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Japonijos nelaimėje 
žuvo 2,275 žmonės

Italija panaikina savo 
kolonijų savivaldybes

Iškėlė bajorybės titulų parda
vinėjimo skandalą Anglijoje

2,275 žmonės žuvę žemes’ Fašistu kulnis Italijos ko 
drebėjime Japonijoj lonijoms Afrikoj

3,440 sužeistų; 50,000 be prie
glaudos; $75,000,000 materi
alinės žalos

Mussolini panaikina jose 
nių balsavimo teises ir 
kią savivaldybės formą

žmo-
viso-

TOKIO, Japonija, kovo 9. — 
Vidaus departamento gautu iš 
Kyoto gubernatoriaus praneši-

nį baisaus žemės drebėjimo 
Tango srity pasėkos tokios: 2,- 
275 žmonių užmušta ir 3,441 
sužeista.

3,113 namų buvo žemės dre
bėjimo sugriauti, 3,6o6 namų 
sunaikino kilę dėl žemės dre- 
i įėjimo gaisrai. Be to 
maj dalinai apdegė, 
buvo Žemės supurtymų

Apskaičiuojama, kad 
ta materialinė
75,000,000 dolerių.-

Visoj Japonijoj organizuoja
ma pagalba nukentėjusios sri
ties žmonėms, kūnų apie 50,- 
000 liko visai be pastogės ir be 
duonos. Jų padėtis yra begalo 
varginga.

158 na- 
o 1,637 
gadinti, 
padary-

žala siek* iki

ROMA,' kovo 9. — Kabineto 
šiandie patvirtintu nauju orga
nišku įstatymu, Italijos koloni
jose žiemių Afrikoj — Tripoli- 
tanijoj ir Kirenaikoj — panai
kinama visai dagi mažiausios 
savivaldybės žymė.

Visuotino balsavimo teisūs, 
kolonijų parlamentinės sistemos 
ir kitokios vietų autonominės 
valdžių formos, kurios toms 
kolonijoms buvo 1919 metų 
birželio 1 dienos ir paskui 
1919 m. spalių 31 dienos įsta
tymais pripažintos, dabar tam
pa visiškai panaikinamos. Įs
tatymus tiems kraštams duos 
pati Roma, skinami gi jiems 
gubernatoriai ris tik adminis
tratorių pareigas.

Skundžia sekretorių
Kelloggą dėl $500,000

Ccolidge1 prašo paramos Japo-

’— Vienas New Yorko advoka
tas, 11. Ely Goldsmith, įnešė 
bylą prieš valstybės sekretorių 
Kelloggą ir kitus valstybės de
partamento valdininkus, reika
laudamas iš jų bendrai 500,000 

atlyginimo.
iGoldsmith kaltina juos dėl kon- 
spiracijos neduoti leidimo kai 

‘kuriems jo klijentains užsieny 
i trumpam laikui atvykti į Jung
tines Valstijas biznio reikalais.

VVASHINGTONAS, kovo 9.

VVASHINGTONAS, kovo 9.
— Prezidentas Coolidge k re pū
si į Amerikos Raudonojo Kry
žiaus draugiją prašydamas, 
kaxi ji pasiūlytų Japonijai 
galbos dėl žemės drebėjimo nu- dolerių nuostolių 
kentėjusiems žmonėms.

pa

Gazo sprogimo du dar
bininkai užmušti, 

6 sužeisti
HOUSTON, Texas, kovo 9.— 

Himble Oil and Refining kom
panijos įmonėj įvyko gazo spro- ( 
girnas, kurio du darbininkai bu
vo užmušti, šeši kiti sužeisti. 
Vienas sužeistųjų veikiausiai 
nebepasveiks.

5 studentai pašalinti iš 
universiteto

9.

IlAHBISBl'HG,' Pa., kovo 9. 
— Suimta vietos (’ommon- 
wealth Trust kompanijos iždi
ninko asistentas Banmiller, kal
tinamas dėl pašlavimo $200,0(10 
banko pinigų.

URBANA, III., kovo 
Iš Illinois Universiteto tapo 
šalinti du studentai ir trys 
studentės, kaltinami dėl daly
vavimo girtose puotose. Trys 
kiti studentai buvo laikinai su
spenduoti ir pastatyti po mo
kyklos vyresnybės priežiūra 
dėl pa našaus elgesio. Nubaus
tų studentų ir studenčių vardai 
iaikoma slapty.

pa

KONTESTAS 
“NAUJIENŲ”

“Naujienų’* Kontestas eina. 
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- 
cagoje, apielinkčse ir po visą 
plačią Ameriką, kur lietusiai 
skaitlingiau įsigyvenę, dirba 
kaipo kontestantai, kelime “Nau
jienų” cirkuliacijos, pardavinė
jime “Naujienų” skelbimų ir 
knygų kortų.
4“Naujienos” ragina visus sa-

anti-evoliucijos
_ įstatymui

ko-MINNEAPOLIS, Minn 
vo 9. — Penki tūkstančiai Min- 
nesotos Universiteto studentų 
pasirašė peticiją valstijos legis- 
laturai, reikalaudami, kad butų 
atmestas bilius, kuriuo norima 
užginti evoliucijos mokslo dės
tymą Minnesotis valstijos mo
kyklose.

ALLENTOVVN, Pa., kovo 9.
vo skaitytojus, visus draugus ir _ Bethichemo miestelio mėsi-
pritarėjoj teikti visokeriopą pa
ramą veikiantiems “Naujienų” 
kontestantams, kad jiems sek
tųsi už jų įdėtą triūsą labui 
“Naujienų” laimėti kuodidžiau- 
sias dovanas.

Chicago, III. Ketvirtadienis, Kovas-March 10 d., 1927

i

I Pacific and Atlantic Photo]
Los Angeles miesto gattė smarkiam lietui praėjus.

Nori užgini titulų pardavi 
nėjimą Anglijoj

Lloyd George $12,500,000 kam
panijos fondas esąs įgytas 
bajorybės titulų pardavinėji
mu

LONDONAS, kovo 9. — 
Parlamento narys E. Thurtle. 
darinėtis, įnešė atstovų bute įs
tatymo projektą, kuriuo turė
tų būt užginta pardavinėti ba
jorybės titulai asmenims, su-

Su

Kunige kaltinama dėl 
žmogžudybės 

sąmokslo

Teliez pašiepia amerikie 
čiy spaudą

ban-pagalba dviejų sekėjų 
dė nužudyti konkurentą, ki
tos sektos kunigą

Ėmę pust iš piršto išlaužtas 
sensacijas apie santykių nu
traukimą su Meksika

kovo

LOS ANGELES, Gal., kovo 
9. — Į teismo rankas atiduota 
čia Mrs. Margaret Rowan, vie
nos tikybinės sektos kunigė ir 
“sudnosios dienos” pranašė, kal-

mokantiems tam tikrą didelę pi-Įtinama dei sąmokslo nužudyti 
nigų sumą politinės, partijos kitos tikybinės 
kampanijos fondan. ’

Atstovas Thurtle nurodė, kad Fullmerą. Areštuoti du “ 
liberalų vadas, buvęs ministe-. našės” Rowanienės sekėjai, 
ris pirmininkas David Lloyd ' Palzer ir Miss Mary VVade, 
George, kuris kontroliuoja 12l/s prisipažino, kad jie buvę sąmo- 
miliono svarų sterlingų ($12.-|kslo dalininkai, kartu su “pra- 
500,000) politinį fondą, tuos pi- naše” bandę Fullmerą užmušti, 
nigus įgijęs daugiausiai paraa- bet nepavykę.
vinėjimu titulų koalicinės val
džios laikotarpiu. Bajorybės t i- 
tūlai buvę pardavinėjami ir 
pirmiau, bet tai buvę daroma 
mažmeniškai, tuo tarpu ponas 
Lloyd George ėmęs juos par
davinėti urmu.

“Nusikaltimas yra, kada po
litinė partija pirkinėją sau bal
sus po trišilingį, o tuo tarpu 
įstatymas leidžia pardavinėti 
bajorybę po 40,0(10 svarų ster
lingų ($200,000), sumokėtų 
kampanijos fondui,” pareiškė 
atst. Thurtle. “Tai yra anoma
lija, ir parlamentas turi 
padaryti galą.”

Thurtle savo įstatymo 
jekte reikalauja dar, kad 
tinės partijos butų priveistos 
periodiškai paskelbti viešai sa
vo fondų pajamas ir pinigų 
davėjų vardus, taip kad visuo
menė galėtų žinoti, kas kiek 
sumoka ir kas už tai gauna 
bajorybės titulą.

. sektos vadą, 
savo, konkurentą D-rą Buri 

pra-

MEKSIKOS MIESTAS, 
9. — Meksikos ambasadorius 
Jungtinėms Valstijoms, Manuel 
Teliez, kuris dabar parvyko į 
Meksikos Miestą, pašiepia A- 
merikos spaudą, kuri dėl pasta
rojo pasikeitimo notomis tarp 
Washingtono ir Meksikos Mies
to valdžių ėmė skelbti sensa
cijų, kad jau santykiai tarp 
Jungtinių Valstijų ir Meksikos 
busią nutraukti.

“Man didelė naujiena”, sako 
Teliez, “kad pastaroji Wash- 
ingto.no nota buvus taip begalo 
svarbi ar sensacinga. Visai ne
tiesa, buk Jungtinių Valstijų 
valdžia protestavus prieš taria-

tam

pro-. 
poli-

18 užsinuodijo maistu 
viena mirė

ST. LOUIS, Mo.. kovo 
Vietos aklų mergaičių 
glaudoj septyniolika 
susirgo, užsinuodijusios negeru
maistu, o prieglaudos prižiūrė
toja, Roselle Vogelsang, 68 m., 
mirė.

prie- 
neregių

Persai

Urugvajos lakūnai esąm* h™10 propagandą Jungtinė- 
morokiečiu nelaisvei se Valstijose ar kad su Ja tu‘ moroKiecių ntiaisvej Įr-jęs ką nors bendra Meksikos 

konsulas New Yorke, Artūro 
įElias (prezidento Galleso pus- 
I brolis). Tokių kaltinimų darė 
ne Jungtinių Valstijų užsienio 
departamentas, o tik Clarence 
Darrow, kurs tarnaudamas 

" į Baltimorės arkivyskupui ir po
nui Flaherty, Kolumbo Vyčių 
galvai, atstovauja katalikų pro
pagandai prieš Meksikos val
džią.”

Ambasadorius Teliez žada po 
dvejeto savaičių grįžti į \Vash- 
ingtoną.

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
9. — Generolo Jordaną, Moro- i 
kos departamento direktoriaus, 
pranešimu, Urugvajos aviato
rius maj. Tadeo Larre-Borges 
ir trys jo kompanijonai, esą i 
vienos karingos mo vokiečių gi- i 
minės nelaisvėj. Iš jų reikalau
jama išsipirkti. Aviatorių ae
roplanas, kuriuo jie bandė 
skristi iš Italijos į Urugvają, 
buvo andai rastas susikūlęs ne
toli nuo Port Jubi, šiaurinėj 
Afrikoj.

Į Nikaraguą atvyko dar
1,600 J. V. kareivių

MANAGUA, Nikaragua, kovo 
9.—Jungtinių Valstijų trans
portui Henderson atgabenus į 
Korintą dar 1,600 laivyno 
reivių, 400 jų tuojau buvo 
siųsti j Managuą.

ka- 
at-

Aviacijos paroda
VVASHINGTONAS, kovo

— Gegužės pradžioj Washing- 
tone įvyks pirma oro lakstytu’ 
vų paroda. Ja rūpinas preky
bos departamentas. z

ORAS.protestuoja prieš SSSR
TEHERANAS, Persija, kovo

9. —Persai masiniuose mitin-J
guoše protestuoja prieš sovie-1 linis oro biuras šiai dienai pra- 
tų Rusijos paskelbtą embargo našauja: 
persų 'prekėms.

Chicagąi ir apielinkei federa-

Į Debesiuota; gali būt lietaus; 
nedidelė temperatūros atmaina; 

MASKVA, kovo 9. —. Sovie- stiprokas mainąsis vėjas.
tų Rusija vakar šventė “Tarp*1 Vakar temperatūros buvo 

Jis įširdęs tautinės moterų omansipacijos minimum 3.4 V maksimum 50° 
sužinojus, kad šventę.” Maskvoj buvo suruošti Fahrenheito.

jis jau vedęs kitą, atsisakius paradai gatvėse, prakalbos, 
daugiau su juo draugauti. vaidinimai teatruose etc.

ninkas W. Fuenfstueck prisi
pažino policijai, kad jis nužu
dęs merginą E vėl yną Hummel, 
25 metų amžiaus, 
kad mergina,

Šiandie saulė teka 6:18, lei- 
jdžiasi 5:49 valandą.

Nubaudė Britų karinin
ką kaip Vokietijos šnipą

PARYŽIUS, kovo 9. — 
Francuzų teismas pripažino 
kaltą ir nuteisė dvejiems me
tams kalėjimo ir 1,000 frankų 
pinigais kapitoną Grahąmą 
Vivianą Sandersą, Britų armi
jos oficierą, kaltinamą dėl šnL 
pavimo Vokietijos naudai. San- 
ders buvo suimtas praeito gruo
džio mėnesį.

STUDENTAS NUSIŽUDfl

BURLINGTON JUNCTION, 
Kas., kovo 9. - Išgėręs nuo
dų mirė Galen Manės, 19 me
tų, vidurinės (high) mokyk
los studentas. Paliktame laiš
kely jis sako, kad jis buvęs 
Visai nelaimingas: ką tik da
ręs, niekur neturėjęs pasiseki
mo.

Olandija atmetė nusigink
lavimo projektą

V1*1"'..... ..

AMSTERDAMAS, Olandija, 
kovo 9. — Olandijos atstovų 
butas po ilgų ir trukšmingų 
ginčų atmetė socialistų įneštą 
krašto nusiginklavimo įstatymo 
projektą.

Įstatymo projektu einant O- 
landija turėjo panaikinti ka
riuomenę. Jos vietoj įsteigti 
policijos armiją iš 25.000 vyrų. 
Pakraščių sargybai turėjo būt 
laikomas policijos laivynas iš 
apie dvylikos mažiukų laivų, o 
taipjau keletas aeroplanų.

Už užtarimą negru 
Darrowui grėsė 

/smurtas
MOBILE. Ala., kovo 9. —Už 

tai, kad žinomas Chicagos ad
vokatas, Clarence Darrovv, lai
kė čia keletą kalbų, užtarda
mas negrus, vietos spauda, baž
nyčios ir Ku-Klux-klaniečiai pa
kėlė tokį riksmą, kad policija 
patarė jam tuojau pasišalinti, 
kad sukurstytos baltųjų minios 
nepavartotų prieš jį smurto. 
Darrow tuojau įšvyko į Chio 
irą-

J. V. muitinės agentai 
nušovė meksikietį

DEL HIO, Texas, kovo 9. — 
Jungtinių Valstijų muilinės 
agentai vakar nušovė Meksikos 
sienoj veiną meksikietį, Danie\netoli nuo 
Bocardo, 33 metų, įtartą 
slapto degtinės gabenimo 
Jungtines Valstijas, 
meksikietis buvo sužeistas.

Dinamito sprogimas už
mušė keturis dar

bininkus

Laivynų “mažinimas”

ALTOONA, Pa., kovo 9. — 
Saint>Clair akmens laužyklose, 

Altoona, skaldant 
dinamitu uolas buvo keturi
darbininkai užmušti, o keturi 

Antras kiti pavojingai sužeisti. Nelai
mė įvykus dėl greitesnio, ne 
kad buvo numatyta, dinamito 
sprogimo.

. VALPARAISO, Čilė, kovo 9.
— Laikraščiai skelbia, kad 
riausybė pirkus užsieny, 
būt Anglijoj, šešis naujus 
ro laivus.

Francija sumokės Ame- 
rikai $10,900,000

PARYŽIUS, kovo 9. At
stovų butas 350 balsų prieš 
180 priėmė premjero Poincaie 
projektą sumokėti šiemet Jun 
gtinėms Valstijoms 10 milionų 
dolerių Franci jos karo skolos 
daliai likviduoti.

Nori atsteigti mirties 
bausmę Minnesotoj

KAžIN AR 
ĮVEIKTŲ

kovo 9. — 
Hamamur-

MUSŲ POŽĖLA 
TĄ TVIRTUOLĘ 

tur -----------
'• MADRAS. Indija.
Parodyti, kad prof.
ti, indų Galijotas, klysta, vie
na stipri indų moteriškė, Ru
chma Haidu, ėmė ir sulaikė gat
vėj greitai bėgusį 
Profesorius mat 
kęs, -kad moterys 
galinčios būt taip 
vyrai. Tvirtuolė
bar sako, kad pats profesorius 
Ramamurti esąs silpnas žmoge
lis, nes jis galėjęs sustabdyti 
tik mažiuką automobilį.

Fordo troką. 
buvo pareiš- 
niekados ne
stiprios, kaip 
Ruchma da-

BUVĘS ( ARO GENEROLAS 
NUSIŽUDĖ ROMOJ

ST. PAUL, Minn., kovo 9.— . -----------
Miunesotos legisiaturoj įnešti j ROMA. Italija, kovo 9. — 
įstatymo projektas atsteigti to- čia nusišovė baronas Nikalo- 
je valstijoje mirties bausmę jus Vrangel, buvęs Rusų caro 

gvardijos generolas. Jis buvo 
brolis paskilbusio gen. Petro 
Vrangelio, prieš bolševikus ko-

kovo 9. — vojusios “baltosios* armijos” 
pasmerkta vado.

Mirties bausmė negrui

DANVIIJLE, III.
Mirties bausmei
Nathkniel Harris, negras, kal
tinamas dėl užmušimo vienos ’ 
negrės. Jis bus balandžio 22 
pakartas.

DAUGIAU KARO AERO
PLANŲ

\VASHINGTONAS. kovo 9.
— Per praeitą mėnesį valdžia 

penkis 
ir karo aeroplanus už $1,465,000.

NEW YORKAS, kovo 9.
šoferio Ųebesuvaldomas auto- J užsakė keturiasdešimt 
mobilis pramušė namų 
pusiau įlindo į Dro Brody 
binetą, kur daktaras 
vo vieną moteriškę, 
ją ant operuojamo st i 
taras ir paciente buvo

siena

sužeis

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

CUSSETA, Ga., kovo 9. — 
Užėjęs tornadas Manta mieste- 

netoli nuo čia, vieną žmo
gų, negrą užmušė, o keletą ki- 

'* tų asmenų sužeidė.

Mirė buvęs prezidentas j 
ASUNCION, kovo 9. — Mirė Į 

Manuel Gondra, du kartu bu-i 
vęs Paragvajos prezidentas, o 
prieš tai ministeris Jungtinėms' 
Valstijoms. ‘

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon ^)er NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausių patarnavimų pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ kęrespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei-x 
tumas įeina j patarnavimų.

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

3. NAUJIENOS duoda visiškų garantijų už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grųžinti atgal 
jei adresantas* nebūtų surastas.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

______

ingto.no
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KORESPONDENCIJOS

Kenostia, Wis,

Friandship, Wis,

TC uomet papra

sti cigaretai apvilia 
jumis, atsigrįžkite 
prie HELMARŲ ir 
surasit tikrų sma
gumą. (Taip yra 
paderę tūkstančiai 
vyrų per pasku
tinius dvidešimtį 
m et ų. Jie yra 
ištikimi dėl 
HELMARŲ.

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

i ei. Lufayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviam! vieadoe 
patarnauju kuogeriauiiai

M. Yuska,
1328 W. 3Htb Street, Chicago, III.

Nedalioj, 27 d. vasario SLA. 
212 kp. I). Batelis, turėjo šei
mynišką vakarėlį, kurį suren
gi Ratelio choro vyrai, pager
bimui Ratelio chorisčių. Apart 
Kutelio narių, vakut-elyj daly
vavo visi Batelio draugai ir 
rėmėjai. Viso vakarėlyje daly
vavo apie pusantro šimto žmo
nių.

Apie 3 čia valandą po Įlietų 
nariai ir svečiai pradėjo rink
tis. Jie šoko ir žaidė visokias 
žaismes iki vakarienės. Apie 8 
valandą vakare buvo patiesti 
stalai ir visi dalyviai buvo pa
kviesti vakarieniauti. įtaikė va
karienės Ratelio vyrų choras 
gražiai sudainavo porą daine
lių. Choristės, išgirdusios, kad 
vyrai taip puikiai dainuoja ir 
nenorėdamos užsileisti, būtinai 
užsispyrė, kad ir jos turi dai
nuoti, tokiu bildu visas choras 
turėjo sudainuoti dar porą dai
nelių.

Po vakarienės vėl prasidėjo 
šokiai ir žaismės, kurie tęsėsi 
iki 12-tos valandos nakties. Bu
vo daugybė visokių žaismių 
su laimėjimais, kur buvo duo
damos dovanos gerinusiai atsi
žymėjusiems. Visas žaismes ve
dė ir tvarkė rateiietė p-ia Z. 
Banienė, kuriai už tokį suma
nų sutvarkymą ir pasidarba
vimą Ratelis taria širdingą 
ačiū.

'lai buvo vienas iš puikiausių 
tos rųšies vakarėlių, kokį gali
ma parengti. Visi nariai ir 
svečiai jautėsi kaip viena link
sma šeimyna.

Ratelis taria širdingą ačiū 
visiems, kurie padėjo dirbti 
ir visiems aukojusiems Ratelio 
vakarui. Ypatingai Ratelis 
taria širdingą ačiū: W. šliage- 
riui, F. Raščiui, A. Baniui, J. 
Martin ir J. Bitvinskiui už jų 
paaukojimus. Ratelis taipgi' yra 
labai dėkingas šeimininkėms, 
ponioms Elijošienei, Bitvinskie- 
nei, Gečienei ir Povilauskienei. 
Apart to Ratelis taria širdin
gą ačiū F. Povilauskiui, kuris 
visada noriai remia ir gelbsti 
visuose Batelio parengimuose.

O jau to vakaro muzikan
tams, S. Elijošiui, J. Šidlaus
kui, A. Pūrai ir J. Masilioniui, 
kurie taip šauniai palinksmino 
svečius su savo muzika, tai Ra
telis visada bus jiems už tai 
dėkingas. Geistina, kad Rate
lis ir daugiau parengtų tokių 
vakarėlių.

Boj?, ‘‘Vilny” pasirodė ko
respondencija, kurioje tūlas 
“Dzūkas” išmetinėja buk Rate
lis parengė tą, vakarėlį liksiu 
pakenkti . Lyros choro koncer
tui, kuris irgi buvo tą pačių 
dieną.

Bereikalingai “Dzūkas” įta
ria Batelį, ir pravardžiuoja ra- 
teliečius “ubagais dvasioje’’, nes 
kiek man yra žinoma, tai tas 
Ratelio vakaras buvo atkeltas, 
net nuo Naujų Metų vakaro, 
nes lų patį vakarą, rodos, Ly
ros choras irgi turėjo vakarą, 
lodė! kad nepakenkti vieni ki
tiems. Ratelis ir nukėlė ta šei
mynišką vakarėlį ant vėlesnio 
laiko. Bet, kad ir dabar su
puolė abu vakarai tą pačią die
ną. tai nereiškia, kad jis buvo 
parengtas tikslu, kad kam nors 
pakenkti. Gal kai kas, bet Ra
telis tuo neužsima.

Vas. 28 d., apie 9:80 vai. nak
tį, mus, Joną Simošką ir mar 
no žmoną Oną, po pirmu vyru 
Budrikienę, ir taipjau 3, vai
kelius, ugnis išmetė lauk, su
naikindama visą musų turtą. 
Maži vaikeliai išbėgo basi, tik 
Apatiniuose marškinukuose ir 
bėgu per sniegą pusę mylios. 
Viskiu* sudegė bulves, mėsa, 
drabužiai ir $70 pinigais. Li
kom visai nuogi, (lai kas susi
mylėtų ant vaikelių ir atsiusiu 
drabužių ar čeverykų? duktė 12 
m.,sūnus 8 ir7 m. Turiu gimi
nių Chicagoj, bet visi adresai 
sudegė ir nežinau kaip juos pa
siekti. Meldžiu giminių ir 
draugų nors’ laiškais mus sura
minti.—Jonas Simoska.

Big Flats Route 5, 
Friendships, VVis.

“BAYER ASHRIN" 
UŽTIKRINA SAUGUMį

Vartokit be jokios Baimcn 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

the Heart

Pirmas
, , H <■ 1

Pakvietimas

DR. J. F. KORECKI
Gydytojau, Chirurgas, Akušėran

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

Ofiso, Phone: Humboldt 5853 
Res. Phone: Humboldt 74OK 
............................ ... ■

Garsinkitės Naujienose

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

Galyos skaud.
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Kiekvienas n e s u 1 a u ž yt a s 
“Bayer“ pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai-

linzomis ir švie-j 
įkišamas per bur
ia oro tas vamzdis

su fotografijos 
pirmojo savo ban-

24 ir 100.

LIETUVON

įvairenybes ’
Kalbos fotografavimas

Amerikoje, Ohio valstybės 
universiteto fonetikos instituto 
vedėjas, profesorius G. D. Rus- 
ssell’is, išrado būdą fiziologiniam 
kalbos procesui nufotografuoti.
Jisai sukonstruavęs tokį vanrž- nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
dį„ kuris būdamas aprūpintas taipgi parduoda buteliuose po 
veidrodėliais, 
sos teikėjais, 
na į gerklę, 
sujungiamas 
aparatu. Po
dymo, profesorius tvirtino, kad 
jo išrastasis būdas tikrai nusta
tai balso atsiradimo procesą. 
Jo išradimas suteiks daug prak
tiškos naudos kalbos ir dainavi
mo mokytojams, o taipogi tele
fono, radio ir fonografijos indu
strijai. — Zetas.

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

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND, AR- 
ABIC siūlo greitą kelionę i Cher- 
bourg, Sbuthainpton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitę.- V 1

Visi musų 3-eics k!.?-os 
gauna atskirus l.uir.batius
keturiems ar šešiems žmonėms, 
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Sustabdo 
Šalčius

Geriausiai žinomas būdas šaltį su
stabdyti yra Ilill’n Cuscara-Brornide- 
Quinine. Miliūnai tą įrodo kas žiemą. 
Jis šaltį sustabdo į 24 valandas.

Daug tūkstančių žmonių kasmet mir
štu nuo šalčio pasekmių. Viena pneumo 
tiia nukerta 150,000. Taigi Sultis, daly
kas rimtas. Gydyk jį goriausiu žinomu 1 
būdu.

Vartok Tlill’s kaip tik šaltis prasido-Į 
da. Šaltis pavojingos - stabdyk jį tuoj, 
ir kaip tik šiuo būdu goriausiu mokslui 
žinomu. Visos aptiekoa parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk Kaina 30c

CASCARA JUININE nau yauius
Raudona Dėžę au paveikslu v ra IiaudingOfL

keleiviai 
dviems, 

Pa-

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
j arba

WHITE STAR LINE
RED STAR LINE

27 Sc. State St. Chicago, III.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

NAUJIENŲ'
KONCERTĄ

Žinokit gerbiamosios ir gerbiamieji, kad 
kovo 27 dienų, šių metų, pradedant ketvirtą va
landą po pietų, Wicker Park svetainėj, žiemiuo
se ant North Avenue, netoli Robey Street, didis 
Naujienų koncertas bus.

Tai bus koncertas lyg ir ne koncertas, 
opera ne opera, teatras ne teatras, nei vodevilis, g 
nei show,,. bet tikrai naujoviškas Naujienų ’j 
vakaras su koncertu, susidedąs iš dainų, i 
kopletų, komedijų, solų, chorų, duetų, kvar
tetų, sikstetų, armonykos, klernetos, bubno. f 
smuikos ir orkestro; viskas specialiai parašyta, 
prirengta, sukomponiuota, ir išmokta lik dėl * 

Naujienų ir naujieniečių, per profesorių Vana
gaitį ir profesorių Bunge. 1

___  J

Trynimas
Pagelbsti

Trynk tį pačią vietą kur 
skauda!

Trynk, trynk, trynk iki oda 
įkais ir pasidarys raudona ir 
pajusite tą malonę šilumą to 
seno patikėtino šeimyninio 
linimcnto:

PA1N-EXPELLER
Įregistr. J. V. Pat. Biure

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

35č.-—vaistinėse—70c.

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

Brooklyn, N. Y.

Kovo 13 dieną. Ratelis ren
gia puikų vakarą su perstaty
mu, kur bus statomas puikus 
veikalas su dainėmis po vardu 
“Nastutė”. Vakaras įvyks Po- 
|cniaz8vet. lodei Ratelis kvie
čia visus keiioshiečius atsilan
kyti minėtan vakaran ir iš sa
vo pusės pasižada dėti visas 
pastangas, kad atsilankiusieji 
butų kuopuikiausiai patenkinti. 
—J. Pabarška, D. Ratelio Kor.

Del greito piniginių 
reikalų atlildmo su 
Lietuva, už pigių 
kainų, naudokitės 
Nauji einu kablegramų

“Taip, Tai Ko Aš Ir Noriu!”
' IDabar jūsų vertelga žino ko jus norit!.... Bohemian 

Hop-Flavored Furitan Malt! Kitų išdirbysčių nenž- 
įjAnedins justi!
Sykį, gal būt, jus girdėjote kuomet vertelga sakė, 
“Jis taip geras, kaip” — arba “Jus negalit surasti 
skirtumo, “Bet

Palyginimas
pasako kitokią pasaką. Puritan Malt rinktinių, tur
tingų grudų Iš No. 1 miežiu — tinkamai sumaišytas 

ti Importuotais Bohemian Apyniais — jo Stiprumas, 
Turtingumas ir Gardumas — šitie Puritan Malt pa
žymiui priveis jus manyti, kad Puritan Malt geru
mu > nuteikia pasekmes.

Pastatomas per

PURITAN MALT EXTRACT CO.
29’31 No. Wacker Drive, Chicago, III.

Bohemian Hop-Flavored

PosmTanMalt
Patvirtina kad teikia geras pasekmes. Bandykit j j!

< ■ - ■' . ,1’!•

Tai bus programas pusiau klasiškas, pusiau 
komiškas; įvairus, margas, nepaprastas, jau
kus, gražus, žavėjantis ir gyvas kaip ir pats 
gyvenimas.

O šiame nepaprastame koncerte dalyvaus, 
veiks, dainuos, loš ir gros nepaprasti ale pri
prasti artistai, kompozitoriai, solistės, žvaigž
dės ir ne žvaigždės, muzikai, dainininkai ir dai
nininkės, kuriems talentus pats Dievas yra 
suteikęs ir nė gyvenimo rūpesčiai, nei bėdos, nei 
sunkus darbai neišplėšė — nesunaikino.

Iš kitos pusės koncęrtas eis sykių • su 
šokiais. Kiekvienas asmuo, kuriam Dievas 
davė kojas, galės šokti pradedant 4-tą valandą 
po pietų iki 12-tos nakties arba kolei pails. 
Šokiams gros ir šokikams energijos priduos pui
kus orkestrai, kuriuos tam reikalui specialiai 
suorganizavo ponas J. Grušas.

Ten pat ant vietos bus užkandžių ir refreš- 
mentų sulyg šių dienų styliaus ir aplinkybių. 
Bus rūpinamasi ir dabojama, kad kiekvienas 
butų pasotintas ir patenkintas.

Atidengęs jums gerbiamosios ir gerbia
mieji visas koncerto slaptybes ir scenas, kviečiu 
atidėti į šalį visus kitus gyvenimo reikalus ir 
atvykti į šį nepaprastą Naujienų Koncertą 
ir Balių!

NAUJIENŲ KVIESLYS.

Pirmiaus negu pirksi mu- 
ęikąlišką instrumentą dėl 
namų, išgirsk BRUNS- 
WICk. Naujas Muzikalįs 
Instrumentas. Groja viso
kius rekordus.
Žemas basso ir augštos 
notos išduodamos taip aiš
kiai, kaip jus niekados ne
esate girdėję.
Kainos nuo ^115.00 ir auk
ščiau.

Lengvus daliniai 
išmokėjimai

JOS. F. SUDRIK
PIANOS, RADIOS, 

FURNITURE
3417-21 So. Halsted St.

Phone Blvd. 4705
>i ■ - ■

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

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

specialistas

IN-MO-RAY 
THERAPY 

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

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

Crilly Building
Imkit elevatorių iki penkto augšto.

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
iki 5 vakare. Nedaliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Pancįlčlyj, Utar- 
ninke ir Seredoj nuo 10 r. iki 8 v.

Jei nori išmokti i
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.



NAUJIENOS, Chicago, Hl.
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Koks Yra Jūsų Pelnas?

Ar tiktai tiek kiek lieka nuo jūsų visų

apmokėtų išlaidų?

Tai nėra užtektinai

Bet

Likusią nuo išlaidu sumą investuokite i •>'<

PIRMŲ MORGIČIŲ AUKSINIUS BONUS

arba PIRMUS MORGIČIUS

LAI YRA TIKRAS pelnas

J šj pelną įeina KEL ONĖ, APŠVIETA,

NAMAI ir SVEIKATA

Jonas čaikauskas

Lietuvių Skyriaus Vedėjas

CENTRAL“"
1110 West 3.)th Street

CHICAGO, ILLINOIS

TTTTTITITTTTIl^XXTTXYYXXTZir :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT
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H Peoples Furnitūrų Co

Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 
setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.
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Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

nes atsisėsti pačiame 
įname danguje. Iš ten jau 
tų labai lengva su Paige’iu 
grįžti į Mt. Greenwoodą.

Vigilijus.

estantų. Jis 
Naujienas” ir 
luburn autų.

Kontesto Honoratų Komisija:
ANTANAS OLSEVSKIS, 
SOI’HIE KRASAUSKIENE, 
DR. STEPONAS BIEŽIS.

Kontesto Numeratorius: 
ANTANAS RIPKEVIČIUS.

Kontesto Vigilijus: 
JONAS JANKUS.

Č 
t 
44

Kontesto Pradžia Vasario 1, 1927. >■.... ■ ■■ ........ ■■■ -  — - , —- - - Kontesto Baiga Balandžio 30, 1927.

STASYS M. ŠLAGERIS

bu-
su-

Mis.
Yards 4951

Anielia Jarusz-Kaushillas
AKU6ERKA

3252 So. Halsted St.

Benadetta Vilimaičiutė
Gamta šių panelę apdovanojo 

didžiausiais turtais. P-lė Vili-

Ji aukšta, 
kalboje. Ji 

net

r.trcdo arti 20 metų, 
yiaži ir labai maloni 
puikiai skambina iiianu i I l c
jau kitus mokina muzikos. Jos
mokslas ir dari štumas pralen
kė visus Gary, Ind. darbuoto
jus. Benadelta jau trečias me
tas tarnauja SI.A kuopoje už 
protokolą raštininkę, 'lai jums 
Amerikoje gimusi lietuvaitė! 
Džiaugėsi jos tėveliai auginda
mi Benadelta, kuri yra jų di
liausias turtas. Ją gerbia vi

si Garv, Ind. lietuviai.

jienų kontestan. Be< abejonės, 
už jos geruma ir pasidarbavi
mų jų parems Gary, Ind. lie
tuviai. Jie užsirašys per jų Nau
jienas, kad ji laimėtų aukštos 
i ųšies dovanas.

P-lė Vilimaiciutė yra pusse- 
seiė darbščiosios kontestantės 
p-les \Villiams, Chicagoje, kuri 
labai smarkiai darbuojasi. Be- 
radetta žada atlankyti kiekvie
no lietuvio 
visiems N; 
via

lų,

M
H

'V

Vincas Nainis

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

1922-32 So. Halsted SL 
Canal 6982 

J. N AK ROSI S, Vedėjas

.šiuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet 
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, 

kitų namams reikmenų už 
p įtenkinančiu patarnavimu. 
:ir, išmokėjimais.

Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų 
namesnę kainą. — Su pilnai

I.egvais mėnesini;

] W0 LARGEsto*”

g ritelę ir užrašyti 
jienak. Benadetta 

duktė seno vietos darbuo- 
Juozo Vilimaieio.

Jei kuriame mieste nėra Nau
jienų kontestanto, tai tenai yra 
blogi pinigai. Chicago Heights 
priguli prie progresyvių lietu
vių miestų bei kolonijų. Ten 
darbuojasi vienas iš darbščiau- 

Nainis. Jis 
atstovauti 

šj kontestų. 
jį užsirašiusieji aplaikys 

garbę, kad jų kontestantas p. 
Nainis laimės neužmirštamas 
Naujienų dovanas. P-as Nainis

visada Naujienų dienraštį lai
kė pagarboj, tad noriai sutiko 
jam pasidarbuoti. Žmonės jam 
dus dėkingi, kuriuos jis prikal
bins ir užrašys jiems Naujie
nas. Daugiau reik tokių žmo
nių, kaip p. Nainis, o neliks 
kampelio, kur nebus Naujienų.

ku pagal sutartį.

’> vakaro. Kitu

Viršuje Universnl
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės 

reikalais nuo 12 ik

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi ak u še 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika* 

su' vu8i Pennsyl* 
ligon* 
Sąži- 

patar-

KONTESTANTO LAIŠKAS

Su prakaitu kaktoj 
Gerbiamas J. Mickevičius, 
“N-nų” kontesto vedėjas, 
še jums naujų naujieniečių 

glėbys! Malonėkite jiems siunti
nėti “Naujienas”. Toliau da bus 
daugiau. Dabar aš tik užsidė
jau naujus tajerus ant savo 
Chcvroletto. Gal jų pakaks 
ir jie išlaikys kolei išlošiu jū
sų Paigc sedanų. Jau sutvar
kiau visus savo reikalus. Nuo 
pirmos dienos kovo ne juokais 
pradedu veikimų -- užrašinėji- 
ma “Naujienų’’. Dirbsiu ne bi- 

prakaitu kak-

Jei jus nenorite pėsti vaikš- 
jti,_ tai matykite musų kon- 

jums užrašys 
parduos puikų 

P-as Šlageris 
darbų L’niver-

sal Auto Sales, 5001 S. Wfstern 
avė.

P-as Šlageris daug metų pra
eity, kol nebuvo pasiekęs aukš
to laipsnio pardavėjo moksle, 
platino “Naujienas” Town of 
Lake. Nuo to laiko jis paliko 
“Naujienų” patriotu.

Nebūtų kontestas, jei nedaly
vautų jame Stasys* Šlageris, sa
ko musų kontestantas. Jis 
“siur” turi gražia panelę, kad 
varosi ant aukštos dovanos.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušery

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

4120 So. Richmond Street

vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pa
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

toj!
bet su

pagarba
Jusli A.i M. Sm Įgels, 

Clcvdand, Ohio.

I’ADeKAVONĖ

“N-nų” kontesto vedėjui:
Meldžiu patalpinti šį mano 

laiškutį “Naujienose”. Aš noriu 
padėkavoti visiems*, kurie man 
gelbėjo ir gelbsti šiame “Nau
jienų” konteste. Nors aš pasi
vėlinau įstoti į Naujienų kon
testų, vienok jau turiu gerų pa
sekmių. Esu be saiko dėkingas 
šiem ponam: A. Stelmokui, A. 
Kliknai, B. Bernotui, F. Bru-

nikams, K. Zelniui, Geo. Dai^ 
brauskui, A. Juodikaičiui, K. 
Kamickui, A. Virbalavičiui ir 
St. Malakauskui.

šie ponai man daug pagelbė
jo šiame “Naujienų’’ konteste. 
Tikiuosi, kad ir kiti neatsisa
kys irgi kur tik aš užeisiu Nau- 

parems. 
Įrašau jūsų pagelbėti man lai-į

— . • ~ • y . w , •• *« f 1 A

j ienų reikalais, mane

k on testemėti šiame “Naujienų 
didžiausias dovanas.

Pranai Klikna,
“N-nų” kontestantas,

Chicago, III.

MT. GREENWOOD

11 BUDAS KAIP ISSI 
GYDYTI RUPTURį

Patyrusi gydytoja ir akušėrė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

kus savęs namie gydymus kurį
gali vartoti bile kas prie bile 

kokios rupturos, dideles 
arba mažos

Nieko nekainuoja bandymas
Su ruptura žmonės visoje šalyje 

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

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

Jus galit dykai pabandyti šias pui
kiai sutvirtinančias gyduoles, tiktai 
atsiunčiant savo vardą ir adresą phs 
W. A. COLL1NGS, Ine., 34-D. Col- 
lings Building, Watęrtown, N. Y. Ne- 
siųskit pinigų. Bandymas yra dykai. 
Rašykit dabar — šiandien. Gali ju
mis išgelbėti nuo dėvėjimo diržo per 
visą amžių.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom SU Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
8323 South Halsted St. 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

r

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 

Nedalioj 10 iki 1

Pinigai
iš

Bridgeport >

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj) 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Wa*hington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

xxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxizxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
Namų Tel.: Hydo Park 8395

T

yra rekorduotas 
Naujienas’’ per
’er

Garsinkites NAUJIENOSE” Garsinkites Naujienose
3514-16 Rooserelt Rd. 

Arti St. Loula Avė. 
CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedeie 8962

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted SU Chicaao 
Tel. Yards 4681

JOHN B. BORDEN 
(Jphn Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki S 
Telephone Koosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

Dk 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 Tel. Fairfai 6858

----- JUlvlU-

Ymerikos 
labiausia

“Rimbas” už sausį ir vasarį 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.

“RIMBAS”
1 Bateman Place So. Boston, Mass.

+

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Ai 
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 Svariai.

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.- J

Įvairus Gydytojai

»DR. HERZMAN -®»
-1S RUSUOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas 11- 
gae vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir Ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th SU netoli Morgan St.
VALANDOS* Nuo 10—12 plotų 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

. Dienomis) Canal 
Telefonai) J 8110* NaiJ*

) South 'bore 2288
* Boulevard 4186

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

ir

štai tik viena lyg karalienė 
p. Zabelskienė yra kontestante 
šioje apielinkėje. Jai bus daug 
darbo kol apeis visus savo apie
linkėje gyvenančius. Nors- dar
bo bus daug, tad ir naudos bus 
nemažai. Jei ji visus surašytų, 
tai jai tektų ant pačios viršu-

Stebėtinai geri vaistai 
sutaisyti specialiai 

nuo kosulio, 
paeinančio nuo 

peršalimų

ANCHORBRAND 
COUGH SYRUP

KJURGELIONIS 
advokaia® 

Miesto Ofisas
190 No. State SU 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. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

Iškirpk ir parodyk 
savo vaistininkui

a
ASM

1 URANO
i 
i 
i5

!

BRAND

ČOUGH| 
SYRUP

n

JOHN KUCHINSKAS
Saugiai ir greitai pagelbsti. Vyrams, 

moterims ir vaikams. Kaina 60c. jūsų 
vaistinėje už didelę bonką arba parsisiųs
dinant stačiai iš

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sts. Brooklyn, N. Y.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 SL 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2553

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

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstrakti 
Vedėjas visų teisių Ofiso Tel. Boulevard 9693 

Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

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

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS, 
vos žmones / 
NAJJJIĘNAS 1 
mėgsta. \

- ■ ■■ ■■ i 1 "■■■
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NAUJIENOS
The IJthaanisD Daily Neise

Publiahed Daily Except Benday 
hy tbe Lithuanian Daily Vewa Pah* 
Cf. lae.

Editor P. GRIGAITIS_______
1739 Soatb Halsted Street 

('kieago, III.
TeJephone Roosevelt 8106

Subscription Ratesi 
18.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outsido of Chicago. 
18.00 per year in Chicago.

3c. per co py.

Uisimokljlmo kainai
Chicagoje — paltu:

Metams —.......-------
Pusei metų _____________
Trims minėdama ----------

| Geri “progresyviai”, po šimts pypkių, kurie nedrįsta 
,w |8Jfl pasakyt net savo partijos vardą!
L Nuo tų meklerių visuomenė turėtų laikytis iš tolo, 
— nes ir kovoje su fašizmu galima eiti išvien tiktai su tais, •• « a . A • A

Chicagoja per uaiiotojua:
Viena kopija-------------
Savaitei------------------ -
Mineliui--------------------

Suvienytose Valstijoj ne Chicagoje, 
paltui

Metama-------------
Pusei metą--------
Trims minealama
Dviem mineaiame _
Vienam mėnesiui —. ..........—, ■■ >76

Lietuvon ir'kitur uiaianiuoMt 
(Atpiginta)

Metams —
Pusei metų
Trims mSneaiaais —....... —------ 2Ali
Pinigus reikia aiąati palto Money 

ir deri u kartu au ukaakymu.

kurie laikosi tiesos ir padorumo.

Bronys Raila.

|7*06
8.60
1.7b
1.26

Lietuvos kaimas ir kultūra
Rntered m Seeond Claia Matter 

tfarch 7th, 1914, at tha Poat Offica 
of Chicago, III, nndar tha Mt of 
March 3rd 1879.

Naujienos alus kasdien, liskirlant 
■ekmadisnins. Leidi U Naujieną Ben
drovė, 1739 S Halsted St.. Chicago.

$8.00 
4.00

stipriausiems
ramsčių ieš-

DARBAS IR ATLYGINIMAS

$70,000 
. 12,000 
. 10,000 
... 8,000 
... 4,000 
... 3,200 
... 3,000 
... 1,400 
.....  800 
.....  700

kad kaimas 
kam reikalingas, 
kas reikalinga, 
ir tebėra Lietus 
karvutė, tačiau

I dėtu- 
yra liaudies ir inteji- 

bendradarbiavimas. 
joks bendva

iki me- 
Lietuvos

Vienas Amerikos laikraštis suskaitė, kiek atlygini
mo per metus gauna už savo darbą įvairių užsiėmimų 
žmonės. Yra įdomu pažvelgti į tą skaitlinių eilę. Štai ji:

Babe Ruth.......................
Prezidento kabineto narys 
Kongresmanas ................
Vidutiniškas “butlegeris” . 
Vidutiniškas advokatas...
Vidutiniškas profesorius . 
Vidutiniškas daktaras ...
Vidutiniškas rankpelnis ... 
Vidutiniškas farmeris ....
Vidutiniškas kunigas......
Kuo išaiškinti šituos uždarbius? Jeigu aiškinti, kad 

tas žmogus uždirba daugiau, kurio darbas yra naudingas 
visuomenei, tai kiekvienas matys, kad aukščiaus paduo
tosios skaitlinės to visai neparodė. “Beisbolininko” Babe 
Ruth darbas juk nėra naudingesnis už valstybės ministe- 
rio, arba kongresmano, arba daktaro.

Taip pat netinka ir tas aiškinimas, kad atlyginimas 
už darbą esąs juo didesnis, juo darbas reikalauja dides
nio prisirengimo ir išsilavinimo. “Butlegeris” padaro dvi
gubai daugiau pinigo, negu advokatas, nors pastaram- 
jam reikia išeitPaukštą mokslą, kuomet degtines šmugel- 
ninkas gali būti visiškas beraštis.

Atlyginimas už darbą (arba patarnavimą) šiandie 
priklauso nuo to, koks yra pareikalavimas tam darbui vi
suomenėje. Darbo jėga šioje gadynėje, mat, yra prekė 
(tavoras), kaip ir tie daiktai, kuriuos žmonės perka savo 
reikalų patenkinimui. Jeigu kurių prekių yra mažai, tai 
jų kainos yra aukštos, o jeigu jų daug, tai kainos žemos.

visuo- 
negu

matyti, tai 
sekmadienį 

automobiliu

Taip ir eina tokios' metamor
fozes, o išminčių tiek mažai, 
tiek mažai. Kaimas kaip buvo 
taip ir pasilieka melžiama kar
vutė, pašaras mažėja ir mažė
ja. tačiau taip maža kas juo rū
pinasi.

Tai toks daugumoje 
vos vielų 
gentijos
Tikrumoj juk čia 
darbiavimas, o Ii 
džiaga feljetonams, 
kaimas gi pasirodo yra valdžios
ramstis, o reikalingo parėmimo 
jis pats gauna labai nedaug. 
Čia ir yra kultūros tragedija 
Lietuvoje, kad užsieniuose arba 
ir didesni uostei miestuose išsi- 
auklėję inteligentai nemoka su 
liaudimi susiderinti, liaudžiai 
jie tampa svetimi, o dažnai ir 
šalinasi jos, manydami kad kai
mietis yra tas pajungtas jau
tis, kuris uždirba sau ir jam 
duoną ir kad jis turi būti dė
kingas, kad jis (ponas inteli
gentas) jj (kaimietį) valdo, o 
liaudis tuo tarpu, mažai iš in
teligentijos gaudama dvasinio 

jos menkai teremia-
ma, gyvena savo senos kultu- 

kuriai vargu 
galima duoti kultūros gy- 

, nes ta kultūra 
tradicijų 

ir prietarų su dažnai nesveiko
mis miestų moderninės kuiliuos 
įtakomis—- juk nestumia kai
miečio žengti toliau 
keliu, o sustabdo 
kas šiuose greiti 
tempo laikuųse ir 
likimą—h’gnfeą.

tis paliko ir tamsus ir per tai, 
prislėgtas valdytojų letenos, be 
galo pasyvus, tylus ir nuolan
kus. Gyvenime maža buvo 
šviesių dienų: primityvus- įran
kiai, senoviškas • ūkininkavimo 
būdas visų darbininko energiją 
suaikvojo juodam, maža pelno 
nešančiam, darbui.

Didysis Karas dar labiau nu- 
teriojo kaimų, o du pinigų puo
limai (rusų rublio jr vokiečių 
markės) privedė prie to, kad 
Lietuvos kaimas, seniau nors ir 
primityviškai gyvenęs, bet vis 
dėlto šiaip taip pragyvenęs, da
bar ėmė justi skurdų, skurdų 
ne tik dvasinį, bet labiausiai 
materialinį.

Tat tok j paskutinių kelių 
metų laikotarpyje ūžt inkam 
mes Lietuvos kūrimų. Dabar 
pažiūrėsime, kaip stovi šiais 
laikais žemės ūkis, švieti- 
vnasr politinis judėjimas, 
koks dabar yra susi
daręs Lietuvos kaimiečio bū
das ir t.t. Žinoma, viskas teks 
tiumpai peržvelgti, nes juk čia 
nei mokslinė studija, o tik tam 
tikrų žinių ir pastabų kiekis 
lienraščio skilčiai.

iš kur ir kokiu budu ūkininke;! 
tuos pinigus paims. Tik pas'a-, 
ruoju laiku padidinta valdžios 
agronomų skaičius, bet ir tas 
kažin ar daug kų gero duos, 
nes dauguma ūkininkų sako: 
praktiškai mus pamokinkite 
ūkininkauti, sumažinkite mo
kesnius, kelkite žemės ūkio pra
monę, ir mes geriau ukininkau- 
kausime. žinoma, tokių ūkinin
kų yra ne daug, daugumoj jau
nieji ūkininkai, o yra daug vie
tų, kur nekultūringi žemdirbiai 
stačiai neigia agranominę pa
galbą ir nė nemano keisti savo 
visiškai pasenusio ūkininkavi
mo budu.

GYVENIMAS
Minesinjg žarnalan

Antanas Žymontas
RedaktoriuH-Leidčjas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

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

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

Kunigų ir farmerių tur-but yra daugiau, negu 
menei reikia, todėl jų atlyginimas yra žemesnis, 
“lojerio”, daktaro arba fabriko darbininko.

NEDĖKINGI BOLŠEVIKŲ “DRAUGAI”

Nors Maskva be galo meilinosi Italijos juodmarški- 
nių viršylai, tečiaus šis ėmė ir iškirto šposų sovietams; 
pripažino Besarabijų Rumunijai.

Niekam ne paslaptis, kad šitų kiaulystę p. Mussolini 
padarė, Anglijos konservatorių valdžios pakurstytas. An
glijos konservatoriai taip pat, kaip ir fašistai, atsilygino 
bolševikams juodu nedėkingumu. Juk konservatorių lai
mėjimas Anglijoje buvo žymiam laipsnyje “draugo” Zi- 
novjevo nuopelnas.

Ųietuvoje, kaip žinome, bolševikai irgi susilaukė vit 
sai ne to, ko jie buvo užsitarnavę savo “pasidarbavimu”. 
Maskvos davatkos Lietuvoje pernai metais kaip įmanyda
mos stengėsi diskredituoti koalicinę liaudininkų ir social
demokratų valdžią — tuo budu padėdami fašistams ir 
klerikalams. Bet štai, ta valdžia tapo nuversta, bet komu
nistai dabar, ažuot gavę po gerų “sandvičių.” už tokių uo
lių pagalbų fašistams, yra areštuojami ir net sušaudomi.

Gal manote, kad bolševikai iš šitų liūdnų patyrimų 
pasimokins ir ateityje nebe varinės intrigų darbininkų ju
dėjime, nebekovos prieš demokratijos jėgas? Neišrodo. 
Smurtininkai ir atžagareiviai jiems yra ir bus arčiaus 
prie širdies, kadangi pačioje Rusijoje bolševikų galia re
miasi smurtu ir priespauda.

MEKLERIAI

Raudonieji fašistų broliai Chicagoję suorganizavo 
vadinamų “priešfašistinę tarybų” ir sumanė rengti pra
kalbas. J kalbėtojų sąrašą jie įdėjo ir plačiai žinomų šio
je lietuvių kolonijoje ądv. K. Gugį.

Vakar “Naujienose” tilpo drg. Gugio pareiškimas, iš 
kurio matyt, kaip tie neva “priešfašistai” buvo išgavę jo 
sutikimų dalyvaut prakalbose: jie tiesiog pamelavo jam, 
užsigindami, kad jų “taryba” nesanti bolševikiška!

Šitokius ir panašius “triksus” mūsiškiai raudonieji 
mekleriai daro ne pirmų kartų. Jie žino, kad protaujan
tys žmonės jų “oratelių” klausytis nenori, todėl jie mėgi
na gauti savo parengimams kalbėtojus iš kitų srovių ar
ba nepartinius. Ir kad tie kalbėtojai neatsisakytu, tai jie 
pasisako .jiems esu “progresyviai”, o ne komunistai

iš arti-
valsčiaus ros nuošimčiais, 
skyriaus ! bau l
brikeliu venimo vardas, 
žinomas —sumišys pasenusių

Nepriklausomai Lietuvos val
stybei susikūrus, niekas nedve
jojo, kur reikia 
tautos pamatams
koti, kuo turėtų remtis valsty
bės patvarumas.

Kaimus, kaimo kulturingu- 
mas, žemės ūkio gamyba, — 
skambėjo ir tebeskamba visur 
vienas atsakymas. Iš tokio nu
sakymo, žinoma, ten i k ėjo lauk
ti, kad kaimo kultiną bus dau
giausia ir rūpinamasi.

Tačiau gyvenimas kų kitų pa
rodė. Pasirodė, 
yra tiktai kai 
j ne jam kai 
Kaimas buvo 
voje melžiama
kurios pašaro kiekiu ir gerumu 
beveik niekas nesirūpina.

Geriausia iliustracija čia gali 
būti rinkimai į Seimų. Tada 
kaimas pasidaro reikalingiau
sias. Jeigu prieš tai kaimie
čiams tekdavo tik retkarčiais 
‘svarbias tarnybiniais reika
lais“ atsilankant 
laba r kiekvieną 
nato, kaip arba
koks nors cilindruotas ponas į maisto ir 
miestelį pyška, arba 
miausios stoties visa 
kokios nors partijos 
)irmininkas poriniu 

■*‘ponų“ vežasi, kad,
daiktas, miestelyje gerai paagi- 
tdotų.

Aišku, tokiems ponams dabar 
liaudis yra tikrai tautos ir 
valstybės “pamatas“, nebendra
darbiavimas liaudies *su 'Inteli
gentija dabar, kąįp sako, jokiu 
budu toliau nepakenčiamas. Bet 
panašių prakalbų rezultatas yra 
visada vienodas, nes gale vis 
yra sukis: “Tegyvuoja ta ar ta 
partija’’, “Piliečiai! nė vieno 
balso tiems arba tiems! Balsuo
kite vis tik už mus, nes mes 
tikriausioji jūsų reikalų gynė
jai!” O žiūrėkit, kai rinkimų 
korteles išdalina, tai ir matai 
to ponulio pavardę pirmoje ar
ba artimiausioji* nuo pirmosios 
/ietose, kaipo atatinkamos apy
gardos kandidatą atstovu į Sei
mų.

Rinkimų metu daugelis par
ijų duoda liaudžiai pasakiško 
grožio pažadų. Ir keliai bus ge
dausi, ir laukai visiems' už- 
lerės, ir radio bus galima klau
sytis, ir, svarbiausia, mokesčiai 
uis sumažinti iki “minimumo”, 
ir švietimas pakils, ir vienu žo
džiu mums valdant visi pilie
čiai gyvens turtingai, kaimai 
bus apšviesti, kultūringi, gėrė
tis menu ir t.t. ir t.t.

Rinkimai praūžė, apygardų 
rinkimų komisijos nustatė, ko
kie išrinkti j Seimų atstovais, 
r apylinkėse viskas nutilo. 
Dabar, vadinas, jau turi prasi
ūti naujųjų ponų bendradar
biavimas su liaudimi. O ta liau
tis laukia mėnesį, kitą ir kaip 
teprasideda, taip ni'prasideda 
as žadėtasis bendradarbiami- 
mas, kaip sodietis seniau nemo
kėjo rašyti ir skaityti, taip ir 
dabar jo niekas nemoko ir ne
bežada mokyti, kaip mokėjo 
mokesnius, taip ir tebemoka, 
tuščia viltim laukdamas, kol jie 
bus iki “minimumo” sumažinti. 
Laikraščių neskaito, jų skaity
ti daugelis ir nemoka, todėl vie
nintelis liesos šaltinis yra ku
nigas arba vargonininkas su 
zakristijonu, kurie juk neme
luoja. Čia išgirsta, kaip viena 
partija griauna tikėjimų, žada 
sprogdinti bažnyčias, o kita gi
ną ir t.t. . Tik labai retą sau
lėtų dienų liaudis savo mieste
lyje vėl pamato valstybės vyrą 
arba Seimo narį: tada jau tik
rai žinok, kad Seime ta partija 
kuo nors susikompromitavo, 
kad vėl ieško pasitikėjimo liau-

progreso 
jį vietoje, 
gyvenimo 

reiškia atsi-

ves kaimo ir jo kultūringumo 
vaizdų, reikia pažvelgti į visas 
jo gyvenimo puses, atskirai jas 
panagrinėti, paieškoti priežas
ties, kodėl taip, o ne kitaip yra 
ir galų 
išvadų.

A. ŽEMĖS ŪKIS

Jei jau, kalbant apie valsty
bės stiprumo pamatus, pami
nėti kaimą, tai jau reiškia, kad 
norima pasakyti: žemės ūkis ir 
jo pelninga produkcija pratur
tins žmones ir valstybę. Todęl 
ir pravartu pirmiausia kai' dėl 
ūkininkavimo budo išsitarti.

Lietuvos ūkininkas yra že
mės ūkyje toli atsilikęs nuo ki
tų valstybių, pav. Danijos, Olan
dijos, ūkininko. Priežasčių mo
kslininkai (pav. J. Aleksa vei
kale “Lietuvių tautos likimo 
klausimu’’) randa daugelyje at
vejų. Be tam tikrų susidėju
sių nepalankių politinių sąlygų 
istorijos bėgyje, daug neigia
mai atsiliepia į žemės ūkio pa
kilimą netinkama Lietuvos žem
dirbio psichologija. Begalinis 
pasyvumas, viešo gyvenimo bai
mė, savo šiaudinės bakūžės fa
natiškas garbinimas charakteri
zuoja tų psichologiją, kurios 
dėka žemės ūkis negali išeiti iš 
naturalio ūkininkavimo stadi-

Perspektyvos žemės ūkio kul
tuves Lietuvoje pakilimui yra 
gana geros. Didelį pasisekimą 
čia turėtų gyvulininkystė, kuri 
jau imta praktikuoti nuo to, 
kad sparčiai steigiamos ir val
džios 'palaikomos pieno apdir
bimo įmonės.

Ir jeigu Lietuvos ūkininkas i 
pradės- stengtis ligi maksimu
mo padidinti gamybų, ne tik 
savo reikalams, jeigu bus kiek, 
reikiant skatinamas ir palaiko
mas vyriausybės tas darbas ir 
kuogreičiausiai iš pamatų bus 
pakeista visa žemės, jiliio .san
tvarka, tai ateityje galima la
bai gražių rezultatų tikėtis'.

Statistinių žinių lentelė paro
do, kaip naudojamas žemės plo
tas įvairiai gamybai:

W. J. STANKŪNAS
fotogkafas

Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Muku Speciali- 

•kūmas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

gale eiti prie bendrų

istorijos. Jei- 
laiku yra i- 
lokių formą, 

šiaip ar taip sutvarkytas, tai 
viskas yra taip įvykę daugybės 
aplinkybių ir sąlygų dėka pra

gu kas nors šiuo

Lietuvos kaimas yra taip se
nas, kaip senas sėsliu žmogaus 
gyvenimas. Tiesa, musų isto
rija mums sako, kad senovės 
lietuviai dažnai karu užsiėmė, 
bet prie to dar prideda, kad 
dirbdavo žemę ir augindavo gy
vulių. Iš pradžių dėl neperei
namų girių gyveno pavieniui 
arba mažais kaimeliais, o juo 
poliau, juo labiau ėmė vieni su 
kitais bendradarbiauti ir bur
tis į didesnes grupes. Senovės 
Lietuvoje nebuvo baudžiavos. 
Kunigaikščiams būdavo tam 
tikros mezliavos ir karo tarny
ba (taip pat gan ypatinga), o 
vergavimo arba lašo niekas ne
žinojo.

Bet įsigalini Lietuvoje didi
kams ir bajorijai, kuri gyveni
mo papročius iš lenkų didikų 
ėmė, pradėta slopinti Lietuvos 
sodiečio laisvė ir jungt jis po 
didiko letena, šešioliktame am
žiuje jau ir prasidčda baudžia
va. Atimtos laisvės, o sodie
tis darbininkas tampa pono nuo
savybe, šviesti jis ne tik neturi 
galimybės, bet jam uždrausta. 
Taip Lietuvos kaimas toli atsi
liko nuo bet kokio pažangaus 
gyvenimo. Čia reikėjo tik klau
syti ir dirbti, dirbti, dirbti, o 
apie geresnį gyveninių nubuvo 
galima galvoti.

b'ormalis baudžiavos panaiki
nimas 1861 m. įvyko, bei tas 
baudžiauninko būdas pas lietu
vį kaimietį, darbininką ir ūki
ninką, dar ligi šių dienų pasi
liko. Bendra Busi jos gyvenimo 
atmosfera, spaudos draudimas 
padarė lai, kad lietuvis kaimie-

jos.
l’kininkas vartoja labai ma

ža mašinų, o visa stengiasi ap
dirbti rankomis. To dėliai že
mės našumas yra labai menkas. 
Tuo tarpu kai ji galima butų 
kelis kartus padidinti ir, su
prantama, didinti eksportų į 
užsienį. y ,

Lietuva žemės ūkio srityje 
daugiausia eksportuoja žalia
vos. Tas taip pat labai neigia
mai atsiliepia j ekonominę pa
dėtį, nes daug apdirbtos užsie
niuose žaliavos yra atgal daug 
brangiau atperkama.

Visos valdžios, nors daug apie 
žemės ūkio gamyybos pakėli
mų kalini, tačiau labai mažai 
padarė šalia mokesnių, ku
riuos mielu noru ūkininkui už
kraudavo, neatsižvelgaint į tai,

KOSULĮu

JJustabdykite jį kol neįvy I 
ko ko rimto. Severa’s I

Cough Balsam, pripažin
ta gyduolė per 47 metu;, 
greitai išvalo gerklę. Sau
gi vaikams ir suaugusiem.

Kosulį sustabdykit šią
dien. Nusipirkit aptiekoj 
Severa’s Cough Balsam 
už 25c., ar 50 c.

W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Rapids, Iow«

Krutinės ir Galvos Šalčiams 
Imkite Severa’s Cold Tablets j

CoU

DENNIS
BACIUS

% ha.
47—2,632,(K)0

13,75. . 770,001)
12,76— 71 1560

12,76 71 1,560

Augštos rų 
5ies siuvėjas 
Siutai darom 
ant orderio

Valome, 
Dažome, 

Prosiname
2005

'analport A v 
Phone

Roosevelt 206

Ariamos žemės
Šien. pievų
Ganyklų
Ganyklų
Miškų ir kelmynų 14 784,000
Netinkamų žemių, dur

pynų ir krūmų 9,35— 523,600 Pašalink Kosulį, Šalti, Gal-

Iš viso 100—5,600,000 
(Bus daugiau)

Gyląs ir Skausmus

zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Atėjo Kultūros Žurna
las No. 1 išleistas 1927 

m. Kaina 45 cetnai.
Galima gauti 

NAUJIENOSE, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.
TXXXXXXXXXXXXXXXŽXXXXXXXXX

Lietuviai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

>"■" " .......................... ....... 1
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayętte 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.

n4 fonu*) 3Sc.
Geresnis nei Mustard Plaster.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unifin* Soanstuvi

Daktarai
DR. I. E. MAKARAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
10748 So. Michigan Avė.

Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:80 
vakare.

Ofiso Telefonas Pullman 1193 
Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 Su. Halsted Street 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare

A. MONTVID, m/d?
1579 Miiwaukee Aie., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: J iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia 
>...........—..............  , —J

Gydytojas ir Chirurgas 
3303 S. Morgan St. 

Chicago, III, 
Tel. Boulevard 2160 

— Vai and vg — 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare .

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

V alandos

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos 1 nU0 9 iki 11 V' 

b I nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Kės., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgai*

M. ŽILVITIS •
Dentistas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Bofllevard 7179 

Res. Telefonas Hemlock 2615

Offica Boulevard 7942

.. Dr. C. Z. Vezclis -
LIETUVIS DENT1STAS 

4045 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekei 

CHICAGO, ILL.

Z”1....... » 1 ■ ............ *
Res. 6600 So. Artesian Avė. 

Phone Prospect 66l>9 
Ofiso Tol Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.
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L. S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais

Kovas 10 d., 1927 Eilinis No. 199
LJS.S. Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 1138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2136 N. Spaulding Avė.
M. Jurgeiionienė, 1739 S. Halstcd St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

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

Lietuvos Fašizmo Auka
šiomis dienomis gavau laišką 

nuo draugo Antano Mikeliuno 
iš Panevėžio, Lietuvos.

Drg. A. Mikoliūnas, kaip ma
tyt. yra visų pirmas nukentėjo 
nuo Lietuvos smurtininkų chu
liganizmo. Drg. Mikeliuno 
laiškas, matyt, jau ne jo paties 
rašytas, o jo maters.

Laišką atsiuntė mano vardu, 
nes turbut nežinojo LSS. cent
ro sekretorės antrašo. O liu- 
dymas nuo LSDP. Panevėžio 
skyriaus adresuotas LS. S-gai.

Draugo A. Mikeliuno asmuo 
man yra žinomas jau nuo daug 
metų. Man teko jį pažinti dar 
mažam esant, kadangi d. M. 
buvo iš amato kriaušius, tai j j 
ir daugelis pažinojo dar gana 
jauname amžiuje. Ir prieš pa
saulinį karą d. A. M. jau pla
čiai buvo apsiskaitęs ir intere
savosi darbininkų gyvenimu. 
.lisAi buvo atvykęs į Jungtines 
Valstijas ir, rodos, pirmiausia 
apsigyveno Chicagojc, kur man 
vėl teko d. A. Mikoliūną sutikti 
ypatiškai. Pasirodė, kad jo esa
ma tikro socialisto, bet prie 
E SS. jisai dar nepriklausė, tad 
man būnant LSS. nariu, pata
riau jam prisirašyti ir būti 
tikru kovotoju. Bet nepoilgo d. 
A. Mikeliunas apleido Chicagą 
ir išvyko i Mass valstiją, kur 
ii- prisirašė prie LSS., o karui 
pasibaigus išvyko į Lietuvą.

Lietuvoj jisai, kaip ir dauge
lis kitų Amerikonų, piųigu in- 
llacijos laiku, pražudė paskuti
nius savo centus, kur dar buvo 
turėjęs iš Amerikos, o atgal jau 
nebuvo galimybės' sugrįžti.

Tuomet jisai apsigyveno Pa
nevėžyje. Duoną pelnė savo 
amatu-siuvimu. Įstojo j Lietu
vos Socialdemokratų Partiją ir 
joje aktyviai darbavosi. Pane
vėžyje jis buvo aktyviškiausias 
nai ys,— netik Panevėžyje, bet ir 
visoje apielinkėje, visame ap
skrityje. Ačiū d. Mikeliunui 
tik ir buvo šioks-toks socialde
mokratų judėjimas- Panevėžyje 
ir jo apskrityje. Jo pasidarba
vimu būdavo šaukiamos konfe
rencijas, platinama socialdemo
kratų literatūra, sustatomi kan
didatų sąrašai ir 1.1. Į antrą 
Lietuvos Seimą jisai buvo pa
statytas kandidatu nuo Pane
vėžio apielinkės. Be to jisai dar 
daug dirbo profesinėse sąjun
gose ir daug jam teko kovoti su 
bolševikais, nes jau nuo senai 
Panevėžio profesinėse sąjungo- 
sause bolševikai buvo susisukę 
sau lizdą. 1 ik ačiū d, Mikeliu
nui, jos pagaliau beveik buvo 
apvalytos nuo tos nelaimingos 
ligos darbininkų tarpe.

Man nuvykus Lietuvon ir vėl 
susitikus su d. Mikeliunu, jisai 
no sykį papasakodavo, kokių ne
smagumų turėjo ir turi panešti 
kaip iš bolševikų ir krikščionių, 
taip ir iš žvalgybos, o visa lai 
labai atsiliepė ir į materialinę 
jo padėtį. Sunku jam buvo 
pragyventi, nes boikotas iš vi.4ų 
pusių. Bet d. A. M. nepaliovė 
savo idėjos darbo, darbavosi 
dieną ir naktį ir kovą laimėjo. 
Iš 7 narių LSDP. Panevėžio sky
riaus (man nuvykus į Panevėžį 
1921 m., tik tiek tebuvo) išauk
lėjo, ir man išvažiuojant 1925

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

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

Finansų Sekretorius — G. Maukus, 
Chicago, III.

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

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

Nariai — Ona Banienč ir F. Skama- 
rakas.

m. pradžioje jau buvo apie 50 
narių. Taip pat buvo žymiai 
sustiprinta “žiežirba” (social
demokratinė jaunimo organiza
cija) ir profesines sąjungos. Ir 
ačiū d. Mikeliuno ir kitų to
kių LSDP, darbuotojų pasišven
timui, pastaraisiais Lietuvos 
3-čio Seimo rinkimais LSDP, 
išėjo dvigubai sustiprėjus ir net 
buvo valdžion įėjus.

Keli mėnesiai atgal tačiaus 
Lietuvą ištinka nelaimė: įvyks
ta ginkluotas perversmas ir po 
to ima siausti chuliganizmas. 
Ir štai, juodašimčių gauja pasi
gauna d. Antaną Mikeliuną 
apie Ramygalą (po rinkimų, 
sakosi, jis ten buvo apsigyve
nęs) ir taip žiauriai sukonevei- 
kia, kad dabar jam gręsia pa
vojus netekti regėjimo ir, kaip 
sakosi, jisai vyksta į Kauną į 
Raudonojo Kryžiaus ligoninę; 
o jo šeima, t. y. moteris ir, 
rodosi, pora mažų vaikučių, pa
lieka ubagauti.

Tai tokia pasekme “valsty
biniai nusistačiusių” Lietuvos 
“patriotų” tautininkų, krikščio
nių demokratų ir fašistų įsiga
lėjimo.

Tad dabar d. A. Mikeliunas 
prašo medžiaginės paramos, ir 
manau, kad geros valios lietu
viai, o ypatingai LSS. nariai, 
neatsisakys kokį pusdolerį ar

Cerį paaukaut tam musų ko
votojui, nelaimėn patekusiam. 
Parama labai reikalinga, tad 
paskubėkime padėti musų tik
ram vienminčiui.

—P. B. Balčikonis,
77 Glenwood Avė., Bingham- 

lon, N. Y.
P. S. Prašau ir kitų laikraš

čių perspausdinti.—P. B. B.
(Aukas prašoma siųsti LSS. 

sekretoriui, drg. M. Jurgelionic- 
nei, arba aukščiaus tilpusiu at
sišaukimo autoriui. Red.)'

A. MIKELIUNO LAIŠKAS
Gerbiami idėjos- Draugai:—

Aš kreipiuosi per jus į Ame
rikos draugus, prašydamas man 
suteikti medžiaginę paramą, 
nes'mane ištiko nelaime: baigiu 
nustoti regėjimą iš priežasties 
krikščioniško smurto, šią vasa
rą, gyvendamas Ramygalos apy
linkėje, darbavaus, skleisdamas 
Socializmo idėją tarp kaimie
čių, bet kunigų sufanatizuoti 
fašistai vos neužmušė mane. 
Akims pakenkė taip, kad da
bar aš vyksiu Kaunan Raudo
nojo Kryžiaus ligoninėn gydy
tis, nes vietiniai gydytojui ne
apsiimu išgydyt; ir gydymo 
laikas prasitęs keletą menesių, 
šeimyną palieku bado pavojuj. 
Kol sveikas buvau, šiaip taip 
maitinau. Vietinė organizacija 
deki stokos finansų mane ne
įstengia šelpti.

Prie šio laiško siunčiu liudi
jimą 1JSDP. Panevėžio mies-to 
organizacijos.

Turiu viltį, kad draugai j 
mano prašymą atkreips domės.

Su draugiškais linkėjimais, 
A. Mikeliunas.

Lietuvos Socialdem. Partijos 
Panevėžio m. Org. Komitetas. 
1927 m. sausio m. 17 d., No. 37

LIl DYYMAS

šiuomi liudijame, kad drg. 
Antanas Mikeliunas, Panevėžio 
miesto organizacijos narys, per-

Modemiški
Rūkytojai

Gardžiu
Kvepejimu

) 1927, R. T. Reynolds Tobacco 
Ajmpany, Winston-Sa!em, N. C.

kitus cigaretus.
pagarsėjime Camel

RŪKYTOJAI šio moderniško am
žiaus gerėjasi lengvu, gardžiu 
kvapsniu Camel—tas skonis ir geru
mas paeina iš parinkto tabako. 
Camel’ų populiarumas nuolat auga 
pas moderniškus rūkytojus, tas 
suteikia jiems pirmybę už bile kokius 

Savo rušyj ir 
yra pirmutiniai*

kurie yra už- 
pasaulį. Nėra 
šitie—nežiūrint

Vartokit cigaretus 
kariavę moderninį 
kitų panašių kaip 
kainos. Visuomet kvėpianti, visuo
met lengvus—geriausias rūkymas 
koks kada buvo padarytas, 
“IMKITE CAMEL.”

1$ PASAULIO
Ketvirtas tarptautinis profesi
nių sąjungų (Amsterdamo) 

kongresas

Kongresas įvyks šįmet rug- 
piučio m. 1—(i dreną Paryžiu
je. Dienotvarkėje visa eilė svar
bių pasaulinės reikšmės klau
simų, būtent: kova už 8 v. dar
bo dieną, pasaulio ekonominė 
būklė, nusiginklavimas ir kova 
su karais ir militarizmu.

Prieš kongresą, liepos m. 29 
—30 dieną įvyks tarptautine 
darbininkių konferencija, tarp
tautinis sekretoriatų pasitari
mas ir Profesinio Internaciona
lo Pildomojo Komiteto posė
džiai.

Diktatorių mėgėjams nesiseka

Rygoj suimti keli žymus klu- 
bistai (fašistai). Rasta daug 
įtariamos medžiagos: komunis
tinės literatūros, platus susira
šinėjimas su svetimomis val
stybėmis ir sąrašas “įtakingų“ 
žmonių, šelpusių fašistų orga
nizaciją. 'Letgalijoj suimta kai
riosios diktatūros mėgėjai — 
komunistai. Visi suimtieji kalti
nami sąmoksle prieš esamą 
Latvijoj demokratinę tvarką, 
įdomu, kad pas fašistus rasta 
komunistinė literatūra. Mat, 
tikslai sutampa. Suimtieji fa- 

sekiojamas už musų idėją sun
kiai serga liga, kuri reikalauja 
ilgo gydymo, negali užsidirbti 
Išlaikymui savo šeimynos, nes 
gyvena iš savo fizinio uždarbio. 
Žmona jo, negalėdama palikti 
dviejų mažų vaikų, irgi negali 
uždarbiauti.

Liudymas duotas gavimui pa
šalpos Gerbiamų Draugų LS. 
S-gos Amerikoje.

Pirm. J. Taiutis,
Iždin. P r, Mackevičius, 
Sek r. Pr. Šimonis.

šistų vadai savo laiku yra bu
vę žymus komunistai. Tai mat 
kur dešiniųjų ir kairiųjų ke
liai susieina.

Milžiniškas protestas “

Austrijos fašistai iš pasalų 
užpuolė vieną soc. deni, susi
rinkimą ir nukovė du vaiku 6 
ir 8 metų amžiaus. Be to, nu
kautas karo invalidas Smarič 
ir sužeista 6 respublikos apsau
gos nariai. Prieš šį nežmonišką 
fašistų puolimą, soc. dem. par
tija suruošė Vienos ^mieste mil
žinišką manifestaciją, kurioj 
dalyvavo virš 100,000 žmonių ir 
respublikos apsaugos sąjungos 
narių. Valdžiai įsakyta imtis 
visų priemonių, kad nubaudns 
kaltininkus.

Australijos pramonėjimas
—f - - —

Australija, į kurią didžiausi 
emigrantų dalis laukiečių įke- 
liavo, taip greit pramonėja, kad 
sodžių gyventojų skaičius ma
žėja. Tuo tarpu miestų gyven
tojų skaičius didėja. Iš visų 
Australijos 5,992,081 gyvento
jų didiesiems miestams tenka 
2,738,277. Taip Sidnėjaus mies
te virš milijono gyventojų, Mel- 
boume — beveik milijonas.

ši industrializacija yra pase* 
ka protekcinių muitų tarifų.

* — - .1

Pagaliau vienybė įvyko

Sausio m. 31 d. pasibaigė 
Norvegijos darbininkų organi
zacijų kongresas. Kaip buvo 
numatyta, jame dalyvavo so
cialdemokratai, darbo partija ir 
profesines sąjungos, šis kon
gresas sudarė vieną darbo par
tiją. Priimta bendra programa. 
Išrinktas centro komitetas iš 
13 asmenų. C. K. pirmininku 
išrinktas drg. Tari, buvęs dar
bininkų partijos pirmininkas. 
Sujungtos partijos organu pa
lieka dienraštis “Arbeiderbla- 

det”. Vyriausiu redaktorium pa
lieka ir ankščiau buvęs redak
torius drg. Tranmel.

Komunistų surengtas tuo pa- 
tiiu metu kongresas pasibaigė 
lepasisekimu. Jame dhlyvavo 

smulkiai buržuazinis gaivalas, 
rinktas mitinguose, panašiai 
kaip Lietuvoje buvo renkamos 
delegacijos Rusijon, ir aišku, 
kongresas neatstovavo organi
zuoto proletariato.

Nauja Vokietijos valdžia

Vokietijoj susidarė grynai 
buržuazinio bloko kartu su 
Centru (krikščionimis) valdžia. 
Valdžiai parlamentas 235 bal
sais, 17G balsuojant prieš, 18 
susilaikius, išreiškė pasitikėji
mą. Socialdemokratai stovi 
griežtoj opozicijoj. Tai pirma 
po karo Vokietijoj reakcinė val
džia. Daug lig to prieiti padėjo 
ir komunistai, skaldydami or
ganizuotąją darbininkiją so
cialdemokratiją. Kaip* visur, 
taip ir Vokietijoj komunistai 
ne prieš buržuazines partijas 
kovoja, bet prieš socialdemo
kratus.

Mirė N. Rožkovas

Vasario 3 d. Maskvoje mirė 
senus socialdemokratijos vei
kėjas drg. Nikalojus Rožkovas. 
Jis buvo žymus ne tik kaipo 
politinis veikėjas, bet ir kaipo 
mokslininkas istorikas. Jo var
das iškilo pasirodžius dezerta- 
ctjai įgyti magistro laipsniui. 
Joje įrodė, kad XVI amžiaus 
agrarinis krizis Rusijoje pasi
baigęs pergale bajorų dvarinin
kais yra pasėka aštrios klasių 
kovos. Prie marksistinių išvadų 
priėjo, dar tuo metu pats nebū
damas marksistu. Vėliau jis ta
po nuosekliu marksistu ir, dirb
damas mokslininkų tarpe, ypač 
pedagoginėj draugijoj prie 
Maskvos universiteto, vedė pro
pagandą už revoliuciją. 1904 m. 

ganėtinai susiriša ,su socialde
mokratija. Aktingai dalyvauja 
191)5 m. revoliucijoje. Nepavy
kus jai, rankų nenuleido. .Jis 
buvo pilnas vilties, kad caro 
trono viešpatavimo dienos su
skaitytos. Aktingai dalyvauda
mas darbininkų judėjime ruošė 
dirvą revoliucijai. Ypač daug 
padėjo darbo beruošdamas par
tinę literatūrą.

1908 m. tapo areštuotas, ir 
caro teismas nutarė ištremti 
Sibiran iki gyvos galvos. Trum
pą laiką buvo susirišęs su so
cialdemokratų bolševikų grupe. 
Net dalyvavo Londono suvažia- *

vimo ir buvo išrinktas s. d. bol
ševikų centro komi teta n. Ta
čiau nuo 19(19 m. įvyksta griež
tas persilaužimas ir visus ry
šius su bolševikais nutraukia.

Po 1917 m. revoliucijos grįž
ta iš ištrėmimo Maskvon. Bol- 
ševikai bando įtraukti jį į savo 
eiles, tačiau jų pastangos nuei
na niekais. Del tokio nuosek
laus marksisto, kaip Rožkovas, 
bolševikų antimarksistiniai vei
kimo metodai buvo griežtai ne
priimtini. dar revoliucijos pra
džioje persikelia į Leningradą 
ir kartu su Maksim Gorkiu, 
Suchanovu ir kitais aktingai 
dalyvauja dienrašty “Novaja 
Žizn“. Jis pasiliko iki galo re
voliucinės socialdemokratijos 
eilėse.

Paskutinius savo gyvenimo 
metus profesoriavo Maskvos 
universitete. Aktingai politikoj 
nedalyvavo. [“S.”]

Sutrynimai
Greita pagelba nuo skaus
mo. Apsaugoja nuo če- 
verylco spaudimo.

Aptiekose ir čeverykų 
krautuvėse

DtSeholVs 
"ZAno-pads

Uždekit vieną ir
skausmas
pranyks

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — ta! bus 
brangi dovana.

Italijos Socialistai 
Užsieniuose

Fašistinės reakcijos dūkimas 
Italijoje privertė Italijos socia
listų partiją perkelti savo bu
veinę Francijon. Partijos cen
tro komitetas pareigas tuo tar
pu pasiėmė ant savęs- italų so
cialistų orianizacija Paryžiuje. 
Tam tyčia sudarytoji tos orga
nizacijos komisija dabar išleido 
atsišaukimą j visus užsieniuose 
apsigyvenusius socialistus, ra
gindama juos steigti partijos 
kuopas. Kur tik randasi bent 
10 italų socialistų, jie privalo 
sudaryti kuopą ir pranešti apie 
tai centrui.

Socialisty Internacionalo 
Manifestas

L ,

S(x’ialistų Darbininkų Inter
nacionalo ekzckutyvis- komite
tas, baigdamas savo posėdį, ku
ris nesenai buvo susirinkęs Pa
ryžiuje, išleido manifestą į vi
so pasaulio darbininkus.

Jame manifeste Internacio
nalas nurodo į karo pavojų, 
gręsianti dėl imperialistų pasi
ryžimo ginkluota jėga ginti sa
vo privilegijas Kinuose; nuro
do taip pat, kaip Amerikos ka
pitalistai grūmoja Meksikos 
darbininkų ir valstiečių val
džiai, ir kaip siaučia daugelyje 
Europos šalių fašizmo epidemi
ja. Tarp kitko manifeste skai
tome:

“Kaip limpanti epidemija, 
plinta Europos fašizmas. 
Įvykiai Lietuvoje rodo pavo
jų. Pavojus jaunomsToms 
valstybėms, gulinčioms tarpe 
Vokietijos ir Rusijos, dar pa
didina lenkų-vokiečių preky
bos derybų suirimas. Ir ši
toje Europos dalyje auga pa
vojus taikai ir laisvei. Visų 
šalių darbininkai, socialistai, 
protestuoja prieš terorą Lie
tuvoje! Kartu su Vokietijos 
socialdemokratais ir Lenkijos 
socialistais kelkite balsą, rei
kalaudami, kad butų sudaly
ti taikus ekonominiai ir po
litiniai santykiai tarp Vokie
tijos ir Lenkijos!

“Imperializmas ir fašizmas, 
ankštai susijungę, grasina 
pasaulio taikai. Kova dėl lais
ves eina kartu su kova dėl 
taikos. Kaipo vyriausias 
žmonijos kovotojas, darbinin
kų klasė privalo iškovoti lais
vę tautoms-, taiką žmonijai.

“šalin ginklavimąsi!
“Šalin plėšrųjį imperializ

mą!
“šalin fašistų smurtas!
“Tegyvuoja tarptautinis 

sosializmas!
“Socialistų Darbininkų Inter
nacionalo Pildomoji Taryba’’.

ACID VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

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

"Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis- 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturuted 
solutioij of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešiintis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles II. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 18ic.
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THE FAITHFUL FEVV
VVhen the meetings called to order

And you look around the room,
You’re s u re to see some faces

That from out the shadows loom;
'l'hey are alvvays at the meeting,

And they stay until it’s through
The Onės that I vvould mention.

Are The Alvvays1 Fiithful Fevv.

They fili the many offices, 
And are alvvays on the spot.

No matter what the vveather,
Though it may be awful hot;

It may be dark and rainy,
Būt they are tried and true,

The Onės that you rely on 
Are The Alvvays Faithful Fevv.

There ’re lots of vvorthy members, 
Who will come vvhen in the mood.

VVhen everything’s convenient
They can do a little good;

They’re a factor in the meeting,
And are necessary, too.

Būt the Ones who never fail us

Are The Alvvays Faithful Fevv.
Jf it were not for these faithful, 

Whose shoulders at the wheel
Keep the institution moving,

Without a halt or reel —
What vvould be the fate of meetings, 

Where we claim so much to do?
They sūrely vvould b<* failures 

Būt for — The Faithful Fevv.
— Author Unknovvn

(sent i n by A. P.)

Not only of the* meetings is 
this true, būt of life in general. 
Indeed, what-a-life ’tvvould be if 
we suddenly lest The Faithful 
Few.

“Mon Dieu!” what-a-life I’d if

if

i

all

do
of

What

tain the strong. To them we 
run. VVithout them----- ?

You, what would you 
your The Faithful Few aU 
sudden deserted you ?
they broke all compacts, be- 

lead vvithout my Faithful Few trayed all secrets, became deaf 
friends. Not upon all, may 1 vvhen you called, blind vvhen you 
pour my troubles ; not vvith all,: bt'ckoned?
may I share my joys and sec
rets. By no means may I trust Ii ves! 
all and yet “Tve got to” 
fide in some — and so, 
only in The Faithful Fevv.

Only they knovv hovv to 
my secrets secret. 
understand and enjoy vvhat J 
enjoy. VVhen I am sad and dis- 
heartened, ’tis only The Faith
ful Fevv vvho stand by and help 
me rid myself of gloom.

VVhen I am in need of kind 
and thoughtful aid and advice, 
vvho gi ves it to me? Just, The 
Faithful Fevv. All others forget 
even that I exist. True, some- 
time or other, many promise to 
do this and that, būt vvhen the 
time comes — all are too “busy”. 
Of course. they are “very” 
sorry, as they say, būt — “A 
(juoi bon?”

It is not words that count. 
All are too eager to give worcb». 
The Faithful Fevv, alone, give 
vvhat makes life worthwhile:
— “Facta non verba”. The 
Faithful Fevv, furthertnore, try 
to understand and sympathize 
knovvingly. Also, they do not go 
and “air” your difficulties and 
peculiarities. They keep your 
“pet peeves” in their hearts and 
do not ūse them as subjects for 
j ėst and joke.

I’ve written, of The Faith
ful Fevv, very specifically. Būt
— everyvvhere and alvvays, they 
are the ones vvho are of any im- 
portance. They are the ones 
who raiše the fallen, restore the
lošt, support the weak, main-takings.

So essential are they in our 
They are of such great 

con- value and Service to us! Often 
it is1 vvithout recompense, vvithout 

| credit, they work for our ben- 
keepĮefit. Hovvever The Faithful Fevv

They alone are the ones vvho find life, a 
pleasure. They are the ones 
vvho get the full enjoyment of 
living. They, also, are the ones 
vvho arę respected, 
mired.

You----- are you
Faithful Few?

— An

j JI
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In Our Midst Announcements
L. S. A. A. MEMBERS

Among Friends

L. S. A. A. Meeting 
Sunday 

March 13, 1927
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not in our own city. 
in our ovvn country. 

not able to recognize 
genius in people that 
and are vvell acquaint-

The regulai*, inonthly meet
ing of the L. S. A. A. will be 
held this Sunday, 
1027, at McKinky 
at 2:30 P. M.

All members 
please to be prompt 
much to be done.

March 13, 
Purk Hali,

a^e asked 
as there is

the time of this writing 
have not been received 
responst s to the previous 
of this uolumu. Perhaps

PROSPECTIVE MEMBERS

Byron, or Poe

It seems that when we tai k 
of celebrities, we ahvays talk 1 
of those whom we do not knovv, 
who are 
nor even 
Are we 
skili and 
we know 
ed with?

We read the poetry of our 
day, būt admire and talk about 
the poetry of “way back when” 
Shakespeare, 

iwere living.
1 poetry. būt \vhy do we never 
tire of praising and winuer- 
ing at ancient Greek and Roman 
writers?

Šame of us cannot even read 
the foreign languages, yet we 
pretend we know all about 
them. Instead, why do we not 
bccomc ac<|uainted with works 
and \vriters of our own day und 
country and city?

I just read “Gludi-Liudi”, a 
collection of lyric poems writ- 
ten by M r. Kleofas Jurgelionis, 
a Lithuanian who is novv living 
i n Chicago. Some of the poems 
are most exquisite. Anyone 
acųiiainted with the Lithuanian 
language may uote the beauty 
and skili
and the variety 
metei*.

Būt

Lithuanians, too, “make a fuss
about
again and 
Iheir 
present-day authors?

I found Mr. Jurgelionis’s bpok 
most enjoyable and, indeed, ači- 
mirable. That he is a true poet 
cannot be questioned. And yet, 
I have not seen 
ųuoted. This can 
cause the public is 
ed with him.

VVhen not interested in poet
ry, M r. Jurgelionis is engaged 
in law cases, for he is a lawyer. 
I lovvever, 
thusiasm 
than for 
he has 
\vhen it
“write simply” and “be your
self” and “treat the everyday 
malters.” He is fond of Dickens 
and Hugo for their styles.

Mr. Jurgelionis has also done 
some translating. In his “Ghi- 
di-Liudi”, he has a translation 
of a
“Iliad.” He 
hexameter 
very, very

Another 
plishment 
iation of the Rubaiyat 
Khayam. 'I'hisi is especially to 
be lauded because there is kept 
in the Lithuanian verse, the 
essentjal idea that the origipal 
<5f Omai* Khayam had.

Hereaftcr, all desiring to be- 
come members of the L.S.A.A. 
\vill have to apply to the Mem- 
bership and Initiation Com- 
mittee. The chairman of this 
eommittee is Mr. VVilliam Mack,

CONGRATULATIONS!

M r. Frank Shimkus, a mem-

in his choice of vvords, 
i n theme and

ly took and passed the Stale 
Board Examination for Phar- 
macists. He is a graduate from 
the University of Illinois.

Best of luck and sincerest 
good wishes tu you, Frank, as 
a Lilhuunian registered gradut 
ate pharmacist!

At 
Ihere 
many 
issuj
this is in'some measure due to 
“The Corner” habing been pub
lished later than the accuslom- 
ed date, or it may be that my 
readers are rcticent i n com- 
mitting themsielves to an extent 
as will be a cause more or less 
for regrets. However, it is hop- 
ed that correspondence will k*e 
forthcoming after this issue.

lt is the purpuse of this col
umn to eonduet a correspon- 
di.nce betvveen students living 
in various points throughout the 
country, and this column is 
serve as a medium. Here 
opportunity for many 
become acquainted.

It is an exchange 
personai plplosophy, 
of any sort, and in 
anything of interest 
nature as may arouse 
ing discussions.

Suncily it cannot 
there
column 
some personai eonvietions rel- 
alive to politics, psyehology, 
sociologe, the valtie of the study 
of lanprua^es in our schools, 
military traioinję iii our colleges, 
prohibition, immigration, eco- 
nomic problems, the1 future of 
Lithuania and its present cvilsj 
and other eurrent events, theo
ries, and International prob- 
lems eonfronting human-kind 
and each of us as individuals.

you, m y dear reader, 
be without some posi- 
any of the above mat-

The other day Nuisance went 
out for a walk and 
where th? walk 
sanet 
an 
came 
\von— 
count.

walked 
wasn't. Nui-

• mot with an accident — 
argument followed— they 

to blowis—the accident 
and Nuisance took the 

It now hecomes my sad 
d uty' and pleasure to fili the 
vacancy ci<ated by Nuisance, 
since Nuisance filled the va- 
eancy created by the grave dig- 
gers. It hecomes my duty 

i because I am the closest re- 
lative. My name is Ncw Sense 
and vvhen; I furn my toes up, my 
hrother 
on.

News Ends vvill carry

love), in love with the enchant- 
ing Cinderella; and the galiant 
Sir Knight Errant, waiting 
behind scenes for a chance to 
carry’. off Madame from her 
uninteresting life with Mon
sieur.

How about it, girls? Some 
i;omance in our paper! Come 
on you Emmy Schmaltzes and 
Widow Zanders, here’s your 
chance! Grab the first malė 
you want, they’re all ehivalrous 
and will protect you from a 
Jonely life. None will cause 
you the.expensp of a breach of 
promise suit!

—Mrs. O’Leary’s Cow.

all others, the TUK NEW CHORUS

of
is 
us

to 
an 
to come.

aside, word—here 1 And gctting dovvn to carth:-

their ancient writers and 
again quote from 

books. VVhat about the

his poems 
only be be- 
not ac<|uaint

he has more ea- 
for literature. I think, 
law. A propos of this, 
Severai pet theories 

comes to writing:

If you can.,think back about 
reight or nine years, you vvill 
find somewhere in a dusty 
corner of your memory, a 
“KIDS” Chorus vvho called 
themselves “ATEITIES ŽIE- 
I>ASk. Novv it looks liko that 
“ŽIEDAS” is in full bloom. A 
large part of that group be
came members of the L. S. A. 
A. and novv one of them was 
struck by the brilliant Idea 
of reorganizing the “OLD 
Bl’NCH.” (It was Stanley Lu- 
cas, if you are fussy about 
particulars). They did get to- 
gether and did rdorganize and 
are calling themselves the 
“STUDENTS’ CHORUS”. They 
have asked Mrs. 
the 
the 
fa r 
the
members. The Chorus is affil
iated vvith the L. S. A. A. būt 
that does not mean that only 
L. S. A. A. members are elig
ible for mermership in 
CHORUS.

honors again 
days “senai, 
most of the

Chorus are

Cherry to 
as she did 

senai”, 
rrrembers

do 
in 
So 
of

passaige from Homer’s 
has translated it in 
and has 
well.

ideas, 
opinions 
general 

or of a 
stimulat-

of

be that 
are none who read this 

who are not without

Oh, būt first, lot me Prcsent | njVal such 
to you this lašt attempt of our 
retired Nuisance. Maybe it ex- 
plains why Nuisance fell by 
the vvayside and made it neces- 
sary for Nevv Sense to 
vvork:—

IN LOVE—
Tap, lap, tap, tap,

Tap, tap, tap, tap, 
sweet mefody 
to me vvho is in love. 
The sun sends rays 
dovvn through the air 
to touch tl>e earth 
and make it vvarm 
for me vvho is i n love.

start

Why was» the Lindblom car- 
i a big success? 

Because Frank Jackovicz, bet- 
ter known as Diek, did his bit 
and what a big bit it was.

He was more likę Paul Ash 
than Paul is, himself.

Diek is a member of tlie nexv 
Students’ Chorus, affiliated 
with the L. S. A. A. Watch him 
sihg his way into the hearts 
c f Chicago’s Lithuanians.

Genevieve Getling is also n 

member of ibe Studentą’ Cho
rus. Genevievc took the toading 
role in the Lindblom opera

The breezes toss 
the light snosvflakes, 
first 
they 
\vho

here, then tliere,— 
won*t wake me 
is in love vvith Sleep.

—Nuisance.

Then 
ciskas, 
i n fact 
Students*
of L. S. A. A. members.

there is Chas. Sven- 
Tony 'f veri jonas, and 
the greater part of the

Chorus is composed

column is also eurious 
activities of 

Is it only in Chicago

The foJliAving is meant for 
N«iw Sense and not Nuisance 
as you mušt now agree, būt 
it’ll be alright this once:—

&

cannot 
tion on 
terš.

This
to learn of the 
students.
that Lithuanian students get 
together? Impossible! Būt xvhy, 
then, do we. not hear of their 
activities?

Now, especially, \vould the 
L.S.A.A. appreeiale your send- 
ing in newsi of your activities 
and interests, now, because 
the L.S.A.A. is preparing for a 
grand, nationalizatiou movo 
ment in the near future.

A t present, before opening 
the drive, the L. S. A. A. is 
strengthcning Alpha chapter, 
here in Chicago. It is revising 
its constitutinu. As to its in- 
creasing its membership, it is 
rather slow, for as regards its 
membership, the motto is: 
“QUality rather than ųuantity”.

And to insure this, a Member
ship Committcie was- eleeted. 
Hence, anyone \visbing to be
come a member of the L. S. A. 
A., mušt notify the eommittee 
that he wants an application 
blank. Then, after be has re- 
turned this, the eommittee and, 
finally the members vvill decide 
if he is eligible and desirable.

As soon as the constitution 
is completely revised, the re- 
quirements for membership 
will be published in full detali.

In the next issue this column 
will give a brief account of 
who’s who among the L.S.A.A. 
members at present.

Sir Knight Errant.

A KICK FROM—
Oh, Studentą! IIovv Frcnch- 

ified we are! “Madame” this, 
“Monsieur” that, “ma cherie” 
(used incorrectly by Nuisance). 
Really, now, this is just a bit 
too thiek, doncha kno\v? —Y 
porque Uds. no escriben en 
Es’panol? Que hace con ei?— 
Arba, kodėl nerašot Lietuviškai, 
nugi mes visi ta suprantam? 
Anyway, why all this pedantic 
Frėnch display?

Openfng the Naujienos to 
The Students’ Corner and 
glancing over it, the reader is 
confronted by such narnės as: 
“Sir Knight Errant,” “Cin
derella”, “Madame X,’’ etc., 
and for a moment he thinks he 
is again reading Grim’s “Fairy 
Talės”. If the “Corner” was 
organized to further student 
originality, then why the h-1 
(oh, eixcuse me, ladies!) ūse 
such hackneyed, cluldish, time- 
worn pen-names? It would be 
i n conformance with the pre- 
sent age of new thought for 
each writer to assume a name 
which has never been used be- 
fore, and thus they would help 
out the bewildered readers, who 
are driven to wondering how 
one person could have writtcn 
so many varying articles, in so 
many languages, for such long 
spaces of time. In case you do 
not fully nuderstand, the fol- 
lowing ilustration is given, sug- 
gesting cbanges:

“Soft Soap’ 
Charming”, 
“Madame X”,

To Nuisance,
Oh, Nuisance, I of thee implore 
To tellusjusta little bit more 
About Cinderella and Prince

Charming—
\Vluit is it, are they arguing?
Or is this all just a joke
VVritten to fool us reading folk
Who wait so patiently each 

week
To read your lines so unique?
So next week—please
Insert some lines to give me

pieace
About this mentioned fairy tale.
Oh, Nuisance, do not fail.

—Curiosity.

t

done it the

The Chorus is the only 
likę it in existence. There 
of course Severai vvell knovvn 
Lithuanian Choruses, būt none 
of them 
number __ ______ ,
younger generatian. Somehov^ 
or other 
these older 
attract and 
BLOGI)’’. 
“YOUNG 
“YOUNG BLOOD” only. 
instead of gjving us destruc- 
tive criticism, as has already 
been done, the public vvill en- 
courage the idea, we wiU 
ansvver the question that they 
have been alvvays asking us, 
“What is the younger gene- 
ration doing that is worth 
while?” If you want the an- 

When a tetler fails to balance' swer to that question, here it 
his cage at the etose of business js—The Lithuanian 
he appreciates 

and very good acting under cap- ’ tjiat ciganette 
able leadership, describe Mr. ----- * *
Pilka’s produetion of “Aušros 
Sūnūs”, February 27, 1927.

And now we only have to add 
that vve are sorry that Mr. Pilka 
is leaving 
wish him 
success in

loved, ad- remarkable 
of his is

one of* The

Aspirant

BON VOYAGE

An old man, who had sworn 
never to desert the cause which 
he deemed worthy; his son, who 
was following i n his father’s 
footsteps; his daughter, an in- 
nocent, 
wife, a 
uanian 
around
tered the story of “Aušros Sū
nūs”. A vvatchmaker, an old beg- 
garwoman, and a couple of 
soldiers complete the “dramatis 
personae”.

A good play, some fine scenos,

trusting inaiden; his 
good old-fashioned Lith- 

wife and mother — 
these characters is cen-

us for Europe, būt 
happiness there, and 
all his future under-

accom- 
a trans- 
of Omai*

one 
are

have an appreciable 
of members of the

Shakespeare’s “Macbeth” may 
also be greatly enjoyed* by 
Lithuanians. Mr. Jurgelionis 
has translated that beautifully.

All of his other vvorks may 
thus be highly spoken of be- 
sides these fevv mentioned ones. 
Some, indeed, have the rarest, 
finest characteristics. Mr. Jur
gelionis certainly merits honor- 
able mention among poets.

a

it seems imposible for 
organizations to 

hold “YOUNG 
Here now is your 

B GOOD” and
” If

- —------ - . ...Students
the truth in | Association of America and 
which readsjTHE LITHUANIAN STU- 

What a whftle of a difference DENTS’ CHORUS.
. few cents make.” 

Ask Bill—be knows.
— An Old Timer.

A SURPRISE

next issue of The

As long as you are. treasurer
for us, Bill, don’t try to debit candy is candy, 
tmiir t.r* thn ru’/vfit, ' (jp l(>ly-pop.your difference to the profit __ „ 
and loss account. Itruth?

A flower is a flower be it 
Pillsbury’s or Gold Medai and 

be it bon bons 
Ain’t IT the

The
Studentą’ Comer will be----- ??

a surprise issue! It will have 
a spėriai purpose and—and,— 
oh! will, let it be a real, true 
surprise, I won’t toli you what 
its purpose will be. You’ll have 
to wait and seė for yourself.

—sh! the little birdie.

for “Prince 
“Static” for 

“Rubber Tire’’ 
for “Monsieur X”, “Flivver” for
“Sir Knight Errant”.

Isn’t there some conniccting 
link betvveen the ntire group? 
Such as: the poor Monsieur 
being the timid spouse of the 
Qwrbearing ; Madame; their 
son, Prince Charming (a nutty

Ak ja.
'-i*.

M

And here’s some more cor- 
respondence for today:—

Deer filasofur:—
Yewr speling surtenly has 

went tu h t ha dawgs. Deerie, i 
adviz yevv tuh konsult “Bed- 
time Storries fur Grownup 
Guys” vvunst agen. i em shure 
ycw vvill find muteh tuh think 
abovvt. i think yevv got tha 
rong sisstem.

Yevv sėd wimmun maik tha 
men angri buy smoaking. Yewr 
awll rong! Men maik wimmun 
angri buy smoaking wair vvim- 
mun ai n’t spozed tuh smoak, 
likę at bankwits, fourmals, etc. 
i no. i ben thair. i seen it dun.

Ruhspakflea yewrs, 
Mrs. Q’Leary’s Cow.

There is now in existance a 
membership and initiation 
eommittee that promise to give 
new members a thrill that 
comes only once in a life time. 
Beware! Be\vane! If you want 
to J)e\vare you’re not, beware.

And that’s all from
NEW SENSE.

&



Ketvirtadienis Kovas 10, ’2? NAUJIENOS, Chlcago, IR ' 7

CHICAGOS 
MINIOS
Pakliuvo buvęs 

teisėjas
Buvęs municipalinis teisėjas 

Jolm .1. Steik tapo areštuotas 
ir kaltinamas prigavystėje ir 
klastavinuio.se, kurie siekia apie 
$500,(W, nors Steik toli nėra 
gavęs tiek pinigų. Jis varė real 
estate biznį ir klastuodavo nuo
savybių “title”. Jo stenografė 
Mrs. Ameba Ctayton kaltina
ma. kad ji tame darbe Stelkui 
gelbėjusi ir prisimetusi įvairiais 
vardais darydavusi klastingus 
afidavitus ir k.

Steik tapo atvestas į Bucine 
gt. teismų, kur jis pirmiau pats 
yra buvęs teisėju, ir tapo ati
duotas augštesniam teismui. Iš 
jo pareikalauta užsistatyti 
$10,000 kaucijos. Seniau jis bu
vo turtingas ir įtekmingas 
žmogus, bet dabar neturi iš ko 
ir kauciją užsistatyti. Proku
rorais gi yra tie advokatai,* ku
rie piuniau prieš jį patį, kaipo 
teisėją, lenkėsi ir aty tižiai stu
dijavo jo knygą apie real estate 
įstatymus, nes jis buvo skai
tomas tu įstatymų žinovas.

Jis turėjo kitų fiktyvę kom
paniją Boyal Vigorton Real 
Estate and Loan ('.o., Mil- 
\vaukee, kuri “pirkdavo” že
mes ir kitokias nuosavybes. 
Paskui nesančių ar mirusių 
žmonių vardais būdavo užveda
mos prieš tas nuosavybes sko
los bylos. Konųmnija prisiim
davo skolas, bet atsisakydavo 
jas mokėti, tad turėdavo šeri
fas tas nuosavybes parduoti. 
Iš šerifo gi tas nuosavybes pirk
davo Steik ir paskui jas par
duodavo kitiems žmonėms. 'Pe
čiaus mažai tų nuosavybių jam 
pasisekė parduoti.

kova už žmogaus 
gyvybę

St. Francis ligoninėj. Evans- 
tone, eina didelė kova už žmo
gaus gyvybę. Tą kovą veda 56 
savanoriai Public Service Co. of 
III. darbininkai, kad išgelbėjus 
gyvastį tos kompanijos darbi
ninko Alfred Frick. Kas tą 
kovą laimės, ar gamta, ar žmo
gus, dar negalima numatyti. 
Kova yra pusiausvyroj, nors 
dirbama neatlaidžiai jau tris 
paras. Ligonio plaučiai yra 
suparaližuoti ir daroma dirbti
nį kvėpavimą. Yra abejonė: ai 
pirmiau paraližius atleis ir ligo
nis pasveiks, ar pirmiau ligonis 
galutinai neteks jėgų ir mirs.

Alfred Frick susirgo pereitą 
ketvirtadienį. Daktarai pripa
žino I*andry paraližių. kuris 
galbūt veikiausia paeina nuo 
nesveiko danties. Išpradžių su- 
paraližavo kojas ir nugarą, pas
kui paraližius įsimetė į žemu
tinę dalį smegenų, o pereitą 
sekmadienį nustojo veikę ner
vai, kurie kontroliuoja kvėpavi
mą. Tada pradėta naudoti dir
btinį kvėpavimą. Nuolatos prie 
ligonio stovi du žmonės ir vie
nodai spaudo krutinę tokiu pat 
greitumu, kokiu žmogus kvė
puoja. Išpradžių tai darė pa
tys daktarai, bet kada jie pa
vargo ir apie tai sužinojo^ser
gančiojo draugai darbininkai, 
tai jie atėjo pagelbon ir dabai 
per virš trejetą parų jie pasi
mainydami spaudo ligonio Kru
tinę ir tuo palaiko jo kvėpavi
mą. Spaudyti reikia labai vie
nodai, nė perdaug, nė perma- 
žai ir vienodud greitumu. Jei 
nors vienai minutei apsistotų 
spaudimas krutinės, ligonis 
tuoj mirtų. Kas 15 minučių 
spaudytojai yra pavaduojami 
naujais žmonėmis. Kada dabar

Mildos Teatras
3140 So. Halsted St.

Kovo 11 ir 12, PėtnyČioj ir Subatoj 
Dolores Lustelio

THE THIRD DKGKEE
2 komedijos ir vodevilis

| — W i ą --------

dirbantys 56 žnuonėA galutinai 
pavargs, tai jų vieton bus pa
statyta dar 40 žmonių ir taip 
kova tęsis iki .ligonis pasveiks, 
ar numirs. Tokia dirbtinis kvė
pavimas labai vargina ligoių, 
bet tai yra vienintelis būdas jo 
gyvastį išgelbėti. Tad ir yra 
abejonės, kad kas pirmesnis lai
mės: ar greičiau pradės veikti 
plaučiai, ar nuovargis numarins 
ligonį.

Pastaromis valandomis ligo
nis pradėjo jaustis kiek geriau. 
Pradėjo kalbėti ir pasisakė, kad 
pradeda jausti šilumą kojose.

Dvi nutroško gasu
Bobert Rodster nusitarė ap

lankyti savo seną motiną Mrs. 
Mary Ann Rodster, 86 m., kuri 
gyveno kartu su savo dukterc 
Paulina, 54 m., namely prie 
6326 Grace St. Bet atvykęs 
rado asvo motiną ir sescrj nu- 
trošku&ias gasu. Molina sėdė
jo kėdėj virtuvėje, o duktė gu
lėjo miegamajame kambaryje. 
Manoma, kad jos nutroško. ka
da verdantis vanduo užgesino 
gasą.

4,606 žmonių užmušta

Darbo departamentas paskel
bė, kad Illinois industrijoje per 
pereitus devynius metus liko už
mušta 4,606 darbininkai, o 
405,025 darbininkai sužeisti.

Sportas
JACK SHERRY IK LIETUVIAI 

RISTI KAI

Praeitą nedėldieni pagarsėjęs j 
ristikas Jack Sherry Universali 
kliube pareiškė, jog jis apsiimąs 
paguldyti į pusę valandos du 
kartu Bancevičių arba Koma- 
ą. Sherry sutinka net rizi

kuoti $50, kad jis tai padarys.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Musų jaunuomenė
Dabar daug rašoma ir kalba- 

na apie musų čia augusią jau
nuomenę. Guodžiamąsi, kad ji 
štautėjusi. šalinasi lietuvių ir 
nedalyvauja lietuvių visuomeni
name gyvenime, lai ne visai 
;iesa. Ateinantį sekmadienį, ko- 
/o 13 d., ateikite i M. Meldą- 
>io svetainę ir patys pamaty
ste, kad musų čia augusi jau- 
luomcnė netik nėra ištautėju- 
>i, bet ji yra veikli, gabi ir gra
bai lavinama ir kad ji yra ne 
lik lietuviška, bet ir nori būti 
kartu su lietuviais, gyventi jų 
gyvenimu, dirbti jų darbą.

Ten SLA 183 kp. Jaunuolių 
Orkestras pildys dalį programų 
r patys pamatysite, kokių ga- 
)ių jaunuolių mes turime. Ir jie 
letik yra su mumis, liet ir no- 
i pasilikti su mumis, dirbti 

musų eilėse, jei tik jų darbą 
ižgirsime, purvinsime jį. Bite 

✓ ienas tų jaunuolių gali rasti 
tau vietos pas svetimuosius, ku
rie pripažins jų talentų ir juos 
/iskame rems ir duos didelę 
malerialę paramą. Bet jie lo 
atsižada ir pasilieka su lietu
viais, nelaukdami jokios sau 
naudos, jokių pagirimų, bet 
vien nori tik, kad lietuviai pri
pažintų jų darbą naudingu esant 
ir jų darbu pasigerėtų, jei pa
sigerėjimo yra vertas, arba 
bent susipažintų su jų dirl/a- 
mu darbu.

SLA 183 kp. Jaunuolių Or
kestras gyvuoja jau šeši metai. 
Suorganizavo jį p. J. L. Gru
šas,\ kuris ir tebėra orkestro 
mokytoju, dirbdamas tam or
kestrui kuonuoširdžiausia. Per 
6 metus tas orkestras dirba 
vien dėl lietuvių, o dabar pri
sidėjo prie SIuA., didžiausios

Vaidins LSS. VIII Rajono Linksmajame 
Vakare Kovo 13 Dieną

p. petraiciutė-miller,
musų gabiausia artistė-megėja,vaidins kovo 13 d., M. Meldažio 
svetainėje, LSS. VIII Rajono linksmajame vakare, 2 veiksmų 
pilname juokų farse “Ekspropriatorius”. Be jos vaidinime 
dalyvaus ir kiti žymiausi vaidylos — M. Dundulienė, J. Sta
siūnas, V. Pačkauskas, P. Daugėla, K. Budriutė ir k., — visi 
seni ir pasižymėję scenos darbuotojai. Tas užtikrina, kad 
veikalas bus tinkamai suvaidintas ir publika turės juoko iki 
soties.

lietuvių organizacijos. Ar gali
ma sakyti, kad jie yra ištautė
ję? Niekados. O reikia juos už
girsti, kad suprasti kirk daug 
darbo jie ir jų mokytojas yta 
įdėję palaikymui orkestro, la
vinimuisi muzikos, kad galėtų 
savo daile tarnauti lietuviams.

Kovo 13 d. Jaunuolių Orkest
ras švenčia savo šešių metų 
sukaktuves. Tas sukaktuves 
švęs jis dalyvaudamas LSS VIII 
Rajono, vakare, kuriame jis pil
dys didelę dalį programų. Jau- 
nuoliains-ėms bus smagu paro
dyti savo šešių melų darbo vai
sius. Reikia tik, kad visi paro
dytų jiems užuojautą savo at
silankymu. —S.

Kaip atrodo Lietuvos ir 
Lenky Derybos

įdomus pranešimas ateinančiam 
sekmadieny iš ryto, Lietuvių 
Auditorijoj

Nuveltus Dr. K. Griniaus 
valdžią, staiga pradėjo kilti pas
kalos, kad tarp Lietuvos ir Len
kijos užmegztos derybos. Tas 
paskalas patvirtino telegramos 
iš įvairių šalių. Jas netiesiogi
niai parėmė ir dabartinis Lietu
vos kabinetas. Vilnius sugrįžęs 
mums su tam tikromis sąlygo
mis.

Bet kokios bus los sąlygos? 
Ko reikalauja Lenkija mainoma 
už tą daiktą, kurs yra musų? 
Ar nesirengiama pasirašyt an
trosios Liublino unijos, kuri 
mums suteikė'tiek nuostolių ir 
vargo? Pagaliau, ar galime pa
sitikėti Lenkija, daugelį kartų 
sulaužiusią savo sutartis su 
Lietuva ?

Ateinančiam sekmadieny ko
vo 13 d. 10:30 išryto Lietuvių 
Auditorijoj bus gvildenami 
šie klausimai. Tai bus įdomi 
politinė ir istorinė paskaita. 
Kalbės J. Hertmanavičius, Dr. 
A. Zimontas ir kiti. Rengia A. 
L. Tautinės Sandaros 25 kp.

Nei vienas neprivalėtų pra
leisti šio svarbaus pranešimo.

—XXX.

North Side
Jaunuoliai 226 kp. SLA.

6 d. kovo įvyko 226 kp. SLA. 
mitingas. Iš valdybos raporto 
paaiškėjo, kad kuopa turi 138 
gerame stovyje narius ir turės 
apie 50 jaunuolių. Jaunuoliai 
jau yra nariais, 24 yra gydyto
jo išegzaminuoti, 14 aplikąnJ 
tų da neegzaminuota. Taigi 
daugiau negu ketvirtoji dalis 
kuopos narių bus jaunuoliai.

Išrinkta komisija pasitari
mui su tėvais ir išdirbimui pla
no jaunuolių rėmimui jų ap- 
švietos darbe.

Jau yra sutarta su ponia (Še
riene, kuri mokins jaunuolius 
dainos ir vaidinimo. Bus daro
ma pastangų ir lietuvių kalbos 
kursą įsteigti.

Vaidilų naktis.
19 d. kovo Masonų šventyk

loj Vaidilų Brolija turės nakti
nę puotą. Vaidilos ir jų artimi 
draugai susirinks paviešėti ir 
pasidžiaugti savo nuveiktais 
darbais, kurių šįmet buvę daug 
ir visi nusisekę. Prieš puotą 
busiąs į vaidilas pakrikštytas 
vienas aristokratiškas Chicagos 
lietuvis. AugšČiausio Perkūno 
įsakymu • bus pakviestas guber
natorius ir du populeringiausi 
Chicagos policijos kapitonai, to
dėl bolševikams nepatartina 
lankytis į puotą.

Bilietus pardavinėja tik Vai
dilų Brolijos sargai ir pati vy
riausybė, todėl ne bile kam jie 
parduodami.

226 kp. SLA. parengimas
5 d. kovo kuopa rengė šo

kius ir programelį Liuosybės 
svetainėje. Kalbėjo generalinis 
organizatorius S. Vitaitis. KaL 
ba jo buvo ytin loginga ir įro
danti, kodėl kiekvienas lietuvis 
—augęs ir jaunas — turi stoti 
į Susiv. Lietuvių Amerikoj.

V
Delei menko garsinimo ir 

delei lietingo oro publikos susi
rinko tik apie 70. Betgi kuopa 
finansinio nuostolio neturėjo 
—netgi uždirbo biskį. Bolševi
ko nesimato nė vieno nors ir 

jų keli priklauso kuopoj. J te na 
į vieną kuopos parengimą nesi
lanko — boikotuoja. Ir da kuo
pos susirinkimuose bando nu
duoti esą jos draugais. Kad jie 
galėtų, jie šią kuopą gyvą pra
rytų. 0 kada ateina atstovų į 
seimą rinkimai, tąi bolševikė- 
liai bando savo žmogų pravar 
ryti, nors prie kuopos parėmi
mo ne centu neprisideda, gi 
kuopos turtu nori naudotis.

Reikia lietuvio dentiato
Pernai buvo pasklidęs gan

das, kad Dr. Kasputis atidarys 
ofisą North Sidėj. Lietuviai jau 
džiaugėsi turėsią savo tautos 
dentistą. Bet taip neįvyko.

Lietuvių kolionija čia nema
ža; žmonės pasiturinti ir inte
ligentingi. Musų gydytojui A. 
Montvidui sekasi ir jis tvirtina, 
kad į jokią kitą kolioniją ne
sikeltų. Jis sako, kad čia užtek
tų darbo ne tik vienam, o dviem 
lietuviam dentistams.

Bridgeporte. jų daug ir vie
nas turėtų keltis į North Sidę.

— Prosytojas.

Antras art. Jozevskaitės 
koncertas Ch. Liet.

Auditorijoj
Chicagos lietuvių visuomenės 

žiniai pranešame, kad artisto* 
p-lė Kamilija Jozevskaitė, ktiri 
praeitos savaitės trečiadienį 
taip šauniai utsirekomendavo 
chicagiečiams savo pirmu kon
certu Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, po menesio laiko žada 
toj pačioj salėj duoti antrą, 
kurs bus* ir paskutinis jos šį se
zoną koncertas Chicagoj. Tas 
koncertas, kuriame dalyvaus 
taipjau tenoras p. Justas Kudir
ka, įvyks sekmadienį, balandžio 
10 dieną.

Linksmas Vakarėlis
Pereitą sekmadienį SLA. 134 

moterų kuopa buvo surengusi 
labai linksmą vakarėlį Liet. 
Auditorijoj. Nors dėl lietaus ne
daug žmonių susirinko, bet vi
si nepasibijoję blogo oro ir 
atėję vakarėliu, laiką labai sma
giai praleido. Be šokių prie 
grynai “krajavos” muzikos, bu
vo dar ir mažas programėlis, o 
taipjau ir užkandžių. Dr. A. 
Yuškos vaikučiai gražiai pašoko 
porą šokių, o p-lės Sadauskai
te ir Maskoliuniutė labai gra
žiai paskambino pianu. Abi pa
nelės yra dar visai jaunutės, 
bet pianą valdo labai gerai ir 
ateity iš jų susilauksime žy
miausių pianisčių.

Butų gerai, kad moterų kuo
pa ir daugiau tokių Unksmių, 
draugiškų vakarėlių surengtų.

....— Buvęs.

Bridgeportas
Jaunų Liet. Amerikos Tau

tiškas Kllubas laikė savo susi
rinkimą kovo 4 d., Liet. Audi
torijoj. Pirmininkui atidarius 
susirinkimą buvo peršaukti nau
ji nariai. Naujų narių šiame 
susirinkime prisirašė 22. Juos 
priėmus, skaityki pereito susi- 
riifkimo- nutarimus. Seka įvai
rus raportai. 'Ligonių nėra. 
Kliubo vakaras vas. 27 d. ne tik 
buvo smagus, bet ir davė kliu- 
bui pelno. Kliubas taria širdin
gą ačiū visiems biznieriams, 
kurie aukojo programui Ir ki
tokiems prizams. Šis kliubas 
sėkmingai auga finansiškai ir 
nariais, nes kliubas turi gerą 
valdybą, kuri stengiasi visus 
patenkinti. —Kliubo Narys.

S. Tverijonas sunkiai sužeistas

Kelių draugijų sekretorius ir 
šiaip žinoomas savo veikimu p. 
S. Tverijonas yra kritingoj pa
dėty ir daktarai nesitiki išgiji
mo.

Pereitam šeštadieny, penktą 
valandą vakare, beeinant jam 
Halsted gatve į Universal State 
banką, p. S. Tverijoną užpuolė 
bomas ir kokiu tai įrankiu kir-

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshali Blrd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TEI.EFONAS CANAL 9464

Ar jus žinote, kad
Artificialis išdirbinėjimas ledo dar 

jaunas išradimas. Jungtinėse Valsti
jose randasi 2000 ledo išdirbysčių ir 
jos vartojamos dėl išdirbinėjimo le
do skerdykloms. Artificialis išdirbi- 
nėjimas ledo yra pasidauginęs 81 nuo
šimčių laike paskutinių penkių me
tų. Ar jus žinote, kuomet jų« pirmu 
sykiu dasilytėsite lupomis Helmar ci- 
gareto ir jus pradėsite su jais drau
gauti kasdien. Susipažinkit su Hel
mar šiandien.

to jam į krutinę taip smarkiai, 
kad tasai krito ant gatvės. 
Kraujas ėmė plūsti iš ausų ir 
gerklės. Tuo tarpu Tverijono 
žmona, ėjusi su juo, nutvėrė 
bomą už plosčiaus. Bet var
giai butų bomą sulaikius, jei 
ne p. Bagdonas, kurs sugriebęs 
jį už apykaklės sustabdė. Va
žiuodamas pro šalį Dr. Bie- 
žis pamatė sužeistąjį ir įnešė į 
Radžiaus laidotuvių koplitėlę.

Radęs p. S. Tverijoną pavo
jingoj padėty Dr. Biežis nuga
beno jį skubiai ligoninėn, kur 
buvo nuimta X-Ray. Galva 
esanti smarkiai sutrenkta ir 
kraujo nubėgta nepaprastai 
daug. Laimėti kovą su mirtim 
labai mažai vilties yra. ,

Dr. A. J. Karaliaus patartas, 
sužeistojo brolis F. Tverijonas 
pargabeno jį namo ir čia slau
gių prižiūrimas. Ligonis neturi 
sąmonės.

Užpuolikas yra lenkas nuo 
Morgan gatvės. Jis prisipažinęs 
policijai, kad S. Tverijoną už
puolęs per klaidą: jo buvo no
rėta sugrėbti kitą. — Report.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

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

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........... $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

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

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ..................... $7.0(1
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ......................................................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistus 1926 
metais.

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

V I E N Y B fi
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

- T—HįT~ I I ... I -------------

fiarsinkities ‘tumiose”M

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvini akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi gaivos ekaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati 
taiso trumparegystę ir toliregystą 
Prirengia teisingai akinius. V ieno
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
ži! usias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama 1 mokyklos vaikus. Valu 10 
iki 8 vai. Nediiloj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

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

J, F. Eudeikis Komi).
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605 97 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4417 So. Fairfield Arenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
320) Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

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

Bankietams ir Pagrabami 
Vainikams

3316 So. Halsted St, Chicago

klastavinuio.se


Announcements
Pranešimai

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

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

“N-nų” Spulkos Sekr.

Announcements
___________ Pranešimai______________

laibai linksmą vakarą rengia LSS 
VIII Rajonas sekmadieny, kovo 13 
dienų, M. MeldnŽio svetainėj, 2242 
\V. 23 PI. Bus vaidinamas pilnas 
juokų 2 veiksmų farsas “Eksnro- 
priatorius’’. Dalyvauja dar SI. A. 
183 kp. Jaunuolių Orkestras ir dai
nininkas b’. Skamarakas, J r. Pas
kui šokiai. Pradžia 7 y. v. įžanga 
75c. Visi kviečiami atsilankyti.

Komitetas.

Help Wanted—Malė 
_____ partiąlnkų Reikia 

Furmonų ir Darbininkų 
Mašinistų ir Mechanikų

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

PARDAVIMUI grosernės krautu
ve ir fikčeriai. 3450 N. Neenah Avė.

REIKIA dėl specialio darbo 
tiktai tris vakarus į savaitę, va
landos nuo 7:30 iki 9:30 arba 
nuo 8 iki 10 vakaro. Gera mo
kestis tiems,
darbui. Atsiųskit savo vardą ir 
adresą.

kurie tiks tam

PARDUOSIU ar mainysiu bučer- 
nę ir grosernę ant namo, loto ar 
lmngalo\v. 1331 S. 491h (3., Cicero, 
III.

Atyda Biznio Jieškoto- 
jams, Spekulantams 

ir Agentams

Real Estate For Sale 
Namai-ž»mĮ Pardavimai 

BRIGHTON PARKO BARGENAI

Exchange—Mainai

Prie ko prives Lietuvos-Lenkijos 
derybos? Svarbus pranešimas apie 
pradėtus Lietuvos derybas su Var- 

nedėlioj, kovo 13 <Ia 
ryto Lietuvių Audito- 

Hertinanavičius, 
Paskiau 

dalyvaujant susi- 
atsilan- 
svarbiu

Simano Daukanto Teat. Jmm. 
Kliubiis laikys mėnesinį susirinki
mą pėtnyčioj, 7:30 vai. vakaro, ko-

Naujienos, 1739
Halsted St. Box 8X5.

šuva jvv 
19:39 vai 
rijoj. Kalbės 
Dr. A. Ziinonlas ir kiti, 
bus diskusijos, 
įmukusiems. Kviečiami visi 
k\ti ir susipažinti su šiuo 
kausimu.

Halsted si. Visi nariai alsi veskite 
savus draugus ir įrašykite į kimbu.

J. Jurgilas, rašt.

Sandūros 25 k p.

Lietuvių Kriaučių 269 skyriaus 
A. C. W. of A. mėnesinis susirin
kimus įvyks pėtnyčioj, k ivo 11 d., 
7:30 vai. vakare, Amalgameilų uni
jos svet., 1564 N. Robey st. Visi 
nariai malonėkite pribūti laiku.

K. Navickai, rašt.
Birutės choro dainų 

įvyksta šį vakarą, 8 vai.. 
\Vhite parko svet. —iBrutė.

pamokos 
Mark

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

Matykit Mr. Collins, 
Room 503 

32 XV. XVashington Si.

SAVO NAUJA 3 FLATŲ
MAINYSIU

LOTUS ARBA BUN(IALOW

10

“Mlrfos” choras, tik ką susitvė- 
ręs, kviečia lietuvių jaunimą į savo 
antrą repeticiją pėtnyčioje, kaip 8 
vai. vakaro, į Tautiškos parapijos 
svetainę, kampas 35 ir Union avė. 
Visi kviečiami atsilankyti ir kar
tu dainuoti ir linksmintis.

Pirmininkas.

Jaunosios Birutės dainų ir muzi
kos pamokos bus šiandie vakare, 
Mark \Vbitc Sq. svet. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. Nauji irgi gali 
prisirašyti. —Valdyba.

REIKIA No. 1 shearman’ų j gele
žies atkarpų jardą. Warshawsky & 
Co., 1915 So. State St.

Kainos $25,000, Campbell A v., 
netoli 61st St., netoli geros 
transportacijos. Savininkas no
ri rezidencijos, loto arba bun- 
galow kaipo dalį įmokėjimo. 
Pirkėjas gali užimti vieną apart- 
mentą.

Draugystės Biru- 
susirinkimas 
kovo 11 d., 

Audito-

Bridgeport.
tės Kalno mėnesinis 
atsibus penktadieny, 
7:30 vai. vakare, Cn. Liet 
rijoj, 3133 S. Halsted st. .šiame su
sirinkime turi būti sumokėta arba 
sugražinti tikietai, kurie buvo im
ti dėl pardavimo atsibuvusios va
karienės. —Nut. Raštininkas.

Personai

J IEŠKAU savo dėdės Ignatavi
čiaus, jis gyvena Chicagoj. Aš esu jo 
krikšto duktė. Kas žino, malonėkit 
pranešti arba jis lai atsiliepia.

M. JOKUBAUSKIENĖ 
Čepskaitė

11 Diamond Street 
VVorcester, Mass.

REIKALINGAS barberis Pėtnyčios 
vakarais ir Subatoms po pietų, turi 
būti patyręs. Atlyginimas geras. A. 
Zellon, 1951 Canalport Avė., Telefo
nas 7706. >

HINKAMP & COMPANY 
Ine.

724 W. 63rd Street
Tol. Englewood 6960

For Rent
RENDON 6 kambarių flatas kar

štu vandeniu šildomas.
3456 N. Neenah Avė.

Automobilcs
$10 įmokėti—$10, kitus savaitiniais 

išmokėjimais, 25 vartoti garantuoti 
karai. Visokių išdirbysčių ir modelių. 
Arba j mainus. Visada atdara 310G 
Montrose Avė., Phone Irving 2334.

I.šSIMAINt

Pardavimui arba mainy
mui mūrinis garažas, 50 pė
dų pločio, 125 ilgio, ant 
Western Avė. kur milionai 
žmonių kasmet*pervažiuoja. 
Ęendos neša $350.00 Į mėne
sį. Yra du Show ruimai dėl 
parodymo ir pardavimo ka
rų. Gasiniai tankiai ir kiti 
reikalingi dalykai prie ga
ražo. Lysas pasibaigė. Per
kant galima tuoj vietų už
imti arba lystą atnaujinti. 
Greitam pardavimui kaina 
tik $38,000. Cash reikia įne
šti $10,000. Arba mainysiu 
į bungalow, 2 ar 4 flatų na
mą, lotus, farmą, vasarinį 
rezortą, morgičius, arba į 
kokį biznį. Matykit tuoj sa
vininką.

J, NAMON 
2418 W. Marųuette Road 

Tel. Prospect 8678

PARDAVIMUI vieno aukšto nau
ja.s _ bizniavus muro namas; štoras 
ir 5 naujos mados kambariai. Karš
tu vandeniu šildoma; vieta tinka 
bile kokiam bizniui; reikia $3,00(1 
įmokėti, likuisią sumą lengvais iš
mokėjimais. Savininkas mainas j 
bungalow ar lotus.

PARDAVIMUI nauja 6 kambarių 
muro bungalovv; aržuolo ištrimuo- 
la. Randa.?! geroj Brighton Parko 
lietuvių apielinkėj. Kaina $8,000, 
lengvais išmokėjimais.

PARDAVIMUI puikus ir naujas 
2 augštų muro narnas; 2 fialai po 
5 kambarius; .3 bedrųimiai; aržuo
lo užbaigta; bungalovv stogas, augš- 
tus beismentas, geroj Brighton Par
ko lietuvių apielinkėj. Reikia įmo
kėti lik $3,000. Kaina $11,500, leng
vais išmokėjimais.

Norintieji pamatyti minėtus na
mus 
rais

Misceilaneous

Tel. Yards 7282 
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

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

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

įvairus

3017

atsilankykite dieną ar vaka- 
pas

Joseph Yushkevvitz
Archer avė., prie Oakley avė.

KAS PASINAUDOS PROGA?

BARGENAI

PARDAVIMUI Uokas, 1"lo- 
dinghouse”; galimu ir vielą išvažio- 
įimo biznio renduoti pigiai.

3411 So. Aubum avė.

mažas namas į auto
mobilių arba lotą, ar kas ką turi
te. Randasi 3621 S. Wallace st. 
delis bargenas.

K reipkitės:
301 S. Ilh St.

ST. CHARLES, H.L.
Tel. St. Charles 451

Di-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA veiterka 3953 So.
Kedzie avė. Matykit .1. Armonų.

Eoselaiid
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia

LIETUV

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisaj

PARDAVIMUI labai pigiai rakan
dai, priežastis pardavimo patirsit ant 
vietos. 2-ros lubos užpakalis. Maty
ti galima 6 vai. vak.

4513 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 60, 
80, 160 akrų įrengtos farmos Indiana 
valstijoj, su staku ir mašinerija, 70 
mylių nuo Chicagos. Mainysiu į bun- 
galow arba 2 flatų namą.

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

llbO XV. 59 St., kampas Aberdeen. 
2 augštų medinis namas, 3 krau
tuvės, 1—8 kambarių fialas, 2 ka
rų garažas, yra elektra, vana,

3425 W. 38 PI. 2 augštų mūrinis 
ir medinis namas, 2—4 kambarių 
flatai, yra lavatories, elektra, 2 ka
rų garažas. H. Epštein, 155 N. 
('Tark st., Room 820. Tel. Central 
6260.

NAUJAS, ką tik užbaigtas mūri
nis namas, dviejų pagyvenimų, 5 
ir 5 kambarių, karštu vandeniu šil
domas, augštas, cementuotas skie
pas, vidus išpuoštas pagal vėliau
sios mados aržtioiiniu medžiu, vė
liausio išradimo durų jutrinos, vi
sos kristalinės rankenos, vėliausios 
mados sinkos, maudynės ir skal
byklos. Naujausios mados sidabro 
ir Xr*stalo elektros fikčeriai, stik
lais uždaryti užpakaliniai porčiai. 
Didelės, kietai apdarytos viškos.

Sis namas turi būti parduotas 
iki pabaigai šio mėnesio, ir bus 
parduotas už pirmų vertingesnį 
siūlymą. Mažiau turinti pinigų 
gu $2,500 prašomi visai neiti 
žiūrėti.

Matykit savininką
4111 S. Rockwell st.

Pirmos lubos. Matyti galima 
5 vai. vakare. Subatoj ir nedėlioj 
per visą dienų.

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Ivedam 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 BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130.

HOME 
CONSTRUCTOR

pa
ne
rt

po

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

tikrąjį dalyką.
laukiau iš E. J. 
pataisymo tos 

nesulaukdama

kokios partijos darbi- 
Kadangi svečių butą 
pažiūrų, tai J. Grybas 
kad butų paaiškinta 

darbininkams

Vilnies No. 46 tūlas Svečias 
rašo apie P. J. Sadulu 15 metų 
ženibinio gyvenimo paminėjimą, 
iškraipydamas 
Kadangi aš vis 
Sadulu pusės 
melagystės ir
esu priversta pati tą padaryti. 
Laike vakarienės kalbėjo J. 
fcarkiunas ir J. Grybas. J. Sar- 
kiunas. tas garsus komunistas, 
bekalbėtlamas užsiminė, kad esą 
dabar Lietuvos darbininkams 
reikalinga daug aukų, nepasa
kydamas 
ninkams. 
skirtingų 
patėmijo,
kokios partijos 
bus tos aukos. Komunistai gi ar 
meluodami, ar slapstydamiesi, 
aiškino, kad tai esą Lietuvos 
darbininkams. Taigi daugelis 
svečių atsisakė visai nuo auko
jimo. kiti vėliaus atsiėmė savo 
pinigus. O P, Petrauskas, švo- 
geris P. J. Sadulu, pradėjo a- 
gituoti. kad tie suaukoti pini
gai butų sugrąžinti Saduiams 
dėl pabaigimo išmokėti už se
tą. Bet štai Svečias rašo buk 
Grybienė ir Kučinskienė versti
nai reikalavusios, kad tos au
kos butų atiduotos joms, bet 
esą toms menševikėms tas ne
pavyko. Na, kad vietoj vieno 
Petrausko Svečio akyse pradė
jo rodytis jau trys, tai tą aš 
neginčiju, bet kad Grybienė ir 
Kučinskienė prašė tas aukas, 
tai melagystė, kadangi jos visai 
nė neaukojo, taipgi ir jokių pi
nikų nereikalavo, kad joms bu
tų atiduota. Kad Svečias gal 
buvo visai neblaivas toj puotoj, 
štai dar ir kitas faktas. Kada 
jis išsipagiriojo, tai turbut ir 
jis pats neatsimena, kur 
buvo, taigi pradėjo savo 
respondencijoj užsipuldinėt 
ypatų, kurių visai ant to
liaus nebuvo — tai A. Narbu
to. Sapalioja apie jo šeimyninį 
gyvenimą, taipgi esą J. Grybo 
gyvenimas toks pat netikęs. Na 
ir kad socialistai buk apspitę 
Kuliešių šeimyną ir buk norėję 
pasiviliot pas save. Na, vyrai, 
ar ant tiek jus smegenynė Jau 
nusibankrutijo? — Viešnia.

Jei jus esate, pardavinėję sta- 
ką, bonus, apdraudą arba Real 
Estate surasite musų pasiū
lymą labai lengvą. Augštos rū
šies prapestės, įrengtos ir ne
įrengtos, pagal Illinois Central 
elektrinį geležinkelį, važiavimo 
tiktai 28 minutes iš vidurmies- 
čio, su visais įrengimais. Ce
mentinės gatvės, gražus parkai, 
gražios lempos gatvių apšvieti
mui, golfo laukas, forest pre
serve ir Cahimet upė. Jums ne
būtinai reikia būti pirmaeiliu 
• alesmenu. Musų savastys par
siduoda lengvai. Musų pasiūly
mas patinka skeptiškiausieins 
žmonėms.

ATLANKYKI’!' musų naują bar- 
genų departamentą. Čia randasi di
delis pasirinkimas fonografų, up- 
right, grojiklių ir grand pianų. Tie 
instrumentai yra paimti į mainus 
ir yra pilnai garantuoti, štai kele
tas tų bargenų: 25 fonografai, $19, 
7 Upright pianai po $25, 8 grojik- 
liaį pianai po $100. $5 įmokėjus
pristatysime į jūsų namus bile ko
kį instrumentą pirktą iš Bargenų 
Departmento. National Piano Stores, 
Ine., 2332 XV. Madison st.

GROJIKUS pianas, pirmos 
klesos stovyj, už $110, 75 vole
liai ir benčius', priimsiu $25 cash 
ir po $8 j mėnesį.

6512 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

EKSTRA
IR

DIDELIS KOMISAS 
CASH BONAI

LABAI GREITAS PASIEKIMAS
ATEIČIAI DEL HERŲ VYRŲ

Jus gausit nuo musų tikrą 
koperaciją, nurodymus, skelbi
mus, privatiškus automobilius 
ir patyrusius vedėjus dėl už
baigimo jūsų parduotų savas
čių. Daleiskit su jumis apie tai 
pasikalbėti. Atsilankykit ir pa
simatykit su manim, jus džiaug
sitės tai padarę. Atsišaukit tik
tai prieš pietus.
160 N. La Šalie St., Room 922

Matykit Mr. LANGLEY
Arba atsišaukite į musų sky

rių nuo 5 iki 8 vakaro.

3400 W. 20 St., 2 fl.

jis 
ko- 
ant 
ba-

ATYDA sales manageriams. Mes 
garantuojame sales manageriams 
pilną arba dalį laiko darbų. Atsi- 
šukit ir pasikalbėkit su Mr. Clemens 

SHEKLETON BROS.
Subdividers and developers 

Room 416 — 160 N. Sa Šalie St.
Phone Central 8008

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen, 3 kambariai gyve
nimui, yra daug stako, barge
nas. Turi būt parduota šią sa
vaitę.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Cash biznis. Gera proga norin
čiam padaryti pinigu.

2837 W. 39th Street

EXTRA Bargenas. Pigiai parda
vimui bučernė ir grosernė, nauji 
fikčeriai ir stakas, biznis, cash 
$125 į dieną. Parduosim pigiai šią 
savaitę turi būt parduotas. Parda
vimo priežastis — liga šeimynoj.

1833 So. Halsted St.

GROSERNEf ir bučernė, įstaiga 16 
metų, daromas geras biznis, parduo
siu pigiai. 1404 W. 63rd St.

RESTAURANTAS ant pardavimo, 
labai geroj vietoj, biznis išdirbtas, 
renda pigi. Priežastis pardavimo, tu
riu du bizniu.

8000 W. 47th Street

PARDUODU grosernę ir kendžių 
krautuvę pigiai. 1434 So. Sangamon 
Street.

PARDAVIMUI arba mainymui 60, 
80, 160, 240 akrų farmos Illinois val- 

I stijoj, įrengtos farmos su staku ir 
| mašinerijomis, 60 mylių nuo Chica- 
i gos, mainysiu j bungalow, 2, 4 arba 
6 flatu namus. >«< >

‘ KOUPEL & POLKA 3756 Ojęden. Avė. 
Lavvndaie 0527

arba

PARSIDUODA 2 pag. namas, 2 
po 5 kamb., muro beismentas, ga
ražas cementiniu florų, išcemen- 
tuota elė; elektra, maudynės ir kiti 
patogumai; 6 metų senumo; ant 
bizniavus gnt., netoli bulvaro^ ant 
59 ir Loomis. Bargenas. 
įmokėti apie $3,000.

PARDAVIMUI 2 augščių namai su 
beizmentu, elektriką, gazas. Turiu 
apleisti miestą. Pigiai.

1724 String St.

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

1739 South Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

$7,500;

ANT mainymo1 reikalinga kelios 
farmos ir bizniai’; turim keletą na
mų dideli’ž- jr mažų, ir lotų. Chicag-oj. 
Kostumerfai, kuriem nusibodo far- 
meriauti arba biznieriai, kreipkitės 
pas mus, gausit greitai musų patar
navimą. ” /

J. NAMON & CO.
2418 W. Marųuette Rd.

Prospect 8678 
Vakarais arba nedalioms 

Hemlock 0143

REZIDENCIJOS lotas, 30V125, 
randasi ant 58 ir Kedvale avė. Par
davimui už $1,000.

Taipgi turirtje’"'pora labai gerų 
bizniavo lotų po $1000, verti daug 
daugiau. Tel Triangle 0600. Klaus
kit Mr. Stencel, 1203 XV. 79 St.

6 KAMBARIŲ ąžuolo užbaigimo 
medinis namas, ant brukuotos gat
vės, lotas 60y200, netoli 63-čios 
gatvekarių, mokyklos ir bažnyčios, 
tik

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

$4500.
Tel. Hemlock 1701 

M r. DRAPER
KAM R. muro namas ir
60 y 125 ft. loto, randasi 5216

fialas,

PARDAVIMUI 2 flatų namas, prie
šais naują parką, Ciceroj, 6-6 kam
barių, karštu vandeniu šildomas, 2 
boileriai, aržuolo trimas, 2 karų ga
ražas. Del informacijų matykit 
ninką. Agentų nereikia.

1811 So. 51st Avenue 
Cicero 2133 R

savi-

Englewood Bargenas
KRAUTUVE ir trys flatai, netoli 

transferinio kampo, akmeniniu pa
matu, rendų $120 į mėnesį. Pažiūrė
kit 
tai

SAVININKAS apleidžia miestą, 
nori parduoti tris gerus biznio kam
pus, visus sykiu ar skyrium. Grei
tiems pirkėjams pigiai atiduosiu. 
. 1659 W. 21st Street

2059 W. 2lst Place 
1701 W. 14th Place

Visos sąvastys su geromis įplau
komis.

VV1ERENGA & OTTENHOFF 
1837 Roosevelt Rd. 

Canal 1294

ant
•Carpcnter st., netoli Ashland karų 
linijos, gali būti suvartota 2 fin
tams. Gąru apšildomas, ant išbro
kuotos gatvės, netoli mokyklos ir 
bažnyčios.

Tel. Hemlock 1701 
Mr. DRAPER

ir

5508 So. State St. biznio prapertė, 
80 pėdų nuo bulvaro, gera ateitis, 
3 augštų mūrinis namas, krautuvė ir 
2 flatai po 6 kamb. kaina $16,000, iš
mokėjimais. N. J. Coleman & Co., 
4705 So. State St., Drexel 1800.

MODERNIŠKAS 6 kambarių bun- 
ga!ow, $1000 cash, yra stikliniai 
miegojimui porčiai ir garažas. 6415 
So. VVashtenavv avė.

SVARBI priežastis verčia mane 
parduoti 3-jų pagyvenimų namą ir 2 
karų garadžių, 3-jų metų senumo. 
Vienas blokas nuo Westem Electric 
dirbtuvės. Kaina $12,500. Taipgi tu
riu kitą namą visai naują, kuris ran
dasi Maywood, 111., taipgi $12^500, ir 
vieną turiu su bizniu, kuris randasi 
ant Cicero Avė. Tą ir pigiai parduo
siu. Visi namai yra mūriniai.

Atsišaukite prie savininko.
• 1312 So. Cicero Avė. 

Telephone 3738

Pardavimui Brighton 
Parke

prie 1114 W. 59th St., kaina tik- 
$7500, cash $2000.
Savininkas

THOMAS ZURIS
6029 So. Champlain Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI puiki 40 ak
rų vaisių farma, prie valstijos 
kelio M-ll, 7 mylios i pietus 
nuo Ludington. Del nurodymų 
rašykit: Boline Drug Co., Lu
dington, Mieli.

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

PARDAVIMl’I cigarų ir ken
džių storas, nupirksit pigiai, 
5 ruimai gyvenimui, renda pi
gi, su ilgu lysu. Pardavimo 
priežastis svarbi.

919 W. 35th St.

BIZNIERIŲ ATYDON!
Naujas 2, augštų mūrinis namas, 

su skiepu, krautuvė ant pirmų lubų, 
5 kambariai, 2 ofisai ir palaukime 
kambarys ant antro augšto, garu šil
domas, labai geroje vietoje. Tinka 
dėl Dry Goods krautuvės, aptiekos, 
vyrų aprėdahi krautuvės arba kito 
kokio biznio. Randasi prie Archer 
Avė., netoli California, galite tuojau 
apsigyventi.

PARDAVIMUI 5 kambarių namas, 
su skiepu, dvigubas garažas, su 1 ak
ru žemės, County. seat mieste, na
mas gražioj vietoj, yra daug ežerų 
žuvavimui ir vietos medžiojimui ir 
biznį galima daryti su vištų farma.

M. KRUSE
B. 607, Crandon, Wis.

TURI būti parduotus pirmos kle
sos kątik pabaigtas dviejų pagyve
nimų mūrinis namas, po 6 kamba
rius, miegami kambariai, tailių 
sienos vanų ruimuose, karštu van
deniu apšildomas, vėliausios mados, 
randasi 7007 So. Artesian avė. Sa
vininkas J. Raden, Columbus 8878.

PARDAVIMUI 4 kambarių namas 
su 9 lotais žemės, už $1500. Prie
žastis pardavimo, nesveikata. Savi
ninkas važiuoja į Arizonbs valstiją. 
Del tolesnių informacijų rašykit prie 
savininko.

P. NOREIKA
B. 607, Crandon, Wis.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 
7 kambariai viršui, 4 kambariai 
apačioj, cementinis skiepas, su 
landrės loviais, ekstra vaisiams 
sklepukas, vanos, karštu vande
niu šildomas, $6300, įmokėti 
$2300. 2004 Coulter St.

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

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

BARGENAS

PARDAVIMUI saldainių Storelis 
ir minkštų gėrimų. Kas nori, gali 
pirkti ir namą arba išrendavosiu, 
tinka viskam, labiausia dėl vaisti
nės. 2900 W. 10 st.

$2500 įmokėti, kitus taip kaip.ren- 
dą, nupirksite naują 2 augštų mūri
nį namą, 4-4 kambarių, 
viškai.

skiepas ir

Nėra kito šaltinio, 9 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

REIKIA vedusių ir nevedusių vy
rų. Jei turite užsilikusių $290 cash, 
atsilankykit ir pasimatykit su ma
nim, o labiausiai jei turite šeimyną. 
Greitai daug industrinių dirbtuvių 
bus atidaryta. Adresuokit

JULIAN
1739 So. Halsted St., Box 886

PARDAVIMUI mažas Storas, lai
koma visokių smulkių daiktų. JKaina 
pigi. 3148 So. Aubum Avė.

PARDAVIMUI šiaučiškas varsto
tas pigiai, iš priežasties kitų reika
lų. Pirkėjas turi mokėti biskj len
kiškai. 4408 So. Honore St.

2 augštų, mūrinis, 6-6 
pančiosiu išmokėjimais, 
kaina $10,500.

kambarių, 
Bargenas,

2 lotai prie Archer 
California, kaina tiktai 

parduotas į 10 dienų.
Savininkas

4003 Archer Avenue

bus

Avė 
$10,500,

netoli 
jei

Pardavimui naujas 2 augštų mū
rinis namas, 4—4 kambarių, Brigh- 
ton Parke, karštu vandeniu Šildo
mas, veikit greit, kaina $10,500, 
cash $3000. John J. Lipski & Co. 
4650 S. Westem avė. Tel. Lafayette 
2321.

BE NUOŠIMČIŲ '
Duodame paskolas nuo $100 iki $30C 
ant notų. Pinigus išmokame j 12 
valandų. Vienatinis ofisas šiaur-va- 
karinėj dalyj miesto, kuris teikia pa
skolas tokiomis sąlygomis. Pasinau- 

dokit iš tos progos.

INDUSTRIAL LOAN 
SERVICE 

1726 W. Chicago Avė. 
kampas Hermitage Avė.

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

ras patamavirpas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St<

~ STOGDENGYSTE
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 Are., 

Phone Lawndale 0114

2 3 arba 4 karų mūriniai 
I garažai pastatomi iš geriausio 
materiolo ir darbo, nebrangiai.

P. BERSJN, 
534. XV. 33 St.

Phone Michigan 1015
»

POPIERA
Laiškų Rašymui

Augštos rųšies popiera — nepapras
tai glotni, grynai balta ir gera rašy
mui. 200 Laiškų ir 100 Konvertų, 
skrynelėje. Kaina su prisiur.timu į 
namus tiktai $1.25. Jūsų vardas, pa
vardė Ir adresas atspausdinta veltui 
ant kiekvieno konverto ir laiškų. Pri
duodami užsakymus rašykite aiškiai 
vardą, pavardę ir adresą, taip kad bu
tų galima atspausdinti laiškus ir kon
ventus sulig jūsų reikalavimų.

Užsakymus siųsdami adresuokite 
šitaip:
The Liberty Stationery Co.

6745 So. Rock^ell Street 
Chicago, III.

Educational
Mokyklos_____________

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

International Barber College 
651—-072 XV. Madison St. 

arba 109 S. XVells st.

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

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

ŠOKIŲ LEKCIJOS

6 KAMBARIŲ karštu vandeniu 
šildomas bungalow, garažas, nau
jos mados įtaisymai, parsiduoda 
kartu su raakndais. Pigini.

Kreipkitės:
6837 S. Washtenaw avė.

1 Tel. Rcpublic 8070

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

Jauna mergina mokytoja, nuo 10 
iyto iki 2 po pietų ir nuo 7 iki 9 va
karo. Nedėlioj nuo 2 iki 5 po pietų.

2128 So. Halsted St. 
1-mos lubos

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS




