratiją ir iškovoti 
sau laisvę nepriklausomai spręs
ti savo likimą.

Apie patį Kinijos vidujinį gy
venimą žinių gauti nelengva. 
Žinome kad Kinija yra viena 
didžiausių pasaulio valstybių. 
Kiek ten yra gyventojų— ne
galima tiksliai atsakyt, lx‘t nie
kas neabejoja, kad ten yra virš 
keturių šimtų (400) inilionų 
gyventojų. Dar sunkiau pasa
kyti, kaip ten gyventojai skirs
tosi savo socialine padėtimi. 
Dauguma gyventojų minta iš 
žemės ūkio, kai kurie tvirtina, 
kad pramonės proletariato esą 
virš 5 milionų.

Svarbiausias pragyvenimo 
šaltinis žemės ūkis, ir'tai ti
pingas smulkusis ūkis, štai šio
kios statistines žinios apie že
mės valdymą. 19,5'/ visų kraš
to šeimynų valdo nuo 1—8 mu 
(mu maždaug lygus 1 16 de
šimtinės), o bendrai tos šeimy
nos turi lik 50ęf visos dirba
mos (ariamos) žemės. 23'< vi
sos ariamos žemės. 15'/ šeimy
nų turi nuo 40—75 mu, bend
rai valdomos žemės kiekis sie
kia 25%. Toliau —11% šeimy
nų turi virš 75 mu ir valdo 
36% viso krašto žemės.

kie Įvykiai nepasikartos —jo
kiu budu šiandie negalima už
tikrinti. Kinų liaudis prispaus
ta, baisiausiai suvargusi, sura
kinta dar senų senoviškų tiky
binių prietarų ir tradicijų. To
dėl jos ir pasipriešinimas nėra 
tiek aktyvus. Aktyviausiai pasi
reiškia, kaip ir visur, kinų pra
monės proletariatas ir studen
tija. Šis visuomenės sluogsnis 
ir stovi naujo judėjimo Kinijoj 
avangarde. Kaip jis toliau vys
tysis—parodys netolimoji at
eitis. (“Naujoji Gadynė”);

Kinijoj esama apie 30,000 
dvarininkų, kurie valdo virš 
1,000 mu, apie 200 dvarininkų 
—10,0Q() mu. Didžiuosius že
mės plotus valdo valdininkija 
[mandaęinai] arba dabartiniai 

| provincijų viešpačiai)— genero-* 
lai.

Tiek dėl žemės ūkio. Dar ke
letas pastabų dėl stambiosios 
pramonės.

Kaip minėta straipsnio pra-: 
džioj, J Kinijos pramonę yra į- 
dėję nemažus kapitalus svetimų 
valstybių kapitalistai. Stambio
sios pramonės augimas Kinijoj 
ypačiai paskutiniais melais la
bai pastebimas, štai pavyzdys: 
1918 m. tekstilės pramonėj 
verpiamųjų ratelių skaičius bu
vo 1,378,000, o jau 1923 m. tas 
skaičius pašoko iki 1,802,000. 
Jų priklauso: finams 61'/, ja
ponams—34%, anglams ir ki
tiems—5%. z

Dar kitas pavyzdys pramonės 
augimo: 1918 m. akmeninių an
glių iškasta 18,000,000 tonų, o 
jau 1923 m.—tonų skaičius 
pašoko iki* 22,600,000. Anglių 
pramonės nuosavybė sulig tau
tybių taip pasiskirsto: Kinams 
—50,000,000 dolerių, anglams 

22,000,000 dolerių, japonams 
—27,000,000 dolerių ir vokie
čiams—250,000 dolerių. Iš šių 
skaitlinių matom, kad pusė an
glių pramonės kapitalų priklau
so svetimų valstybių kapitalis
tams.

šiek tiek aiškesnį vaizdą apie 
Kinijos ekonominę būklę duoda 
žinios apie nhokesčius. Mokes
čiai yra nepaprastai augšti, 
mokesčių apdėjimo bendra tai
sykle tokia: imk, kiek tik gali
ma išspausti. Mokesčių apdė
jimo sistemoj jokio vienodu
mo nėra, vien tik žemės mokes
čio priskaitoma iki. 18 rųšių. 
Vykstant tarpusavėms kovoms, 
atskirų įprovmciijų viešpačiai 
generolai kinų liaudį apkrovė 
Baikščiausiais mokesčiais, nes 
didžiausias lėšas suėda vedamie
ji karai. Prieita net lig to, 
kad kai kurie generolai mokes
čius yra išrinkę 86 metams pir
myn!

'Tiek dėl politines ir ekono
minės Kinijos būklės. Politinis 
gyvenimas nuolat verda, tą vi
dujinę suirutę, kaip minėta, pa
laiko suinteresuotos pašalinės 
valstybes. 'Tų valstybių impe- 
ria^štiniams planams Kinija 
kol kas yra patogiausia vieta. 
Ir sunkti iš anksto pasakyti, ko
kių pasekmių bus susilaukia 
ateity. Pereitą vasarą buvo 
sujaudinę pasaulį žiaurus Kini- 
jas įvykiai, kada svetimų vals
tybių ginkluoti kareiviai yra

pabrėžia, kad tūkstančiais išžudė kinų. Ar to

LSS VIII Rajono 
konferencija

Pereitą sekmadienį, vas. 27 
dieną, Naujienų name, įvyko 
LSS VIII Rajono nepaprasta 
konferencija, kurioj dalyvavo 
apsčiai delegatų iš visų prie 
Bajono priklausančių LSS kuo
pų.

'Tvarkos vedėju buvo d. F. 
Skamarakas. Iš valdybos ir 
kuopų delegatų raportų paaiš
kėjo, kad šį sezoną Bajono vei
kimas yra sumažėjęs, bet už 
tai padidėjęs kuopų veikimas. 
Veik visos kuopos rengė pro
testų mitingus prieš Lietuvos 
fašistus, vakarėlius, o LSS 4 
kuopa surengė ir keletą prelek- 
cijų — paskaitų. Veik visos 
kuopos paaugėjo ir prie jų pri
sidėjo naujų veiklių narių, taip 
kad ateity galima tikėtis dar 
didesnio kuopų veikimo.

Pats Rajonas dabar rengiasi 
prie savo vakaro, kuris bus ko
vo 13 d., M. Meldažio svetainėj, 
šioj konferencijoj apie tą va
karą buvo plačiai kalbėtųsi, nes 
visi nori, kad šis vakaras butų 
kuosmagiausias. Bus suvaidin
ta pilnas juokų 2 veiksmų far
sas “Ekspropriatorius”, o mu- 
zikalę dalį programų išpildys 
jaunieji — SLA 183 kp. Jau
nuolių Orkestras ir jaunas dai
nininkas d. Skamarakas. Visi

delegatai pasižadėjo darbuotis, 
kad tas vakaras praeitų didžiau
siu pasisekimu.

Buvo tartąsi ir apie tolimes
nę Rajono darbuotę ir tuo rei
kalu padaryta keletą tarimų. 
Svarstyta ir LDLD reikalai. 
Konferencija nutarė paraginti 
LDLD Chicagos Rajono valdy
bą sušaukti visuotiną LDLD 
narių Chicagoje susirinkimą 
nuodugnesniam tos organizaci
jos reikalų apsvarstymui, 
padauginimui jos narių, padi
dinimui jos veikimo ir tt.

Konferencija taipjau priėmė 
rezoliuciją prieš Lietuvos fa
šistus, nuvertusius teisėtą Lie
tuvos" demokratinę valdžią.

LSS VIII Bajono valdyba 
šiems metams išrinkta sekama: 
organizatorius F. Skamarakas*, 
sekretorius A. Jusas, iždinin
kas A. Lekavičia, fin. sekr. G. 
Mankus, knygius A. Vilis, na
riai: A. Kundrotas ir A. Nar
butas. Delegatai Į Gook pa
vieto Soc. partiją — O. Banie
nė ir G. Mankus. Visi valdybos 
nariai yra veiklus ir sumanus, 
tad tik imąsi, kad ir Rajono vei
kimas- šiemet bus daug dides
nis, nė kitais metais. —B.

Tebūnie nutarta, kad Lietu
vių Socialistų Sąjungos VIII Ra
jono nepaprasta konferencija, 
laikyta vasario 27 d., 1927 m„ 
Naujienų name, Chicago, III., 
atstovaujanti visas LSS. kuo
pas Chicagoje ir apielinkėje, 
griežtai pasmerkia tą pervartą 
ir nepripažįsta už teisėtą smur
tininkų pastatytą valdžią, taip
gi

Tebūnie nutarta, kad LSS 
VIII Rajono konferencija griež
tai reikalauja alsteigti teisėtą, 
Seimo patvirtintą valdžią ir 
kad butų tuoj nuimtas karo sto
vis ir iits'teigtos visos konsti
tucijos garantuotos laisvės, kai
po būtina sąlyga šalies ekono
miniam ir kultūriniam kilimui.

LSS. VIII Rajonas pasižada 
t ikti visą galimą pagelbą Lie
tuvos darbininkams jų kovoju 
su fašizmu, priespauda ir netei
sėtumu.
Konf. pirm. Pranas Skamarakas, 
Sekr. Ant. Jusas.

Ullllllllilllllllllll

LSS VIII Rajono konferencijos 
rezoliucija

Kadangi Lietuvoj gruodžio 
17 d. įvyko ginkluotas pervar
tas, nuvertęs’ teisėtą Lietuvos 
valdžią ir pastatęs pačių smur
tininkų sudarytą klerikalinę- 
fašistinę valdžią, kuri tuojaus 
paskelbė ir tebelaiko visoj ša
ly karo stovį, atėmė žmonėms 
konstitucijos garantuotas pilie
tines teises, uždarė darbininkų 
profesines sąjungas ir jų laik
raščius, daro masinius areštus 
ir abelnai įvedė terorą ir prie
spaudą;

Kadangi tokis karininkų ir 
fašistų pervartas buvo> padary
tas priešais žmonių valią ir pa
niekino žmonių išrinkta atsto
vybę—Seimą, lodei

KOSULIAI 
dažnai yra 
PAVOJINGI

J^imtos ligos gali išeiti iš 
kosulio, į kurį neat

kreipta domės tinkamu 
laiku. Gaukit palengvini
mą ir apsaugokit save ir 
vaikus su Severa’s Cough 
Balsam. Pripažinta gy
duolė per 47 metus.
.' Ji maloni, veikia greit 
ir neturi narkotikų. Ap- 
Jekose dvejopo dydžio, 
po 25c. ir po 50c.

W. F. SEVERĄ CO? 
Cedar R&pids, Iowa

Krutinės ir Galvos Šalčiams 
Imkite Severą*s Cold Tablets

Stws
Cougn Pa>sąm
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Jus Galit Pagelbėt Savo 
Giminėms Atvykti 

Kanadon

Lietuviai Kanadon yra 
Priimami ir Pageidaujami

/

Daugelis lietuvių norėtų pagelbėti savo giminėms 
Lietuvoje atvykti Kanadon ii* ten pradėti naują gyveni
mą, bet nežino kaip pagelbėt; o Lietuvoj randasi tūk
stančiai žmonių, kurie geidžia apsigyventi Kanadoj, bet 
nežino kaip ten nuvykti ir neturi tam lėšų. Tai ameri- 
čiai liuosai gali padėti jiems susikurti sau naują, gėrės-

M

nj gyvenimą.

Naujienos per savo atstovus Kanadoj, gąli patar- 
n auti kiekvienam norinčiam pagelbėt savo giminėms 
augščiaus minėtame reikale. Del platesnių informa
cijų kreipkitės asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois <
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PRAIZA “NAUJIENŲ” KONTESTANTAMS
čia esamas dovanas laimės musu veiklus kontestantai, kurie darbuojasi šiame “NAUJIENŲ” konteste. Dovanas, kontestantai galės pasirinkti, nes dėl kožno 

laipsnio yra keleriopos dovanos pasirinkimui. Apart čia esam ij.dovanu[darduodamos ir kitos brangios dovanos: deimantiniais žiedais, bruceletais, špilkoms, laikro
dėliais, gintaro karoliais, rankovių sagutėmis ir tt. Šitų deimantinių, auksinių bei kitų įvairių daiktų katalogą prisiusime kiekvienam kontestantui prieš baigsiantes 
kontestui pasirinkimui. Čia visų tų daiktų pavyzdžių nėra galima sutalpinti dėl vietos stokos.

Kiekviena kontestantas gavęs nemažiau 4(>,200 balsų gali gauti šitą puikų, naujų ir pilnai įrengtų Paigc automobilių 
0 eilinde, iij, 5 pasažierių ir I dutu Sedaną. Modoio 6—65. Kaina .............    $1,72(1.00

Paige automobiliai imami iš lietuvių firmos —> C. P. Suromskis, 5833 S. Westem Avė., Chicago, UI.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 
26,000 balsų gali gauti šitą Kimball Grojiklį 
Pianą su vėliausiais ir geriausiais pagerini- 
niias. Kaina.......................................... $975.00

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 40,000 balsų gali gauti šitų puikų, naują) ir pilnai įrengtų. Paige automobilių, G 
cilinderių, 5 pasažierų, 2-jų, durų Sedanų, Modelio 6—45. Kaina ............................................. .. $1,295.00

Paige automobiliai imami iš lietuvių firmos — C. P. Suromskis, 5833 So. VVestern Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 26,000 
ba'.-’i guli gauti šitą Brunsvviek Panatrope 8 tūbų, ku
riame yra sykiu brangus fonografas ir Radio — be 
batal ijų, be vielų, varomas elektros spėka. Kaina $900 

trope Radiolas imamas iš — Jos. F. 
21 So. Halsted St., Chicago, III.

Šitie Kimball Pianai imami iš — Peoples 
Furriiture Co., 1922-32 So. Halsted St. ir 4177-

Budri!

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų gali gauti 
šitą Brunsvviek Panatrope 6 tunų The Cordova stylius. Geras fono
grafas ir Radio. Kaina tiktai .................................................  $450.00

Šie Panatrope Radiolos imami iš — Jos. F. Budrik, 3417-3421 
So. Halsted St., Chicago, III.

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

Gulbransen Pianai imami iš — Jos. F. nudrik, 3417-342] South 
Halsted St., Chicago, III.

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

Fordo automobiliai imami iš stambiausios lietuvių au
tomobilių firmos — C. P. Suromskis, 5833 So. Western Avė., 
Chicago, Illinois.

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

Jacųuard parlor setai imami iš — Peoples Furniture Co., 1922- 
32 South Halsted St., 4177-83 Archer Avė., Chicago, III.Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų gali gauti šitą Frizay 3-jų 

šmotų parlor setą. Seto frėmai yra rankomis drožti, labai gražaus darbo. Kaina .... $450.00

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

ne

pil-

$100.00

——

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

ne- 
šitą

mo-
Kai- 

$60.00

Atwater-Kent Radiolai 
modelio imami iš Jos. F. Budrik/ 
3417-21 So. Halsted St., Chicago.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 5,190 balsų gali gauti šite 
7 šmotų valgomojo kambario setą — visi šmotai tvirtai padaryti ii 
riešučio medžio. Kaina ...,............................................................  $150.0(

Imami iš — Peoples Furniture Co., 1922-32 So. Halsted St., 4177-8S 
Archer Avė., Chicago, III.

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

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

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

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

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

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

Kiekvienas kontes- 
tanats gavęs nemažiau 
3,800 balsų gali gauti 
šitą. Freshmans Mas- 
terpiece Radio
nai {rengtą. Kaina tik
tai •.

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

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

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

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

šitos Lempos imamos iš Peoples 
Furniture Co., 1922-31 So, Halsted 
St., 4177-83 Archer Avė., Chicago, 
Illinois.
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CHICAGOS 
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>r.
Trūksta pinigų 

mokyklom

Mergaitė nusižudė

Harvey miestelio mokyklos 
’ pritruko pinigų ir jos užsidarys 
dvejetą mėnesių anksčiau, ne
gu privalėtų, būtent balandžio 
22 d. Jau dabar to distrikto mo
kyklų taryba yra prasiskolinus 
$140,000. Tą skolą sudaro dau
giausia greitų kelių metų defi
citai. Esą surenkamų mokesnių 
toli neužtenka mokyklų užlaiky
mui.

Ta pati padėtis esauti ir ki
tuose distriktuose. Mokykloj 
stengiasi būti atdaros 10 mčne-

Shirley Kuth Simmons, 18 m., 
labai tyki mergaitė, kuri mėg
davo skaityti knygas ir tankiai 
apleisdavo mokyklą, kad visą 
dieną praleidus knygynuose, pa
lindo po lova savo namuose 
6243 Ingleside Avė., ir nusišo
vė revolveriu, kurj ji slapta pa- šių ir lenda j skolas, nors įsta- 
siėmė iš savo sesers namų. Pa-, tymai reikalauja, kad jos butų 
liktame savo draugei laiške ji'atdaros tik 7 mėn. metuose, 
sako, kad ji bandysianti užgra- -------------- —
biniame gyvenime ieškoti džiau- Apsidegino taisydamas 
gsmų ir linksmumo, kurio ji 
negalėjo rasti gyva būdama.

lempą

Policistai pakliuvo
Fred B. Kline, 33 m., Edge- 

vvater Park, gal mirtinai apsi- Ii • * 1

Nepriklausomybės
Dienos Aukos

Brighton Perk
1 ■'—

Brighton Pa iii o širdis

Cicero GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

Ciceroj yra smarkus kontes^ 
tantai. P-s Petraitis jau pusė-

'degino taisydamas savo namuo-' , ,I . • • i ... . žadeikis,Du. manoma, girti, detekti- «' kerosminę lempą, pasihejusj 
vai. liarry Jensbe ir John Ha- :int drabužių degančiam ke- 

rosinui.

Lietuvos Nepriklausomybes 
dienos apvaikščiojime vasario 
16 d., Lietuvių Auditorijoje, Vil
niaus krašto lietuvių reikalams 
aukojo:

Po $5: V. Zungaila.
Po $2: Adv. Brachulis, Dr. 

Naikelis, S. Kataųskas, Sutkus.
Po $1: N. N., 'P. Karališkas,

J. Baukaitis, J. Daviedauskas, 
M. Supavičicnė, M. Tauškus, L. 
Adomaitis, A. Andrusiunas, S. 
Vuosaitis, A. Navickas, P. Ga- 
siunas, K. Stapulionis, F. Sla- 
nionis, J. Kruščius, A. šalaševi- 
čia, J. Platonis, Galbutis, Žeko
nis, Butvaitis, Kučis, J. Kuodis,
K. Katkevičienė 
nienė, 
Briedi

Visiems yra žinoma, kad kuo- 
tinai pasidarbavo. P-s K. Stel
mokas buvo susirgęs, bet jau

met širdis jau nejuda, žmogus 
virš ta lavonu. Taip yra ir su
su Brighton parko lietuvių ko- sveikais ir žada pasidarbuo-

ti. P-s Lukoševičius didžiuojasi 
ir juokiasi iš J. Uktverio. Sako 
nepaliksiąs progos gauti nė vie
no balso Ciceroj Uktverio planai 
pasiliks tik planais, kuomet jis 
turėsiąs visus surašęs. Ciceroj 
kalba, kad galima pamatyti bus

ker iš Cragin stoties, policijos 
automobiliu kartu su trečiu de-! 
tektivu Victor Eck, nuvyko į i 
North Clark policijos distriktą. j 
Eck užėjo į vieną namą savo! 
reikalais, o jie pasiliko laukti; 
gatvėje. Pamatę einantį teismo | 
bailiffą krank J. Nolan, kuris: juv ĄU(jitorijoj įvyks kumšty- 
buvo paskirtas daboti Croarkmj nįs Bus 8 boksininkų ir 
byloje jury, jie sustabdė ji ir: .... ........, . . r. J 1 pora nstikų. Laimėjusiejismarkiai jį sumuse. Tik išėjęs . • • . .•r, , . . . ■ gaus auksinius medaliusEck sustabdė įsismarkavusius!
detektivus. Sužinojo apie tai tei
sėjas Lindsay, prieš kurį yra 
nagrinėjama Croarkin byla iri 
kur sumuštasis Nolan dirbo ir 
visus tris detektivus atitempė 
į teismą, kaltindamas juos, kad 
jie paniekino teismą. Eck liko 
paliuosuotas, bet kiti du detek- 
livai liko uždaryti kalėjime ir iš 
jų pareikalauta užsistatyti po 
$2(1,000 kaucijos — iki teismui. 
Be to visi trys liko suspenduoti.

ŠIANDIEN BOKSAS

šiandien 8 vai. vakare Lietu-

KAROLIS SARPALIUS 
PRALAIMĖJO

įvyko
“Ed.”

Panedėlyj Coliseume 
didelės ristynės, kur 
Lewis gynė savo čempionatą. 
Levvis paguldė savo priešą Ro
mano. Tą patį vakarą ritosi ir 
Karolis Sarpalius su Joe Malce- 
vviez. 
jo, — 
nutes.

Malcewicz ristynes laimė- 
pagulde Sarpalių į 27 m i-

Politikierius: suva
žinėtas

Franklin MacVeagh, 87 
•buvęs iždo sekretorius pi

m., 
’ez.

Tafto administracijoj ir vienas 
iš seniausių Chicagos politikie
rių ir biznierių, liko suvažinėtas 
automobilio prie Michigan ir 
Monroc gt. Nuvežta jį į St.

bet manoma,

pasimirėPrieš keletą dienų 
buvęs 9 vardo aldermanas Guy 
Madderom. Nors jis mirė nuo 
plaučių uždegimo, bet netiesio
giniai mirties priežastis yra ne
laimė su automoobiliu. Nesenai 
gryžtant namo, ties Oak Lawn. 
jį pralenkė kitas automobilius 
ir smarkiai bėgdamas nubrau
kė jo šoną, nuversdamas jo au
tomobilių į griovį. Ten vandeny, 
prislėgtas savo automobilio, 
Madderom išgulėjo ilgoką laišką 
iki atvyko pagelba. Nuo to jis 
gavo plaučių uždegimą ir mirė.

Mildos Teatras
3110 So. Halsted St.

Kovo Itą ir 5tą, Pėtnyčioj ir Subatoj 
Richard Dix, komedijantas 

PARADISE FOR 2 
Dvi komedijos ir Vodevilis 
Geriausi artistai atlieka.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Y tiška,
3228 W. 38tb Street, Chicago, III.

Tarp Chicago* 
Lietuvių

Rengiama art. St. Pilkai 
išleistuvių vakarėlis

Rytoj, t. y. kovo 4 d., Mildos; mus 
svetainėj (ant trečio aukšto) 
įvyks art. St. Pilkos išleistuvių 
vakarėlis.
įpleidžia Chicaga.

Chicagiečių tarpe p. Pilkai 
neilgai teko gyventi ir dirbti. 
Vienok ir per tuos kelius mėne
sius jis spėjo palikti savo buvi
mo pėdsakus. Jam vadovau
jant, “Birutės” Dramos Skyrius 
suvaidino keletą veikalų gan 
šauniai. Tokių gerų vaidinimų 
chicagiečiai senai bebuvo matę 
Ačiū tam, žmonės jau buvo be
pradedą labiau lietuvių teatru 
lomėtis.

Visą tai turėdami galvoj, bū
relis p. Pilkos draugų sumanė 
surengti jam išleistuvių vakarė
lį. Reikia manyti, kad atsisvei
kinti su p. Pilka skaitlingai su
sirinks jo draugai ir pažįstami. 
Visi art. Pilkos draugai, pažį
stami ir pritarėjai yra “wel- 
jome”. Vakarėlis prasidės apie 
8:30 vai. vak. — N.

Art. Pilka kovo 5 d.

A. Maskaliu- 
Kondratas, Kiprikas, 
Butkus, žemaitis, P.
J. Babkauskas, J. 

Šmotelis, S. Sereikis, A. Malule- 
vičia, B. Narnoj uška, J. Poceta, 
A. Stukas, P. Yuška, K. Katela, 
P. Rutkauskas, Dr. žilvitis, A. 
Parkauskas, A. Matulaitis, Iz. 
Milašius, Pr. Jutelis, K. Kupris, 
Pr. Vaičkus, N. Gugienė, 
Draugelienė, V. Bernotaitiė, 
Pocius, E. Bardauskienė, 
Valančauskas, M. Zolpienė.

Viso, su smulkiomis aukomis, 
surinkta $110.30.

Visos šios aukos bus pasiųs
tos Lietuvių Komitetui Vilniu
je. Visos rengimo išlaidos bus 
padengtos iš imtos nedidelės 
įžangos.

Town of Lake lietuvių ap
vaikščiojime aukų surinkta $17.

Del Dr. Jono Basanavičiaus 
mirties Vilniaus Vadavimo Ko
mitetas pasiuntė užuojautos 
Vilniaus lietuviams ir liūdesio 
dėl didžiojo tautos žadintojo ir 
darbuotojo mirties telegramą 
Vilniaus Lietuvių Komiteto pir
mininkui Dr. A. Alseikai, taip
gi $25 telegramų, sudėjimui ant 
Dr. J. Basanavičiaus kapo vai
niko nuo Chicagos lietuvių.

Ačių visiems!
Vilniaus Vadavimo Komite- 

i tas taria savo nuoširdų ačių vi- 
I siems atsilankiusiems į Komite- 
Į to rengtus Lietuvos Nepriklau- 
i somybės dienos apvaikščioji- 

Lietuvių Auditorijoj ir 
Town of Lake, visiems aukoto
jams, o taipjap kalbėtojams* ir 
artistams, pildžiusiems tuose 
apvaikščiojimuose programą: 
P. Grigaičiui. Dr. A. Zimontui, 
S. E. Vitaičiui, Lietuvos konsu
lui P. Žadeikiai, SLA. 183 kp. 
Jaunuolių Orkestrui ir jo vedė
jui J. L. Grušui, Birutės Chorui 
ir jo vedėjui komp. A. Vanagai
čiui, dainininkėms' O. Biežienei 
ir S. Krasauskienei, daininkui 
F. Jakavičiui, pianistei Maska- 
liuniutei, artistui S. Pilkai, pia
nistams M. Yozavitui, V. Bige- 
liutei, smuikininkams J. Bložiui 
ir V. Gaurilaičiui, dailininkui 
M. J. šileikiui ir visoms draugi
joms ir asmenims, kurie prisi
dėjo prie šių apvaikščiojimų su
rengimo, — visiems širdingiau
sia ačiuojame. Tikimės, kad 
Chicagos lietuviai ir toliau rems 
musj darbuotę.

— Vilniaus Vadavimo Ko
miteto Valdyba.

B.
K.

lonija. Kaip tik Keistučio 
kliubas neveikia, tai visas 
Brighton parko lietuvių judėji
mas apsistoja, — pavirsta lavo
nu. Bet kol, kas turiu pasakyti, 
kad Brightonparkiečiai nenu
stoja vilties viešai gyvenę, nes, - -
širdis dar vis tebejuda. O kad' kontvstantų darbštumas. — Ak, 
palaikyti tos širdies judėjimą, 
Keistučio kliubas turi savo Dra
mos skyrių. Ten yra susispie
tę visi geresni Brighton parko 
lietuvių scenos darbuotojui.

Vasario 12 d., McKinley park 
svetainėj Keistučio kliubo dra-l 
miečiai davė gan gražų vaidini-; kasdiena 
mą. Vaidino 
“Teismas” ir ‘ 
din imas išėjo gan 
visi vaidylos atliko įsavo užduo-t puikias dovanas dalija 
tis gerai. Iš mėgėjų ir negali-* jau šis laikraštis įsigyveno, kad 
ma geriaus reikalauti, nes žmo- nė vartai peklos nepergalės jo!

‘ gus kasdien dirbdamas fizinį' Pasiūlytas Vigilijai užrašyti 
darbą po astuonias ar devynias prenumeratas, palikau nepaė- 
valandas dienoj ir kad gali dar męs; tegul užrašo kontestantai, 
tiek išsilavinti — prisirengti tai jie gaus dovanas, o aš pre- 
scenoj pasirodyti, tai yra pagir- r 
tinas dalykas. Ir to vakaro vai- j 
dylos verti tos garbės. Publi-’ 
kos prisirinko ir gražios — apie 
keturi šimtai. — Nors nebuvo' 
nė garsinimų, nė plačios agitaci
jos, o vienok Brightonparkie
čiai apsčiai susirinko, kas paro
do, kaį Brighton parko lietu-1 
viai atjaučia K. K. D. Skyriui. 
Kiek patėmijau, publika buvo 
užganėdinta visu lošimu. Tą liu
dijo ir gausus aplodismentai lai
ke lošimo, o ypatingai pabaigus 
lošti publika plojo gan ilgai, 
reiškia — patiko. Tas publikos 
užjautimas, paskatina dramie- 
čius veikti ir toliaus.

Beje, po pefstatymo pirmo 
veikalo “Teismas”, iki sceną ta- 

po perrengta antram veikalui, 
pianu skambino Olga Kasparai- 
čiutė, dar jauna, bet gabi pia
nistė. Paskambino Frank C. 
Carretto “Russian Imperini 
March”. Publika dar antru kar
tu norėjo iššaukti, bet pianistė 
pasirodė šykšti ir daugiau ne
skambino. Antra, dar jaunesni, 
F. Dambrauskaitė taipgi skam
bino pianu “American Legion 
March”. Tai dar visai jauna 
mergaite, bet matyt, kad muzi
kai atsidavusi ir jos skambini- 
nimas publikai labai patiko. Va
karo vedėju buvo Keistučio kliu
bo pirmininkas, Jonas Aleksan
dravičius . Tai darbštus ir ener
gingas žmogus. Jo tvarkomas 
vakaras ėjo kuopuikiatisia. Ati
darydamas vakarą pasakė trum
pą prakalbą apibrėždamas pasi
šventusių asmenų veikimą ir ra
gindamas prisidėti prie K. kliu
bo. Scenos prirengime darba
vosi kiek galėdamas plačiai lie
tuviams žinomas veiklus žmo
gus Wm. Buiš-as.

Dabai1 Keistučio dramiečiai 
mokinasi komediją “Piršlybos”. 
Vaidinamas bus balandžio 3 d., 
McKinley park svetainėj, tai 
bus užbaigimo sezono vakaras. 
Turiu priminti,^ kad Keistučio 
Kliubo Dramos Skyrius savo va
karus rengia ne pasipelnimo 
tikslais, bet kad davus publikai 
kąnors naujo, gražesnio.

—Lum’tur’o.

senas žaizdas, ligas rectal, 
t

slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj

kad Uktveris iš Dešimto Laips
nio neišeitų, tai juokčiausi!
ko jo senovės draugas, p. Kai-' 
kis. — Norėjo auto, o nė adatos 4 
negaus!

Ciceroj 
to vajų.

«<a-

žmonės giria kontes- 
Už $8 atneša j namus 
laikraštį jr gerais 
daiktais apdovanoja 

Turbūt Naujie-
dvi komedijas brangiais

Važiuojam”. Vai- užrašinėtojus.
vykusiai ir uos turi daug pinigų, kad tokias

Sako,

numeratų nerenku.
— Vigilijus.

Jackson Perk
čia buvau ir mažiau, kad

nuo 2:30 iki 4:30 po pietų
REZIDENCIJA: 

2226 Marsball Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480

TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUS!!
OPTOMETRISTAS , 

Akiniai 94 ir angUian

S AKIU SPECIALISTAS 
ngvins akių Įtempimą, kuria 
nežastimi galvos skaudėjimo,

LI
Palen 

esti pi. 
svaigime, akių aptemimo, nervu6tu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystą 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma . 
žil usias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama 1 mokyklos vaikus. Val.i 10 
iki 8 vai. NedtKoj 10 iki 1 vai. p. p.

• 4712 So. Ashland A ve.
Boakvard 7589

Aš
Ičia yra didelė apielinkė ir lietu- 
' viai retai gyvena. Atvažiavu
siam iš kitos kolonijos sunku su

prasti lietuvius. Ten Vigilijus 
paskyrė darbuotis vietinį gy
ventoją. Jis žino kiekvieną lie- ■ 
tuvį šioje apielinkėje. P-s Bar- 
dauskas yra Naujienų kontes- . 
ta. Tai yra jo karalija, kurioje 
jis energingai darbuojas.!

P-s Gricius sako, kad ten la-i 
Lai dauff progresyvių lietuvių 
gyvena, bet surask, jei 
Ten gali surasti ir suras 
lietuvius p. Bardauskas.

patlhhl' kad kiti korites-; 
negali jam biznio paga-

— Vigilijus.

IGNACAS NORMANTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 25 dieną, 5:30 valandą 
ryte, 1927 m., sulaukęs 35 metų 
amžiaus, gimęs Pakirsnių kai
me, Plungės parap., Telšių aps., 
paliko dideliame nubudime Lie
tuvoje motiną brolj Antaną ir 
seserį Petronėlę, Amerikoje 
dvi seseris, Domicėlę ir Oną ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
121 E. K,ensington Avė., Kens- 
ington, UI.

Laidotuvės jvyks ketverge 
kovo 3 dieną, 8:30 vai. iš namų 
j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Ignaco Normanto 
giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir

Nuliūdę liekame, 
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

JUOZAPAS GIRGINČIUS
visus
Jam

labai 
tuntai 
dyti.

Mirė Jonas Yuškis
Šiomis dienomis pasimirė Jo

nas Yuškis. Vas. 28 d. tapo pa
laidotas Tautiškose kapinėse.

Lietuvių Piliečių Brolybės' 
kliubas neteko vieno iš savo 
draugų. Velionis prisiiiašė prie 
kliubo tik mėnuo laiko atgal ir, 
todėl negalėjo reikalauti pomir
tinės, ar kitokios paramos. Bet 
kliubas sužinojęs, kad velionis 
dar visai nesenai yra atvykęs į 
Chicago ir todėl dar nespėjo įsi-, 
gyti čia draugų, kliubas iš savo 
pusės parūpino grabnešius, dar 
vienas kliubo narių, jei neklys- • 
tu, pats kliubo pirmininkas K.! 
Laucius, pasakė prie kapo trum
pą, bet įspūdingą prakalbą. Ve
lionis nors ir laisvas buvo, bet 
tapo palaidotas su bažnytinėm 
apeigom, dalyvaujant nemažam 
bariui žmonių.

šeimyna neteko gero tėvo, 
žmona — vyro, o kliubiečiai — 
gero draugo. Tegul bus tau, 
Jonai, lengva šios šalies žemelė.

— Korespondentas.^ ,

r

Garsinkites Naujienose

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 48 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Phone Boulevard 7314
Pristatome i viešas miesto dalii 
S. Loveikis, K vietininkas 

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabami 

Vainikams
3316 So. Halsted St- Chicago

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 1 dieną, 12:55 valandą 
naktj 1927 m., sulaukęs 87 m. 
amžiaus, gimęs Kauno rė- 
dyboj, Raseinių apskrityje, 
Skirsnemunės miestelis. Paliko 
dideliame nubudime moterį 
Anastazija po tėvais Pupsaite, 
3 dukteris Anastazija, Stanisla
vą ir Veroniką, sūnų Joną, tetą 
Rozaliją Matiošaitienę ir gimi
nes, o Lietuvoj motiną, 2 sese
ris, švogerius ir 2 byolius.

Kūnas pašarvotas, randasi, 
234 W. 46th St.

Laidotuvės jvyks pėtnyčioj, 
kovo 4 dieną 8 vai. ryte iš na
mų j šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Girgin- 
čiaus, draugai ir pažjstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skuti n j patarnavimą ir atsi- * 
sveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris vaikai teta 
ir giminės. '

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriury Eudeikis, tel. Yards 1741

i""1 1 .R ■■■■■■' " ......... •

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

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

IN-MO-RAY 
THERAPY 

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

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

(.Tilly 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 Seicdoj nuo 10 r. iki 8 v.

specialistas

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
4

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

3307 Auburn Ave< 
CHICAGO, ILL.

už-

Dykai Nuo Dusulio 
Laike Pavasario

bandymui dykai

baiie'ų dusulio ata- 
drėfcnaa oras; jei 

vieno aUi'luaėjimu,

Puikus K.vdymo mctudas, kuriu palengvina 
dusulį ir nedaleidžia d dėsnių skausmų — 

atsiunčiamas šiandien

Jei jus kenčiate nuo ti) 
kų kuomet lyja ar yra 
jum:H amauRia prie l^ek
nepamirškite atsikreipti tuojau pas Erontier 
Asthma Co., gausit dykai išbandymui jų 
puikų metodų. Nėra skirtumo kur jus gy
venat. arba ar jus turit koki nors pasiti
kėjimų j kitas kokias gyduole*. reikalaukit 
išbandymui dykai. Jei jus kenčiate visų sa
vo amžių ir baųdėt pasigelbėti visais Kalt
inąs budais nuo bailiausių dusulio skaus
mų, jei jus nebeturite jokios vilties, reika
laukit dykai išbandymui.

BILLY’S yUNCLE DYKAI IŠBANDYMUI KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO.,

Erontier Bldg., 462 NiagurH St., 1036 E, 
Buffalo, N. Y.

Prialųskite dykai išbandymui juaų me
todą:

VALET
JutoStrop 

Razor
Pasiga- 
landa 
pats

MONEVS lošt!
"XAVĖ \2>\o.

-SŽI

TO \A\V\

AM'

OU.

(KITO A

VAL. GOT
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Exchange—Mainai
WOOI)

Malė

DIDELIS VALYMO IŠPARDAVIMASztno-

HADIO SETŲ BARGENAI

Nedė

Jaunoji Birutė State

For Rent

inal- 
arba

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

Turi būt 
sandelio

Perkūno 
renkasi į

Personai 
Asmenų Ieško

7057 
visus

ROYAL FINANCE 
CORPORATION

turtų 
arba ir 

Patyrimas 
Mickeviče,

38th Piure 
lubos.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Financial
Finunuul-PaskoloR

Financial
Finzfnaai-Paskolos

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

Imti 
yra

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.Musical Instruments 

Muzikos Instrumentai

Educational 
Mokyklos

Nuo 10 iki 12 dieną 
Room 925-927 

127 N. Dearborn St.

MŪRINIS bungalow, 5 kambarh 
(urnas šildomas, 30 pėdų lotas, ka 
na $7200, cash $1500.

t ir grojik 
jie biiš parduoti atpigin

netoli Marciuette 
aina

Bonus, Vokietijos ir Aus 
trijos Bonus. 
Galit derėtis.

315 Burnham Bldg.
164 W. Randolph St

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wel)s st.

NAUJIENOS 
1789 So. Halsted St 

Box 883

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

BARGENAI
2 FLATŲ mūrinis 

kambarių, 
vandeniu 
cash $2000

PARDAVIMUI groKvrnC*, saldainių 
ir kilu smulkmenų krautuvė. 613 XV. 
1-lth PI.

PARDAVIMUI Čebatų taisymo įs
taiga. Visos mašinos elektra varo
mos. Pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos. 4400 S. Campbell avė.

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes inokinam dienomis ir 
vakarais. AtsiŠaukit arba rašykit:

HOME 
CONSTRUCTOR

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ARISTOKRATIŠKA 
FARMA

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Birutės" Jubiliejaus 
žurnalas

Help VVanted
Darbininkų Keikia

57< Komisine 
5l/2 — 6% Nuošimčių 
Greitas Patarnavimas

Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

PARDAVIMUI bučernč ir grosemė 
su namu ar be namo, arba mainysiu 
ant mažo namo.

4605 So. Paulina St.

PARDAVIMUI saldainių štorelis 
ir minkštų gėrimų. Kas nori, gali 
pirkti ir namą arba išrendavosiu, 
tinka viskam, labiausia dėl vaisti
nės. 2900 W. 40 st.

REIKALINGI agentai į Real 
Estate office, pirma pamatyki
te musų ofisą ir patiks jums 
darbas.

4600 So. Wood St.
Lafayette 4154

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

Miscellaneous 
Įvairus

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

BEI KALINGA 30 agentų par 
davinėti nejudinamą 
(real estate), visų laiką 
trumpas valandas, 
nereikalingas. Z. S 
2505 VV. 63 St.

i namas, a—5 
aržuolo trinias, karštu 

šildomas, kaina $13,000,

Announcements 
Pranešimai

PARDAVIMUI 2 flotų po 4 kamb. 
medinis namas ir grosernę, parduo
siu sykiu. Rendos $65.00 į mėnesį. 
Garadžius 2 mašinom. Noriu greit 
parduoti iš priežasties ligos . Par
duosiu pigiai.

717 W. 21 St.

Jobbers In
Plumblng ir namų šildymo reikmenų

2118 So. State St., Chicago, III.
Telefonai: Victory 2454

Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St.
Tel. Cicero 180.

parduoti savo liuosą 
ž dirbti daug: pinigų, 
savo vardų ir adre- 
iums savo planą.
lalsted St.

Box 882

PARDAVIMUI saldainių ir visokių 
smulkmenų Storas, geroj biznio vie
toj, gausit bargeną. 922 W. 33 St.

ATYDA sales inunageriams. Mes 
garantuojame sales munageriams 
pilną arba dalį laiko darbą. Atsi- 
šukit ir pasikalbėkit su Mr, Clemcns 

SHEKLETON BROS.
Subdividers and developers 

Room 416 — 160 N. Sa Šalie St.
Phone Central 8008 PARDAVIMUI bučemė su ledo 

mašina, t rokas, gyvenimui kamba
riai ir garažas. Biznio apie $1200 
į savaitę. Greitam pirkėjui barge- 
nas.

AtsiŠaukit po 2 va), dieną. 
1750 W. 63 St.

Help Wanted—-Female
Darbininkių Reikia

LIETUVIŲ darbininkų, j 
dirbtuves, mechanikų, klerkų. 
Del specialiu darbo tris vaka
rus j savaitę. Valandos nuo 7:30 
iki 9:30, arba nuo 8 iki 10. Ge
ra mokestis. Atsiųskit savo var
dų ir adresą.

1739 S. Halsted st. 
Box 880

lllinoiM Lietuvių Pašalpos Klitibo 
mėnesinis susirinkimus įvyks penk
iadieny, kovo 4 d., 8 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
st. Visi kliubiečiai esate kviečiami 
pribūti į susirinkimą, nes randasi 
daug svarbių dalykų aptarti.

A. J. Lazauskas, sekr.

Prie Western 
krautuvės 
nysiu 
cash.

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

dokit iš tos progos.

INDUSTRIAL LOAN 
SERVICE 

1726 W. Chicago Avė. 
kampas Hermitage Avė.

Pastaruoju laiku pradėjo 
sparčiai rašytis jaunimas prie 
Jaunosios Birutes orkestro, ku
rį sudaro tarp 15-20 m. amžiaus 
jaunimas.

Šįvakar įvyksta orkestro ir 
dainų pamokos, tad laukiama 
atsilankant ir daugiau priau
gančio jaunimo.

Penktadienio gi vakare įvyks
ta tėvų susirinkimas Fellowship 
svetainėj, 831 W. 33 Place. Visi 
tėvai būtinai ateikite laiku, nes 
tai bus vienas iš svarbiausių su
sirinkimų. Bus svarstoma apie 
prisidėjimą prie SLA. Bus ir 
SLA. generalinis organizatorius 
S. E. Vitaitis ir išdėstys mums 
kokiomis sąlygomis butų musų 
vaikai priimti ir kokia bus iš to 
mums nauda. Susirinkimas pra
sidės 7:30 v. vak.

— Sekretorius.

REIKIA patyrusių ir nepatyrusių 
moterų dėl sortavimo popiet ų atkar
pų, 1451 So. Peoria St.

REIKALINGI keii real estate 
salesmenai, su arba be patyri
mo, darbštus vyrai gali uždirb
ti virš $500 į mėnesį.

WAITCHES BROS. CORP.
10756 Michigan Avė.

KAUFMAN STATE 
BANK

124 N. La Šalie SL, Chicago

REIKIA darbininkų kaipo porte 
). 2039 W. North Avė

A. N. MASULIS 
6641 So. Western avė

Republic 5550

PARDUOSIU savo grojiklį pianą 
dėl padarymo vietos už $70, cash 
$25, o kitus ištuoksimais į 4 mė
nesius. Vaitonis, 6512 S. Halsted st.

30 pėdų lotas 
Parko, vra visi įtaisymai 
$1500.

KRAUTUVIŲ FIKČERIA] 
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restau rantų, Ken- 
džių, Bekernių. Mu- 
sų specialumas. Ge- 

» ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912

MOTERŲ - MERGINŲ, šeimynln- 
kių, stenografių. Daleiskit jums nu
rodyti, kaip jus galit turėti pinigų 
nusipirkimui sau reikalingų ir pagei
daujamų dalyku dirbdamos savo liuo- 
su laiku. Jus galit uždirbti pinigų su 
manim. Atsiųskit savo vardą ir ad
resą.

ANT rendos fialas ant “beauty 
shop”, arti bažnyčios, Brighton 
parke. 4400 So. Washtenaw avė.

40—30 pėdų lotai, netoli Mar- 
ųuette Parko, yra visi įrengimai 
apart gatvės, kaina $785, jus galit 
iprkti 3 lotus ar daugiau, įmo
kėti, kitus lengvais išmokėjimais.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

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

Padarykit sau 1927 
Smar- 

salesmenai gali uždirbti 
pinigų. Del tolimesnių in- 

ma-

$500 turėdami galit pirkti 40 ak
rų fanną prie cementinio kelio, 3 Vi 
mylios* nuo miesto, geri budinkai, 
sodnas, 30 akrų juodžemio, kaina 
$1320, kitus po $100 į metus, 80 ak
rų prie svarbaus kelio, 5 mylios 
nuo miesto. Ir kitų gerų fannų lie
tuvių kolonijoj. Walker Pnnnelee, 
Ludipgton, Mich.

TRYS NAUJOS krautuvės prie 
State Si., netoli 73 st. Mainysiu į 
2 arba 3 apt. namą, įplaukų apie 
$3000 į metus, šaukite Triangle 
4110.

PARDAVIMUI bučernė, savaiti
nių įplaukų $1500. Geroj vietoj, 
svarbi priežastis pardavimo, šaukit 
Boulevard 9712.

avė., 10 flatų 
viskas išrenduota, 

lotus, mažesnį namą

VYRŲ. Klerkų, mašinistų ir kito 
kių. Jus galit 
laikų man ir u: 
Atsiųskite man 
są, aš pasakysiu 

1739 So.

Mes turim pepdaug stako augštos 
rųšies fonoąrafų, upright 
lių pianų, L ‘ x ,7 ' _
tomis kainomis. Atsllankykit ir su* 
taupykit 25 iki 50%. Jums reikės 
tiktai biskį įmokėti., štai keletas 
bargenų: Upright pianas $35. Vie
tai’ fonografas $19. Crown grojik
lis $65. Bcllrnan grojiklis, $05. (’he- 
ckering grojiklis $150, Išmainyki! 
savo seną fonografą arba pianą lai
ke šio išpardavimo.
NATIONAL PIANO STORES, Ine. 

2332 W. Madison s t., 1 fl.

Jau artinasi “Naujienų” eks
kursija Lietuvon ir laikas vi
siems pradėti rengtis.

Atsiminkit, kurie nesat Ame
rikos piliečiais, yra labai gerus 
dalykas apsirūpinti iš anksto mi 
leidimu sugryšti, Lietuvos par
pultu ir kitais reikalingais do
kumentais, kurių gavimas už- 

[ima pusėtinai laiko.
Kas tik rengiatės keliauti Lie- 

! tuvon ateinančią vasarą, kirip- 
kitės į “Naujienas", o čia ju-ų 
reikalai bus aprūpinti ir geriau- 

> šiai sutvarkyti nuo pradžios iki 
'galo. Kitų miestų lietuviai taip 
'jau gerai aprūpinami ir priren
giami kelionei, kaip ir vietiniai.

Pradėkit rengtis tuojau.
! NAUJIENOS

Eurai ture & Ėixtures
Rakandai-Įtaisai

EXTRA MAINAS
IŠSIMAINO 2 fialų mūrinis na 

mus, karštu vandeniu šildomas, 1 
karų garažas, netoli 63 St. karų Ii 
nijos, prie Mozart St. Mainysiu 
Imčernę, grosernę, lotų ar mažės 
nį namą. AtsiŠaukit

Hemlock 5939

REIKALINGA moteris prie na- 
ir.ų darbo dviem dienom į savaitę 
3551 S. Halsted st. Emmn Purmtdis

8 KAMBARIŲ «rezidencija prie 
Huinboldt Parko, 2 karų garažas, 
gatvė ir elė cementuota ir apmo
kėta, Rock Island ir elevatorių 
transportacija, kaina $8900 
$1000. Triangle 4110.

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

HOME CONSTRUCTOR
1739 South Halsted St.

Tel. Roosevelt 8500

STOGDENGYSTĖ
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 Avė.,

Phone Lawndale 0114

RENDON štoras, garu šildomas, 
tinka dėl mažo biznio. 6909 South 
Rockwell st.

GERIAUSIS pirkinys in Chathain 
Field, 24 flatų namas, 6—4 ir 18-3, 
rendų $18,700. Mainysih j gerus 
lotus arba pirmus ar antrus mor- 
gičius. šaukit Triangle lt 10.-

SLA 129 kuopos pirmo bertainio 
susirinkimas įvyks kovo 3 d., 7:30 
vai. vakaro, .1. Savicko svetainėj, 
1900 S. Union avė. Gerbiami na
riai malonėkite atsilankyti susirin- 
kiman. Bus svarbių svarstymų.

Valdyba.

PARDAVIMUI 3 aukštų muro na
mas su bcizmentu, kaina $8,500 
Lengvais išmokėjimais. 5754 Car- 
penter st.

MES PERKAME
Už $40 cash, $100 vertės Lietu 
vos Valdžios Bonus nuo j.atvir 

tintų legalių savininkų.
Taipgi perkame Lenkijos Doleri 
nius

EXTRA! Pardavimui bučemė ir 
grosemė už caah arba fnainysiu į 
Cottage, lotą. Šaukit

Tel. Boulevard 0668

$800, vertės grosemė $1500; 
parduosiu arba mainysiu ant 
automobilio, yra geras biznis, 
pigi remia.

5014 So. Wcstcrn a ve.

PARSIDUODA antri mortgičiai 
$6600. Duosiu komišiną, Joseph Žu
kauskas, 1829 S. Halsted st.

Jauny Lietuvių Amerikoje Tau
tiškas Kliubas laikys mėnesinį su
sirinkimą penktadieny, kovo -i d., 
7:30 vai. vakaro, Lietuvių Audito
rijoj, 31133 S. Halsted st. Visi na
riai malonėkite laiku pribūti, nes 
randasi daug svarbių dalykų aptar
ti. —S. Kunevičius, nut. rašt.

Birutės Choras laikys dainų pa- 
n okas šį vakarą Mark White par
ko svet. Dainos mokinamos jubi
liejui. Visi dainininkai-kės bukite 
painokose. —Birutė.

PARDAVIMUI bučernė, grosernė, 
biznio daroma nuo $90 iki $100 į 
dieną. Parduosim arba mainysim 
į mažą namą, arba kilo kokio biz
nio, arba pusę galit pirkti. Bus par
duota ož teisingą pasiūlymą. 

1967 (’analport avė. 
Roosevelt -1395

Nereiks pardavinėti.
Nereiks pardavinėti.

Aš noriu jums pasakyti atsitikimą 
su žmogumi kuris dirba kaadien, bet 
vos tik galėjo sudurti galus su ga
lais. Jis pakaistė mano pranešimą 
ir atsilankė j mano surengtą mitin
gą. Ir pasirodė, kad tai buvo geriau
sia dalykas kokį jis buvo padaręs. Jis 
greitai pradėjo uždirbti daugiau pi
nigų, tikrus pinigus. Jis greitai pa
metė savo seną darbą ir pašventė vi
są savo laiką naujam darbui, šian
dien jis jau turi įsitaisęs sau namą, 
turi savo biznį, gražų karą ir šim
tus draugu. Aš noriu pagelbėti ir ki
tiems amhitingiems vyrams ir mote
rims šioje apielinkėje, kad ir jie ga
lėtų tą pat padaryti.

JUS GALIT, JEI TIK JUS NO
RIT. Aš surengiau mitingą šią sa
vaitę, Pėtnyčioj, Kovo 4, 8 vai. vaka
ro. Padarykit nutarimą atsilankyti į 
mano sureigtą mitingą. Klauskite 
manės asmeniškai.

PARSIDUODA PIGIAI 80 
akerių žemės su budinkais, gy
vuliais ir rakandais. 9 kamba
rių palocius, fumasu apšildo
mas ir elektra apšviečiamas su 
puikiausiais rakandais, barnė 
gyvuliams, vištininkai, garažas, 
barnė mašinoms; 14 melžiamų 
karvių, 4 arkliai; puikus sodnas. 
Tik 40 mylių nuo Chicagos ir 
10 mylių nuo Waukegan. Kai
navo $35,000; parsiduoda už 
$28,000! įnešti $8,000. Kreipki
tės asmeniškai ar laiškais.

W. HAYDEN BELL 
Ed. Bftkševičius, Vedėjas 

4336 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 8600

REIKIA lietuvių vyrų, gerai at
rodančių atlankyti lietuvių Šeimy
nas. Real estate patyrimas pagei
daujamas, bet ne būtinai reikalin
gas. Suteiksimę jums pilną kopera- 
ciją, garsinsime jus laikraštyje Nau
jienose kasdien. Tikrai gera proga 
kiekvienam. Galima matyt nuo 10 
iki 12 vai. ryte. z

Matykit Mr. Collins, 
Room 503 

32 W. Washington St.

Marųuette Manor. — SLA 260-1a 
kuopa rengia svarbias prakalbas 
centro organizatoriui p. Vitaičiui. 

ketvirtadieny, kovo 3 
vai. vakare, Cehris svetainėj 
S. Western avė. Kviečiame 
atsilankyti. —Komisija.

JĖŠKAU 
mano biznio 
md uždirbti daug, 
vienam persunkti, 
septyni darbininkai 
ir bučemė .abudu bizniai geri, galima 
uždirbti pinigu, abudu ne vienoj 
vietoj.

Telefonuokit Vincennes 1143

partnerio prisidėti prie 
Su mažai pinigų gali- 

Turiu du bizniu, 
Dirba pas mane 
medžių biznis

PARDAVIMUI 
stalas, 2 pečiai 
duosiu visus 
ant rendos 
mėnesį.

2921

Pagal įsakymo Didžio 
vaidilos visi be išimties 
rytus ketverge, kovo 3 
vakaro. Kiekvienas vaidila turi 
būt įsiregistravęs į Vno Knygą per 
šį susirinkimą. —Krivys.

Didžiausias visoj j 
mas dalykas šiandien

Didžiausios įplaukos dėl jūsų
Didžiausia pelnas jūsų koštu- 

mečiams.
Viso pasaulio akys yra at 

kreiptos j šj pasiūlymą.

NAUJAS 2 flatų mūrinis namas, 
netoli 79 ir Halsted st., 5—5 kam
barių, garu šildomas, yra miegoji
mui porčiai, 2 karų garažas, lotas 
39 y 125, išmokėjimais kaip tinka. 
Savininkas

8036 Emeruld avė. 
Triangle 3837

PARDAVIMUI kampinis 8 upt. 
namas, naujos mados, garu šildo
mas, 2—5 ir 6—4 kambarių apt. 
panel valgomi kambariai, sienose 
lovos. Tas yra Itibai geras pirki
nys. G. Woitb, 1635 W. 57 St. Tel. 
Prospect 3922.

Brighton Park. — SLA 176 kuo
pos susirinkimas įvyks |>enktadie- 
ny, kovo I (I., Jokantų name, p<i 
Nr. 1138 Archer avė., 7;3O vai. va
kare. Gerb. nariai-rės malonėkite 

dirbdami visuo- visi dalyvauti, nes yra daug svar- 
...... * «biu dalvkų. —Sekr. A. Trejonis.jie temija, seka 
judėjimą, kurio 
musų “Birutė”, 
kaip tik ir galė- 

atpasakoti mums 
pirmuosius žingsniui,

Tvatmlinkas Kliubas “ I .iet 11 Vii"
lulky* repeticijns “ < • y voo i»»i«» V<-i--
petr” ketvirtiidirny, kovo .3 <1., 7:30 
vai. vakaro, Davis Sųuiire parko 
svet.. ant 41-tos ir S. Paulina gt. 

dalyviai malonėkit laiku pri- 
Neturintieji rolių narių irgi 

kviečiami dalyvauti. —Vald.

PARDAVIMUI kostumeriftka siu 
vimo, valymo ir pataisymo dirbtu
vė, geroj vietoj, ant bizniavus gat
vės. Parduosiu pigiai. 42-12 Archer 
avė,

PARDAVIMUI grosemė su namu 
ar be namo; gera vieta dėl bučer- 
nės. 6807 S. Racine avė.

Reikia 2 salesmenų su auto
mobiliais, kurie kalba lietuviš
kai ir nori išmokti Real Estate 
biznio. Moderninis metodas, tei
kiame galimą kdperaciją. Tap
kite nepriklausomu. Pardavinė
ti lotus ir Įrengtus namus South 
West side 
metus geriau.ši a i.s metai 
kųs 
dau 
formacijų pasimatykit 
nugeriu.
.L N. ZEWERT & COMPANY 

1377 Archer Avenue

1927 modelio, Console typo, gra
žaus riešutinio užbaigimo, įdirbtas 
“super speaker”. Yra vietos dei ba- 
terių, 5 tūbų balso priimtuvas. čia 
yra naujas tavoras originalėse dirb
tuves pasiuntimo dėžėse, 
parduota už neužmokėtą 
perlaikymą. Kainos $39.50 
originalės vertės.

Atdara vakarais iki 8 vai. 
lioj nuo 10 iki 5 po pietų. 
CONTINENTAL WAREHOUSE 

2213 So. LaSalle St.

$$0,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalų į 24 valandai.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

IŠSIMAINO 3 fintų puikus muro 
namas, po 6 kambarius, su 2 karų 
garažu; mainysiu ant didesnio na
mo.

IŠSIMAINO biznjavas muro na
mas, 2 storai ir vienas flatas, mai
nysiu ant privačiu namo, loto, bu- 
černčs arba ant kitokio biznio.

IŠSIMAINO namas su groserio 
bizniu, mainysiu ant privačiu na
mo, nepaisant apiclinkės.

IŠSIMAINO 2 Hutų naujas nuiro 
narnas, South Sidrj, po 5 ir 6 kam
barius, su 2 karų garažu; mainy
siu ant mažesnio namo, nepaisant 
apiclinkės.

IŠSIMAINO bizniavus namas, sto
ras su -I flatuis, mainysiu ant pri
vačiu namo, loto, bučejmės arba 
ant kitokio biznio.

IŠSIMAINO pelninga 300 akerių 
farina, mainysiu ant namo, nepai
sant apiclinkės.

IŠSIMAINO lotas ^Aurora, III. 
55y 155, mainysiu ant btičernės.

IŠSIMAINO 2 flatų puikus muro 
namas, po I kambarius; mainysiu 
ant cottage toliaus iš miesto.

IŠSIMAINO kampinis lotas, 
34V125, ant automobilio.

PARDAVIMUI gražioj apielinkėj 
lotas. 30x125, greitam pardavimui 
už $2,750, daug daugiau vertas. Su 
viršminrlais reikalais kreipkitės 
pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer avė.

IMione J.al'nyelte

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

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

Tur būt parduotas į 5 dienas, šis 
lotas randasi ant Western avė. prie 
72-ros, vertas $7500. Atsišauk pas

A. SALDUKAS 
•1100 Arehei’ avė.

2 LOTAI ant Kedzie ir 66th St. 
už $12,000.

9 KAMBARIŲ namas ant 41 St. 
ir Campbell avė. už $4,500.

LOTAS ant 63rd St. tik už $2,500.
2 FLATŲ namas, 6 ir 3 kamba

riai — $5,000.
2 LOTAI ant California avė. ir 

14-tos, 50X125 — $8,500.• •
Ant šių praperčių priimsiu, bu- 

černę, automobilį ar pigesnį lotą į 
mainus. AtsiŠaukit pas

A. SALDUKAS 
1100 Archer avė.

Tel. Lafayette 6719

Vargiai kada nors pirmiau 
“Birutė” buvo taip įsitempusi 
darban, kaip šį metą. Ir ne be 
priežasties. Sekančio balandžio 
mėnesy ji rengiami apvaikščioti 
savo 20 metų gyvavimo jubilie
jų. Tai bus svarbus, reikšmi )• 
ga< įvykis1 “Birutės” istorijoj 
ir, kaipo tokis, reikalaująs ru 
p.stingo prisirenšitno tink 
m m jo paminėjimui. O ked 
toji iškilmė skirtųsi nuo visų 
buvusiųjų parengimų ir ilgai 
užsiliktų visuomenės atminty, 
“Birutė” pasiryžo įvykinti du 
ytin svarbius nutarimus. Pir
ma, paruošti įdomią, naujovinio 
Įiabudžio programą, ir antra, 
išleisti jubiliejinį žurnalą. Pa
sai žurnalas bus didelio formato 
it- tu»*6s 1OO piislapiŲ. Tai
bus tik vienkartinis leidinys pa- 

minejimui “Birutės” 20 
jubiliejinės šventės.

Kadangi žurnale tili 
kas liečia “Birutės" istoriją, tai 
ir pats leidinys bus užvardin
tas “BIRUTE”. žurnalas bus 
atspausdintas dideliame skaič:li
ję egzempliorių ir pasieks ne tik 
Amerikos lietuvių kolonijas, bet 
ir Europą, ypač Lietuvą. Neku- 
rie Lietuvoj gyvenantys birutie- 
čiai jau prisiuntė žurnalui raštų 
ir praneša, kad su nekantrumu jVyks 
laukia ji išeinant iš spaudos. 
Amerikoj, taipgi nerasi tokio 
lietuvių apgyvento kampelio, 
kur nesirastų buvusių birutie- 
čių.

Vadinasi, “Birutės" jubilieji
nis žurnalas turės didesnę cir
kuliaciją, negu buvo many tik 
žurnalo komisija jau pradėjo. KoBfland _ A z b p p Kllubo 
apgarsinimų vajų ir tikisi dide- mėnesinis susirinkimas atsibus ku
lių pasekmių. Mes neabejoja-!'’41.4 t1, /:3.O.J.V“A- Vn7asi’ v’kiSlnI!" 1 1 J i milo svet., l.)8 I*.. 1117 M. visi na
me, kad Chicagos visuomenė riai bukit susirinkime.
pilnai pritars šiam gražiam “Bi-: J- Kirkus, rast,
rutės” sumanymui ir parems jį 
netik apgarsinimais, bet ir sa
vo raštais. Musų senieji veikė
jai gali daug ko pasakyti apie 
“Birutę", nes 
meninį darbą, 
visokį lietuviu 
dalimi yra ir 
Tokie žmonės, 
tų geriausiai 
“Birutės 
ir kiek ji yra prisidėjusi lietu
vybės palaikyme, gaivindama 
tėvynės meilę savo “dainoj su
tartinėj”. Prisidėkite, gerbia
mieji, o “Birutė” tikrai mokės 
įvertinti jūsų pasitarnavimą.

Iki šiol jau gauta gerokai 
įvairios medžiagos. Bet dar to
li gražu neužtenka, kad užpildy
ti 100 puslapių knygą. Mes 
ypač daug tikimės iš jūsų pir
mieji birutiečiai. Nepatingėki
te pavartyti po savo “atsimini
mų skrynutes" ir siųskite raš
tų. — “Birutės” Auklėtinė.

MAINYSIU 4 pagyvenimų po I 
kambarius namą vertą $7,009.00, an 
farmos netoliaus 100 mylių nuo Chi 
cajros. Turi būt gera žemė.

K. RIPSKIS
■ 4050 JSo. Artesiun Avė.

Tel. Canal «69«

Real Estate For Sale 
Namai-Žemi Pardavimui

EXTRA MAINAI

akandai: pianas, 
kiti daiktai. Par- 

irba po vieną. Flatas 
i kambarių už $35 į

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

RUBIN BROŠ^

PARDAVIMUI pigiai 2 nauji 
namai, vienas 8, kitas 1 flafų, 
N. E. kampas 66 St. ir Fairfield 
av>e-. Viskas naujos mados įtai
syta. Parduoda budavotojas.

Republic 4151.


