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‘L Žinioms’ padarepuse mil. nuostoliu
t . . .. . i . Rūsy mitinge moteriškėLietuvos smurtininkai pra- “|||ū|e |OTnskj 
dėjo terarą — tyčia stu 

mia kraštą nelaimėn
Davė jam Į žandą už mirtį jos 

mylimo carininko oficiero, 
, kurs žuvęs per revoliuciją

Vakar “Naujienos” gavo iš p. Strimaičio, 
New Yorke, gautą ten iš Kauno sekamą kable- 
gramą:

Smurtininkai Lietuvoj pradėjo terorą. Kovo 
11 dienos naktį susproginę “Varpo” Bendrovės 
spaustuvę ir “Lietuvos Žinias”. Nuostolių pada
ryta pusę miliono litų. Smurto valdžia tyčia stu
mia kraštą pavojun!

Elta Apie "Lietuvos 2iniy” Išsprogdinimą
KAUNAS. (ELTA). Kovo mėn. 11 d. [Paštu 

iš Lietuvos Pasiuntinybės Washingtone]. — Šią
nakt “Lietuvos Žinių” spaustuvėj įvyko didelis 
sprogimas — padaręs didelių nuostolių.

NEVY YORKAS, kovo 14. — 
Vakar rusų surengtame Cen- 
tury teatre masiniame mitinge, 
kuriame dalyvavo apie 5,000 
asmenų ir kuriamą kalbėjo ne
senai atvykęs iš Paryžiaus 

i Aleksandras Kerenskis, buvęs 
pinuos rusų revoliucinės val
džios galva, viena moteriškė, 
tariamai monarchistė, prisiarti
nus prie Kerenskio šveitė jam 
į žandą. i

Policijos kvočiama ji pasisa
kė esanti Kotrina Bary, 34 me
tų, dirbanti kaip moteriškų rū
bų braižytoja. Ji dabar norėjus 
atsikeršyti Kerenskiui už mirtį1 
vieno caro armijos karininko. I 
kurį ji mylėjus ir kuris buvęs | 
Kerenskio viešpatavimo lai-.

.*
įį

•= W!
*■ .t*

įJ uriOc anų AUanuc rnuiui 

Didžiausi Amerikos kanuolė, kurios vienam šuviui reikia 
860 svarų parako.

Lenkai Puola Lietuvius Demarkacijos Linijoj
KAUNAS. (ELTA). Kovo mėn. 11 d. [Pašte 

iš Lietuvos Pasiuntinybės Washingtone]. — Ko
vo devintą lenkų dvidešimt pirmo bataliono tre
čioji kuopa apšaudė Porų kaimą ir į musų sargy
bą paleista apie šimtas šūvių.

Kovo dešimtą pastebėta lenkų kariuomenės 
būrelių judėjimas palei demarkacijos linijos. Len
kų kuopos vadas iššaukęs musų sargybos virši
ninką, pareiškė jog sutraukęs kariuomenę, nes 
neva musų policija apšaudžiusi lenkų sargybą, 
kas netiesa.

___ i. ___

39 Čilės komunistai ištre 
miami salon

Didelė traukiniu katastro 
fa Indijoje

Dvidešiint du žmonės užmušti,VALPARA1SO, Čilė, kovo I L 
— Praeitą naktį iš čia išplau
kė transporto laivas Angamos, 
gabenąs į dyką Mas-a-Fuera 
salą Ramiajame vandenyne aš
tuoniasdešimt devynis politi
nius nusikaltėlius, komunistus. 
Tremtinius lydi stipri federali
nės policijos sargyba.

Ištremiami salon komunistai
turės ten patys pasistatyti sau į tas šešiosdešimt sužeisti, 
gyvenamus i
kolonijįj. Mas-a-Fuera. sala 
yra Femandezo salyne, apie 
100 mylių nuo Čilės krantų.

KALKUTA, Britų Indija, ko
vo 14. — Kalkuta — Madras 
geležinkelio linijoj vakar įvyko 
katastrofingas greitojo trauki
nio susidūrimas su prekių 
traukiniu. Dvidešimt du 
nės buvo vietoj užmušti,

žmo- 
šim- 
dau-

namelius ir įsteigti Igelis pavojingai.
Mas-a-Fuera sala Nelaimė atsitiko ties Bhad- 

rako stotim, 130 mylių nuo 
Kalkutos.

Ohio gali kilt 50,000 an
gliakasių streikas

Kerenskio viešpatavimo 
kais užmuštas.

Carininkų džiaugsmas
Mitinge moteriškė sėdėjo 

(radej kritu su keliais šimtais 
kitu žmonių. Kerenskiui kal
bant, staiga ji pakilo iš vietos 
ir artinos prie kalbėtojo, neš
dama rankoj mažą gėlių bukle
tėlį neva jam įteikti, bet priė
jus arti 
l^jo jam

Buvę 
tai ėmė 
rėkauti, 
kio pritarėjai pasipiktinę puolė 
pasigrobti užpuolikę. Kereno- 
kis betgi ramiai prašė publikos 
nusiraminti, taipjau ir polici’-, 
jos paprašė nieko užpuolikei 
nedaryti ir ją paleisti.

. Neramumas mitinge
Mitingas betgi buvo labai 

neramus. Du asmenys buvo su
žeisti, du kiti areštuoti, o dvi
dešimt penki buvo policijos lau
kan išmesti.

Nežiūrint trukšmo ir nera
mumo, keliamo monarchistų iš 
vienos pusės ir komunistų iš 
antros, Kerenskis kalbėjo išti
są valandą, atakuodamas lygiai 
monarchistus kaip ir komunis
tus. Del 'padaryto moteriškės 
užpuolimo jis tik tiek pastebi* 
jo, kad, girdi, “nė vienas saiėj 
esančių carininkų ex-oficierų 
mat nedrįso patys tai padaryti, 
bet atsiuntė moteriškę.”

Turkai areštavo sovietų 
Rusų valdininkų

Rusija pripažinsianti 
Kantono valdžią

es-

tris kartus pliaukšte- 
į žandą.
audiencijoj monarchls- 
ploti ir džiaugsmingai 
tuo tarpu kai Kerens-

Politinė policija radus pas jį 
daug kompromituojančių do
kumentų

Meksikos ambasadorius 
grįžta j Washingtoną

Mirė Latvijos prezidentas 
Čakstė

Amerikos laikraščių sensacijos, 
apie diplomatinių santykių 
trūkimą, susmuko

RYGA, kovo 14. — šiandie 
mirė I^atvių respublikos prezi- 
dentas J. Y. Cakstė.

Prieš keletą dienų telegramos 
buvo pranešusios, kad prezi
dentas čakstė jau trys savai
tės kaip sunkiai sergąs ir kad 
gydytojai nebeturį vilties jo 
gyvybę išgelbėti. Jis buvo la
bai doras, teisingas ir sąžinin
gas žmogus, visų Latvijos žmo
nių mylimas ir gerbiamas. Res
publikos prezidentu jis buvo

CLEVELAND, Ohio, kovo 14. 
— Jeigu anglies kasyklų darbi
ninkų unijai nepavyks iki ko
vo 31 susitarti su kasyklų sa
vininkais dėl naujo algų kont
rakto, balandžio 1 dieną turės 
kilti didelis Ohio unijinių ka
syklų streikas, kuris palies ne
mažiau kaip 50,000 angliakasių.

Sunki ekonominė Vil
niaus krašto padėtis

Kerenskis atakuoja ir carinin- 
kus ir bolševikus

$50,000 nukentėjusiems 
japonams šelpti

VVASIIINGTONAS. kovo 14. 
— Amerikos Raudonasis Kry
žius kablegrama pasiun
tė Japonijos Raudonajam Kry
žiui $50,000 nukentėjusiems dėl 
žemės drebėjimo žmonėms šel- 

• pti.

(Elta).—
Vilniaus 

suvažiavi-
Vilniaus

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
14. — Meksikos ambasadorius 
Jungtinėms Valstijoms, Manuel 

|Tellez, kurs nesenai buvo par
vykęs į Meksikos Miestą, va
kar vakarą vėl išvyko į VVash- 
ingtoną savo pareigų eiti.

Del jo. staigaus prieš keletą 
dienų apleidimo Washingtomo, 

| Amerikos spauda buvo ėmus
; skelbti sensacijų, kad preziden- antrą kartą išrinktas. 
|to Coolidjge’o vyriausybė papra-* 
’šius Meksiką 
ambasadorių 
Washingtone pasidaręs persona 
non grata, ir kad Jungtinės j 
Valstijos besirengiančios nu
traukti visai diplomatinius san
tykius su pietų respublika. Pa
sirodo betgi, kad visos tos sen
sacijos buvo iš oro pagautos. •

atšaukti savo
Tellezą, kurs Byla dėl “piktžodžiavi

mo” Vokietijoje

Netrukus į Hankovą išvoksiąs
Ara/ovas, kurs pasiliksiąs 
ten sovietų atstovu

MASKVA, kovo 14. — Nors 
sovietų Rusija kol kas nėra 
formaliai pripažinus Kantone 
valdžios pietų Kinuose, tatai 
veikiausiai bus netrukus pada
ryta.

Sovietų užsienio departamen
to kolegijos darys AraloVas, 
kurs pastaruoju laiku vedė de-

BERLINAS, kovo 14. — Ne
trukus Berline prasidės byla 
teisme dėl piktžodžiavimo. Kal
tinamasis yra vienas knyginin
kas, Leon Ilirsch. Savo krautu
vėj jis pardavinėjo “Revoliuci-

• jos eilėraščių” rinkinį, kur be 
kita yra vienas eilėraštis 

įvardytas “Anti-Syllabus”.
Kautynėse su kalėjimo sargy-'me eU6l.aSty yra 

ha 16 kalinių pašauti. katalikų bažnyčios 
Marijos.

Kadangi šiandie 
“piktžodžiavimo’ 
tas atsitikimas,

500 kalinių maištas

MONTGGMERY, Ala., kovo, 
14. — Kirby kalėjime vakar 
įvyko didelių riaušių. Vakarie-

pa- 
Ta- 

užgaunamas 
garbinimas

bylos dėl 
yra labai re
tai ši iškelta

nės metu penki šimtai kalinių byla sukėlė žmonėse

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, kovo 14. — Turkijos po
litinės policijos suimtas prieš 
keletą dienų M. Akunovas, vie
nas vyriausių Sovietų-Tui’kų 
Prekybos Korpčracijos valdi
ninkų Konstantinopoly, vis dar 
tebelaikomas kalėjime, nežiū
rint, kad kiti jo kolegos darė
pastangų, idant ji^ butų palei- rybas su Latvija dėl ne|)ucumo 
stas. sutarties, rengiasi netrukus iš

sako, kad p^š Akunovą bu- keliauti į Hankovą, dabartinę 
vę rasta daug kompromituojan- Kantono valdžios buveinę, kur 
čių dokumentųj jų tarpe ir to- jis veiks kaip neoficialinh 
kių, kurie liečia karo dalykus vietų valdžios atstovas. 
Turkiijos-Irako scenoj.

so-

Studentas bandė nuo
dais nusižudyti

kovo 14.
Charles 

kolegijos 
Gydyto-

Į Jei Maskva pripažins Kanto- 
niečių valdžią, Aralovas grei
čiausiai bus patvirtintas nuola
tiniu sovietų diplomatiniu at
stovu su ambasadoriaus galia ir 
pakeis 
sovietų 
ne.

SI()UX CITY, Iowa, 
— Bandė nusižudyti 
Derby, Morningsidc 
pirmametis studentas,
jai turi vilties, kad jis darz pa
sveiks. Jo sveikata buvo pa
irus, ir tai veikiausia buvo ban-, 
dymo nusižudyti priežastis.

Areštai fašistų priešų
Italijoje

LIVORNO, Italija, kovo

A. černiką, dabartinį 
charge d’affairts Peki-

Budelis nori arba dau
giau algos, arba dau- 

giau galvų

VILNIUS, vas. 11. 
Nesenai įvykusiam 
vaivadijos agronomų 
me per debatus apie
krašto žemės ūkio padėtį pa
aiškėjo, kad javų derlius jame 
tesiekia 8.3 cntn., o bulvių 91 
centrneris nuo 1 ha. Vilniaus 
krašto produkcijos vertė re
miasi 90 nuoš. žemės ūkio ga
mybos ir tik 10 nuoš. kitų ūkio 
sričių, kas turint galvoj žemą 
žemės ūkio produkciją, gali at
vaizduoti sunkų krašto ekono
minį skurdą.

Piatakov, neįsileistas į 
J. V., grįžo į Maskvą
MASKVA, kovo 14. — Pia- 

takovas, kurį sovietų valdžia 
buvo paskyrus savo prekybos 

OSLO, kovo 14. — Šį rylą | korporacijos New Yorke, taip 
Norvegijoje, vietose tarp Aren- vadinamo “Amtorgo”, direkto- 
dalo ir Mandalo, buvo jaustas rium, bet kuriam Jungt. Valstl- 
žemės drebėjimas. Supurtytai jų gen. konsulas Berline atsi
buvo lengvi ir žalos niekur ne- sakė vizuoti pasportą, 
padarė. * atgal į Maskvą.

grįžo

mo- 
kad 

Kirilo sekėjai 
, kurie atėję 

prisisegę 
ir prlsie-

tų Lacigna Kooperacijos drau
gijos įstaigose ir areštavo aš
tuoniasdešimt asmenų.
kaltina dėl priešfašistinės 
buotės.

Juos 
dar-

pakėlė maištą,- reikalaudami, 
kad butų atšaukti naujieji su
varžymai kaliniams matytis su 
ateinančiais atlankyti 
mis ir draugais.

Kalėj imo sargyba i 
juos suvaryti atgal į 
kaliniai pasipriešino ir iš to ki
lo aštri batalija, kur sargybai 
teko pavartoti šaujamieji gink
lai. Maištas 
patremptas, 
vo pašauta, 
sunkiai sužeisti, buvo patalpin
ti ligoninėj.

nemažo susidomėjimo.

giminė -

bandant, 
kameras,

pagaliau buvo 
Daug kalinių bu- 
kunių šešiolika,

MERGAITĖ ŽUVO BUTLEGE 
RIŲ PADEGTŲ NAMU 

UGNY

Urugvajos aviatoriai iš 
pirkti už $4,250

PARYŽIUS, kovo 14. — Iš 
Rabato, Prancūzų Morokos, 
praneša, kad Urugvajos aviato
rius Tadeo Larre-Borges ir 
trys jo kompanijonai, kurie, 
jų aeroplanui susikūlus šiauri
nės Afrikos pakrašty, buvo mo- 
rokiečių suimti neląivėn, dabar 
tapo išpirkti, sumokėjus jų 
sugavėjams dvidešimt penkis 
tūkstančius pesetų, arba apie 
4,250 dolerių. Aviatoriai parga
benti į Capt* Jubi.

Kerenskis aitriai pašiepė 
narchistus, sakydamas, 
didkunigaikščio 
buvę pirmutiniai
p<is revoliucininkus, 
raudonus ženklelius, 
kę revoliucijai.

Bolševikus gi jis 
vagimis, kurie pavogę Rusijos 
žmonių laisvę,

Rusija esanti kryžkely
“Šiandie Rusija stovi kryž- 

kely,” pasakė Kerenskis. “Prieš 
ją dabar yra du keliai: pirmas 

bonapartizmo kelias; antras 
— politinės demokratijos.” Jei 
bolševizmas nepasiduosiąs sa
vu noru, Rusijos žmonės savo 
laisvę atgausią ginklo jėga.

pavadino

WEST PALM BEACH, 
kovo 14. — Kaimynijoj bankro- 
tavo dar trys b&nkai: Lake 
Wortho First National, Lake 
Wortho Fanners Bank and 
Trust Co., ir Delray Ocean 
City bankas.

Fla.,

! -PARYŽIUS, kovo 14. —Ofi- 
dalinis Francijos budelis, Au
gustas Deibier, reikalauja, kad 
arba mokėtų jam didesnę algą, 
arba duotų daugiau galvų kirs
ti. Dabar budelis gauna visai 
menką algą, bet jam mokama 
premija už kiekvieną jo nukir
stą galvą. Kadangi nusikaltė
lių mažai pasmerkiama mirties 
bausmei, o ir pasmerktiems 
dažniausiai mirties bausmė pa
keičiama, tai Deibleris skun
džiasi, kad su savo menkute 
alga negalįs gyventi. Jis su 
kitais dviem savo asistentais 
kreipėsi su skundu j premjerą 
Poincare. Pastarasis atsakė, 
kad galvų daugiau jis negalįs 
prižadėti, bet jis pasirūpinsiąs 
išgauti budeliams daugiau al
gos.

LIGOiMIER, Pa., kovo .14. — 
Netolimame kasyklų .miestely 
Wilpen praeitą naktį gaisras 
sunaikino šešis namus. Gaisra? 
prasidėjo iš taikos teisėjo Geo. 
Wilsono namų. VVilsono maža 
duktė žuvo ugny, o trys kiti 
šeimos nariai apdegė. Spėjama, 
kad namai buvo butlegerių pa
degti.

SUĖMĖ DIDELĘ SLAPIĄ 
DEGTINĖS VARYKLĄ

DANV1LLE, 111., kovo 14. — 
Federaliniai prohibicijos agen
tai susekė užumiesty didelę ir 
gerai įtaisytą slaptą degtinė^ 
varyklą. Įmonė galėjo gaminti 
kasdien po 500 galonų alkoho
lio. Be kita rasta 30,000 ga
lonų misos.

MIESTO GYDYTOJAS PASI- 
PIOVĖ KALĖJIME

L. TAIP JAU ESTI: PO DŽIAU
GSMO — SKAUSMAS

36 Italų komunistai nu 
teisti kalėti

ROMA, kovo 14. — Specia- 
linis kariuomenės teismas nu
baudė trisdešimt šešis italų 
komunistus kalėjimu nuo dve
jų iki penkiolikos metų. .

Visi jie buvo kaltinami dėl 
konspiracijos prieš vak?jy’b<|. 
dėl klasių neapykantos kursty
mo, de) ardymo valstybės pa
matų ir dėl žeidimo diktato
riaus Mussolinio garbės.

dirba

SAO PAULO, Brazilija, kovo 
14. —Vienas amerikietis, I)a- 
vid Canfield, vakar nudyrė 
čia Jungtinių Valstijų konsula
te konsulą 
Užpuolikas 
sakosi, kad 

i si gindamas

Herndoną Goforthą. 
suimtas. Canfield 
jis tai padaręs be- 
nuo konsulo.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra- ahmt
našauja: t MINNEAPOL1S. Mmn ko-

įvo 14. — Sesi internai, Minne-
Bendrai gražu, nors apie va- sotos Universiteto medicinos 

karą gali būt atmainos; nedide- mokyklos nariai, ir šešios Uni
te temperatūros atmaina; vi
dutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 44° F.

šiandie saulė teka 6:03, lei
džiasi 5:55 valandą. Mėnuo 

i leidžiasi 6:08 vai. ryto.

AUSTIN, Tex„ . kovę 14. — 
Dr. C. Goddard, miesto gydy
tojas, kurs buvo areštuotas už 
bandymą nušauti miesto admi
nistratorių Adamą Johnsoną, 
rastas kalėjime pasipiovęs.

versiteto auklių mokyklos au
klės tapo suspenduotos šešiems 
mėnesiams. Kaltinami, kad 
prieš keletą dienų jie buvę pa-'Bostono miestas 
sidarę sau viename vasarnamy | arti 80(Ų)00 A/1.1 • 1*1 . J « ‘ ...

Bostonas svetimšalių miestas
BOSTON, Mass., kovo 14. — 

šiandie turi 
gyventojų. To 

“labai linksmą” puotą, po ku- skaičiaus tik 25 nuoš. yra čia- 
Jrios kai kurios dalyvės sirgo, [gimiai, visi kiti ateiviai.

KONTESTAG 
“NAUJIENŲ”

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

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



^Nesuskaitoma 

daugybe visokių 
c i garėtų atsirado 
ir vėl dingo per 
paskutinius dvide
šimtį metų. Bet 

HELMARAI būna 
visada. HELMA
RAI yra ištikimi 
savo draugams, o 
jie yra ištikimi 
HELMARAMS.

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

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

KORESPONDENCIJOS
Delrolt, Mieli.

Inn

tarp savęs, 
taipjau buvo lietuvių, 
gerai žinomo Augšta- 

kuri gerai grojo šo- 
Pertraukose buvo lin-

veikimo. Bet vistick tos dvi 
kuopom gana gerai gyvuoja. 
Prie jų priklauso ir jaunuolių 
ir dar tokių, kurie jau užima 
kuopos valdybos vietas.

Prakalbos p. Vitaičio labai 
gerai pavyko, tik labai mažai, 
sulig Gary lietuvių skaičiaus, 
atsilankė žmonių i prakalbas. 
Kurie nebuvo, dabar gailisi, kad 
nėjo, nes neišgirdo gero kalbė
tojo. p. S. Vitaitis labai pla
čiai aiškino apie SLA., kad vi
si galėjo gerai suprasti. Po 
prakalbų buvo paduota keletas 
klausinių, j kuriuos kalbėtojas 
tinkamai atsakė. Tuomi prakal
bos ir užsibaigė. Po prakalbų 
visi sveikino p. S. Vitaitj.

—SLA. Narys.

Paieškojimas N r. 6. <

. Vasario 22 d., Erantenac 
viešbuty, Lietuvių Biznierių 
terų kliubas surengė šaunių 
draugiškų vakarienę. Publikos 
buvo pusėtinai daug beveik vi
si Detroito lietuviai biznieriai 

profesionalai. Po vakarie
nės, apie 9 vai. prasidėjo šokiai 
ir tęsėsi iki po, 12 vai. nakties. 
Seni ir jauni gražiai linksmino
si ir šnekučiavosi 
Muzika 
vedama 
kalniu, 
kiams.
ksmų žaidimų ir draugiškų pa
sikalbėjimų.

Čia reikia atiduoti pagarbų 
p-iai l’vickienri, žmonai musų 
adv. Jos. P. l'vicko. Nors jie 
yra čia gimę, bet yra tikri tė-
vinainiai, rūpinasi lietuviais ir ^ie asmenys, gyvenų Ameri- 
diiba jų naudai, kas labai re- Į<Qįe> yra iškurni: 
tai pasitaiko tarp čia gimusių, j , ,v ■
P-ia Vvickienė ir suorganizavo, Ambrazevičių Vladas is Pa
geluviu bzinierių moteris į d<>vein<. vai Marmmpoles apsk. 
kliuta). jam pirmininkauja, o i Gvve,"> kadaisc Uetro"’ Mylb 
ir laike šios vakarienės buvo Bakmų Jono ir Juliajaus 
toast niasteriu. ■ į vaikų,* gyvenusių Chicagoje, ad-

Viskas labai puikiai Iri v o su-i1Cr'u n<^ Lvcrgrccn Avė. ' 
ruošta ir visi laitai linksmus , » Butkevičius Stasys iš Rečio- 
buvo. Buvo girdėtis geidavimų, j uis k., Žaslių vai’, 'I raku apskr. 
kad ir daugiau tokių vakario- į Atsiliepė jo 
nių butų suruošta, kad tankiau 
biznieriai ir profesini!lai galė
tų susieiti, pasilinksminti ir pa
sidalint tarp savęs nuomonėmis.

—Muzikos Mokinys.

tai pasitaiko tarp čia gimusių.;

žmona Leonora

Aniceta, iš namų 
jos vyras Petras

Gary, Ind.
S. E. Vitaičio prakalbos

Pasikėlus iš Nc\v Yorko 
Vitaičiui, Centro Sekretorė 
siuntinėjo visiems apskriciams 
laiškus, kad apskričiai pasidar
buotų surengime maršruto dėl 
generalio organizatoriaus viso
se lietuvių kolonijose, kur tik 
randasi SLA. kuopa, neatsi
žvelgiant ar kuopa priklauso 
prie apskričio, ar ne. Iš pra
džių buvo numatoma, kad p. S. 
E. Vitaitis turės nedaug darbo 
atvykęs Į Chicago, nes tik SLA. 
6tas apskritis terengė jam pra
kalba?. Bet kad atvyko, tai bu
vo tiek darbo, kad reikėjo p. S. 
Vitaičiui kasdien kalbėti ar at- 

kokios kuopos- susirin-

P 
iš-

laikyti 
kimų.

Visai
Vitaitis

maršrutų p.baigiant
atsilankė ir į (iary. čia 

buvo surengtos prakalbos pa
sidarbavimu G-to apskričio. Taip 
kad, jei ne 6tas
gariečiai nebūtų išgirdę p. Vi
taičio prakalbos.
randasi net dvi kuopos, bet nė 
v iena prie 
priklauso.
nepriklauso jokiam 
tai jos yra labai mažai kur ži
nomos r todėl nėra didesnio jų

tai

Nors (iary

jokių apskričių ne- 
() kad tos kuopos 

apskričiui,

Butkevičiene.
Butkienė 

Stunevičaitė, 
Butkus Amerikoje vadinasi Pe-
ter Boyle. Gyveno kadaise Chi- 
ragoj adresu: 132S Heatb Avė.

Cbrzonovičius' Mykolas iš 
Tytuvėnų vai., Raseinių apskr. 
(iyveno kadaise Chicagoje.

Dūk ha Juozas iš Pabiržės

veno kadaise Chicagoje.
Danyla Juozas iš Žagarės. 

Gyveno kadaise llart. Mieli. 
Daunienė Jeva mirusio Lietu
voje, Užvenčio vai., Prano Dau
nio žmona.

Dogelis Zigmuntas iš Girkal
nio vai., Raseinių apskr. Gyve
nęs Racine, Wisc.

Eimantas Juozas iš Naumies
čio vai., Tauragės apskr. Gyve
nęs Chicagoje

Gudžiūnas Ignas iš Skieknių 
kaimo, Žeimelio vai., 
apskr. Gyvenęs 
Arizona.

Grybauskas 
Juozas, Gabrio
East Chicago, Indiana.

Lapu n Juozas mirusio rugp. 
< d., 1926 m., Peter Lapan

Šiaulių €
1925 m. Tuscan,

(Gržybo\vski)
sunūs, gyvenęs

Liangertas Vincas iš l'kmei- 
ges ap. Gyvenęs Chicagoje.

Madeiskis-Globue, Teodore iš 
buv. Sedlecko rėd. Novo Alek- 
sandrovsko apskr.

Mcspis Vincas, Jurgis, Jonas, 
Dzidoris, iš Panevėžio apskr. 
Gyvenę ('Ji ieagoj e.

Mikalauskas Stanislovas iš 
Plungės* miest. Gyveno kadaise 
Chicagoje.

Sustabdykit tą kosulį
fr Pirma, negu jis pastos 

pavojingu!

ANCHORBRAND 
/K& COUGHSYRUP

' \r Ypatingai jis
V V -vy rekomenduojamas 

nuo kosulio, paeinančio
z vjC nuo peršalimų!

M a ž a i imant — malotkis 
. skonis- greita pagalba! Sau
gus ir patikėtinas! Buk tikras ir prašyk 
ANCHOR Brand (Inkaro Rūšies). 
Kaina 60c. vaistinėse ar stačiai iš

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

Iškirpk ir parodyk 
savo vaistininkui.

B U I) A V O K
Kad pinigų ir neturi, bile lotą išmokėti) turi

Kas turite lotą, tai nolaikylęit ilgiau tuščią, ir nemokykit kitam 
mulos. Bet tuojau kreipkitės pas mus; mes pabudavosimo namus to
kius, kokius norėsite, kad tik lotą turite išmokėtą.

Duodame Ist ir 2nd Morgičius, kitaip sakant, parupinain visus 
pinigus reikalingus dėl budavojimo namo. Budavojimo reikalu, grei
tai kreipkitės, rašykit ar telefonuokit pas

STULPIN & CO.
BUILDING CONTRACTOR
3311 So. Halsted St., Chicago

Notary Public Yards 6062

NAUJIENOS, CKIcffgU, IH.
... M

Pakalnis Uouas, sūnūs (Jono, 
gyv. Lietuvoje, Gyvenęs Chica
goje adresu 4536 So. SacYamen- 
to Avė.

Platakis Pranas. Gyvenęs 
Chicagoje.

Rutkauskas. Donatas iš Alun
tos, Utenos apskr. Gyveno ka- 
iaisc Chicagoje.

Skaudvila Vladas iš T'ytavčnų 
vai, Raseinių apskr. Atsilepė 
jo žmona Juzė Skaudviliene.

Šatkauskas Juozas iš Pane
vėžio miest. Gyveno pirm karo

Klaipėdos krašto.
Jurgis iš Aluntos
ap. Atsiliepė jo

Jonas iš jPlungės.

r. .1 -

'raniašiimas Jonas, gyvenęs 
Mihvaukev, Wis.

Tetkerlas Augustas iš Vieš
vilės vai.,

Tumėnas
vai., I’tciios 
žmona.

Venckus
Gyveno kadaise (Ihieagoje.

Aukščiau išvardyti asmenys 
liuemi yru prašomi atsiliepti, 
ir kiekvienas kas kų nors apie 
juos žinotų, yni prašomi su
likti žinių. Bet 'kokiu žinia 
bus tinkamai įvertinama. 
Lietuvos Konsulatas Chicagoje, 
tini. 1232 (iOB Sb. Dearborn St., 

(Uiicugo. lilinois.
'L. <iGaiŽRite, 

Sekretorius.
! __ ______________________ _____________________________

"BAYER ASPIRIN" 
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

Vartokit be jokios Baimė* 
z kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Does not affect 
the Heart

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

Galvos skaud.
Lumbago

Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo Reumatizmo
Neuralgia Skausmų

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

*... Antradienis, Kovas 15, 1927

BARGENAS
GERIAUSIAS DEL

SILPNŲ STRĖNŲ

Pavasarinis Pardavimas
Didelis pasirinkimas visokių tavorų, kaip tai: vy
rams, moterims, mergaitėms ir vaikams. Viską par
duodame už pusę kainos.
Mes | arduodame mergaičių dre- 
siukOfl, Gingham, Voil ir kitokio 
materijolo, kurios parsiduodavo po 
$2.0(1 iki $8.00. 7C|a
Dabar tik .......................... I

Vėliausios mados mergaičių gra
žios kepuraitės nuo 

0r augščiau ......................

Moterims crepe naktiniai 
niai, visokio saizo. 
Parsiduoda po 

Vaikams sveteriai, 
vė po $3.00. 
Dabar tik .............

98c
marški-

39c
kurie pursida-

$1.50
Vyrų kelnės parsiduoda labai pi
giai; kaip šventadieninės taip ir 
darbinės, dideliame pasirinkime, 
žemiau savo kainos. Didelis pasi
rinkimas. visokių materijų ant 
yardų. < r --

M. M ATULAUSKAS
3356 So. Halsted Street

Peoples Furnitūra Co
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

Šiuose didžiausiose Lietuvių 
platų pasirinkimą naujausių 
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių i

Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite 
madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio- 

ir visų kitų namams reikmenų už priei- 
pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo

1922-32 So. Halsted St.
Canal 6982

J. NAKROŠIS, Vedėjas

Ar jus kenčiate dėl raišumų silp- 

lite gauti visai greitą ’pagelbą pa- j----- -------- : . . . .
ne

ja, masažuoja plėveles kiekvrjiu jū
sų k^ino judesiu, tuo padedamas atsta
tyt tinkamą ciikuliaciją ir normlj 
stiprumą. Johnsčn’s Red Croi. Kid- 
r.ey Plaster’Is suteikia nuostabiai 
greitą rezultatą, dėl to, kad jo vai
stai persisunkia tiesiai per odą į ap
imtas vietas — skausmas praeina, 
kentėjimai apleidžia, jėga stigryšta, 
beveik urnai. Tik nueikit j bile vai
stinę ir pareikalaukite Johnsoii’s di- 
delj Red Cross Kidnęy Plaster’j su 
raudona flanele užpakalyje.

nybes, fkaudamų strėnų?
r*-*
naudodami Johnson’.s fiod* Cro.ss" K i<l- 

y Plaster’j, Jis šildo, švelninti ir 
ivina nusilpusias strėnas fr švelny- z • » - I 1-1

DAKTARAI PASAKĖ, 
KAD PNEUMONIJA

Jos atsirado iš slogų ir jts visai 
nepaiso ir neprižiūrėjo — 
kit. —

Daktarai rekomenduoja, kad ge
riant karštą Bulgarišką Žolių Arba
tą greitai prašalina slogas.

Bulgariška Žolių Arbata greitai 
prašalina Reumatizmą, užkietiejimą, 
Skilvio, Inkstų ir Kepenų trubelius 
ir padaro turtingą, riebų ir stiprų 
kraują.

Būtinai reikalaukit savo aptieko- 
riaus tikros Bulgariškos Žolių Arba
tos, raudonuose ir geltonuose bakse- 
liosc su mano vardu ant jų; 35c, 75c 
ir $1.25.

Pastaba: — Didelės šeimynos tu
rėtų turėti mano gyduolių dideli bak- 
selj 5 menesiams. Atsiųskit $1.25 ir 
aš tuoj atsiųsiu jas. Adresuokit man 
H. H. Von Schlick, 10(1 Marvcl Build- 
ing, Pittshurgh, Pa.

Atsimin-

LIETUVON

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

Su v. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ii- sugrjžti į Suv- Valsti
jas liuobai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžiną?, kaip 
MAJBSTIC, didžiausias pasatily, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BKLGENLAND, PKN1NLAND, AR- 
ABIC siūlo greitą kelionę j Cher- 
bourg, Sbuthampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitę.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

INTE R N AT IO N A L M E R( ’ A N T! L E 
MARINE COMPANY

127 So. State St. Chicago, III.

tu

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louia Are.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8992

Dovanos! Laimėjimai!

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk

NEPRALEISKITE TOS PROGOS:
Apvaikščiojime savo 10-ties metų Jubiliejaus

UNIVERSAL STATE BANK
Dalina visiems gražias DOVANAS

ATEIKIT PASIIMT!
ATIDARANTIEJI NAUJĄ TAUPYMO SĄSKĄ1TĄ GAUNA VISAI DO
VANAI SIDABRO AR AUKSO PINIGĄ — sulig savo giliukio.
IŠMĖGINK SAVO GILIUKĮ ATIDARANT DABAR NAUJĄ TAUPYMO 
SĄSKAITĄ pas

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

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

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

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

Išgirsk Gulbransen pas

Jos. F. Budrik
Pianu Krautuvė

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

Ttl. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados • 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuska,
.1228 W. 38th Street, Chicago, Iii. I

=E=



NAUJIENOS, Chicago, III.

Norėdami Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Aplankyt Ievyne 
Ir turėt smagią kelionę ten ir atgal keliaukit su 

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA 

21 d„ 1927

0

Kontesto Honoratų Komisija:
ANTANAS OLŠEVSKIS, 
SOPIU E KRASAUSKIENE, 
DR. STEPONAS BIEŽIS.

Kontesto Numeratorius:
ANTANAS RIPKEVIČIUS.

Kontesto Vigilijus:
JONAS JANKUS.

Kontesto Pradžia Vasario 1, 1927. Kontesto Baiga Balandžio 30, 1927.

Boselandas vra aukso mai
nos kontestantams. Ten didžiau
sios autų krautuvės, bankai ir 
daugyvės visokių krautuvių ir 
krautuvėlių. Veik visi garsi
nasi Naujienose ir jiems labai 
lengva parduoti pagarsinimų 
kortų. Biznieriai jas perka, nes 
ant kiekvienos kortos jie pelno 
du doleriu, p. Butkus ketina 
jas apeiti, p. Bucas 
Bridgeporto žadėjo 
Roselandų.

Gegužio Mykolas Sturonas

>WHl»-
-

kus. Jie yra, visi pilni ener
gijos ir pasiryžę atsižymėti 
savo darbais konteste. Sunku 
Lutų* spręsti kuris* ši jų viršys 
kitus, p. Butkus padarė gerą 
pradžią pats pirmutinis. Išro
do, kad jie visi turi pasiseki
mus. Jie visi yra pasižymėją 
pirmesniuose veikimuose. Kaip 
kuriems pati laime beldžiasi į 
duris. Skirtumas, kad vieną 
dieną yra vienas, o ant ryto
jaus antras suranda laimę*— 
viršija balsais.

, net nuo 
leistis j 

Anot jo, ten kiek
viena lietuviška bučerne priva
lo turėti po kortų nusipirkusi.

P-nia M. Atkočiunienė giria 
šį “Naujienų” kontesto sutvar
kymų. Girdi, “N.“ kontesto pia
nai gerai sutvarkyti. Kiekvie
nas kontestantas gaus už savo 
pasitarnaviinų dovanas. Yra 
daug gerų naudingų ir reikain- 
gų daiktų žmogaus gyvenime, 
k lipuos kontestantai. galės pa
sirinkti ir pasiskirti.—Vigilijus.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards H19
* Ą ■' t f_________________

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika* 
vusi Pennsyl* 
vanijos ligon* 
bučiuose. Sąži
ningai 
nauja,
so ligose 
gimdymo, 
gimdymo 
gimdymo.

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

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

patar- 
visokio- 

prieš 
laike 

ir pr

+

United State Lines Laivu Leviathan

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudčjima
štai jums Iikras lietuviškas 

muzikantas. Jis su savo kas- 
tantinka apgrajino šimtus po
rų Chicago j e per vestuves. O 
kiek jis grojo ant surprise 
party p. Sturonas nū su
skaityti neįstengtų.

P-as Sturonas vos tik įstojo 
“Naujienųp kontestan, o jau 
pergalėjo daug'tdj kontestantu! 
Jis juokiasi iš tų kontestantu, 
kurie pasigarsino, o negavę nū 

i vienos prenumeratos. Jis gali 
I juoktis, nes jo darbštumas su
rado žmones, kurie neskaitę 
buvo “Naujienų”.

l’ž jo darbštumų ir pas'šven- 
į timą apšvietai musų lietuviai 
parems jį užsirašydami “Nau
jienas’’, o p. Stųronaą kada nors 

į jiems - gražiai pagros ant jų 
I vestuvių ir banketų. Jis negali 
1 dirbti, nes nesenai dikčiai sir
go. P-as Sturonas yra faktu, 
kad gali kiekvienas labai leng-

• vai užrašyti “Naujienas”, gau- 
i ti balsų ir laimėti dovanas. Su 
j energija, darbštumu ir pasi
šventimu yisi kontestantai at
sieks savo tikslo. Garbe ir do
vanos jų laukią, bet jas reikia 
uždirbti. Daug yra pašauktų, 
tik ne visi lygiai darbuojasi.

P-as Sturonas stengiasi netik gįų, darbų ir visus tinkamai at 
i pasivyti, 1x4 ir pralenkti tuos, iįcka> 
į kurie jau 6 savaites darbuojasi. 
Dabar, anot jo, yra pats ge-' 
riausias laikas. . Kur tik nueisi, 
jau visi žino apie “Naujienų” 
kontestų. Nereik daug kalbėti, 
tik rašyk ir klausk: “Ant ke-1 
lių metų norite užsirašyti Nau
jienas?

P. Skirpstas man pasakė, 
kad iš visų daugiausia užrašys 
“Naujienų”, tai p. Bumšienė. 
Tai yra gudri, ir darbšti mote
riškė. Jei ji neiškaulys, tai 
tegul nieks ten neina, nes ne
verta laikas gaišinti. Jei šioj 
kolonijoj butų tik vienas kon- 

tai nebūtų nieko nc- 
Dabar, vieni vienam 
kiti—kiliems. Vieni
Atkočienė didžiausių

Yards 4951
Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUAERKA 
3252 So. Halsted St.

Mrs.

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

Viršuje Universal
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki

DR. G. SERNER 
' LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

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

testantas, 
paprasto, 
pritaria, 
nori, kad 
dovanų gautų, kiti—kad But
kus; o kiti—kad p. Bumšienė.

P-nia S—nė sako: “vis vy
rai ir vyrai, jie visko nori, jie 
visada nori būti pirmutinias! 
Mus gelbėsi m e moteris, nes vy
rai ir taip yra viską apžioję! 
p. Buika (Real Estate biznie
rius) sako, kad iš visų darbš
čiausias bus p. Butkus. Jis sa
ko, kad kiek jis pažysta, tai 
tik už vieną p. Butkų garantuo
ja. p. Butkus būdamas elket- 
ro-technikas vaikšto po namus 
vakarais ir net sekmadieniais 
pataisydamas žmonėms lempas 
ar kitką, jis vis turi “extrap 
dalykų ir visus viskuo aprūpi
na. Esą, žmogus su daug m i n-

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Co>>finemeni reikaluose patarnau- 
u namuose arba ligonbutyje. Mo

terim* ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltbi. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartj).

4120 So. Richmond Street

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

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

Ofiso Phone: Humboldt 5853 
Res. Phone: Humboldt 7408

Jonas jankus
<

i
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JOHN KUGHINSKAS

jai

Roseland
šie

Garsinkitės Naujienose

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

Naujienų Ekskursija.
Vardas
Adresas

šioje kolonijoje randasi 
kontestantai: p-nia Bumšienė, 
p-nia Atkočiunienė ir p. But-

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St. 
Telefonu Ciną! 2551

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

KJUR6ELI0NIS
ADVOKATAI 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards D141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų JL ir 2 • morgičiams.

* ■ .........- 11 ■—

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

Patyrusi gydytoja ir akušeri 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0818

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijini Spaustuvė

Lietuviai Advokatai

Įvairus Gydytojai

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

Taksai $5 ir pagalvės gryžtantiems $8 ekstra.

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

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

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

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

VEIKITE TUOJAU. Del patogumo vartokit šį kuponą

Marijona Atkočiunienė
Štai yra nauja kontestantė. 

P-ia Atkočiunienė gyvena Ken- 
singtone per 18 melų. Ji turi1 
labai daug pažįstamų. Jie ne
davė jai ramumo ir net barė, 
kodėl ji nedalyvauja “Naujie
nų” konteste. Jie ir pasižadėjo 
ją remti visais galimais budais. 
Ji manė, kad jau bus pervėlu. i 
Apskaitliavus laiką pasirodė, < 
kad jai liko su viršum du mė
nesiai. Per tą laikų ji galinti 1 
atlankyti visus Kensingtono ir 
Hoselando lietuvius.

P-ia Atkočiunienė savo darb
štumu pasitiki pralenkti net 
pirmuosius kontestantus.

Ne tas pelnys dovanas, kuris 
senai yra kontestantu, bet tas 
(nors ir vėlybas), kuris spar
čiai darbuosis ir surinks dau
giau balsų. Jos gyvumas liudi
ja, kad p. Atkočiunienės' žo
džiai išsipildys, nes jos gyvu
mas ir linksmumas suteiks 
galią jos tikslų atsiekti.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St.

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas ▼idurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO -TEMPLE BLDG. 
77 W. Washlngton St 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Te).: Hyde Park 8395

«® DR. HERZMAN •»
— IŠ RUSIJOS-

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS* Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
8110. Naktį

South 'hore 2288 
Boulevard 4186

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

Telefonai:

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Ava.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
(leliomis ir Šventadieniais 10—12 dien.

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

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858 

C

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

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

f
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Apžvalga
M. SLEŽEVČIAUS LIGA

spaudoje, kad 
ministeris pir- 
Sleževičius, šil
kai įvyko vals-

TEPA

Kauno “Lietuvis” rašo:
“Respub. Prezidento aklu š. m. vasario 16 d. pakel

ta karininkų į sekančius laipsnius: iš pulkininko į 
generolo-leiten.anto laipsnį 1 (tai bene bus Grigaliū
nas Glovackis, prieš kurį buvo užvesta kriminale by
la. “N.” Red.), iš pulkininko-leitenanto į pulkininko 
laipsnį — 1, iš majorų į pulkininkus-leitenantus 4, iš 
kapitonų į majoro laipsnį — 13, iš vyresniųjų leite
nantų į kapitono laipsnį — 76, iš leitenantų j vyres
niojo leitenanto laipsnį — 67. Be to, atsargos puska- 
rininkai pakelti į karininkus — 14 asm. Minėti pus- 
karininkai yra baigę prie Karo Mokyklos aspirantų 
kursus”.
Aukštesnius laipsnius gavo daugiausia, jei ne išimti

nai, tie karininkai, kurie padėjo Smetonai ir Smetonienei 
nuversti teisėtą Lietuvos valdžią. Tarp jų, kaip matome, 
milžinišką daugumą sudaro leitenantai ir vyresnieji lei
tenantai. Ne be pamato todėl yra sakoma, kad tą nakties 
“pučą” Kaune yra atlikę leitenantai. ' V. „

Už tai, kad tie vyrukai, užmiršę savo priesaiką, už
puolė Respublikos Prezidentą Dr. K. Grinių, jie turėtų 
būt ne keliami į aukštesnius laipsnius, bet — atiduoti ka
ro teismui!

Smetona, teikdamas paaukštinimus oficieriams, su
laukusiems karinę discipliną ir sumindžiojusiems savo 
priesaiką, demoralizuoja Lietuvos armiją. Koks šiandje 
gali būt susiklausimas Lietuvos kariuomenėje, kuomet 
seni ir savo tarnybos pareigoms ištikimi karininkai ma
to, kaip valdžia juo apeina, o aukština jaunesnius ir da
gi nusidėjusius asmenis?

Ne valstybiniais, o tik partiniais ir egoistiniais su
metimais vadovaudamasis, šitaip elgiasi dabartinis Lietu
vos pseudo-prezidentas. Jisai tepa ratus to vežimo, kuria
me pats sėdi.

Buvo žinių 
buvęs Lietuvos 
mininkas, p. M. 
gęs tuo laiku, 
lybės- per versmas, ir dabar gy-
dąsis užsieniuose. Kai kas bu
vo linkęs manyti, kad fa liga 
esanti ne lik ra, bet “politiška”. 
RąsiVodo lačiaus, kad p. Sle
ževičius tikrai serga, ir jo liga 
buvo gal viena svarbiausių 
priežasčių, dėl ko smurtinin
kams pasisekė užklupti valdžių 
neprisi rengusią.

šituo klausimu rašo Kauno 
‘ Socialdemokratas”, dalyda
mas pastabą dėl kun. Kemėšio 
pareiškimo viename Amerikos 
klerikalų laikraštyje. Kemėšis, 
būtent, pasakė, kad perversmo: 
pavojų iš anksto numatęs vi-, 
daus reikalų ministeris, social
demokratas V. Pažėla, ir siūlęs 
ministerių kabineto posėdyje 
gruodžio mėn. 13 d. tą dalyką 
svarstyti, bet p. Sleževičius ne
sutikęs.

“Socialdemokratas” dėl šitų 
Kemėšio žodžių pastebi:

“Kiek mums teku patirti, 
V. Pažėla daug ankščiau tą 
klausimą buvo įnešęs į mi
nisterių kabinetų, bet dėl M. 
Sleževičiaus užsitęsusios li
gos jis nebuvo išrištas.’’
Smetonos sukurstytieji “puči- 

ninkai’, vadinasi, pašinaudojo 
tuo, kad valdžios priešakyje 
s.ovjs asmuo sirgo. “Džentel
menai’, nėra ko ir besakyti!

REZIGNAVO Iš SEIMO

Tuoj po gruodžio 17 d. buv. 
premjeras Sleževičius išvažia
vo į Vokietijų gydytis. Jisai 
tenai, rodos, ir dabar tebėra

Kauno laikraščiai praneša, 
kad vai. liaudininkų vadas, p. 
Mykolas Sleževičius, padavė re-

Liaudininkų Seimo frakcijoc 
vadas, jau Sleževičiui premje- 
riaujant, buvo adv. Toliušis. Vi- 
s>s gi partijos pirmininkas da
bar yra Dr. K. Grinius.

APKVAIŠĘS PROTAS
KAUNIECIAI DR. J. BASANA

VIČIAUS LAIDOTUVĖSE

Viskas apmirę. Protes- 
vekselių skaičius ban- 
suniažejęs-, bet tai įvy- 
nuo šalyje pagerėjusios

myn.
tuotų 
kuose 
ko ne
finansinės padėties, bet dėl 
to, kad dabar jau niekas j 
abejotiną biznį neina, ir su 
vekselių kaip davimu, taip ir 
ėmimu, kiekvienas yra labai 
atsargus...

“Bedarbių gana daug. Kad 
atidarytų duris į Ameriką, 
tai pusė Lietuvos gyventojų 
atsidurtų Amerikoj.”
Ta i p rašo žmogelis, kuris iš

tikimai “šiužija” klerikalams ir 
dėl Įvykusio gruodžio mėnesyje 
“pučo” viešai reiškė savo 
lį džiaugsmų.

Diktatūros agoni 
ja prasidėjo

(Musų bendradarbio iš

NEPRISIPAŽĮSTA

dide-

Chicagos broliukų organas 
nenori prisipažinti, kad jo “mei
lė” Smetonos-Voldemaro kom
panijai jau išsekusi. Jisai sako
si davęs vėjo tiktai kai kuriems 
Lietuvos tautininkų “užrkstno- 
siains’’, bet ne visai jų partijai.

Mums, pagaliau, yra nesvar
bu, ką “jaučia” tie kunigėliai, 
kurie rašo Marijonų laikrAšty- 
jc. Jie yra Lietuvos klerikaliz
mo gramofonai: kaip Krupavi
čiaus partija dūduoja Kaime, 
taip jie atsiliepia čionai. O kad 
Kauno juodieji krikdemai jau 
ėmė statyti ragus prieš smeto
ninius, tai faktas, štai, jų dien
raštis “Rytas” nesenai išėjo 
ginti demokratija, kurių tauti
ninkai niekina kiekvienam savo 
laikraščio numeryje. Krikdemai 
pradėjo apsimesti demokratijos 
rėmėjais ne iš meilės demokra
tijai, o tik ant keršto ponams 
tautininkams, kurie, negali kraš
tų valdyt kitaip, kaip su dikta
tūros pagalba (nes visuomenė
je tautininkai pasekėjų turi la
bai nedaug).

Atviresnis už Chicagos kle
rikalų organą yra jo vienmin
tis, einąs So. Bostone, Tegu 
broliukai paklauso, ką jisai gie
da apie dabartinę valdančiąją 
Lietuvos, partiją.

Neilgai tesidžiaugė tautinin
kai savo laimėjimu. Iš pat pir
mų dienų prasidėjo pergalėtojų 
vargai ir šiandienų jau aiškiai 
matyti, kad tie vargai nuvarys 
Lietuvos diktatorius j kapus.

Jei kas Lietuvoje pajėgtų 
trumpu laiku pagerinti krašto 
ūkį, duoti darbo darbininkams,, 
įlieti kraujo į musų susmūku- 
sę pramonę, atgaivinti prekybų 
ir sustiprinti žemdirbį ūkinin
kų, tas—vis viena kokiomis 
'priemonėmis kraštų valdyti 
galėtų. Lietuvos visuomenė 
dar per mažai organizuota, per 
mažai dar gyvenusi nepriklau
somu demokratiniu gyvenimu, 
kad turėdama pakenčiamų eko
nominę būklę, per daug dėme
sio kreiptų į krašto valdymų ir 
j savo teises.

Perversmininkai, paėmę val
džių gruodžio 17 d., ekonomi
nės krašto gerovės nepakėlė, 
bet jų žymiai pablogino. Visa 
eilė bankrutuojančių firmų, tai 
geriausiai liudija. Daug pra
monės įmonių po perversmo už- 
sidarė arba stipriai sumažino 
darbininkų skaičių. Bedarbių 
armija auga. Diktatoriai nuo 
bedarbių ginasi tuo, kad jie jo
kių naujų bedarbių neregistruo
ja. Užsienių kreditai, kokių 
turėjo musų pirkliai ir pramo
nininkai, 
mes ūkis, 
liaus, dėl 
nėra kur 
Lietuvos
dėl stokos kreditų ir dėl bendro 
žemės ūkio kultūros lygio smar
kiai skursta. Diktatoriai ir čia 
nieko negali kraštui padėti. 
Priešingai, Voldemaras savo 
chamišku išsišokimu prieš lat
vius, savo netikusia užsienių 
politika, ir kas svarbiausia, sa
vo pražūtinga ekonomine poli
tika veda musų žemės ūkį 
prie bankroto..

Tautininkai po perversmo tu
rėjo susidėti su krikščionimis. 
Kito išėjimo jiems nebuvo. O 
krikščionys įėję valdžion vėl 
ėmėsi savo senu įprastu bildu 
iždą 
vos 
kad 
drų
nizacijų.
(klerikalinė) visomis pajėgomis 
stengiasi neleisti susijungti 
žemės ūkio koperatyvams. De
mokratinė valdžia, nebešclpda- 
ma parazitinės Ūkininkų Sąjun
gos, butų tą padariusi, bet Vol
demaras su Smetona to pada
ryti negali. Šiomis dienomis 
finansų ministeris Karvelis įsa
kė iš Lietuvos Banko duoti Ūki
ninkų Sąjungai 800,000 litų pa
skolos. Reiškia, vėl prasideda 
įprastas iždo plėšimas, vėl, už
uot kėlus krašto ūkį, leidžiama 
pinigai neproduktingam kleri
kalizmui stiprintis. Tiesa, Ūki
ninkų Sųjunga šiuo metu išsi
gelbėjo, bet Lietuvos ūkininkai 
turi smukti. Diktatūra Lietu
vos ūkininkams' nieko neduoda.

Darbininkų padėtis 
versmo pasunkėjo, 
jau apie nedailių, 
uždarbis daugelyje 
mažinamas. Kauno
t u vės, spaustuvės, metalo fab- 
likai, batų siuvyklos ir k. žy
miai sumažino darbo mokesnį. 
Pasitaiko, kad uždarbis suma
žinamas net per pusę.

Kartu su tuo brangenybė 
didėja ir visi kiti įvežamieji 
produktai pabrango. Pernykštis 
derlius buvo toks, kad šįmet 
duonos reikia
Badas gręsia Lietuvos miestų 
darbininkams.
gali atidaryti dirbtuvių, pakelti 
algų, papiginti duoną, suteikti 
kreditų. Ji tik gali šaudyti.

Represijos ima pykinti ir 
kantrų lietuvį. Begaliniai žiau
rumai, ypač paskutiniųjų trijų

buvaičių bėgy, pasiekė aukš
čiausio laipsnio. Susirinkimų 
neleidžia visai darjli socialde
mokratams, liaudininkams, pro
fesinėms darbininkų sąjungoms, 
kultūros būreliams ir kitoms 
pažangioms organizacijoms. Iš
trėmimai iš vieno apskrities į 
kitų, į koncentracijos stovyklą 
Varniuose ir į užsienį siekia ke
lių šimtų. Areštai, šnipinėji
mai ir kratos dabar pas mus į- 
prastas dalykas.

Visuomenės atmatos kjla j 
viršų. Joi valdžios priešaky 
stovi Voldemaras, kurs savo lai
ku išmainęs Ihinijoj lietuviškas 
markes į danų kronas ir vėliau 
grąžinęs Lietuvos iždui nusmu
kusias markes gerą biznį pada
rė (tiesa, danų teismas iš jo 
tą “pelną’’ atėmė Lietuvos iždo 
naudai), jei aiškus vagis Linar- 
tas gali pas mus di
delę rolę vaidinti; jei 
žinomi iždo plėšikai iš 
Ūkininkų Sąjungos vėl atvirai 
iždų piešia, jei kyšininkai ir 
girtuokliai yra ministeriais,— 
tai kaip nekils visokios, padug
nės, stambus ir smulki vagiliai, 
viešojo turto grobikai! Kiekvie
nam patriotingam vagiui dabar 
atėjo “naujoji era” ir visokie 
patamsių žmonės veržiasi į 
priešakines vietas.

I_______________________

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

ATMETA SMETONOS
DIKTATŪRĄ

staiga užsidarė, že- 
del pernykščio neder- 
gyvulių pigumo (jų 
dėti, nes vokiečiai iš 
gyvulių neįsileidžia)

GYVENIMAS
MSnemnis žurnalas

Antanas žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 8669

W. J. STANKŪNAS

Komunistų “Laisve” mėgina pasijuokti iš “Naujie
nų” “bėdos”, kad Rusijos bolševikų valdžia neklausanti 
jų ir neduodanti teisių “visokiems juodašimčiams, prisi
dengusiems ‘socialistų’ skraiste”.

Juodašimčių likimu “Naujienos” rūpinasi, žinoma, 
kuoma^iausiu. Kuomet jos kalba apie Rusijos socialistus, 
kuriuos smaugia kruvinoji Maskvos diktatūra, tai jos tu
ri omenėje socialdemokratus ir socialrevoliucionierius, 
kurie už socializmo idėją kovojo dar tuomet, kai Brook- 
lyno komunistų šlamštelio plunksnabraižos dar nebuvo 
nė kiaulei už vainiką užmokėję.

Už socializmo idėją tie Rusijos socialistai kentėjo ca
ro kalėjimuose, ištrėmime ir katorgoje. Kokią teisę dabar 
turi chamai iš “Laisvės” pastogės prikaišioti jiems “pri- 
sidengimą socialistų skraiste?”

Rusijos socialdemokratai stoja už tuos pačius princi
pus, kurie yra įrašyti ir kitų pasaulio šalių socialistų pro- 
gramuose. Jie priklauso tam pačiam Socialistų Darbinin
kų Internacionalui, kaip ir socialistai Anglijos, Vokieti
jos, Francijos, Austrijos, Danijos, Švedijos, Amerikos 
ir t. t.

Jeigu, pasak “Laisvės”, sovietų valdžia negalinti duot 
teisių Rusijos socialdemokratams, tai ji tuo patim pripa
žįsta, kad bet kurioje šalyje, bolševikams paėmus valdžią 
į savo rankas, butų sugrusti j kalėjimą tokie žmonės, kaip 
MacDonaldas ir Snovvdenas, Hillųuitas ir Bergeris, Blum 
ir Jean Longuet, Wels ir Hilferding, Kautskis ir Baueris. 
Kam gi tuomet komunistai meluoja, girdamiesi, kad jie 
kovoją prieš fašizmą ir despotizmą?

Apkvaišusios Maskvos davatkos įsivaizduoja, kad, 
prisegus savo oponentui “kontr-revoliucionierio” arba 
“juodašimčio” vardą, išnyksta visoks reikalas skaitytis 
su to oponento teisėmis. Bet juk lygiai taip protauja ir 
fašistai — ir Italijos ir Lietuvos: ką jie nori nugalabint, 
tą jie apšaukia “tėvynės išdaviku”, “valstybės tvarkos ar
dytoju” arba “tautos priešu” — ir užmuša!

Ir ko tad komunistai pyksta, kuomet mes sdkome, 
kad jie su fašistais yra tikri dvyniai?

nesenai numirusį 
Jonų Basanavičių, 
iš Kauno šie as- 
Basanavičiutė-Sc- 

auginti- 
rekto- 

prof.

Laidojant 
Vilniuje Dr. 
buvo atvykę 
riens: Tekle
reikime (nabašninko 
r ė). Liet. Universiteto 
liūs prof. M. Biržiška,

Jaunulaitis,
St. Kairys, 
J. Vileišis, prof. Z

ar

Kai u no

l'urauskas

rarys inž. 
burmistras
Žemaitis, valstybės operos 
tistai VI. Grigaitienė ir A. So
deika, doe. J. Tumas-Vaižgan- 
t is, Seimo narys Dr. K. Jokan
tas, Seimo narys I
ir studentų atstovas J. čiburas.

Kauniečiai atliko tų kelionę 
s a Lenkijos valdžios leidimu (jį 
išgavo Franci jos ambasado
rius). Kelionė ėjo taip:

Iš Kauno iki Vievio keliau
ninkai vyko traukiniu, iš ten 
iki demarkacijos linijos ark
liais, prie demarkacijos linijos 
Nykstančius sutiko lenkų kari
ninkas ir puskarininkas, kurie 
ir palydėjo iki .lenkų traukinio.

EKONOM1NIS LIETUVOS 
SMUKIMAS

Kada opozicinė Lietuvos 
spauda nurodo, kad smetoninių 
smurtininkų,“pučas” labai skau
džiai pakenkė ekonominiam Lie
tuvos gyvenimui, tai musų at
žagareiviai netiki ir sako, kad 
lai esąs prasimanymas. Bet pa
klausykite, kų rašo So. Bosto
no klerikalų laikraščiui iš Lie
tuvos kun. Kemėšio mokinys, 
F. Virakas:

“Visos finansinės įstaigos 
pilvus diržais varžosi, preky
binės taip pat, o pramonė 
tai nė iš vietos nejuda pir-

šv. Juozapo sąjungos “Darbi
ninkas” jau stoja prieš Smeto
nos diktatūra. Rašo:

“Nejaugi tautininkams 
(Lietuvos. “N.” Red.) ima 
galvos suktis? Kų reiškia 
toks pasakymas:... gruodžio 
17 dienos įvykiai ... įteikė 
valdžių asmeniui..? Ar nori
ma tuo pasakyti, kad dabarti
ne valdžia yra diktatūra? Ar 
armijai yra pripažįstama tei
sė ant visados versti ir sta
tyti Lietuvos valdžias?. .

“Cavoant consules! Lietu
va stovi ant kryžkelių. Su ja 
stovi p. Smetona. Nuo to, ku
rion pusėn jis dabar pakryps 
su savo partija, priklauso, ar 
jis liks ant visuomet istori
joje Lietuvos Washingtonas, 
ar Carranza; ar sutvers tik
rų Lietuvos sūnų partijų — 
grand old party, ar pada
rys Lietuvą panašių į dabar
tinę Graikiją, kur generolas 
nuverčia pulkininko valdžių, 
ir po kelių mėnesių pats tam
pa kokio nors kapitono iš
stumtas iš valdžios, kur mi- 
litarinės klikos valdo .šalį.”
Smetona, vadinasi, gali nuva

žiuot Meksikos revoliucijos iš
daviko Carranzos keliu. Ne
koks komplimentas ‘“tautos va
dui”!

Bet So. Bostono klerikalų 
laikraštis mano, kad padaryt 
vienų “pučą’’ prieš teisėtų val
džia buvo gera, tik kad nebūtų 
daugiaus ginkluotų perversmų.

Puiki logika: parist akmenį 
pakalnėn yra geras daiktus, lx't 
bloga, kad tas akmuo; sykį pra
dėjęs ristis, nesustoja- pusiau-

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

Apart musų kasdieninio gyvenimo, 
štai dabar yra kitas, aiškus, ma
lonus, rymojimo ir atsilsio. “Gy
venimas”. Jieškantys dvasios poil
sio, pasitenkinimo, sielai peno, ga-\ 
Ii jį rasti “Gyvenime”. {sigykit 
“Gyvenimą!”

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

Phones Humboldt 4532—0506

KAPLAN PIRTIS
Rusiškos, Turkiškos ir vanos visokios 

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

DENNIS 
BACIUS

2005 
?analport j 

Phone 
Roosevelt 2

FOTOGRAFAS
Vestuvių, Gru- 
niu ir Šeimynų 
Musu Speciall- 

Ikumas.
8315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

Augštos rų 
Sies siuvėjas 
Siutai daron 
ant orderi<

Valome, 
Dažome, 

Prosiname

Lietuviai Daktarai
plėšti. Didžiausia Lietu- 

ukininkų nelaimė yra ta, 
jie nepajėgia sukurti ben- 
stiprių ekonominių orga- 

Ukininkų Sųjunga

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
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

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 West 4Žnd St. 

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

* Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

|x> per- 
Nekalbant 
darbininkų 

vietų yra 
odos darb-

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

vz i i “uo 9 iki II vai. ryte; y a andos ouo g va|. va|tare

DR. L E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIKUKGAS 

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

vakhre.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street * 

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaske« Avė., Rooin 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletini šviesa ir diathermia 
............. ..... . ■ i »

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos j nu0 » 0U v.- r<" 

l nuo 6 iki 9 vai. vak.

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
Chicago, Hl. 

Tel. Boulevard 2160 
—- Valandas —- 

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

................- —

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4611 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. Alhany Avė. 
Tel, Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 1$ iki 12 d.

įvežti iš kitur.

Diktatura ne*

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgai

M. ŽILVITIS
Dantistas

3243 So. Halsted St
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonai Hemlock 2615, »

Office Boulevard 7942

.. Dr. C. Z. Vezelis _ 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avo. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, 1LL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS l
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halet«d St. 
Chicago, III.
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“Birutės” įkūrėjas Chicagoje

Moterys registruokitės
šiandien paskutinė proga

iš Valsuotojų sųiaso matyt, 
kad labai didelis skaičius mo
terų nėra užsiregistravusios, 
tuo tarpu kai jų vyrai yra už
siregistravę kaipo balsuotojai. 
Moterų balsas bus labai svar
bus šiais rinkimais. N©numes
kite savo tiesos, o pasinaudoki
te ji. |

šiandien yra paskutinė pro
ga užsiregistruoti jeigu’ norite 
balsuoti majoro rinkimais. Ei
kite tuojaus ir užsiregistruoki
te avo precinkte.
—Deverio Lietuvių Komitetas.

_ j
“Miręs” vaikas 

atgaivintas
Justine Braley, 29 mene^ų' 

kūdikis, per 4 valandas buvo'’ 
“mirusi”, bet muksiąs ir dirb-| 
tinis kvėpavimas jų atgaivino' 
ir kūdikis netik atgijo, bet jau 1 
baigia pasveikti. J

Justine buvo susirgusi plati-' 
čiu uždegimu ir tapo nugaben
ta į Jackson Park ligoninę. Ten I 
kūdikis pasimirė, bet Dr. Ehr- 
lich prisiminęs kaip buvo gel- 
biamas Erick dirbtinu kvėpavi-

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

gyvenime, todėl prašome nepa
mirši! ir nepraleisti — tai mu
sų priedermė. — D. M.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

Miko Petrausko koncertas
Ateinančio penktadienio va

kare, Lietuvių Auditorijoj mu
sų pionierius konnp. Mikas Pet
rauskas duos mums koncertą, 
kurio pasiklausyti ir su juo pa
simatyti butų priederme kiek
vieno lietuvio, nes ką mes šian
die turime lietuviškos muzikos 
srityje ir gėrimės ne kartą 
koncertais, tai tik ačiū p. Pet
rauskui. Nebūtų jis praminęs 
pirmųjų takų, mes to neturėtu
me. Taigi, chicagiečiai, Birutė 
jus visus prašo ir primena šį 
įvykį, nes tai retenybė musų

imi. kurio pagelba jį išlaikyta 
gyvą 108 valandas, įleido į 
kūdikio širdį adrenalino, o į 
plaučius — oxygeno ir paskui
per keturias valandas spaudė 
kūdikio krutinę, kad dirbtiniu 
budu iššaukus kvėpavimą. Ir 
ištikrųjų, po keturių valandų 
kūdikis atgijo, pradėjo pats 
kvėpuoti ir po to taip greit 
pratlėjo taisytis, kad į kelias 
dienas liko veik visai sveikas.

Nušovė plėšiką

.A be Kopman, 26 m., plėšikas, 
kuris žinomas kaip “The Spi- 
der”, delei jo vikrumo laipioti, 
liko nušautas policijos, kada jis 
bandė įsilaužti į namą 3600 
Douglas Blvd. Policija patęmi- 
jo jį laužianties per langą tre
čiame augšte. Jis šoko bėgti, 
bet ne laiptais, o čiuožti stul
pais. Bet bečiuožiant. polici
jos šūviai jį pagavo ir jis nu
krito žemėn negyvas. Tą patį 
namą jis bandė apiplėšti 6 „me
tai atgal, bet pakliuvo ir už tą 
atsidūrė kalėjime. Tada jis pir
mą sykį pakliuvo policijai, o 
dabar prie to imties namo ir 
gyvastį prarado.

Nušautas dėl turtingos 
našlės

John Jakubuk, 35 m., rastas 
negyvas, nušautas dviem šū
viais, gulintis prie laiptų namo 
2259 \V. 21 St., kuriame jis 
gyveno. Namo šeimininkas 
Charles Mondiekis sako, kad jis 
girdėjęs šuvius ir pastebėjęs
bėgantį gatve žmogų. Jis taip
jau sako, kad Jakubuk nese
nai susipažinęs su turtinga na
šle, prie kurios piršosi ir kitas 
vyras, tūlas John Skazyuta, 40 
m., 1819 S. California Avė., 
kurio dabar policija ieško tar- 
dimui.

✓
Nušautas gatvėje

Anthony Vertruzza, 26 m., 
9353 Vernon Avė., nušovė sa
vo švogerį Krank Eranzeila; 50 
m., 9059 Dobsiu Avė., prie pat 
pastarojo namų. Frau želia su 
savo šeimyna sugryžo namo ir 
jai įėjus į vidų, jis pasiliko gat
vėje, kad užmokėti taksikabui. 
Beeinant į vidų, iš tamsos pa
sigirdo suvis, nuo kurio Fran- 
zella krito negyvas.

Mildos Teatras
.3140 So. Haleted St.

{Seredoj ir Ketverge Kovo 16 ir 17 
Bus rodomu 

SENSAT1ON SEEKERS 
Wlth 

Hillie Dove
t 2 komedijos ir vodevilis

Komp. Mikas Petrauskas,
‘ Birutės” įkūrėjas ir lietuvių dainos ir muzikos pionierius, 
vakar vakare kelioms dienoms atvyko į Chieago ir apsistojo
pas Dr. Kliaugų. Naudodamosi ta proga, “Birutė rengia jam 
kcpcertų ateinantį penktadieni, kuriame dalyvaus ir žymus 
, > i ui i i»i u i d m i n i n i i1 k ji i - pr •

Dar vienas butlegeris 
nušautas

Dar du bandė pabėgti iš 
Joliet kalėjimo

Alfonso Fioi-i, 1106 So. Mor
gan St., butlegeris, seniau pri
klausęs Genna saikai, rastas nu
šautas elėj prie Halsted ir 
į’aylor gatvių. Manoma, kad j j 
nušauta kurioj nors apielinkės 
kavinėj ir tik jo lavoną pames
ta elėj. Vienos kavinės savi
ninkė jau tapo areštuota.

Iš Joliet kalėjimo akmenų 
laužyklos vakar bandė pabėg
ti du kaliniai, italai. Bet sar
gai juos laikų patemijo ir ėmė 
vytis. Pagauti jie tapo pačia
me Joliet miestelyje. ,

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — ten bue 
brangi di)van&.

Saugokitės
Šalčio

flnltis reiškia pavojų. Vien nuo pneu
monijos kasmet miršta 150,000. Nesu
skaitomos kitos bėdos kjla iš šalčių.

Sustabdyk šaltį pačioj pradžioj, grei
čiausiu ir veikliausiu būdu. Imkit 
Hili’s Cascara-Bromido Quinino. Jis šal
tį sustabdo į 24 vai., o gripą į 3 die
nas. Jį dabar milionai vartoja, nes per 
25 metus nieks nerudo goresnio būdo 
išnaikint šaltį.

Netikėkit menkesnėms gyduolėms ka
la galit gaut šitą. Visos aptiokos par
duoda Hill’s.
Tikrai Gauk -iV 
asam.

Raudona Dožė^il

NIKODEMAS STULGINSKAS
Mirė Kovo 14 dieną, 1927 m., 

7 valandą ryto, sulaukęs 19 me
tų amžiaus. Gimęs Chicagoje, 
Dievo Apveizdos parapijoj.

Paliko dideliame nubudime 
tėvą Kazimierą, motiną Marce
lę ir brolį Kazimierą. Taipgi ir 
gimines. A. A. Nikodemas pri- i 
klausė Vytauto Beno Dr-jos.

Kūnas pašarvotas 4357 South 
Washtcnaw Avė. Laidotuvės 
|vyks Pėtnyčioje, Kovo 18 d., 
1927. Iš namų 8 valandą bus 
atlydėtas j Nekalto Prasidėjimo • 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. -

To pamaldų bus nulydėtas j 
ftv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose pamaldose.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Brolis ir Giminės

Laidotuvėms patarnauju gra- 
borius I. J. Zolp, Blvd. 52113.

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRBUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
* Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:33 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marškai! Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464 .

Simpatiškao •— 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 

_____ gesnis Už Ki- 
IKflrtų Patarnavi- 

MlJF mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAl 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Te). I^fayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Kaina 30c

UININE
su paveikslu

Tol Boulevard 4139

3307

Pastaba: Mano ofisas dabar randai 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAR 

Akiniai fi^lr augUiau

S AKIŲ SPECIALISTAS 
ngvins akių įtempimą, kuria 
iriežastimi galvos skaudėjimo, 

Jmo, akių aptemimo, nervuotu- 
skaudamą akių karštį, atitaiso

LIETIT 
: Palen 
esti priežaatirc 
avaigimo, akių 
mo, c * „
kreivas akie, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystą 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia m»- 
kilusias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Val.i 10 
iki 8 vai. Nedilloj 10 iki 1 vai. p. p, 

4712 So. Ashland Avė.
Boelevard 7589

A. MASALSKIS 
GRABORTUS

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

Auburn Avė.
CHICAGO, 1LL.

ZOFIJA VARNAGIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

Kovo 14 dieną, 1:15 valandą po 
pietų, 1927 m., sulaukusi 6^ 
metų amžiaus, gimusi Chieago, 
III., paliko dideliame nultudime 
tėvą Juozapą, motiną Oną, 2 se
seris: Aleksandrą 5 metų. Juli- 
janą 214 metų, brolį Alfonsą, 
18 mėnesįų amžiaus 
šarvotas,* randasi Cook County 
Ligonbuty.

Laidotuvės įvyks Kovo 15 
dieną, 2:00 valandą po pietų iš 
Co<>k County Ligonbučio, j Die
vo Apveizdos parapijos bažny
čią, kurioje bus apkrapyta, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi A. A. Zofijos Varnagis 
giminės, draugai Jr pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

^Juliudę liekame,
Tėvai, Seserys, Brolis 
ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

unas pa

J.F.RADZIUS
Pigiaariat Uetavle 

Graboriaa Chicagoje 
SlaidotuvėM patar

nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad prikiaulau 
prie grabų išdirby- 
•tha.

OFISAS:

668 W. 18th St. 
Te]. Canal 6174

SKYRIUS: 
8288 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063>

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dcl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos prbgos. Per daugelį metų. 
Dr. Ross yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškos, Nervų, Kraujo, Odos, 
Inkstų, Pūslės ir Visas Šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos nįefoduz. Jo atpigin
tos kainos už medikolj patarnavi
mą yra Per Pusę he^u paprastai.

IN-MO-RAY ’ ‘
THERAPY T 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės Į 
vikrumą ir prailgina . - 
kiekvienam naudin- 
gą gyvęnių^. vJoff* 
ątištlprimna vikriu. 
pią ir priduoda -vy- "specialistas 
riškumą ęilpnięms • •
vyrams. . Grynas .kraujas ir stip
rus nervai yra syprbų^. faktoriai 
<lel sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimd kambarys 508.

Phone Boulevard 7314
Pristatome j vielas miesto dalia
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvinis, 
Bankietams ir Pagrabami 

Vainikams
9316 So. Halsted S t., Chieago

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

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

bl II ■ ■ ■■■■N........................  I

RUPTURĄ
IŠGYDOMA

Be 
Peilio BeQ J J Skausmo

Jus Galit Pagelbėt Savo
Giminėms Atvykti

Kanadon

Lietuviai Kanadon yra 
Priimami ir Pageidaujami

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

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

NAUJIENOS
' ’ y y $ M H '‘ |< .5 it

Chieago, Illinois1739 So. Halsted Street

be skausmo, pastovus iš- 
Kiekvieną savaitę jus ga-

Greitas, 
gydymas. H 
lite čia rasti vardus išgydytų ir už
ganėdintų žmonių, kurie pasako apie 
savo iSgydymų. Lai šitie žmonės per
tikrina jumis, kad geriausia vieta iš
sigydyti rupturą, kur jie išsigydė.

Skaitykit ką M r. Svviatek sako:
“Aš turėjau rupturą ant abiejų pu

sių beveik per keturis metus. Aš no
rėjau išsigydyti, bet nenorėjau peilio 
operacijos. Paskiau aš skaičiau laik
raščiuose apie puikų darbą kokį at
lieka Dr. Flint ir nuvažiavau pas jj. 
Jis išgydė abidvi mano rupturas be 
peilio, be skausmo ir be išlikimo iš 
darbo. Aš likau išgydytas visai ge
rai ir man dabar nereikia dėvėti jo
kio diržo”.

Joseph Svviatek 
2349 So. Turner Avė.

VERICOSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo, 
per aštuonis metus neturėjau nei vie
no negeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir čystos kaip vai
ko.

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų

PATARIMAI DYKAI

DR. E. N. FLINT
322 So. State St., 5 fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 
pielų. Panedėly ir Ketverp^ iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

VALET

AiitoStrop 
Razor

Pasiga- 
landa 
pats

G E R B. Naujienų įkai
ty toj os ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujieooiei
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“CASCARETS” NUO
UŽSIKIMŠUSIŲ ŽARNŲ,

GALVOS SKAUDĖJIMO,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

CLASSIFIED ADVERTISĖMENTS
e * ■ . _ . . . . . ’ ..:............-__________ _______________________ __________________ __________ _______________________ .. ______ _____ ________ _ ____ ___—

Roselarid

Announcementg
____________Pranetimai____________

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

šį vakarą! Išvalykit savo žar
nas, sulaikykit galvos skaudėji
mą, slogas, rugštumus viduriose

Nusipirkit už 10 centų bak
siu ką dabar.

Varykit juos lauk — galvos 
skaudėjimą, raugėjimą, nevirs-į 
kinimą, skaudamus vidurius, 
rugštumus viduriose ir slogas — 
prašalinkit juos šį vakarą su

Roselando raudonieji biznie
riai nori apdumti vietos publi
ką. Jie savo Vilny skelbė apie 

, prakalbas ir sakė, kad tas pra
kalbas buk rengusi 11 draugi- 

Ijų sutverta prieš-fašistinė tary
ba. Bet kas ir kada sutvėrė tą 
tarybą, tai nepasako. Nepasako 

Į ir kokios draugijos yra toje ta- 
Yra gerai žinoma, 
didžiosios ir skait- 
nariais Boselando 

nėra prisidėjusios

2)
!3)

TEI.Sft.IAS BEN. B. LINDSEY
IK JO DARBAI

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

a) Jaunuolių prasikaltimas
h) Jaunuolių palaidumas
c) Jaunuolių problemos
d) Tėvų apsileidimas ir tamsu

mas
M o rali S k as P<‘rva rt a s.

a) Kaip žmonės žiuri j mora-

Announcemėnts

Naujienų Spulkog nariam*. — 
Kadangi Naujiehų Spulkos metini* 
raportas turi būt prirengtas 31 d. 
kovo, lodei malonėkite užsimokėti 
užvilktus mokesčius ir priduoti kny
gutes dėl patikrinimo prieš 25 d. 
šio mėnesio.

“N-nų” Spulkos Sekr.

DIDELfi BUNCO PARTY, rengia 
Liet. Moterų Dr-ja Apšvieta, Stre- 
doj, Kovo 16 d., 1927 m., Juciaus 
restorane, 3241 So. Halsted Street, 
7:30 vai. vak. Tikietr.s 50c. Visus 
kviečia atsilankyti

t — Komisija

Help Wanted—Malė
Darbininkų Keikia

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

REIKALINGAS bučeris, kuris mo
ka darbu ir. turi mokėti angliškai. 

oT19 Wentworth Avė.
Broli Lietuvi Pagalvok!

Milionai vyrų ir moterų var
toja Cascarets seniau ir dabar. 
Kentėjimai apsireiškia nuo silp
nų kepenų, užsikimšusių žarnų 
ir suirusio skilvio.

• kati visos 
1! i ogiausios 
(draugijos 
I prie tos T
josios Auksinės žvaigždės P. ir1 
P. Kliubas, Draugija DLK. ■ 
Vytauto, No. 2., Draugija DLK. j 
Gedimino, SLA. 139 kp. ir K. 

į l’ad tegul tie raudonieji mekle- 
riai pasako kokios draugijosNeatidėliokit kitai dienai tų, 

kentėjimų. Lai Cascarets iAvalo'."“ prisidėjus.os prie tos taną- 
jūsų skilvį; prašalina ruKšt.i-1"’osi,,s “T . ’ Ar .“‘f 

v 1 iatės tų draugijų vardus skcl- mus, rūgstanti maistą, perdidei • . ,. , ,
x . ... .. . .bti ir norite draugijų varduapsti tulžies ir visas užkietieju- j, „r m-i-‘ ‘ > x publika prigaudinėti? —Dėdė,sius atmatas ir nuodus žarnose.11 • 1

Tuomet jus jausitės puikiai.

Cascarets paimti iš vakaro,!
• 1 • I busit sveiku iš ryto. Jie veikiai 

kuomet jus miegate. Už 10 cen
tų Lmlcsdis iš bile viiistines reilš?. 
švarią galvą, genis vidurius. I 
sveiką skilvį ir gerą viduriu vei-: 
kimą per mėnesius. Vaikai mėg
sta Cascarets, nes jis apsaugoja 
nuo gripo ir ligų.

h) Kas yra dora ir kas nedo
ra ?

c) šeimyniško gyvenimo trage
dija

d) Vedybos ir di torsai
e) Kas kultas dėl šeimyniško 

gyvenimo pakrikimo?
f) Kaip butų galima šeimyniš

ko gyvenimo b’ogumai 
linti ?

h) Kokias reformas siūlo 
jas Lindsey?

čia yra maždaug sutrauka 
jos kurią skaitys Inž. K. Augustina- 
vičius, nedėlioj, kovo 20, Lietuvių' 
Auditorium, 10 vai. ryto. lekcija bus 
įdomi ir pamokinant'’. Todėl prašome 
visų 
bios

Furnished Rooms
TURIU ruimą dėl vaikino ar mer

ginos; gražius ruimas, garu šildo
mas. 3256 So. Union Avė., Ist fl.

paša-

tcisė-

lekci-

iš anksto rengtis prie šios svar- 
lekcijor.

GYVENIMO DRAUGAI

RENDON guru šildomas kamba
rys, atsišaukit vakarais. 3243 Em- 
erald Avė., 2-ros lubos.

Paliuosuoja
nuo
KOSULIŲ

šulių visados imkite 
Severa’s Cough Balsam. 
Malonus. Grynas. Saugus 
vaikams - ir suaugusiems. 
Pavojingą kosulį stabdy
kite šiandien. Severa’s 
Cough Balsam tuoj išva
lo gerklę. Tai pripažinta 
gyduolė per 47 metus. Pa 
klauskit aptiekoriaus 25c 
ar 50c bonkutės.

W. F. SEVERĄ CO?
Codar Rapido, !owa

Krūtinis ir Galvos Šalčiams 
Imkite Severa’s Cold Tablets /

Kas yra tas PusžemaiUs, ku
ris tiek daug Vilny rašo iš 

jRoselando? Kadangi Pusžemai
tis pats savęs klausia Vilny,' 

jis yra, tai matau reikalo 
jam ir kitiems tai paaiškinti. 
Pusžemaitis yra vietos raudo
nųjų biznierių vadas — biznie- 
riukas. Kai kada jis pasirašo 
Svečiu ir kitais slapyvardžiais, 
kada būna reikalas. Visi vietos 
raudonieji biznieriai ir biznier

ius turi klausyti jo įsakymų. 
Bet kurie j tą “vierą” netiki, 
tai tokie yra šmeižiami ir nie
kinami, ant kiek to biznieriaus 
nešvari burnelė leidžia. O ka
rtingi Maskvos “tajemnyčių” 
garbintojų nėra tiek daug, be 
to pats skaičius mažėja, tai 
Pusžemaičiui tenka daugiau ko- 
liotis ir tame jis vis labiau pra-' 
deda specializuotis. — Dėdė. ,

LIETUVIŲ MOTERŲ 
DR-.IOS APŠVIETA

rengia

JubiliejiniH vakaran 
Nedalioje, Kovo-Mnrch 20 <1., 1927 m. 

CHICAGO E1ETUVIŲ AUDITOK.
3133 So. Halsted St.

Vakarienė rengiama su programų 
ir muzika. Tai bus vienas iš links
miausių vakarų.
Pradžia 6 vai. vak. Įžanga $1.00

Kviečia visus atsilankyti
KOMITETAS.

šainierka užlipo ant korno. Ma
tyt, jo nuomonės mainosi, kaip 
Chicagos oras.

— Aušros Lankytojas.

Bridgeportas
kilo

SI., šiuomi pareiškiame, 
tai buvo klaida.

Wolff Market.

Laiškas Redakcijai

SINER4S

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GROJIKUS pianas, pirmos 
klesos stovyj, už $110, 75 vole
liai ir benčiu.% priimsiu $25 cash 
ir po $8 į mėnesį.

6512 So. Halsted St.

31 SPECIALUS bargenas pianų ir 
fonografų. Atsilankykit dabar ir ap
žiūrėki! juos. Grojikliai pianai $75 
iki $135. Fonografai $15 iki $35. 
Grand pianai $175 iki $300. Visi ši
tie pianai ir fonografai dabar spe
cialiai parduodami ir pilnai garan
tuoti, sampeliniai arba biskj vartoti. 
Visų, žinomų išdirbysčių. Nesibijokit 
apie išmokėjimus, $5 įmokėjus dasta- 
tysime vieną j jūsų namus ir po $2 
j savaitę. Atdara vakarais.

NATIONAL PIANO STORES 
2332 W. Madison Street

čia yra tikri faktai. Dabar 
yra sunkus laikai, taip kad 
žmogus savo sunkiai sutaupy
tus pinigus gali lengvai prar 
rasti, kaip jau musų daug drau
gų prarado.

Mano patarimas yra pirkt 
namą, kur bus saugus inVest- 
mentas’. čia yra keletas barge- 
nų. 2909 So. Union avė. mur<^ 
namas, 6 pagyvenimų, rendos į 
mėnesį $101, kaina $14,000, j 
mainus priimsiu 
automobilių.

2 PLATŲ po 
3 mašinų muro
šaus šimto dolerių rendos Į mė
nesį, karštu vandeniu apšildo
ma, 4151 S. Arlesian avė. Kai
na $14,000. Bus tuojau pabu- 
davotas namas, 3 štorai ir 8 
flatai po 4 kambarius, nupirk
si t už $65,000.

Financial
_________FinanBaLPazkoloH

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morglčių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

Aš galiu paskolinti jums nuo $1000 
iki $5000 ant jūsų morgičių, be nuo
šimčių ir komiso. Naujienos, Box 891.

Miscellaneous
(vairųa

aukštos rųšies

6 kambarius, 
garažas, vir-

Situation Wanted
Darbo Ieško

OFISO darbą norėčiau gauti kur 
lietuvių įstaigoje; Real Estate, pas 
advokatą ar krautuvėje. Esu baigus 
mokyklą stenografijos, knygvedys- 
tės ir turiu biskj praktikos. Moku 
lietuviškai ir angliškai. Meldžiu 
kreiptis telefonu:

Prospeet 8758

IEŠKAU darbo už bučerį, tu
riu 9 metų patyrimo. Esu jau
nas ir energingas.

šaukit:

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, 5 dienas j savaitę. Atsišaukit 
prie Dr. S.. A. Slakis, Hyde Park 
3395.

REIKALINGA moteris ar mergina 
prie namų darbo. 3800 So. Emerald 
Avė., Phone Bouievard ?635.

Help Wanted—Hlale
Darbininkų Reikia

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

Business Chances
Pardavimuj Bizniai

PARDAVIMUI kendžių, delicates- 
sen krautuvė. Parduosiu pigiai.

2979 Archer Avenue

PARDAVIMUI pekarnė; lysas 5 
metams, cash $800.00, kiti lengvais 
išmokėjimais.

1221 So. Cicero Avė.

PARDAVIMUI barbernė, 3 kėdžių. 
Renda pigi.

9849 So. Wood St., Beverly Hills
PAK17AVIMH11 bučerne ir 

grosernė pigiai, pusę arba vi
są, priežastis pardavimo — ne- 
sutikimas partnerių, randasi 
geroj vietoj, Brighton Parke, 
geras biznis reikalingam žmo
gui. “N-nų” Sk., 3210 S.Halsted 
St. Box 212.

PARDAVIMUI grosernė ir 
grosernė. Parduosim arba mai- 
nysim ant mažo namo arba lo
to, galit pusę pirkti. Biznio nuo 
$90 iki $100 į dieną, 1967 Canal- 
port avė. Roosevelt 4395.

GROSERrtft ię delikatessen, iš
dirbtas biznis, pigiau Apyvarta $350 
savaitėn. Ateikite ir persitikrinkite. 

6146 Wentworth Avė.

kas

už 
su-

LOTAS 63 ir Richmond, 58 
X125. Kaina $40,000. Jeigu 
nori, aš pabildinsiu namą.

23 FLAT$ ir 3 storus 
$110,000. Morgičiai bus
tvarkyti ant visų namų su kiek 
kas galit įmokėti, suteiksiu 
lengvus išmokėjimus. Tarpe 
Campi>ell ir Mapk'\\ood avė. ir 
Marąuette Hd., 90X150, bus 
greitai pradėtas budavoti, 16 
flatų po 4—3 kambarius namas, 
parduosiu už $80,000. Kas nori
te pasitarti reikale namų par
davimo, pirkimo, as visados 
duosiu gerą rodą kurie kreip
sis pas 
visados
Visados kreipkitės

J. WELICHK0
6634 S. Maplewood avė.

Tcl. Republic 3769

mane, ir jūsų pinigai 
bus gerai investuoti.

Ten ir iš LIETUVOS
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai statė rooms

100 N. LaSalle SU Chicago, UI. 
arba prie vietiniu agentu

A " -
Kės. Phone Fairfax 9258 

Central 8213—8214
Forest Garfield Smith

ADVOKATAS
1008 North American Building

36 So. State St., Chicago

Del nesusipratimo, kuris 
Wolff Market klaidingai užsi- 
puolus dėl čekio ant Stellos ir

Aušros knygyne skaityda- Joseph Jurgilų, 6220 S. Mor- 
mas komunistinę Vilnį radau gan 
visokių pliauškalų pripeckiota, kad

I daugiausia apie Aušros knygy
ną. Bet tuose pliauškaluose 
tiesos nėra nė už sudilusį dvi- 
lekį. Turbut Pusžemaitis ne
besumano ką geresnio parašy
ti, tad pletkomis užsiima
pliauškia jis, kaip ubagas bobin- 
čiuje, kas ant liežuvio užkliū
na.

Ne gana, kad savo darbais 
kenkia Aušrai, bet dar šmei
žia tuos žmones, kurie remia 
Aušrą ir darbuojasi dėl jos la
bo. Kada būna Aušros paren
gimai, tai Pusžemaitis su visu 
savo štabu dumia kur-nors į 
“surprise party”. O kaslink Au
šros “štedavų”, tai Pusžemai- 
čiui galva teneskauda. Kurie 
žmonės Aušrą lanko, tie ir lan
kys, o kurie nenori, tai ir su 
piragu neatkviesi. Žmonės atei
na ir skaito laikraščius per die
nas ir niekas jiems nekliudo. 
Taipgi niekas nekliudo ir jų 
organizacijoms ar susirinki
mams. Aš neginčiju, kad ten 
žmonės šnekasi ir juokauja. 
Juk Aušra nėra kokis šventna- 
mis ir sudėjęs rankas nežiūrė
si į Lenino paveikslą. Bet Pus- ■| - — - - - -- >— ------- - -------- ----- , ,

'kad nėra po jo diktatūra. Kada jeį 
'jie 
čiui sunku buvo ir koją įkelti.'dytojus. Ligonis juk tik todėl 
Bet 
jei

Chicago,

tai buvo 
vedėjas)

garbės 
Ponas

gali išrodyti stebėtinais, 
ir mano paprastas medi- 
(o ne naprapatiškas, kaip 
išrodo) patarnavimas jo

h’ Gerb. “Naujienų” Redakcija:— 
Šeštadienio laidoj Jūsų gerb.

laikraščio tilpo apmokėtas ar 
neapmokėtas į skelbimą pana
šus raštelis, antgalviu “Padėka- 
vonė“, pasirašytas Petro Sub- 
linsko, 416 Hart St., 
III.

Redakcija (o jei 
skelbimas, tai biznio
turėtų žinoti, kad šitokios “pa
dėka vonės” gydytojui 
nedaro, o žemina jį.
Sublinskas nėra medikas ir jis
nežino kaip už vardyti tą ar kitą 
gydymo būdą, paprasti dalykai 
jam 
todėl 
kalis 
jam
kojos ligoj galėjo jam išrodyti 
stebėtina, bet jis buvo papras
tas, kokį ir bile kuris kitas gy
dytojas butų suteikęs. Kiekvie
no gydytojo pareiga yra gelbė
ti ligoj, todėl kas dieną mes 

j žemaičiui Aušra netinka todėl, vjsj turime tūlą ligonių skaičių; 
ne vieno nepaigydytume, 

valdė Aušrą, tai pašalie- žęnonės nustotų kreiptis į gy-

dabar yra visai kitaip. Ir 
dabar Pusžemaitis lygina 
rą prie karčiamos, tai jis 

pats tik karčiamos tėra vertas. 
__ 'Jei po karčiamas nelandytų, tai

Ar jus žinote, kad
A pskaitl iavimas svarbesnių ša

lių žemėje suteikiamas bilionais: 
Jungtinis Valstijos 204, Didžioji Bri
tanija ir Irlandija 70, Francija 58. 
Vokietija 80, Rusija 58, T 
Belgija 5.8, Ispanija 4.4, Nederlan- ____  __ _____ ______________ _
Ajus ^Mte,dl^^ tai Pusžemaitis ant sienų lipo'vojau ir kovdsiu

ir kreipiasi į gydytoją, kad li
gos nusikračius, nors gydyto
jui ne visuomet pasiseka ligą 
įveikti. Išgydymas ir neišgydy- 
mas nėra jokia naujiena. Kiek- 

ir tokių niekų nerašytų. | vienam gydytojui ir pavyksta
Tas pats Pusžemaitis nese- įr nepavyksta. Ir aš priklau- 

nai rašė savo organe, išgirdą- saU šitokių nestebuklingų, pa- 
m.vija vo, m*8 *‘sUrP»’ise party.” Bet ka- prastų gydytojų klasei ir neno- 
Ftalija 21’ da Naujienos rašė apie tokias'riu, kad kas mane girtų arba 
Nedcrian- “ipartes” ir kokia iš jų nauda,1 man dėkuotų. Aš visuomet ko- 

—j— 4“ prje§ įuos
yra mėgiami cigaretų rūkytojų per ir Vilny net špaltas prirašė vi-'gydytojus, kurie save reklamuo- 
nep™r£'HNK^^ saip tns "Partes” išgirdamas, |ja, todėl melaOiau, kad ateityj
susipažinti su’Helmarais šiandien. kad tai geriausias pasilinksmi- (niekas viešai manęs nerekla- 

ir muotų. Man smagesnė kritika 
O ir papeikimas, negu viešas pa-Skelbimai Naujienose 

duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

i nerėkia- 
nimas, kilniausias darbaš ir muotų. Man smagesnė kritika 

( kad visi turi taip daryti. O ir papeikimas, negu viešas pa- 
(dabar tos “padės” pasidarė ne-lgirimas, nes pastarąjį skaitau 
| ijegeros
kurioj nors “partėj” kokia mun- fesijoj.—Dr. A. Montvidas.

“brudas”. Turbut nepadoriu elgesiu gydytojo pro-

REIKIA vyrų .mokintis murinin- 
kystės ir pleįsieriavimo. Gausit 
darbą kol mokmšitės ir po išmo
kimo. Duodam. ~ įrankius. Išmokit 
būt “A Mastei- Builder”, vienoje 
didžiausių mokyklų Chicagoj.

Western Brleklaying School 
Operuojama kontraklorių

231 W. Grand avė., 
Prie L stoties

REIKIA lietuvių vyrų, gerai at
rodančių atlankyti lietuvių šeimy
nas. Real estate patyrimas pagei
daujamas, bet ne būtinai reikalin
gas. Suteiksime jums pilną kopera- 
ciją, garsinsime jus laikraštyje Nau- 
ienose kasdien. Tikrai gera proga 
uekvienam. Galima matyt nuo 
ki 12 vai. ryte.

Matykit Mr. Collins, 
Room 503

32 W. VVashlngton St.

10

LIETUV1Ų darbininkų, j 
dirbtuves, mechanikų, klerkų. 
Del specialio darbo tris vaka
rus į savaitę. Valandos nuo 7:30 
iki 9:30, arba nuo 8 iki 10. Ge
ra mokestis. Atsiųskit savo 

ir adresą.
1739 S. Halsted st.

Box 880

var-

$10,000 i MOTUS SALES- 
MENUI

Man reikia vyro padėti ves- 
pardavinėjimo organizaciją;ti 

gausit
GAUSIT ALGĄ IR KOMISŲ
Turi gerai įrodyti ir mkoėti 

gūrai pasikalbėti su savo tau-' 
tos žmonėmis ir įtikinti juos, 
kad jie žiūrėtų j jį kaipo j va
dovą. Atsišaukit nuo 10:30 ry
to iki 5:30 po pietų. Klauskite

F. LE MONN
Suite 1514, L’M N. La Šalie St.

REIKALINGAS virėjas vakar 
rais į restoraną.

Kreipkitės:
Wm. B. Yueius,

3241 S. Halsted st.

REIKALINGAS senas žmogus prie 
stubos. Kad nebūtų girtuoklis. Rei
kės malkų atnešti, anglių, pečių pa
kurti. 5415 So. Hoyne Avė., Republic 
8686, po 6 vakare.

PARDAVIMUI barbernė pigiai iš 
priežasties*kito biznio, yra ir pagy
venimo ruimaf. 4508 So. Honore St.

EXTRA! EXTRA!
Pardavimui bučerne ir grosernė; 

mainysiu į cottage ar loto, šaukit 
Tel. Bouievard 0668

SALDAINIAI
Tas pats savininkas per 5 metus. 

Moteris randasi ligonbutyj, turiu par
duoti tuojau. Kampinė krautuvė prie 
ęlevatorio stoties, labai geras biznis, 
5 metų lysas, reikia $2000 cash.

C. K. RAYMOND & CO.
127 N. Deflrborn St., Room 601 

frarms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

DEIMANTO OBUOLYS
Skink vieną iš tų, busi dar laimin

gesnis ir už tuos, kurie skynė 1 si
dabrinį, 3 auksinius, bet šitie daug 
gražesni.

200 akrų, juodžemio, dvariški bu- 
dinkai, gyvuliai, mašinos, labai pi
giai, ar mainysiu į namą. — 70 ak
rų dvariukas, gyvuliai, mašinos, 3500 
vaisinių medžių. — 60 akrų, puikus 
budinkai, juodžemis, labai pigiai, 
mainysiu ant namuko, — 40 akrų, 
puikus budinkai, gyvuliai, padargai, 
$2800, —• 56 akrai, geri budinkai ir 
gera žemė, $1000. THE ANDREKUS, 
Real Estate, Pentwater, Mich.

Real Estate For Sale
_____ Namai-žemig^Pardavimui

PARSIDUODA 7 kambarių namu
kas, gali gyventi 2 šeimynos. Vis
kas naujai ištaisyta, arti prie gat- 
vekari” ir patogioj vietoj.

w. HAYDEN BELL
Ed. W. Bakevičius vedėjas 

4336 So. Kedzie avė.
Tel. Lafayette 8600

BARGENAI

5800 S. La Šalie St., 2 augŠtų me
dinis namas, 2 flatąi ,6—7 kamba
rių, yrą vanos, elektra, gas heater 
ir vandens heąteY’iai.

1100 W. 59 St.. kampas Aberdeen. 
2 augštų medinis namas, 3 krau
tuvės, 1—8 kambarių fintai, 2 ka
rų garažas, yra elektra, vana.

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

PARDAVIMUI namas ir grosernė, 
yra 'gyvenimui kambarys iŠ užpaka
lio. 3339 W. 59th St.

$8500.00 Bungalow, 6 ruimų, visur 
aržuolo trimingai, karštu vėju šildo
mus, mūrinis, naujas, labai gražiai 
ištaisytas. 6830 So. Aberdeen St. 
Mainysiu j biznj ar automobiliaus.

5014 So. Western Avė.

PARDAVIMUI 2 aukštų mū
rinis namas, 5 ir 5 kambarių, 
vienų metų senumo, stiklo por- 
čiai, išcementuotas beismentas. 

1739 So. Halsted st.
Box 892

55 IR BISHOP STS.
6 kambarių medinė cottage, 

furnas šildomas, 2 karų gara- 
ž.as, kaina $5000. Waldron and 
Herliby, 1457 VV. 63 St. Repul> i 
lic 4654.

PARDUODU arba mainau 
ant cottage arba bungalow 2 
flatų plytų namą, karštu van
deniu šildomas; 2 atskiri boile
riai, geriausia transportacija. 
Telefonuokit Pullman 7994.

BARGENAS
Pardavimui 6 kambarių cottage, 

karštu vandeniu šildoma, 50 pėdų 
frontas, $500 įmokėti, po $45 j mė
nesi, kaina $7800. Savininkas. Atsi- 
šaukit po 6 vai. vakare. 4214 South 
Artesian Avė., Lafayette 4127.

Financial
Finansai-Paskolos

BE NUOŠIMČIŲ
Duodame paskolas nuo $100 iki $300 
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.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontrantus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,0Q0.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

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

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

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In 

Plumbing ir namų šildymo reikmenų.
2118 So. State St., Chicago, 111.

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

Tel. Cicero 130.

HOME
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus nnniiiH ir <lar»u Kilę reika
lingus pribudavojimus prie namy. 
Darau rakan<lus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterystės darbą. Taipgi jvedu 
apšildymą į namus. Bcikale atlikti 
viršpažyniėtus darbus kreipkitės 
“Naujienų” adresu:
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

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

ras patarnavimas, 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 AveM

Phone Lawndale 0114

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—£700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

GERBIAMI TAUTIEČIAI: —
Tie, kurie turite $100.00 turėtų pa

sinaudoti šia proga. Ji jums atneš 
geresnę ateitį ir didelius pelnus ne
tolimoj ateityj. Rašykite savo tautie
čiui tuojaus, jisai jus pasistengs pa
matyti ypatifikai. A. MILLER, 185R 
No. Bissell Street.

Educational
Mokyklos

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

International Barber Collcge 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

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

J. I. BRIEDIS
2846 Emerald Avė., Tel. Victory 7872

ŠOKIŲ MOKYKLA
Mokina visokius Šokius. Valandos 

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

2128 SOUTH HALSTED ST. 
(Pirmos lubos)

Garsinkitis Naujienose


