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J.V.avetariaibomdarduoja 
Nikaraguos liberalus

Redaktorius nuteistas už 
“piktžodžiavimą”

Laisvamanis Sterry už “dievy
bės užžavimą*' eina du mė
nesius kalėti

Britai susirūpinę bolševikų 
darbuote Arabuose

Kanadoj pasmerkta redakto 
rius už piktžiodžiavimą 

prieš Dievą”

TORONTO, Ontario, Kanada, 
kovo 16. — Laisvamanių laik
raščio Christian Enųuirer leidė
jas redaktorius Ernest Sterry, 

, kurs buvo apskųstas už “pikt
žodžiavimą prieš Dievą” savo 
leidiny, vakar prisaikintųjų po- 
sėdininkų (jury) 
kaltas, šiandie buvo 
baustas šešiomis 
dienų kalėjimo.

Be to teisėjas Coatsvvorth. 
paskyręs tokią bausmę, nu
sprendė, kad, atsėdėjęs kalėji
mo bausmę, 
de|X>rtuotas, 
Kanadoje jis 
liką metų.

pripažintas 
teismo nu- 
dešimtimis

[Pacific and Atlantic Photo]
Pagarsėjęs Londono Tower tiltas.

i-rj-rr.r—.___=

Svedy Norvegy arbitražo 
paktas patvirtintas

STOKHOLMAS, Švedija, ko
vo 16. — Pasirašyta Švedijos 
su Norvegija arbitražo sutar
tis, kuria karas tarp abiejų 
valstybių padaromas neteisėtu, 
abiejų kraštų parlamentų ta
po ratifikuota ir pasikeista.

Sprogimo fabrike šeši 
i darbininkai užmušti

DARBO LAUKAS
DEL STREIKO TEKSTILĖS 

z FABRIKAI UŽDAROMI

Jungtinių Valstijy aviato 
riai bombarduoja Nikara 

guos liberalus

Anglija susirūpinus dėl 
bolševiky darbuotės

Sterry dar bulų 
nežiūrint, kad 

gyveno jau šešio-

Palestina ne pienu medum, 
degtine teka

Dideli mūšiai ties Santa 
jum, Kinuose

WICHITA FALLS, Texas, ko
vo 16. — Iš 
praneša, kad ten 
Gasoline korporacijos 
įvykęs sprogimas, 
darbininkai buvę

Shamrock yra apie 
lių į vakarus nuo 
Falls.kolonijų ministeris ata- 

daugtnimo

TOUSTEPE, Nikaragua, ko
vo 16. — Nikaraguos liberalų 
valdžios jėgos paėmė Acoyapa 
miestelį, Chontales departamen
te, ir tebelaiko savo rankose 
Muy Muy, bet Tierra Zul, kurį 
jie buvo irgi paėmę, vakar bu
vo Diazo konservatorių valdžios 
jėgų atimtas atgal. Toustepe
taipjau yra liberalų rankose. turį

Jungtinių Valstijų karo aviu- kva, 
toriai nuolatos iš oro bomba r- į valdovą, sultaną 
duoja liberalų burius, tuo tarpu kurstydami jį. kad jis su savo 
kai kiti du Amerikos aeropla
nai laksto kaip žvjdgautojai.

Maskvos agentai kurstą Arabus 
sukilti prieš Britus žadėda
mi paramos

Biblijos skaitymo mokyk 
lose bilius atmestas

Britų 
kuojamas ' dėl i 
smuklių Jeruzolime

paė-Nacionalistų ' kariuomenė 
mus Pengpu; Čangas koncen
truoja jėgas

Shamrock, Tex., 
Columbian 

įmonei 
kurio šeši 

užmušti. 
150 my- 
Wichita

AVIATORIUS PAVOJINGAI 
SUŽEISTAS

LONDONAS, kovo 16. —Bri
tų vyriausybė vertė 1 ėdą Mas
kvos agentams dėl kėlimo 
riaušių Singapūre, 
tavimo Britų prekių Javoj. Da
bar 
kad

OKLAHOMA CITY, 
kovo 16. — Paskutiniu 
mu Oklahomos senatas

Britų agentai praneša, 
Egipto nacionalistai, kurie 
artimo^ kontakto su Mas- 
lanką naująjį Hedžazo 

Ibn Saudą,

Okla., 
skarty- 
22 bal

dei boiko- 3ais Pr’eš 17 atmetė bilių, ku
riuo reikalauta įvesti privalo
mą biblijos skaitymą viešosiose 
Oklahomos valstijos mokyklo
se.

50,000 gerai organizuotų ara- 
I bų pradėtų kampaniją prieš 
Britus Palestinoje ir Irake 
(Mesopotamijoje).

’ Maskvos agentai, aiškiną sul- 
' tanui Ibn Sandui, kad dabar 
esąs labai patogus laikas pra
dėti kampaniją prieš Britus ir 

PALM BLA(Jl, Ha., laimėti Arabijai laiavę. Arabai 
— Kažin kam palei- Palestinoje esą nepatenkinti 

“vai- Britų mandatu ir su noru pri- 
vietos sidėsią prie jo jėgų, tuo tarpu 

.kai didžiulė dalis arabų Irake

“Uncle Sam” bankro- 
tuojąs — negrai šoko 

atsiimt pinigų

kovo 16.
dus negruose gandą, kad
džia bankrutuojanti”, ------ Įftlucslij Puc jv JCK4, luv
juodukai šiandie apspito pašto, |<ai didžiulė dalis arabų Irake 
įstaigą ir ėmė urmu atsiimti esanti taip nepatenkinta kara

is laupomosios liaus Faisalo viešpatavimu, kad
i jie į Ibn Saudą žiūrėtų kaip į 
Į jų išvaduotoją, jeigu tik jis 
pradėtų žygius prieš Faisalą. 
kurį jie vadina “Britų valdinin
ku.” *

Agentai užtikriną, kad Tur
kai, kurie ką tik yra pasirašę 
naują sutartį su Busija, dary
sią visą kad padėjus Ibn San
dui, o Maskva mielai finansuo
sianti sultaną, aprūpindama jį 
ne tik pinigais, bet ir reikia
momis moderniškomis karo me
džiagomis, kurių beduinams vis 
dar trūkstą.

Jie nurodą, kad Anglija savo 
kariuomenei Šanhajuj, Kinuo
se. išleidžianti kas mėnuo pc 
5 mihonus dolerių ir todėl 
nesugebėsianti sėkmingai prie
šintis Ibn Saudo kariuomenei, 
jei ilgai nelaukdama ji pultų 
mandatines teritorijas.

Ar Maskvos emisarai turėjo 
pasisekimo, ar ne, kol kas ne
žinia, bet Britų karo, koloni
jų ir Inciijų departamentai 
pusėtinai tuo susirūpinę.

esą

Kalėjimai turėtų būt 
pakeisti ligoninėmis, 

sako Darrow

LONDONAS, kovo 16. — 
“Palestina, kur, sako, pienas 
ir medus tekėjęs, dabar, kai 
ją pradėjo valdyti Anglija, ėmė 
degtine ir alum tekėti.”

Taip pareiškė vienas parla
mento narys atstovų bute, po 
to kai kitas parlamento narys 
buvo padaręs kolonijų ministe- 
riui paklausimą, dėl kurių prie
žasčių žymiai padaugintą skai
čius patentų smuklėms Jeruzo
lime: vietoj trijų dešimčių 
penkių dabar leista laikyt 300 
smuklių.

ėmė 
savo pinigus 
kasos.

Vienas 
gas, pel
nęs savo 
nurimtų, 
džios pašto kasoj ir eitų namo, 
pagaliau ir pats pabūgo, kad 
“Uncle Sam” n esu bank rot uo
tų, ir stojo eilėn savo taupinių 
atsiimti.

senutis negrų kuni- 
porą valandų grande-' 
parapijiečius, kad jie 
paliktų pinigus val-

NEVV YORKAS, kovo 16. — 
Kalbėdamas čia vakar garsus 
Chicagos advokatas Clarence 
Darrow pareiškė, kad kalėji
mus turėtų pakeisti ligoninė
mis.

“Jei tatai nuo manęs - pri
klausytų,” sakė Darrow, “visa 
ką jury galėtų daryti, tai tik 
išspręsli: ar areštuotasis as
muo kaltas, ar nekaltas. Jo
kio bausmės paskyrimo nebū
tų. Jei kaltinamasis butų pri
pažintas kaltas, jis butų izo
liuotas ligoninėj po priežiūra 
išmintingų, tolerantingų, žmo
niškų vyrų ir moterų, kurie 
laikytų jį izoliuotą tol, kol jis 
butų išgydytas.”

Daug trokštančiu užim
ti budelio vietą

Kareiviai--žydai gaus 
Velykoms atostogų

kovo 16. 
davė spe- 
karinome*

VVASHINGTONAS, 
— Karo vyriausybė 
cialinių instrukcijų 
nes vadams, kad kareiviai žy
dai, kurie to norėtų, butų pa
leisti savo Velykų Šventėms 
švęsti nuo balandžio 15 iki 19.

Priėmė 8 vai. darbo mo
terims įstatymų

ALBANY, N. Y., kovo 16.—
Nevv Yorko valstijos t_____

KOVAI SU
DR-JOS 

BANDĖ

NUSIŽUDYMAIS
SEKRETORIUS 
NUSIŽUDYTI

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
kovo 16.— Priėmus nuodų (Min
dė nusižudyti Draugijos Kovai 
su
p-le Lily Schmidt. Ji pasveiks, 
bet 
vietą.

Nusižudymais sekretorius

už bandymą praras

MONTREAL, Kanada, kovo 
16. — Pasklidus girdams, kad 
dabartinis afic'ialinis budelis 
Arthur Ellis, kurs per pasta
ruosius dešimtį metų žudė m r- 
ties bausmei pasmerktus nusi
kaltėlius, žada pasitraukti, Ka- 
nados teisingumo departamen
tas dabar gauna daugybę pra
šymų iš žmonių, kurie siūlosi 
budelio vietai.

Britų filmų gamintojai 
konkuruos su Ameri 

kos “HOllywoodu

eina

KONTESTAS 
“NAUJIENŲ”

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

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

Meksika atmoka savo 
skolas užsieniui

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
16. —Meksikos vyriausybė pa
siuntė tarptautiniams banki
ninkams Nevv Yorke $755,«3OO 
Meksikos užsienio skolų daliai 
atmokėti.

Ekvadoras savo politi
nius tremia į Panamą
GUAYAQUIL, Ekvadoras, 

kovo 16. — Ekvadoro vyriausy
bė ištremia į Panamą keletą 
žymių ekvodoriečių, dalyvavu
sių pastarajame nepavykusia-

PAWTUCKET, R. Į., kovo 
16. —* Manville-Jenckes kompa
nija paskelbė uždaranti savo 
tekstilės fabrikus Woonsocket. 
Uždaromi fabrikai yra Sočiai 
ir Globė. Abiejuose fabrikuo
se dirbo apie 3,000 darbininkų.

Tuose fabrikuose buvo strei
kas. Kompanija mat vietoj 
keturiasdešimt aštuonių valan
dų darbo savaitės bandė įve.v 
ti vėl penkiasdešimt keturias 
valandas, bet darbininkai nesu
tiko ir paskelbė streiką. Dabar 
fabrikai uždaromi.

AMERICAN WOOLEN FAB
RIKAS UŽDAROMAS

ŠANHAJUS, Kinai, kovo 16. 
— Praneša, kad į vakarus ir 
žliemių vakarus nuo fcanha- 
jaus einą dideli mūšiai tarp 
kantoniečių ir fcanhajaus gynė
jo Čang Tsunčano jėgų. Tele
grafinis susisiekimas 
Nankino ir Pengon, 
provincioj, nutrauktas.

Kuomintanų spauda Pekine 
skelbia, 1 
mę Pengpu miestą, bet tos ži-į 
nios iš kitų šaltinių nepatvir-Į 
tintos. Manoma tečiau, kad 
Nankinas teks nacionalistų 
(kantoniečių) kariuomenei, o

i Pengpu yra toj pačioj geležin
kelio linijoj.

Čang Tsunčanas koncentruo
ja šantungo kariuomenę ties 
Sučau ir čangčau, tai yra ryti
nėj ir šiaurinėj Taihu ežero 
pusėj, darydamas pastangų ne
leisti kantoniečiams atkirsti 
ten geležinkelį.

WESTBURY, N. Y., kovo 16. 
— Jo aeroplanui nukritus že
mėn, pavojingai susižeidę Alek- 
sander Krapish, vyriausias Si- 

’korsky Aero Engineering kor- 
tarp poracijos pilotas. Jis nugaben- 

Anhvvey tas ligoninėn, bet vargiai begu 
pasveiks. •

TILTON, N. II., kovo 16.— 
American Woolen kompanija 
paskelbė, kad savo vietos tek
stilės fabriką ji uždaranti ne
ribotam laikui. Priežastis esan
ti darbo sumažėjimas. Vietos 
fabrike paprastai dirbdavo 
130 darbininkų.

MANILOJ SUSTREIKAVO CL 
GARŲ DARBININKAI

kad kantoniečiai paė-. pamišelis paŠOVČ pačią, 
sunp ir marčią

MANILA, Filipinai, kovo 16. 
— Vakar čia sustreikavo dau
giau kaip 1,000 cigarų darbi
ninkų. Streiką jie paskelbė pro
testui prieš pašalinimą iš dar
bo daugiau kaip keturių šim- 

, tų darbininkų, pareiškę fabrl- 
Vietos gyytntojas Wm. ^uvinįnj<arnSt ^a<| negrįšią 

darban, kol visi pašajihtieji ne
ims atgal priimti.

JOHNSTON CITY, III., kovo 
16. 
Bonton, gavęs proto pamišimą* 
pavojingai pašovė savo sūnų ii 
lengviau sužeidė savo žmoną' 
ir marčią, Pamišėlis po to bu- j 
vo pabėgęs, bet vėliau tapo su
imtas.

PRISIPAŽINO NUŽUDŽIUS
DU SAVO VAIKUS

Rusai gaminasi nuodin
gų dujų karui

LONDONAS, kovo 16. — Ka
ro ministeris Worthington-

Nevv Yorko valstijos senatas Lvans» kalbėdamas atstovų bu- 
beveik kaip vienu balsu priėmė Pasakė, kad sovietų Rusija 
keturių dešimčių aštuonių va- gaminantis daug daugiau nuo- 
landų daibo savaitės įstatymą dujų karui, ne kad bet
moterims. Prieš įstatymą bal
savo tik vienas senatorius.

BOMBA APDRASKĖ ARTIS
TŲ KAVINĘ

SAN FRANCISGO, Cal., ko
vo 16. 

bouiba. aprovus 
apdraskė vaizdingą vietos ar
tistų Mimi Imperato kavinę. 
Sprogimas, įvykęs naktį, išgąs
dino apielinkės gyventojus, bet 
niekas nebuvo užgautas. Dau
gelio apielinkės namų langai iš
byrėjo.

LONDONAS, kovo 16. — 
Konkuruoti su Amerikos filmų 
gamintojais, britai organizuoja 
savąjį “Hollywoodą.” Tuo tiks
lu jau įkurta “British Incorpo- 
rated Pictures, Ltd.” korpora- našauja: 
cija su $5,OOG,'.»O0 kapitalo. Ne-' 
toli nuo Londono bus pastaty
tos didelės moderniškiausios 
studijos.

APIPLĖŠĖ BANKĄ

SPRINGFIELD, Mo„

; kad bet 
kuri kita valstybė.

Sovietų vyriausybė ne
įsileido Britų kapeliono

LONDONAS, 
Gauta žinių, kad 
riausybė atsisakė įsileisti j

kovo 16. 
sovietų vy-

Ru-
Nežinia kieno padėta siją Britų legacijos Rygoj ka- 

stipi-mi pelionij, kurs iki šiol paprastai 
kas antrą mėnesį vykdavo į 
Maskvą ir Leningradą laikyti 
pamaldų nedidukėms ten britų 
kolonijoms.

JŽORH
Chicagai ir apielinkci federa

linis oro biuras šiai dienai pra-

Nori panaikint perse
kiojimus už “pikt

žodžiavimą”

kovo 
16. — Nuveikę panaktinį, as
tuoni banditai išsprogdino Bil- 
lings banko voltą ir paliego 
su $5,000 gyvais pinigais ir 
tarp $20,000 ir $30,000 Liber
ty paskolos bonų.

Didėjąs debesiuotumas; kar
tais gali būt lietaus; nedidelė 

(temperaturos atmaina; stipro
kas mainąsis vėjas.

i Vakar buvo nepaprastai šilta. 
.Vietos oro biuro rekorduose nė- 
Įra parodyta, kad kada nors 
Chicagoj butų buvus 
ta kovo 16 diena: 
termometrlas buvo 
71° F.

šiandie saulė teka 
džiasi 5:57 valandą, 
teka 5:20 valandą vakaro.

Londonas, kovo 16. •— 
Parlamento narys George Lan- 
sbury, darbietis, įnešė įstaty
mo projektą, kuriuo turėtų būt 
panaikinti visokį persekiojimai 
už “piktžodžiavimą”, už “here- 
zijas” už “bedievybę” etc.

UŽMIGO RŪKYDAMAS IR 
NETEKO GYVYBĖS

tokia šil- 
po pietų 
pasiekęs

6:00, lei- 
Mėnuo

ST. PAUL, Minn., kovo 16. 
—, Vietos pilietis Frank Foley 
atsigulė lovon cigaretę rūky
damas ir užmigo. Jis nubudo 
kai lova buvo liepsnoj. Nuo 
skaudžių apdegimų jis, nuga
bentas ligoninėn, netrukus mi
rė. . ,

SALT LAKE CITY, 
kovo 16. — Policija 

.vieną jauną moteriškę,

U ta h, 
suėmė 
Peter-

MIDDLETON, Conn., kovo'sonienę iš Murray, Utah, kalti- 
16. — Wesleyan Universiteto namą dėl nužudymo dviejų1 sa- 
Vleck observatorijos astrono- vo mažų vaikų.
mes, Dr. Stearns, surado nau- Į Tardoma ji prisipažino, kad 
ją kometą, bet dešimto dydžio ji pamilus kitą vyrą ir dėl to 
ir per silpnai žibančią, todei 1 norėjus nužudyti dar savąjį 
plika akim jos negalima matyti.! vyrą ir kitus du vaikus.
Ji pastebėta žalčio korsteliati-
joj.

Surado naują kometą

BOMBA SUDRASKĖ NAMUS!
TRYS ASMENYS SUŽEISTI

ŽMONA MIRĖ, VYRAS NUSI
ŽUDĖ PO TRAUKINIU

NEWPORT, Minn., koyo 16.
— H. Rose turėjo Chicagoj biz-

SAN ANTONIO, Tex., kovo nį. žmonai mirus, jis pasiėmė 
16. ‘— Praeitą naktį sprogusi' savo dvejetą vaikučių ir brolį 
bomba sudraskė vieno meksikie-(ir išvyko i Minneapolį. Del mir
čių namus, šeimininkė, Pnbla ties mylimos žmonos jis buvo 
Judias’ienė, ir jos du sūnus | labai susikrimtęs. Važiuojant 
buvo sužeisti 
būt mirtinai, 
jęs bombą įi
ma.

šeimininkė, L «—~ ..w ™  
ir jos du sūnus' labai susikrimtęs.

vienas jų tur ’ traukiniu, netoli nuo Newpor- 
Kas buvo padė- to jis šoko iš vagono prieš kitą 

dėl ko. nežino- iš priešingos puses bėgusį 
| traukinį, ir buvo sutriuškintas.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

i

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

1. NAUJIENOS duoda geriausių-patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas {eina 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

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

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

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



yrama ku
riems atsibosta 
paprasti cigaretai 
jie atsigrįžta prie 
IIELMARŲ ir su
randa tokius eiga- 
retUB kurių Ieško
jo. Gerumas ir 
u žs i ganė d ininias 
randasi tiktai 
HELMARUOSE. 
Tai n a t u r a 1 i s 
dalykas dėl 
HELMARŲ, nes 
jie yra Karalienė 
Žymiausių cigare- 
tų-

< nnrint vyrų
"terpta prie 
HELMARŲ km- 
dien. Kada naru 
jus irgi atsigrįsite 
prie HELMARŲ. 
Šiandien turėtų 
būti tas laikas.

Užsimušė plaudamas 
langą

Plaudamas langus trečiame 
augšte savo namo 107 N. Og- 
dt n avė., Stephan Klein, 55 m., 
paslydo ii’ nukrito gatvėn, už- 
simušdamas ant vietos.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Kas Veikiama Politikoj

Nužudė savo du vaikus
NValter Scholl, buvęs chi- 

cagietis real estatininkas, na
mely laukuose Gary, ind., ethe- 
ru nutroškino savo dvejetų vai
kų, Vivian, 8 m., ir Donald, 6 
m. ir paskui apie tai pranešė 
laišku savo pačiai Margaret, 
6037 Kenmore avė 
yra persi skyręs, 
jis kėsinsis ir jų 
ji dabar yra po 
žiūra.

su kuria jis 
Manoma, kad 
nužudyti, tad 
policijos prio

Keletu dienų 
I laišką nuo savo vyro, 
burgho kunigo sūnaus, kad jo 

I vaikai yra nužudyti namely 
13774 Vermont avė., Gary. IMi- 
cija rado namus tuščius, bet 
užrakintus. Ji paskaitė, kad 

I gal būt jis bandė pačių pasivi
lioti į tą namą ir paskui ban- 

I dyti jų prikalbinti susitaikinti 
įsu juo. Tik kada buvo gautas 
antras laiškas su pranešimu 
apie vaikų nužudymų ir kad

I jis pats mano nusižudyti, poli- 
I rija įsilaužė į ta namų ir klo- 
sete rado vaikų lavonus. Vaikai 
buvo numarinti etheru, veikiau
sia jiems miegant. Scholl pasi

ni ndavo tų namų kektų dienų 
atgal, bet niekas nematė kada 
jis į ten atvyko, — gal būt nak- 

| tj. Yra žymių, kad jis palūkėjo 
keletą valandų iki vaikai pasi
mirė, tada ir pats apleido na
mų.

Margaret yra antra jo pati ir 
vaikams ji yra pamotė. Kada 
jiedu persiskyrė, tai jis pasiė
mė savo vaikus ir atidavė juos 
auklėti savo tėvui. Nesenai bet-1 
gi jis vaikus išvogė iš Pitts- 
burgho mokyklos ir, kaip ma
tyt, atsivežė juos į Chicago. Jis 
pirmiau grūmojo nužudyti pa- 
Hų, vaikus ir save, nes gyvo I 
nihaas jam nesisekąs. Jis ar po
rų kartų yra sėdėjęs kalėjime 
už suktybes ir tos jo suktybės I 
buvo vyriausia priežastim per- 
siskirimo su pačia. Vaikus jis 
labai mylėjęs, bet policija spė
ja, kad jis iš susigraužimo dė
lei nesisekime gyventi pamišo.

atgal. J i gavo
I*itts-

2 vaiky užmušėjas
suimtas

kurisWalter Scholl, 32 m
Gary numarino etheru savo du 
vaikus'— sūnų ir dukterį, tapo 
suimtas 6153 S. Hermitage avė., 
kur jis buvo nusirendavęs ga
ražų savo automobiliui. Jis prie 
nužudimo vaikų prisipažino. 
Prisipažino, kad jis rengėsi ir 
pats nusižudyti, bet neteko drų- 
sos. B. to vienas kunigas at
kalbinęs ji nuo saužudystės. 
Scholl net ir savo revolverį

Sumokėjo $45,000,000 
taksais

Ghicagiečiai šiemet sumokėjo 
federalinei valdžiai taksais nuo 
pajamų (income tax) apie $45,- 
000,000, arba $6,000,000 dau
giau, negu praeitais metais. 
Kaip kitais metais, taip ir šie
met pridavusių savo pajamų 
apyskaitas paskutinę minulę, 
buvo labai daug.

PRAKALBOS
Temoje:

Musų Viešpaties 
Sugrįžimas

Ketverge, Kovo 17,1927
MILDOS SVETAINĖJ 

3142 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Pradžia 7:30 vai. vakare 
Kalbės S. J. BENECKAS 
Kas tik gyvas esate, bėg- 

kit ant šių negirdėtų pra
kalbų ! Rengia ir kviečia 

Tarptautinis Biblijos 
Studentų Susivienijimas

tikisi atsiekti 
lietuviams po-

ir pastačiau

Adv. K. Jurgelionis eina 
politikon

l’eko nugirsti ir patirti, kad 
musų žymusis veikėjas, litera- 

Į tas ir poetas pasiryžo darbuo
tis amerikoniškos politikos sri
tyje. Žingeidi! buvo patirti kas 
įį pastūmėjo eiti politikon, kų 
jis mano ir ko 
sau ir Chicagos 
iitikos dirvoje.

Nuėjau pas j j 
jam kelt tų klausimų, ir štai kų 
jis atsakė: “Kad ko geresnio 
atsiekus politikos srityje, Chi- 
?agos lietuviams pirmiausia rei
kia daugiau sutarimo, ir aš no
riu panaudot visų savo ir savo 
įrangų įtakų, kad atsiekus kuo- 
didžiausio vienodumo ir sutari
mo lietuvių balsavimuose. Lie
tuviai Chicagoje neperdaugiau- 
sia turi balsų, ir juos išmėty
dami j visas puses jie niekad 
nieko gero sau neatsieks.”

“Savo veikimui Tamsta pasi
rinkai demokratų partija, 
žingeidu: ar lai dėl principų 
ir dėl išrokavimų?” užklausiau.

“Ir dėl principų ir dėl išro
kavimų’’, atsakė Jurgelionis. 
“Kas dėl principų”, sako jis, 
“demokratų partija savo di
džiumoje man visuomet išrodė 
progresyvesnė už didžiumų re-

Ątstovavi-
sluoksniams rė

dą ilgiausia 
yra didžiųjų kapitalistų parti
ja, o d: mok ratų partija atsto
vauja paprastus žmones, tokius 
kaip ir mes

publikom) partijos.: 
me visuomenė 
publikonų partija

visi.

išrokavimų — aš 
kad su demokratų 
lietuviai i trumpųpartija mes

laikų daug daugiau atsieksime, 
argu buvo atsiekta per ilgus 
metus su republikonų partija. 
Aš pats gyvenu \vardoje, ku
rių pilnai valdo demokratai. Kai
po r. publikomis šitoj wardoj 
aš nieko gero negalėčiau atsiek
ti nei sau nei kitiems' Daugu-

BESKSĮi VAKARIENE muzikos

“MIRGOS” CHORAS

• Nedėlioję Kovo 20 d., 1927
Liet Tautiškos Parapijos Svet.

35th St. ir Union Ąve.
Pradžia 8tų valandą vakare

Įžanga 35 centai ypatai
Kviečiame visus gardžiai pavalgyt, pasilink

sminti ir visiems drauge pažaisti.
KOMITETAS

Didelis Kepurinis Balius
Rengia

LIET. TEAT. DRAUGYSTE RŪTOS No. 1

N edclioj, Kovo-March 20 dieną, 1927
MILDAŽIO SVETAINĖJE
2242 West 28rd Place, Chicago, III.

PrasidSa 6:30 vai. vak. Įžanga 50c

Gerbiami Draugai ir Draugės, ant šio buliaus bus priimami j 
Rūtos Draugystę be įstojimo veltui nuo 16 iki 35 metų, 'lai yra ge
ra. proga patapti rutiečiu. šis balius bus vienas i§ puikiausių. Kurie 
atsilankysite busite užganėdinti ir galėsite pasišokti prite geros mu
zikos. Užprašo RUTIKCIAI

dalyvauti.
Ii

NAUJIENOS

NAUJIENOS, ChicagO, UI.

ma Chicagos lietuvių taipjau 
gyvena demokratų valdomose 
wardose, Šitokiose \vardosc lai
kymasis su rcpublikonais eina 
tik ant nenaudos lietuviams kai
po tokiems. Gali būt, kad vie
nas- kitas politikierius dėl to 
gauna kokių mažų “loskų” iš 
republikonų partijos, bet lietu
viai iš to neturi nei garbes, nei 
naudos.”

Užklaustas ar jis norės būti 
išrinktu į kokį ofisų varde lie
tuvių, K. Jurgelionis atsake:

“Apie tai dar peranksti kal
bėti. Tečiaus tikiuos, kad su 
laiku busiu pakankamai kvalifi
kuotas siekti arba teisėjo arba 
kongresmano vietos. Ir viena
me ir antrame ofise galima bu
tų daug gero padaryti lietu
viams.”

K. Jurgelionis dabar dirba 
demokratų “headųuartery”, 
Sheiman viešbučio kambary 
113. čia jis organizuoja komi
tetų iš lietuvių veikėjų Deverio 
rinkimų kampanijai remti.

Reporteris Pupa.

Apiplėšė
šeši plėšikai puolė Kabo Cor-

729 Mihvaukee avė. ir pri
statę keliolika darbininkų prie 
sienos, atėmė $2,006, kurie bu
vo atnešti iš banko algas dar
bininkams išmokėti.

AČIŪ VIDURIUOSE
Phjllips Milk of Magnesia 

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit yartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rūgštumų, 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 saturatcd 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosų nuy viso
kių gasu. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimų viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 

malonesn is vartoti įiep.u 

soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekojc. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles II. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 187£: . ’

Ketvirtadienis Kovas 17, ’27

ATSIMINKIT

NAUJ
KONCERTAS

Kovo 27,1927
Wicker Park Svet

Didžiojoj svetainėje eis puikus ir visiškai naujas,

niekur negirdėtas ir nematytas programas, o mažojoj

svetainėje ,tuo pačiu kartu eis šokiai prie puikios

Durys atsidarys nuo 3:00 P. M

Programe dalyvauja: Kompozitorius Vanagaitis su

ir prof. Bunge su grupe įvairiŲ tautų artistų ir artisčių

— muzikantų

Dar niekad nėra buvę tokių parengimų kaip šis

Kviečiame visus Naujienų prietelius ir prietelkas

grupe lietuvių artistų ir artisčių — vietinių žvaigždžių,

N
kad

U

Bus

2040-46 W. North Avė

Kartu su koncertu

ŠOKIAI

Programas ir šokiai prasidės nuo 4:00 P. M
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Cleveland, Ohio
Nėjo j kūmus

“ŠIS YRA TAIP GERAS KAIP”-*-
Saugokitės pavojingo signalo! Kuomet žmogus sako, 
“šis yra taip geras kaip,”... jus galit huti tikras, kad 

yra vienas iš tų pigių.

IMITACIJŲ
to dalyko kurio jus ieškote.
Bet jeigu jus persitikrinsite, tai devyni sykiai iŠ dešim
ties imitacijoms.

STOKUOJA GERUMO —
bandykit vieną kitokių ryšių malt. PALYGINKIT jas su 
PI 'KITAN Malt dėl Skonio, Turtingumo, Stiprumo ir Pa
sekmių. Tuomet jus žinosite kodėl Puritan Malt yra 
populiariškiausia ryšis markele.

Pastatomas per

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

Bohcmian Hop-FIavored

PuriTah Malt
Patvirtina kad teikia geras pasekmes. Bandykit jį!

Kovo 2 d. SLA. 1 I kp. laike 
savo susirinkimą. Visą laiką su
sirinkimas ėjo tvarkiai, tik 
prieš pat galą įlindo .1. Mažeika 
ir pradėjo I I kp. prašyti i kil
nius. Esą, mes, darbininkai, 
susirinkime iš visų draugijų ii* 
arėm, kad reikalas ir 14 kp. 

užprašyti padėti pakrikštyti 
įaują šelpimo darbininkų drau
giją. Bet mes jau šelpėm Lie
tuvos darbininkus, taip ir 14 
kp. turi prie to prisidėti. Te- 
*iaus 1 I kp. suprato, kad tai 
bolševikų skimas ir nutarė ne- 
ddėti ir neiti bolševikams j 
kuinus; sako, jei jiei matys rei
kalo, tai patys suteiks pagelbą 
Lietuvos darbininkams, kokia 
bus reikalinga.

duos gerus vaisius. Sulyginus 
priešų darbuotę ir musų, mes 
laimėsime, musų darbas dvasi
niai kur kas našesnis, nes mu
sų pažangių lietuvių tikslas 
siekti mokslo žinių, tobulintis, 
kultūrintis patys save, nepavy- 
dant kitiems.

M. Kasparaitis.

i

areštuoti komunistai ir politi
niai kaliniai;

Mes j>areiškiame, kad skelb
sime griežtą kovą Lietuvos val
donams ir remsime visais gali
mais budais Lietuvos kovojan
čius darbininkus prieš Lietuvos 
klierikalų-fašistų tyronišką val
džią.

Protesto Rengimo Komitetas:
L. L. M. D.

B. J. Masiliūnas ir K. Dimša 
L. S. ir D. J).

Marcinkus, M. Shereikienė 
ir A. • Hentz 

T. M. D.
Masiliūnas ir J. Misevičia

F.

čia apsistojoTulam laikui 
artistas S. Pilka ir ketina Cle- 
velande pastatyti “Žemės Rojų”.

Kovo 12 d. čia lankėsi ir da
vė koncertą komp. M. Petraus
kas. .lis buvo apsistojęs čia pas 
)r. J. T. Vitkų.—U. Loža.

McsTvVaiikegano lietuviai, su
sirinkę į masinį susirinkimą, 
kuri sušaukė Sūnų ir Dukterų 
Draugija, Lietuvos Laisvės My
lėtojų Draugija, Tėvynės My
lėtojų Draugija ir Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
(?) 140 kuopa, vasario 13, 1927 
m., Liuosybės svet., griežtai 
protestuojame prieš Lietuvos 
Klerikalų-Fašistų valdžią.

Kadangi Lietuvos klierikalai 
ir fašistai ginklu nuvertė val
džią ir įvedė fašizmo viešpata
vimą nesiskaitydami su daugu
mos valia 
teises;

J. A. Damijonaitis, J. A. 
Buksas ‘ir K. Sabaliauskas.

“BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMU.

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

ir sutremdami jos

Racine, Wis.

Lietu vos fašizmas 
išžudyti darbininkų 
taipgi panaikinti jų

Smagiausia Kelione
LIETUVON IR ATGAL

Su Naujienų Ekskursija
Gegužio 21 d., 1927

LEVIATHAN KAMBARIUOSE
Su patyrusiu Naujienų palydovu, J. Jankum ir 
smagių - draugingų keleivių iš visų J. V. miestų; 
puikiais vaizdais padabintų

ERIE GELŽKELIU
Nedaro skirtumo kokiame mieste gyvenat, 

galit keliauti su Naujienų Ekskusija ir paraginti 
savo draugus. Mes sutvarkysime ir aprūpinsime 
visus Jūsų kelionės reikalus kaip ir Jūsų vietinis 
agentas.

Visi kviečiami kreiptis dėl informacijų tuojau.
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St., Chicago, III,
Del patogumo vartokit šį kuponą

Re jokių man į Hvaiumii j-raiau prisiųsti pilnas informacijas kas 
link keliavimo Lietuvon Naujienų Ekskursija.

Vardas ........... ....................................................................... „.........
Adresas ................................................... ............... ....................

.......................................... ............. --.............”................ ~.......................

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 89*2

3514-16 Roosevelt Kd. 
4% St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.
5 e i m—i——

Res. Phone Fairfax 9258 
Central 8213—8214

Forest Garfield Smith
ADVOKATAS

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

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

užsigeidė 
!vadus ir
organizacijas;

Kadangi fašizmo užviešpata- 
vimas reiškia Lietuvos biednuo- 
menei ir visai pažangiąja! žmo
nių daliai beteisę, nelaisvę ir 
politinį terorą (taip, kaip Rusi
joje. Red.); '

Kadangi šitokis fašizmo žy
gis yra despotingas, laužantis 
žmonių teises ir laisvę, nieki-

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

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.

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

Mes griežtai smerkiame tokia

A. L. T. Sandaros 35 kuopos 
lietuvių kalbos vaikų mokyklė
lė vasario 27 d., Lietuvių Sve
tainėj, buvo suruošus progra- 
mėlj ir šokių vakarą. Progra
mas pradėtas 3:30 v. p. p. iš
pildytas sekantis. Mokyklėlės
vaikai vaidino vieno veiksmo nantis pačios šalies konstituci- 
komediją “Užgavėnės”. Vaidy- ją ir užkariantis daugumai ša
us buvo šie: Marytė — Adela lies žmonių mažumos išnaudo- 
(iliebiutū, Magdelė — Vanda tojų fašistinių grobikų diktato- 
Vcciute, Kumpininkas, mūsos ir rystę. ;
kumpių atstovas — Stasys Glic
bas, Gavėnas - Vincas Vaitas; klierikalų - fašistų žygį ir reika- 
mergaičių būrelis — Ona (ilie-naujame: — 
bute, Edvyga Mikulskytė, Ro
žė Gličiai lė. Deklamuota šios 
eilutės: ‘‘Prie kapų senų tėve
lių” — Emilija Mikulskytė, 
“Žiema” Teresė čiapiutė, 
“Našlaitėlis’’ Lelija čiapiu- 
tė. Iš jaunuolių čion atsižymė
ję ir žinomi kaipo komikai, 
Vincas Vaitas ir Damauskas at- 
’iko anglų kalboje juokingą 
dialogą. Dainuota ir dainos. 
Mokinių mergelių choras su
dainavo: “Atneša dūdas kuku
lių viedrą”, “Kukutis” ir “Kati
nas”. Viešnios kenoshietės se- 
tutės Vanda ir Adolfina Rada- 
vičiulės dainavo Vanda ang
lų kalboje dvi juokingas daine
les, o Adolfina 
tave” ir 
me viešnioms už prielankumą 
ir liekame dėkingi. P-lės Rada- 
vičiutės savo gražiai skamban
čiomis dainelėmis palinksmino 
mus šį syk ir ateityje žadėjo, 
j?i nebus užimtos, atsilankyti į 
antrą mokyklėlės ruošiamą va
karėlį. Manoma vaidinti dramą 
“Velykų Sapnas” prieš Velykas. 
Užbaigus programą, tęsėsi lie
tuviški šokiai iki 8 v. v., po to 
vieši šokiai, į kuriuos jaunimo 
skaitlingai susirinko. Atmokė
jus rengimo išlaidas, pelnyta 
$13.17. Ant programų nedaug 
publikos buvo, suėjo tėvai, ku
rie vaikus leidžia mokintis, nes 
tą pačią 
rengimas 
Turners 
publikos 
prie mus 
dvasioje dar pilnai nepribrendę. 
Romos reikalus remia visu glė
biu, gi patriotinius savo būti
nus reikalus tik kaip kada, pri
puolamai. Nežino, kad Romos 
trusto kiaurą maišą negalima 
pripilt, vienok pilia jį be ato
dairos, užsimerkę. Musų tikslas 
kilnus —■ lavinti čia augusį jau
nimą lietuvių kalbos; pamatai 
stiprus ir platus kaip visa lie
tuvių tauta, dirvonų daug, dar
bo nemažai, į išdirbtą dirvą 
diegiame diegelius. Tie jaunuo
liai, kad ir maži, jauni, Lot yra 
vilties, kad užaugs, sužydės ir

Kad butų panaikinta mirties 
bausmė visiems Lietuvos darbi
ninkams (ar tik darbininkams? 
Red.) ir tinkamai nubausti tų 
keturių nužudytų darbininkų 
žudytojai už tokį kruviną dar
bą;

Kad kuogreičiausia butų pa
leisti iš kalėjimų visi fašistų

Ak, myliu
Nemunas”. Ačiuoja-

dieną buvo kitas pa- 
— katalikų jaunimo, 
Hali. Ten, girdėjau, 
buvę daug, — mat 

lietuviai lietuviškoje

Trynimas 
Pagelbsti

Trynk tą pačią vietą kur 
skauda I

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

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

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

35č.—vaistinėse—70c.

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

Brooklyn, N. Y.

DENNIS 
BACIUS

Augštos r ų
Sies siuvėjas
Siutai daromi 
i n t orderio.

Valomo, 
Dažome, 

Prašiname
2005

Janalport Av.
Phono

Roosevelt 20G1

41.000,000
užmokėjome kad

sustabdyti
Šalčius

Užmokėjom $1,000,000 už Hill’s Cas 
enrn-Brotnido-Quinino dėlto, kad tai go
riausias ifirastas būdas gydyt Haitį 
Hill’s sustabdo finlfj j 24 valandas. Jh 
Hiilniko gripą į 3 dienas.

Veikia pilnai. Netik sustabdo Haitį, 
bet Minėtu lauk jo nuodus. Paliuosuojn 
vidurius — snvikrina visę, kūnę. .lis su 
tveria spėkę. atgaivint jūsų gyvenimą.

Šaltis dalykas rimtas. Kasmet ifi Šal
čio priežasties įtoirfita virS 150,000. Pra
dekite ir jūs kartu sn finlviu. Neleiski
te jam jsiKibti. Sulaikykite jj su Hill’s. 
Turėkite po ranka. Kuo greičiau ;jūf 
pradėsit, tuo greičiau Šalčiui bus galas. 
Visos nptlekos parduodu ITill’s.
Tikrai Gauk Kaina 30c

UININE
Raudona Dežė^OMtf^ su paveikslu

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas

A K USER K A
3252 So. Halsted St.

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

Viršuje Universal
State Bank

Tel. Lafarette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Jonfinemom reikaluose patarnau
ju n-iinuose arba ligonbutyje. Mo
torini* ‘.r merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutarti).

4120 So. Kichmond Street

Patyrusi gydytoja ir akuščiė 
Naprapatū

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

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

8823 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKA/A* 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 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.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 53# 
Tel. Central 6890

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

Garsinkitės Naujienose

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyja 
Roortf 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
' 77 W. Washington St. 
Cor. Washington and Clark 

Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

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 Kepublic 9600
I—.................... —

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktą 
Vedėjas visų teisių

ADVOKATAS
11 S. La Šalie SU Room 2061

Te. Randolph 1684—Vai. nuo 9-6

Vakarais
8241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

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

3

Mrs. MICKKIEViUZ-VIDIklENE
AKŲSERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvė* 

Tek Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyb 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

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

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

■ 11 ■ —-- ■■ ■ ■
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akių įtempimą, ir galvos 
skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare. 
Nedėliomis nuo JO iki 1. (

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679 ----------------—— .. ..

Phone Pullman 0621 
Ką tik grjžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedelioj 10 iki 1

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

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

Ofiso Phone: Humboldt 5853 
Res. Phone: Humboldt 7408 L---------------- ■■■■>

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0394

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
nų, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomie nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 8200

«-DR. HERZMAN
-Iš RUSUOS-

Gerai lietuviams žinomas por 16 
metų kaipo patyręs lydytojas, 
chirurgas ir akuieris.

Gydo staigias ir chroniikas 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 8L

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

Dienomis i Canal 
8110. Naktj

South 'hore 2288 
Boulevard 4186

8235 So. Halsted St
Vai.: 9—10 iiryto ir po 8 v. V.

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonaii Canal 1912 
Naktinis Tai. Fairfaa 8858

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

Optemestrist 
Boulevard 6487 
S. Ashland Av.

805 E. 47th SL 
Kenwood 1751

----
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orderiu kartu su užsakymu.

BE REIKALO PLŪSTASI

Chicagos Marijonų organas ėmė iš visų pajėgų plū
sti “Naujienas”, kam jos išreiškė nuomonę, kad piktada
riai, bomba išdraskiusieji “Lietuvos Žinias”, galėjo būt 
klerikaliniai fašistai, kurių Įkvėpėjas yra kun. Krupavi
čius. Be reikalo jisai burnojusi.

Viena, yra neužginčijamas faktas, kad klerikalinių 
fašistų Lietuvoje esama ir kad jie kriminaliais darbais 
užsiima. Pereitą pavasarį, neužilgio prieš Seimo rinki
mus, visoje Lietuvoje buvo paskleisti lapeliai, kurstantys 
prie žudymų ir padegimų, ir po tais lapęliais buvo pasi
rašęs koks tai “fašistų komitetas”. Policija vėliaus suse
kė (langiaus, kaip šimtą žmonių, dalyvavusių tų krimina
lių lapelių skleidime, ir pasirodė, kad jie visi yra “krikš
čionių” bloko — darbo federacijos, ūkininkų sąjungos ar
ba krik. dem. partijos — veikėjai arba nariai.

Prieš tuos piktadarius buvo užvestos bylos Lietuvos 
teismuose, ir kai kurie jų jau buvo nuteisti j kalėjimą. 
Kitų kaltįnamųjų bylos butų taip pat atėjusios, jeigu ne 
gruodžio 17 d. “pučas”, kuris pastatė fašistus prie val
džios.

Antra, yra tai}) pat faktas, kad kun. Krupavičius Sei
me (dar prieš perversmą) pasisakė esąs fašistas. To ne 
gana. Jisai iš Seimo tribūnos tarė šitokius žodžius:

“Mes savo priešus šaudėme ir šaudysime!”
Ar asmuo, kuris šitaip kalba Seime, nėra fašistinių 

piktadarių įkvėpėjas?
Ir ko dar čia tas Chicagos klerikalų gramofonas tau

zija apie “gėdą ir “sąžinę?” Jeigu jisai galėjo gėrėtis tais 
Lietuvos armijos karininkais, kurie su revolveriais ran
kose drįso užpulti nakties metu savo vyriausią vadą, Res
publikos Prezidentą; jeigu jisai galėjo garbinti Antaną 
Smetoną už tai, kad šis, sumindžiojęs savo, kaip Seimo at
stovo, priesaiką Valstybės Konstitucijai, atsistojo prieša
kyje smurtininkų, nuvertusių teisėtą Lietuvos valdžią, — 
tai jo plepalai apie “dorą” ir ‘sąžinę” yra tik veidmainio 
maska!

LIETUVOS “LAISVĖ”

“Naujienose” pereitą pirmadienį buvo įdėtas keleto 
Lietuvos profesorių ir šiaip žymių visuomenės darbuoto
jų memorandas Smetonos-Voldemaro valdžiai, įspėjantis 
ją, kad Lietuvai grasina pražūtis, jeigu nebus atsteigtos 
normalės valstybinio gyvenimo sąlygos. Bet Lietuvoje tas 
memorandumas neleista paskelbti spaudoje.

Tik-ką atėjusiame “L. Žinių” vasario 26 d. numeryje 
1-am puslapyje įdėta stambus antgalvis: “Profesorių me
morandumas”, bet tai ir viskas. Nė memorandumo teksto, 
nė pavardžių žmonių, kurie po juo pasirašė, nėra. Cenzo
rius suėdė.

Lietuvos konstitucijoje, “Dievo visagalio vardu” pa
skelbtoje, randasi punktas, gvarantuojąs piliečiams žod
žio ir spaudos laisvę. Bet ką reiškia “visagalis Dievas” to
kiems ponams, kaip Smetona ir Voldemaras, kurie kry
žium prisiekia, o paskui savo priesaiką sutrempia!

GAL PARVEŠ PYRAGŲ

Kauno laikraščiai praneša, kad apie pabaigą vasario 
“mėnesio išvyko Paryžiun “su speciale misija” p. Marty
nas Yčas ir J. Vailokaitis.

Tai du Lietuvos milionieriai ir bankininkai, kurie 
prieš karą nieko neturėjo, o dabar valdo dvarus, fabri
kus ir ... ministerius.

Po gruodžio 17 d. “pučo” juodu, tur būt, vėl vartosi, 
kaip inkstai taukuose. Bet bėda, kad iš Lietuvos mužiko 
ir rankpelnio jau daugiaus nekiek tegalima išsunkti. Ten
ka ieškoti naujų pelno šaltinių.

Su Anglija Smetonai susitarti nepasisekė. Vilnių, ne- 
pardavus Londone, reikia pasiderėt su Paryžium. Gal čia 
Kauno diktatorių prekėms kaina aukštesnė?

Jei demokratinė valdžia Lietuvoje butų pasilaikius 
ilgiaus, tai Yčui su Vailokaičiu butų reikėję atsiskirti ne 
su vienu savo dvareliu. Pernai metais jų dviejų nosys jau 
beveik žemę siekė. O dabar — “specialiai misijonieriai” 
tarp Kauno ir Paryžiaus!

Užsimokėjimo kaina)
Chicagoje — paltu:

Metama____—___ .______- $8.90
Pusei metu___________ —— $4.9$
Trims minusiam*__________ 2.90
Dviem raineliam*______— 1.6$
Vienam miuaęlui .71

Chicagoje per naiiotojas:
Viena kopija -_________ ___ — $r
Savaitei--- --------------------------- 18c
Minėsiu!__________ —________75c

Literatūra
Audrų žodžiais Lietuvoj pra

dėjo pusti “Keturi vėjai” skelb- 
diuni karų, “šalin surūgęs tau
tinis romantizmas, šalin ane
miškas simbolizmas,” šaukia 2 
Nr. Porodo, juk jau kairieji mė- 
nininkai lipa iš lopšio keldami 
kairiąja kojų. Dieve, padėk ir 
balamutams! — sako susitrau
kę kuniginiai ir kiti šypsančių 
lupų ir lytiškos nuotaikos žino
vės. Bet kaip šie metę manda
gumą ir nesižegnoję prakeikė 
senovės musų “garsenybes”, ke
letą parnografijos aforizmų įdė
jo į savo sterbles, tat senasis 
musų Parnasas atsikvošėjo. Se
niai visuomet eina senu keliu. 
.Jų ir dvasia paseno. Ir štai K. 
Biknis, Rimydas A., Juozas 
žengė, Petr. Tarulis, Faustas 
Kirša, J. Petrėnas, Tysliava ir 
kt. pradėjo rausti meno šiukly- 
nu naujų plentų į tikrybes Par
nasų, kur ant aukuro jau užme
tė keletą parnografijos eilių. 
Parnografija gi — nėra menas. 
Jeigu sakinį adverniškai pasa
ko, ar beprotiškai — taip pat 
nėra menas. Taip sako seniai. 
Patvirtina jaunimas. ’Tik daug 
kam galvon įsmenga mintis! 
juk iš tikrųjų senas literatūros 
menas beveik susmirdęs. O čia 
vakaruose visur nauji keliai: te
atras, kino, radio, poezija ir tt. 
Jau pasauliui nusibodo senovės 
klasikai su peiliais rankose, su 
ašaromis sterblėse iš aristokra
tijos bangavimų. Ir aristokra
tija su savo literatūros skoniu 
beveik išnyko. Ir papročiai kei
čiasi. Bet kaikurie musų “geni
jai” nusitvėrę dausų žvaigždę 
gieda jai himnus. Ir štai, “Ke
turi vėjai” interpeliacijos keliu 
iškelia Putinui klausima, kad 
jis atsakytų koks gorseto nume
ris jo žvaigždei, kokios kojos, 
sijonas, o akys sako spręsdami, 
turbut, žydrios. Putinas matyt, 
to nesitikėjo iš “naujadarų”.

O. J. Petrėnas paėmęs radio 
dūdą skelbia pasauliui:... “Ita
lijos menininkas Murinėti gar
siuoju savo naujos s estetikos 
manifestu šiam judėjimui davė 
pradžia. Buvo paskelbtas ka
ras klasikams - genijams, kurie 
savo didybe pripildė Italijos 
orų, kurie savo majestotingumu 
slėgė gyvuosius”... Ir sugavęs 
naujų vėjų iš keturių Marineti 
paskelbi obalsį:... “gyvenimas 
gyviesiems, bet ne įnirusiems, 
nors jie butų ir didi žmonės.”

Kiekvienas žingsnis pirmyn 
įdomus ir sveikintinas, jei jis 
pakeičia senovės stabus, jeigu 
burnon įdeda ką nors naujo. Bet 
yra daug ydų ir musų kairieji 
menininkai vis dar lopšy tebesi- 
linguoja žiūrėdami į nuogas 
praeivių kojas* krūtis ir kitas 
‘deginančias” vietas. Kai kada 

žodis-kitas spiria į sukempėju- 
sias stovias, kurios virsdamos 
griebiasi “šiaudo” asmeny Jakš
to ir kitų, kuriems atvesdamas 
mūzas gerai jas į ragažę suvy
niok, kad neišlystų nuoga iki 
kelių koja, o apsaugok, Viešpa
tie, kad nepasirodytų krūtis, 
nes tuomet jis nusispiaus ir 
amen naujajam menui. Jis da
bar gieda tokią giesmę. Tik Tu
mas giria, giria — žiūrėk ir be
peikiąs “deimančiukus”. Galų 
gale pasirodo, kad kunigų 
plunksna turi trauktis iš naujo
jo pasaulio meno ar politikos, 
nes sutano nebeįprausi tamp
riais plyšiais.

Darbo žmonės gali sveikinti 
naujus žingsnius, nes menas 
kairėdamas eina gyvenimam o 
ne pliiduriuoja virš galvų nepa
siekiamas. Tokia yra nauja 
malda Parnasui, tik naujieji 
maldininkai nebesilenkia nė 
prieš vieną. Menininkų žodžiai 
stojasi kunu ir reikalau
ja savo dalies.

Janonio paminklai. Kauno 
miestas Nemuno pakrantėj vie
ną gatvę pakrikštijo Janonio 
vardu. Bet dabar “šventieji” 
visomis keturiomis stengėsi nu
imti — pakeisti kitu vardu. Mo

tyvuoja, kad tatai buvęs saužu- 
d.a, “nežymus” poetą ir tt. Bet 
darbo žmones jis tik vienas bu
vo pradedąs apdainuoti. Ir štai 
mirusio žodžiai:

“Minėkit ne pragaištį, mirtį, 
kapus,

“bet kovą, vien kovą be galo; 
“geresnio paminklo didvyriams 

nebus,
“kaip vykdymas jų idealo.”

Gamtos mokslų filosofija. 
D-ras J. Kairiūkštis. Straipsnių 

rinkinys pasaulėžiūrai kurti 
1926 m.
Galų gale pradėjo rastis kny

gučių gamtos mokslu akimis 
žvelgti pasaulin. Ten daug kas 
padalyta iš tyrimų davinių, vi
sa eksperimentais paremta. Bet 
gerokai apsidžiaugiau, kad ne
bėra inkvizicijos, spirgintų 
“šventieji” Kairukštį ant lau
žo! Kademų recenzija pasmer
kė jį galutinai. Religijai nė ei
lutės neskirta vietos. Vis šalti 
faktai apie materijos problemą, 
gyvybės problemą, žmogaus kil
mę, sielą, dorovę. Ir kalba, juk 
žmogus evoliucijos keliu ir že
mesnis gyvūnų išsirutuliojo, 
siela (protas) tampriai surišta 
su kūno funkcijomis, ir jei už
daryti kraujo takus į smegenis 
ir sielos nebėra. Šis klausimas 
daug susilaukė prakeikimo ir 
dar jo atgarsiai nenutyla slan- 
kiodami klebonijų šlaitais. Tik 
atvėrus slaptąsias duris, pasiro
do, juk ir krikščionys tam tiki, 
tik nori savo kurpalį dar palai
kyti.

Darbo žmonės laukia dar 
daugiau knygų, kurios senovės 
prietarus iššluotų iš visų kam
pų. —- Tindi-Rindi.

Įvairenybės

Moterys kariautojos
Senovės graikų padavimuose 

daug vietos skiriama amazo
nėms. Tai moterys, sudariu
sios vien moterų apgyventas 
valstybes ir, savo karalienei va
dovaujant, kruvinai kariaujan
čios su vyrais.

Pagal llerbkliaus' legendą, 
amazones gyveno Kapadocijoj, 
Fermodono upės pakraščiuose, 
šiaurinėje Juodosios juros pu
sėje. Kad palaikytų savo “mo
terų visuomenę” trumpam lai
kui kai kurios jų santykiavo su 
gretimų valstybių vyrais. Au
gindavo tik dukteris, o nauja
gimius berniukus tuoj žudyda
vo. Kaip rašo graikų rašytojas 
Diodoras Siknlksas, gyvenęs 
pirmame šimtmetyje po Kris
taus gimimo, kad geriau butų 
valdyti lanką ir vilyčias, ama
zonės savo paūgėjusioms duk
terims išdegindavę krūtis. Vo
kiečių archeologos Fridrichas 
Bayeris, ieškodamas senovės pa
likimų Kazbeko kalno apylinkė
je, iškasė daug daiktų ir gink
lų, savo išvaizda ir padėjimu 
karstuose aiškiai tikrinančių, 
kad priklausė moterims.

Vienas garsiausių senovės 
tyrinėtojų, Garus Sterne, rem
damasis legendomis apie ama
zones ir jas patvirtinančiomis 
iškasenomis, paskelbė net nau
ją teorija, esą senovėje turėjo 
būti valstybių, išimtinai mote
rų valdomų. Tai tvirtina ir 
kai kurie arabų rašytojai. Ta 
tuski apie amazones taip 
rašo: “Visi vyrai pas jas — 
vergai?’

Garsus arabų keliauninkas 
Ibraimas Jacub rašo, kad “į va
karus nuo Bus yra moterų mies
tas. .Jos gyvena iš laukų, ku
riuos apdirba vyrai vergai. Su 
vergais- turi vaikų. Berniukus 
žudo. Jodinėja ir kariauja.”

Bet ne vien tik pietų šalyse 
gyventa amazonę. Gyvenęs XI 
šimtmety po Kristaus gimimo 
vienuolis Adomas iš Bremeno, 
rašydamas bažnyčios istorijų, 
gale veikalo pažymi, kad Balti
jos juros pakraščiuose gyvena 
“vienų moterų tauta”, labai ka
ringa ir nepaprastai narsiai gi
nanti savo teises ir teritoriją.

Objektingasai mokslas dėl tų

[Pacific and Atlantic Photo]

George F. Porter, Chicagos 
milionierius, kuris nusižudė va
sario 23 d. Priežastis — silpna 
sveikata.

legendų apie amazones leido ke- 
l tą galimumų. Pavyzdžiui, vo
kiečių tyrinėtojas Bachofen 
spėja, kad legendos apie ama
zones yra pirmykščio visuome
ninio susitvarkymo palikimas, 
kada “motinos teisės” viršijo 
“tėvo teises” ir kada —kas ir 
šiandieną matoma pas kai ku
riuos laukinius- žmones— mote
ris buvo daug stipresnė, ener
gingesnė ir darbštesnė už vyrą.

Bet vis dėlto, visi tie padavi
mai apie amazones yra migloti, 
neaiškus. Mums aišku tik vie
na, kad ir musų laikais daugu
mas moterų yra ne mažiau ka
ringos, negu amazones, ir jei 
ne kariauja su vyrais- kardais, 
lankais ir vilyčiom, tai kariau
ja ir nugali gražumu, grakštu
mu, gal kai kada ir gudrumu.

Dar pajauninimo būdas
Žmogus, sugebėjęs aprėpti 

pasaulio turtus, įkinkyti sau i 
darbą gamtos jėgas, išrasti 
pragariško stiprumo ardomąsias 
priemones, įstengti matyti kas 
penkių milionų šviesmečių at- 
stumoje yra, vis tik dar neį
stengė išrasti tinkamo budo 
savo gyvybei pailginti. Nors ir 
labai sopai tuo rūpinasi, tačiau, 
praleidęs keliasdešimt metų, 
neišvengiamai turi mirti. Mir
tis gyvybės galas. Tik tas gy
vybės nebrangina, kas savo 
gyvenime sutikęs didesnę klintį 
pasiduoda desperacijai ir, protui 
aptemus pats nutraukia gyvy
bes ryšį, šiaip kiekvienas gy
vybę brangina ir nori kuo il
giau gyventi. Suprantama, kad 
geriausias žmogaus gyvenimo 
laikotarpis tas, kuomet jis yra 
jaunas, kupinas jėgų ir energi
jos. Tačiau lyg tyčia šis jau
nystės laikotarpis būna gana 
trumpas.

Nesant galimumo gyvenimas 
pailginti, tai ar negalima butų 
dirbtinu bildu pasenus pajau
nėti. Esmėje butų tas pats 
klausimas ir kaip jau buvo savo 
laiku rašyta, paskutiniuoju me
tu įvairių specialistų atsidėjus 
sprendžiamas. Ligi šiol tuo 
atveju daugiausia pasisekimo 
turėjo prof. šteinachas, kuris 
pastebėjo, kad operacijos keliu 
jdčjus jaunesnio sėklines liau
kas senesniam, šis pa jaunėja. 
Mėginimai nuo gyvulių perkel
ta ant žmonių ir nemaža senių 
pajauninta, tačiau visa nelai
mė, kad tas pajauninimas ne
ilgai trukdavo. Antra bloga 
šio išradimo pusė ta, kad tai 
šiais laikais per daug butų 
žiauru, nes senasai neilgai ga
li džiaugtis gauta jaunyste, o 

jaunasai, atidavęs senajam 
vo kūno dalelę, nelaiku pašėl 
ta ir sunyksta. Del šių priežas
čių šis pajauninimo būdas pra
džioje labai buvęs garsus,» da
bar pradedamas primiršti. Ta
čiau pajauninimo klausimas 
nenustoja svarbumo ir jį spren
džia nemaža įvairiose šalyse 
žinovų. Pažymėti vertas vieno 
Vienos daktaro Doperelio išra
dimas žmogui pajauninti. Tam 
tikslui Dopelrris vartoja tam 
tikrą vaistą, vadinamą fenoh», 
kuriuo sutepus nervų susikry
žiavimo centrus ir gretimuosius 
kraujo indus žmogus paj nulie
ja. Matyti, kad šis būdas ne
blogesnis už Steinacho išrastąjį, 
nes daug kas naudojasi Dopele- 
rio pagalba pajaunėti.

Rašąs telefonas

Ne visada tingėjimas turi 
vien tik blogas puses. Daugelis 
išradimų padaryta tingėjimo 
dėka. Įkiri žmogui koks nors 
vienodas mechaniškas darbas, 
nusibosią monotoniškai kartoti 
tą patį judesį ir kyla mintis, ar 
negalima kokio nors prietaiso 
pagalba viso to nusikratyti. La
bai dažnai, nors ne iš karto, ta
tai pavyksta. Panašiai atsitiko 
su vienu švedu, kuris turėjo 
tokį verslą, kad daug laiko tek
davo kalbėti telefonu. Kadan
gi tasai švedas nebuvo mėgėjas 
ilgai prie telefono sėdėti, tai 
grįžęs dažnai gailėdavosi, kad 
pasivaikščiojimas- perbrangiai 
kainavęs. Nenorėdamas keisti 
savo nusistatymo, tasai švedas 
pradėjo galvoti, kaip savo dar
bą sutvarkius, kad be kito pa
galbos nereiktų tiek ilgai prie 
telefono sėdėti. Kitos išeities 
nebuvo, kaip išrasti tokį tele
foną, kuria nesant namie, ga
lėtų užrašyti visa, kas- skambi
no ir ką sakė. Ilgai dirbo to
kį aparatą, bet galų gale vis tik 
pasisekė sumanyto tikslo pa
siekti. Čia išradėjas ir sėdi prie1 
išrastojo aparato. Žinovų nuo
mone, aparatas nors ir nevisai j 
tobulas, bet gana tinkamas 
naudotis praktiškam darbui.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3164 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. BIEZIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Kezidencija: 3114 Weat 42nd SI. 
Tel. Lafayette 4988 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare 
4608 S. Ash|and Avė., 

Netoli 46th St. Chicago, 111.

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

rz i J I nuo 9 iki II vai. ryloj 
Va/and03\ nuo 6 iki 8 vaj. vakare

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St 
Chicago. UI. 

Tel. Boulevard 2160 
— Valandų* — 

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

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dantistas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas tteinlock 2615 ■,

PRIPAŽĮSTA 
KOSULIO' 

gyduolė 
per47melus
J^osulis yra pavojingas.

Neužleiskit jo. Seve- 
ra’s Cough Balsam leng
vina kosulius jau 47 me
tus. Malonus... grynas. 
Saugus vaikams... ir senes 
niems. Dusinannnti Skre
biai tuoj prašalinami su 
bevera’s Cough Balsam. 
Gaukit 25c ar 50c bon-Į 
kūtę iš aptiekos.

W. F. SEVERĄ CO. C«dar Rapida, Iow*
Krūtinis ir Galvos šalčiams 
Imkite Severą’s Cold Tablets f

n paišam

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. III.

Tel. Boulevard 3669

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

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

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru‘ 
pių ir šeimynų 
Musų SpeciaB- 

ikumas.

3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

DR. L E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

A. MONTVID, M. D
1579 Milwaukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8638 

Ultravioletinė iviesa ir diathermia

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

Tel. Lafayette 4146
, l nuo 9 iki 11 v. ryto Vaidos ] nuo 6 ik. 9 vaI. v;k.

r DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 So. Ashland. Tel. Bovlveard 
7820. Res., 6641 So. Alhany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 19 iki 12 d.

..... - į i"— >

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis -
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Anhlaud Are. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.________ ___ —*

Res. 6600 So. A riesi an Ava.
Phone Prospect G6&9 
Ofiso Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hnlsted St.
( hieago. UI-

■ u —
i
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IŠ PASAULIO SOCIALDEMOKRATIJOS LAI
MĖJIMAS TIURINGIJOJ

Italijos darbininkų vargai

Prieš kiek laiko užsienių ir

5

S. S. ŽINIOS
Offcialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais

Kovas 17 (L 1927 Eilinis No. 200

LJ8.S. Pildomasis Komitetas: L3S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

— visi Chicago, III.

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

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

Finansų Sekretorius.— G. Mankus, 
Chicago, III.

Kasierius — A. Lėk avie i a, 2404 W. 
Division St.

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

Nariai — Ona Banienė ir F. Skama- 
rakas.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas. 515 Carrollton Avė.. Baltimore, Md. ■ ....... ,i_ .'i.. ■ ». !! 1 1 ...... ii—.■■■— .... .............. ■

nia, kad Italijos darbininkų 
profesinės sąjungos esą susi
jungusios su fašistais, su fašis
tų organizacijomis. Tą žinią su 
dideliu pasigėrėjimu atkartojo 
visų šalių fašistai ir musų Lie- 
tuvos ir visokį reakcininkai, ir 
labai dėl jos nustebo proleta
riatas, socialistine ir demokrati
nė visuomenė. ’

Amerikos Kapitalizmas
Labai įdomią Amerikos Jung

tinių Valstijų kapitalizmo cha
rakteristiką davė Berlino “Vor- 
\vaerts”, Vokietijos socialdemo
kratų partijos centralinis orga
nas. “Vorvvarrts'o” straipsnio 
turini pranešė net Amerikos 
korespondentai savo laikraš
čiams.

Socialdemokratų organas 
ko, kad Jungtinių Valstijų 
pitalizmas pastaruoju laiku
siekė to laipsnio, kada jisai jau 
nebesitenkina savo rinkomis 
namie, bet ieško progų išsiplės
ti svetur. Ačiū tam, Amerika 
Įstojo į imperialistinės politikos

sa- 
ka- 
pa-

žmonės jaučiasi, kad jiems jau 
“ankšta“. Apsitverusi, lyg ko
kiomis barikadomis nuo pasau
lio, Amerika pati stengiasi su
sirasti kolonijų svetimose šaly
se. Ji eksportuoja, beje, ne žmo
nes, lx*t prekes ir kapitalą.

“Vorwaerts” nurodo, kad 
Jungtinių Valstijų kapitalas sie
kias! paimti savo kontrolei) 
Meksiką ir centralinės Ameri
kos šalis. Vyriausias šitų kapi
talo pastangų tikslas yra val
dyti susisiekimą tarpe Didžio
jo ir Atlantiko okeanų. Pana
mos kanalas turi ne tik labai 
didelės* strateginės svarbos 
Jungtinėms Valstijoms, bet ir

Antra vartus, kapitalas- Jung
tinėse Valstijose užkariavo vi
są plotą taip, kad naujos dir
vos jam čia nebėra. Progos aug
ti kapitalui “neišdirbtose” 
tyso pasibaigė, kartu su tuo 
sibaigė ir viltys žmonėms, 
turintiems didelių pinigų,

nc- 
pa- 
ve- 

da prie to, kad darbininkai 
Amerikoje vis aiškiaus ima su
prasti, jogei ją ateitis priklau
so nuo to. 
darbininkų 
vo būvį.

Pirmiaus 
ninkas Jum

klasei pagerinti sa-

kiekvienas darbi- 
tinėse Valstijose ga

lėjo tikėtis, kad, sutaupęs Šiek 
tiek pinigų, jisai pasidarys biz
nierius ir paskui pavirs milio- 
nierium. Aiškaus skirtumo tar
pe darbininko ir kapitalisto to
dėl nebuvo, ir to pasekmė bu
vo ta, kad darbininkai šioje 
šalyje neturėjo klasinės sąmo
nės. Bet dabar darbo žmonės 
jau ima jaustis esą atskira kla
sė, ir iš to vystosi pas juos so
lidarumo jausmas su kitų šalių 
darbininkais.

Jungtinių Valstijų darbinin
kai šiandie palaiko nuolatinius 
ryšius su Meksikos darbinin
kais ir ieško susiartinimo su 
Europos darbininkų profesinių 
sąjungų Internacionalu.

Jungtinėse Valstijose tuo bu
du pasirodo tie palys klasių 
skirtumai, kaip ir Europoje. 
Tie skirtumai čia, žinoma, daug 
anksčiau atsirado ekonominia
me visuomenės gyvenime; da
bar gi ji”? ėmė reikštis ir žmo
nių sąmonėje. “Vonvaerts” sa
ko:

minėje šio krašto ekspancijoje 
(išsiplėtime).

J šalis, gulinčias aplink Meks
ikos įlanką ir Karibbejinę Ju
rą — vadinasi, į Meksiką, cent
ralinės Amerikos šalis ir arti
mas joms salas ir pietinės Ame
rikos šalis — Jungtines Valsti
jos išgabena daugybes visokių 
prekių ir kapitalo ir iš tenai im
portuoja begales žalių medžia
gų ir produktų. Laikotarpyje 
nuo 1921 m. iki 1925 metų 
Jungtinių Valstijų eksportas į 
tas šalis sieke sumos $485,000,- 
000. o importas iš tų šalių — 
$579.090,000. Jungtinės Valsti
jos iš tenai gauna aliejų, varį, 

J?brą, medį, cukrų, tabaką, 
vaisius ir tt.

kuomet Jungtines 
buvo “skolininkų 
kuomet į jas da

Valstijos dar 
šalis”, t. y. 
buvo dauginus įvežama sveti
mo kapitalo, negu išvežama 
Amerikos kapitalo j užsienius, 

Jungtinės Valstijos jau 
smarkiai plėtė savo biznį ki
tuose Amerikos kraštuose. Ga
le 1913 m. Amerikos invest- 
mentų svetur buvo už du su 
viršum bilionu dolerių ($2,605,- 
000,000) > iš kurios sumos ne 
mažiaus kaip $1,050,000,000 bu
vo įdėta į visokias įmones 
Meksikoje, šiandie Jungtinių 
Valstijų kapitalo Meksikoje ir 
šalyse, gulinčiose į pietus nuo 
Meksikos, \Ta bent $3,000,000,- 
000.

Kuomet Aiherikos kapitalas 
tuo budu seka Europos kapita
lo pėdomis, tai neišvengiamai 
turi ir Amerikos darbininkų ju
dėjimas stoti į Europos darbi
ninkų judėjimo vėžes. Socializ
mo idėja užkariaus Amerikos“Socialistinės minties ir

veikimo pasauliui šis reiški- darbininkų protą taip pat, kaip 
nvs vra nepaprastos svarbos. B >’ra užkariavusi Anglijos, 
Jungtinės Valstijos, kurias ISvcdij°s- l)anij°8 ir Vokietijos

proletarų sielą.
dangę, kaipo kapitalistinę
valstybę ‘be socializmo’, virs- MOTERŲ BALSAVIMO TEISĖS 
ta klasių valstybe; ‘pacifisti- -----------
nio (laikaus) kapitalizmo tė- Dilną aktyvę ir pasyvę teisę 
vvnė’ ima darytis i 
veiksnys tautų kare.” *
Pitmiaus Jungtinėse Valsti-j 

jose buvo kolonijos (naujoky
no) sąlygos. Žmonės iš visų 
kiaštų pasaulio plaukė čionai, 
ieškodami “laimės”, ir daugelis 
ją surasdavo. Atvažiavę į Ame
riką su keliais skatikais atei
viai čia prasigyvendavo — su
sidėdavo pinigų, įsigydavo že
mės, įsitaisydavo biznius i“ 
pralobdavo. Bet šiandie Amen- ’ 
ka jau nebėra kolonija, j važia- Rytų Azijos šalyse. Ret ir čia 
vimas į .Jungtines Valstijas yra jau ruošiami įstatymai toms tei- 
apsunkintas. Gyvenantys jose sems suteikti. (“S.”).

aktingas '! tautos atstovybes turi šių ša
lių moterys: Austrijos, Danijos, 
Istijos, Airijos, Islandijos, Aus
tralijos, Kanados, Kinijos Lietu 
vos, Latvijos, Liuksemburgo,

Lenkijos, Palestinos,
Rodezijos, Suomijos, 
jos, Švedijos, Vokietijos, Amer. 
Jungtinių Valstijų, Čckoslovaki-

Rusijos, 
Norvegi-

ir. Belgijos, Ispanijos, Europos ro- 
’i“ menų šalyse, Pietų Amerikoj ir

Pasireiškia dvi srovės: social
demokratinė ir nacionalistine. 
Pnstahoji bando derinti savo 
veikimą su buržuazija. Komu
nistai, kurių Indijoje veik nė
ra, jokios įtakos neturi.

Pasak “Pravdos” N 35, 27 m. 
II—12 Amsterdamo Internacio
nalo įtaka Indijos sąjungose au
ga. Transporto darbininkai jau 
prisidėję prie Internacionalo. 
Laukiama, kad greitu laiku ir 
kitos paseks transportinnkus.

Vakarienė Norman The
mas'ui pagerbti

IIIIHIII H

Sausio 30 d. įvykę, rinkimai į 
Tiuringijos lanstagą įdomus 
tuo, kad reakcionieriai ir komu
nistai pralaimėjo tuo pačiu me
tu, kai centralinės valdžios vai
rą paėmė kraštutiniai monar- 
cbistai. Aišku, centralinė val
džia neturi krašte pasitikėjimo.

Ar didelio laimėjimo susilau
kė socialdemokratija? Ji surin
ko veik 53.000 naujų balsų 
(vietoj 210.000 gavo 263.000). 
Tuo tarpu komunistai prakišo 
veik 50.000 (vietoj 162.128 ga
vo 113.170). Kairieji komu
nistai tesurinko 3.800 balsų. 
Reiškia, socialdemokratai gavo 
visus buvusius komunistų bal
sus ir apie 8.000 ankščiau bal
savusių už buržuazines grupes. 
Tiuringijoj rinkimai komunis
tams didžiausias smūgis.

Kraštutinių reakcionierių blo
kas prakišo net 150,000 balsų 
(vietoj 420.833 gavo 270.626). 
Jais pasiihmdojo naujai susikū
rusi smulkiai buržuazinė ūkio 
partija ir kitos smulkios gru
pės.

j^andstago narių skaičius su- 
sąjungų tik | mažinta iš 72 j 56. Jo sudėtis 
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KOMUNISTAI—NACIONA
LISTAI

teko neilgai:

tuo reikalu

Tačiau vieniems 
kitiems stebėtis 
Italijos socialistų 
partija paskelbė 
savo pranešimą, iš
kėjo, kad ta žinia yra eilinė 
fašistų provokacija darbininkų 
klasei apgaudinėti ir skaldyti.

Italijos socialistų dari). par
tijos vykdomasis komitetas pra- 

1 neša, kad tasai dokumentas 
apie tariamąjį darbininkų są
jungų susijungimą su fašistais 
pasirašytas buvusių sąjungų 
veikėjų, kurie verčiasi tiktai 
prekyba ir kurie buvo prisidėję 
prie darbininkų
savotiškais sumetimais, tuo tar
pu kai tikri darbininkų sąjun
gų veikėjai fašistų yra ištrem
ti į kitas šalis.

Tas provokacinis išdavikiš
kas žingsnis, atliktas fašistų su 
keliais parsidavėliais, turi tiks
lą galutinai sugriauti Italijos 
darbininkų klasę ir duoda nau
ją prflgą fašistams eksproprijuo
ti visas darbininkų darbo 
žas, koperatyvus, liaudies 
mus ir kt.

sociaidemokratai- 
turejo 17), komunistai—8 (12), 
dešiniųjų šalininkai 1 (4), de
mokratai—2 (4), ūkio partija 
—5 (0) ir nepartiniai—1 (0).

Bendrai socialdemokratai su 
komunistai turi 26 mandatus, 
sudaro 
narių.
(prieš 1921 metų
kuomet Tiuringijoj valdė 
letariatas, turėdamas virš 
atstovų landtage.

Matom, demokratinėse
tybėse tvirtėja socialdemokra
tai, silpnėja komunistai.

“Pravda” praneša, kad Indi
joj susikūrė “Nacionalė komu
nistų partija”, kurion įeina na
riais nacionalistinis ir intema- 
cionalistinis sparnai. Kaip su
prasti tokią darbininkų parti
ją? Sunku įsivaizdinti, kokia 
gali bu Ii nuoseklaus marksisto 
kalba su nacionalistais, tiesiog 
nesuprantamas dalykas. Kiek
vienas nacionalistas yra tuo 
pačiu klasinis ir idėjinis dar
bininkų priešas, šis faktas ro
do, kad komunistinis judėji
mas galutinai išsigimsta. Rusi
joj komunistų partija tapo ko- 
misarų-nepmanų-buožių partija. 
Indijoj steigias kaip tautinė, 
—buržuazijos įrankis kovai už 
savo tautinius (klasinius) inte
resus ir t. t.

Norman Tbomas
Yorko, Industrinės Demokrati 
jos Sąjungos direktorius ir 
buvęs socialistų kandidatas į 
gubernatorius New Yorko vals
tijoje, kalbės vakarienėje, kuri 
yra rengiama jo pagerbimui 
Y. M. C. A. name, 59 East Mon- 
roe Street, penktadienį, kovo 
18 d., 7 vai. vakare. Vietas 
rezervuoti reikia pas M. V. 
llalusbką, sekretoriaus padėjė
ją, kauntės Socialistų Partijos 
raštinėje, 803 West Madison St., 
arba telefonu: Haymarket 2010. 
Įžanga po 75c asmeniui.

Dr. Norman Thomas yra pui
kus kalbėtojas' ir rašytojas. Ji
sai nuolatos Ivendradarbiauja 
socialistų savaitraščiui “The 
New Leader” ir kitiems socia
listų laikraščiams. Nesenai ji
sai tapo išrinktas Dėbso Atmin- 
tiesa Radio Fondo pirmininku.

—M. V. Halushka, 
Sekretoriaus padėjėjas.

Pirmiaus negu pirksi mu- 
zikališką instrumentą dėl 
namų, išgirsk BRUNS- 
WICK. Naujas Muzikalia 
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. BUDRIK
PIANOS, RADIOS, 

FURNITURE
3417-21 So. Halsted St.

Phone Blvd. 4705

NAUJA DARBO PARTIJA

bir- 
na-

46% bendro skaičaus 
Ino tarpu buvo laikai 

rinkimus), 
pro-

Indijos darbininkų organiza
cijos (profsąjungos ir k.) ruo
šiasi įkurti darbo partiją tais 
pačiais principais, kaip ir An
glijos darbo partija.

vals-
Italijos socialistų partija pa

reiškia saVo užuojautos ir soli
darumo žodžius Italijos darbi
ninkams, kurie savo tėviškėje 
yra musoliniškų agentų perse
kiojami ir smaugiami arba ka
lėjimuose kankinami, arba iš
tremiami į kitus kraštus.

Socialistu partija, protestuo
dama prieš akiplėšiškus fašisti
nio kapitalizmo žygius, daro
mus darbininkams pavergti, pa
brėžia, kad tai yra kiekvienos 
tironijos taktika, kuri slopina 
laisvą žodį, laisvą spaudą, savo 
spąstais nori sunaikinti kiek
vieną žmoniškumo pasireiški
mą. Su tokia tironija, su tokia 
priespauda yra būtina pareiga 
kovoti kiekvienam darbininkui, 
kiekvienam socialistiu, kiekvie
nam demokratui.—J. Plb.

SOCIALISTINIO INTERNA
CIONALO MANIFESTAS

Socialistų Darbininku 
Internacionalas

mxrximxixixraixxiiiiixinxixTxiixiixiiiximYYY

KOVA Už STREIKŲ LAISVŲ

Pernai vasarą Švedijos par
lamentas nuvertė drg. Sandle- 
rio sudarytą socialistų vyriau
sybę dėl to, kad ji norėjo iš
leisti streikų laisvės įstatymą. 
Mat, socialistai parlamente ne
turi daugumos, bet turi didžiau
sią frakciją, būtent 109 iš 230. 
Dabar nauja buržuazinė vy
riausybė savo deklaracijoj pa
skelbė, kad ji užkrausianti strei
kuoti,
tiems bedadrbiams, kurie atsi- 
skysią eiti dirbti ten, kur dar
bas yra sustojęs darbininkams 
sustreikavus-. Vadinas, valdžia 
nori iš bedrabių padaryti streik
laužius.

Vasario 1 I d. Paryžiuje pasi
baigė Socialistinio darbininkų 
Internacionalo vykdomos tary
bos konferencija. Taryba išlei
do manefeslą, kuriuo protes
tuoja prieš kariškus imperialis
tinių valstybių žygius Kinijoj, 
pasmerkta Amerikos Jungtinių 
Valstybių intervencija Meksikoj, 
nurodo į fašizmo pavojų Eu
ropai. Kviečia darbininkus pro
testuoti prieš baltąjį terorą Lie
tuvoje.

Kai dėl Balkanų, tai socialis
tai pažytnėjo, kad užsienių po
litine intervencija Balkanų 
valstybėse atstatanti pavojingą 
prieškarinę padėtį. Savo mani
feste jie ragina, kad Vokietija 
sudarytų draugingus santykius 
su Lenkija.

KOMUNISTŲ “BENDRASAI 
FRONTAS”

neteiksianti pašalpos

Socialistų frakcija nutarė 
griežtai protestuoti prieš lokį 
reakcingą įstatymą, varžantį 
darbo laisvę, ir būti griežtoje 
opozicijoje,
riausylad, turint 
vieningą opoziciją, 
listų frakcija, bus

Buržuazinei vy- 
tokią didelę 
kaip socia- 
sunku išsi-

partija dėl 
buržuazijos

Be to, socialistų 
tokios reakcingos 
politikos turės daugiau galimu
mų nušviesti darbo masėms tik-

simuosius rinkinius 1928 metais 
turi daug pagrindo gauti dau
gumą parlamente ir įgyvendin
ti darbininkams reikalingus j- 
statvmus. J. Pb. z v

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Prieš savaitę Berlyne įvyko 
pasitarimai metalo darbininkų 
internacionalo centro komiteto 
atstovų su Rusijos metalistų 
sąjungų atstovais dėliai pasta
rųjų priėmimo į metalistų pro
fesinį internacionalą. Komunis
tams buvo pasiūlyta, kaipo bū
tina sąlyga, visuose kraštuose 
uždaryti komunistų organizuo
tas atskiras profes. metalistų 
sąjungas, šitų sąjungų nariai 
butų priimami į bendras są
jungas. Komunistai šį pasiū
lymą kategoringai atmetė. Tuo 
E-udu tolimesnės derybos visai 
nutruko. Aišku, šitose dery
bose komunistams rūpėjo toli
mesnis metalistų skaldymas, bet 
ne profesinė vienybė.

Indijos darbininkų profesinis 
judėjimas jaunas ir nėra įlei
dęs pląčių šaknų į darbininkų 
nases. Tačiau pastaraisiais lai
tais pradėjo sparčiau augti ir 
turi 300,090 narių. Stipriausia 
sąjunga tai gelžkeliečių. Teks
tiles pramonės visų darbinin
kų 10'/ organizuotų, metalistų 

10%, kalnų pramonės 1/5% 
r kitų pramonės šakų dar ma

žiau.

buvo paduotas Socialistų Dar
bininkų Internacionalas mani
festas dėl imperializmo ir pavo
jaus pasaulio' taikai.

Tame pat savo posėdyje, ku
riame buvo priimta paminėta* 
sai manifestas, Internacionalo 
eksekutyvis komtetas priėmė ir 
rezoliuciją apie politinių kali
nių padėtį įvairiose despotiško
se šalyse. (Apie tai jau buvo 
plačiai minėta pirmiaus ben
drose “Naujienų” žiniose.)

Šitoje rezoliucijoje Interna
cionalas ypatingo dėmesio krei
pia į politinių valdžios priešų 
persekiojimą sovietų Rusijoje. 
Už tokią politiką Internaciona
las griežtai pasmerkė bolševi
kiškus diktatorius ir atsišaukė 
į viso pasaulio socialistų ir dar
bininkų partijas, ragindamas 
jas bombarduoti Maskvą reika
le vimais, kad ji suteiktų piliti- 
nįems kaliniams amnestiją ir 
sustabdytų terorą.

Internacionalas paskyrė spe- 
kuri surinks 
apie kalinių

Peoples Furniture Co.
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.
M
M 
M

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

• namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai
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1922-32 So. Halsted St.
Canal 6982

J. NAKROŠIS, Vedėjas
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""fURNlTURE FO"

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

INDIJOS PROFESINĖS 
SĄJUNGOS
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cialę komisiją, 
smulkias žinias 
padėtį įvairiose šalyse ir steng
sis padaryt tiesiog tyrinėjimą 
Rusijoje

1 Bateman Place

[Pacific and Atlantic Photo]
Princas Carl VVilhelm Lud- 

wig, Švedijos karaliaus sūnūs, 
kuris dabar lankosi Amerikoj.

“RIMBAS” A
So. Boston, Mass.?

EXTRA
< "N

“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.
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KONTESTANTAMSNAUJIENŲPRAIZAI

ne

$100.00

Freshmans Master
imami iš 
3417-3421

gavęs ne
gauti šitą

mo-
Kai-

$60.00

.... $900
Jos. F.

mos
Chicago, Illinois

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

Šie Frizay setai imami iš 
Archer Avė., Chicago, III.

čia esamas dovanas laimės musu veiklus kontestantai, kurie darbuojasi šiame “NAUJIENŲ” konteste. Dovanas, kontestantai galės pasirinkti, nes dėl kožno 
laipsnio yra keleriopos dovanos pasirinkimui. Apart čia esamu dovaną dar duodamos ir kitos brangios dovanos: deimantiniais žiedais, bruceletais, špilkoms, laikro
dėliais, gintaro karoliais, rankovių sagutėmis ir tt. Šitą deimantinių, auksinių bei kitų jvairių daiktų katalogų prisiusime kiekvienam kontestantui prieš baigsiantės 
kontestui pasirinkimui. Čia visų tų daiktų pavyzdžių nėra galima sutalpinti dėl vietos stokos. '___________

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

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

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

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

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

Pianą su vėliausiais ir geriausiais pagerijii-
mias. Kaina-.............................................$975.00

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų 
gali gauti šitą Fordą touring automobilių, naujas pilnai 
įrengtas. Kaina .................................................  $100.00

Fordo automobiliai imami iš lietuvių automobilių fir- 
C. P. Suromskis, 5833 South Western Avenue,

Šitie Kimball Pianai imami iš — Peoplei 
Furniture Co., 1922-32 So. Halsted St. ir 4177 
83 Archer Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 6,450 balsų gali gauti 
šitą Jacąuard parlor setą 3 šmotų su gražiai išdroštais fremais ir 
apverčiamoms paduškaitčms. Kaina ...................................... $200.00

Jacąuard parlor setai imami iš — Peoples Furniture Co., 1922- 
32 South Halsted St., 4177-83 Archer Avė., Chicago, 111.

piece Radio
J. F. Budrik
So. Halsted Street, Chi 
cago, Illinois.

Gulbransen Pianai imami iš — Jos. F. Budrik, 3417-3421 South 
Halsted St., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų gali gauti šitą Frizay 3-jų 
šmotų parlor setą. Seto f rėmai yra rankomis drošti, labai gražaus darbo. Kaina .... $450.00

Kiekvienas kontestantas 
mažiau 3,880 basių gali 
Brunswick Fonografą, Seville mode
lio, labai gražaus balso. Kaina .... $115

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

Kiekviena« kontestantas gavęs 
mažiau 6/150 balsų gali gauti šitą 
Atvvater Kent 6 tūbų Radio — pilnai 
įrengta. Kaina ..................  $200.0(

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

šie Panatrope Radiolos imami 
So. Halsted St., Chicago, III.

Kiekvienas kontes- 
tanats gavęs nemažiau 
3,800 balsų gali gauti 
šita Freshmans Mas- 
terpiece Radio 
nai įrengtą. 
Kaina

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 5,190 balsų gali gauti šitą 
7 šmotų valgomojo kambario' setų — visi šmotai tvirtai padaryti iš 
riešučio medžio. Kaina ............................... ,.......................................$150.00

Imami iš — Peoples Furniture Co., 1922-32 So. Halsted St., 4177-83 
Archeit Avė., Chicago, UI.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 40,000 balsų gali gauti šitą puikų, naują) ir pilnai įrengtą Paige automobilių, 6 
cilinderių, 5 pusažierų, 2-jt> dury Sedaną, Modelio 6—45. Kaina .........    $1,295.00

Paige automobiliui imami iš lietuvių firmos — C. P. Suromskis, 583.3 So. VVestern Avė., Chicago, III.

Jos. F. Budrik, 3417-3421

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

Šitos Lempos imamos iš Peoples 
Furniture Co., 1922-31 So. Halsted 
St., 4177-83 Archer Avė., Chicago, 
Illinois.

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

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų gali gauti 
šitą Gulbransen Registruojanti Pianą — geros išdirby^stės.
Kaina ...............     $450.50

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 26,000 
balsų gali gauti šitą Brunstvick Panatrope 8 tūbų, ku
riame yra sykiu brangus fonografas ir Radio 
baterijų, be vielų, varomas elektros spėka. Kaina 

Šitie Panatrope Radiolai imami iš — 
Budrik, 3417-3421 So. Halsted St., Chicago, III.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

1,160,042 užsiregistravę
balsuotojai

l '/.vakar, paskutinę registrą* 
vijos dieną prieš mayoro rinki
mus, užsiregistravo dar 169,791 
balsuotojas, vyrų- ir moterų. 
Pirmiau užsiregistravusių bu
vo 997,851 balsuotojas. Iš to 
skaičiaus išsibrauks apie 7,000 
vardų persikėlusių j kitas vie
tas gyventi žmonių. Tokiu bil

du pasilieka 1,160,012 užsire
gistravę balsuotojai, kurie ga
lės bajsuoti ateinančiuose ma
yoro rinkimuose. Tokio didelio 
skaičiaus balsuotojų Chicago 
dar niekad neturėjo. Pereitais 
mayoro rinkimais keturi metai 
atgal skaičius užsiregistravusių 
buvo virš 250,000 mažesnis, ne
gu dabar.

'.išleistos keturios didelės kny
gos ir prirašyta žurnaluose 
daug įdomių straipsnių. Tas 
knygas ir tuos straipsnius inž. 
K. Augustinavičius rimtai išstu 
dijavo. Ir sekmadieny, vi
siems mokslo mylėtojams su
teiks pamokinantį pranešimų, 
Lietuvių Auditorijoj, 10 vai. ry
to.

Visi lietuviai, ir seni ir jau
ni, turėtų pasinaudoti tokia 
puikia proga — atsilankyti į 
šią lekciją ir išgirsti tikrai 
mokslinį pranešimą. — r.

Vytauto Benas

Pašalino Evanstono po
licijos viršininką

Evanstono inayoras Bartlett 
pranešė miesto tarybai, kad jis 
pašalino policijos viršininkų 
Wm. A. \Vilterberger ir eiti jo 
pareigas paskyrė kapt. Paascb. 
\Vilterberger yra baigęs uni
versitetą ir specialiai studijavo 
policijos metodus, tad jis ban
dė pastatyti policijų ir jos dar
bą ant mokslinio pagrindo. Te- 
čiaus tai nepatiko politikie
riams ir jie ėmė jį kaltinti, kad 
jis neina tinkamai savo parei
gas. Mayoras pareikalavo, kad 
jis rezignuotų, bet rezignuoti 
jis atsisakė. Tad jis ir tapo pa
šalintas.

L. K. Vytauto Benas laiku 
mėnesinį susirinkimą kovo 8 
d., Savicko svet., 1900 Union 
Avė. Pirm. A. Rupšiui atida
rius susirinkimą buvo skaitytas 
ir priimtas pereito susirinkimo 
protokolas. Neatsilankius ka- 
sieriui ir iždo globėjams, tam 
vakarui tapo išrinkti J. Balakas, 
Ben. Stanevičius ir V. Jablons
kis. Rast. Ant. Stanevičius 
perskaitė laišką — pakvietimą 
nuo Lietuvių Piliečių Brolybės 
Kliubo, pasirašytą J. Griniaus 
ir L. Gedaud, kviečiant! L. K. 
Vytauto beną groti balandžio 
25 d., Lietuvių Auditorijoj. Pa
kvietimas liko vienbalsiai priim
tas.

J. Balakas davė įnešimą pa
rengti šeiminišką vakarėlį. Įne- 
dmas priimtas vienbalsiai.

Sugryžo iš Lietuvos, per 
Naujienos, beno narys Dom. 
žinkus. Tuo budu pasidaugino 
trambonistų skaičius.

— Bęn. Koresp.

North Side

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Bridggportas

Inž. K. Augustinavičiaus svar
bi lekcija

Inž. K. Augustinavičius chi- 
cagiečiams jau yra gerai žino
mas kaipo mokslo populiarr- 
zatorius, rašytojas ir lektorius. 
Ateinantį sekmadienį inž. K. 
Augustinavičius skaitys labai 
žingeidžią ir pamokinančią lek
ciją: “Teisėjas’ Ben. B. Lind- 
sey ir jo darbui”. Apie tai yra

Ar jus žinote, kad
Čėpijimas, apsisaugojimui nuo rau

pų, yra išrastas Dr. Edvvard Jonner, 
iš Anglijos. Reikia jčirkšti j kraują 
virus paimto iš karvių skaudulių ku
rios serga cowpox, arba virus gali
ma išimti iš sergančio raupais. La
bai maža dalis žmonių, kurie gerai 
jčėpyti, suserga ta ar panašia liga, 
apart taip vadinamos varioloid. Ar 
jus žinote, kad Helmarai yra tikri ci- 
garetai, bet ne paprasti cigaretai.’ 
Kaip tik syki paragausit Helmarus, 
jus laimėję. Susipažinkit su Helma- 
rais šiandien.

Mildos Teatras
3110 So. Halsted St.

l’etnyčioj ir Subatoj, Kovo 18 ir 19
Lirr IT RAIN

VVith
Douglas McLean

2 komedijos ir vodevilis

Jaunuolių “Bijūnėlio” 226 
SLA. kuopos skyrius, praeitą 
šeštadienį turėjo pirmą savo 
dainų pamoką. Jaunuolių susi
rinko arti trisdešimts, bet iš 
suaugusių daug neatsilanke.

Pamokos prasidėjo trečią vai. 
?o pietų, Liuosybės salėje 1822 
VVabansia Avė. Organizatoriai 
ir prižiūrėjimo komisija, taipgi 
nemažai buvo ir motinų, kurios 
atvedė savo jaunuolius į pa
mokas. K. Čepukas paaiškino 
jaunuoliams, jog, girdi, • ponia 
čerienė esanti labai gera mo
kytoja ir mylinti jaunuolius, 
bet jeigu jus išdikausite, tai 
dabokitės.

• Visiems patiko
Tie, kurie buvo pamokose, 

kaip jaunuoliai taip ir jų tė
vai, gėrėjosi ponia čeriene. Ji 
netik pažysta dainą, bet sykiu 
moka ją įkvėpti ir perduoti 
kaip į klausančius, taip ir įdo- 
nuojančius. Tokia sistema mo
kinant, tai tik galima jaunuo
lius gerai išlavinti netik dai
nuoti, bet ir suprasti prasmę 
dainos.

Tėvai, kurie norite leisti į 
pamokas, tai pasiskubinkite, nes 
daug ko neteksite. O kad jau
nuoliai pamėgs, tai galima pil
nai užtikrinti. Pamokos prasi
dės lygiai kaip 2:45 vai. po pie
tų, anksčiau negalima, ir visai 
vėlai pradėti irgi nepraktiška, 
taigi apie trečią vai. patogiau
sia. Tėvai, leiskite savo jaunu
lius į gražią jaunuolių šeimy
nėlę, tegul jie lavinasi lietuvy
bės dvasioje ir ką į jaunas šir
dis įkvėpsime, tai niekas iš jų 
neatims. — org. S.

Sandariečiai bruzda

Dabartinis įvykis Lietuvoje, 
k. t. bombos sudraskymas “L. 
žinių” namo ir spaustuvės, mu
sų draugų valstiečių liaudinin
kų, tai rankas sudėję negalime 
sėdėti. Fašistini n kų blokas 
mano, jog jie galėsią opoziciją 
sutriuškinti kitokiu budu su- 
ai'dant jų spaustuvę, kad nega
lėtų liaudžiai aiškinti kas rei
kia.

Todėl Sandaros 23-čia kuopa 
laikys speciali susirinkimą at
einančiam sekmadienio ryte 10 
vai. kovo 20 d., Liuosybės sve
tainėje. Sandariečiai privalome 
visi atsilankyti ir bendrai pa
svarstyti daug įvairių reikalų. 
Rimtieji piliečiai įvairių tautų, 
reikalui esant, visi bendrai sto
ja darban, kad atrėmus neš va
lią reakciją, kuri yra bledinga 
pažangiam visuomenes gyveni
mui.

Jeigu Sandariečiai vieni ne
įveiks, tai talkon susispiesime 
visi tie, kurie už panašų prin
cipą kovoja. Sandariečių parei
ga yra nesnausti, bet rimtai 
imtis už darbo. — Sandarietis.

? 7 eatras 
Muzika

Rytoj M. Petrausko 
koncertas

daugeliui žingeidžios dainos tai 
Prūsų Lietuvos, nuo Insručio 
(Insterburg) ir Pilkalnio. Melo
dijas užraše Schleicheris ir 
Bartschas; muziką sutaisė M. 
Petrauskas.

Piano palydovu yra Jonas 
Byanskas, gerai žinomas pia
nistas vakaruose. Byanskas sa
ko, kad jam dar tokio progra- 
mo netekę turėti, kokiu jį pa- 
vaišinęs Mikas Petrauskas — 
sako Byanskas: paprakaituosiu 
be dirbąs, bet parodysiu, kad 
ir aš neprastas piano palydovas. 
Koncertas kelia ūpą visus įdo
minantį, malonų ir grynai kla
sinės grąžuos. — N.

Trečio “Trys Sesutes”

Kiekvienam žinoma “pirma 
aprilis”, bet trečio — nevisiems. 
Kas nežinote — žinokite, kas 
žinote—kitiems pasakykite. Da
barties pakelkite savo kalcndo- 

. niaus “morčinį andaroką” ir 
iškąskite 3 balandžio, arba 
klecką prilipykite. Ta diena la
bai svarbi kiekvienam, kas mė
gsta “probišeno” laikus. “Trys” 
Sesutės Munšainutės” neatėju
sios 20 vasario, “atsimufys”

ant “Birutes” troko su “Bridge- 
port Furnituro furnišais” ir 
Budriko ‘gramafonais” tiesiog 
į “steičių” 7 vai, vakare, trečio 
balandžio, kuris pastatytas ir 
vieloms apdalintas riogso ant 
“olstryčio” po vardu Lietuvių 
Auditorija.

“Naujienų” koncertas atsižy
mės nepaprastu akademišku 
koncertu, o “Birutė“ — opera. 
Du svarbiausi meniški žiedai, 
pražydės liūdnam pavasary 
Chicagoj.

Ruoškitės tas dvi nedūlias lin
ksmai praleisti, nors ir gavė
nios laikas. Trečią nędėldienį, 
sutiksime rimtai su verba ran
koje ir su lakštingalos p. Jo- 
zevskaitės koncertu. Tai bus 10 
balandžio.

Bus trys trečio, ir trys dideli 
parengimai. Reikalingas ketvir
tas. Musų Babravičiui reikėtų 
apie tai pagalvoti. — Rep.

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudstts
VIRBUI ASHLAND STATU 

r BANKO ?

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Ncdė- 
Hoj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marškai! Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

i i ■ ■ " *
Tel. Lafayette 4228 z

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 38th Street, Chicago. IIL

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OpTOMETRJSTA*

Akiniai 64 ir aagičias

Palengvins akių Įtempimą, kuru 
etiti priežautimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, airių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
creivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystą 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimps da
romas su elektra, parodančia mo- 
žit usias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Val i 10 
iki 8 vai. Nedllioj 10 iki 1 vai. p. p,

4712 So. Ashland Avė.
Boalevard 7589

Dalyvauja dar Liliu llaben, 
Nausėdaitė, Salaveičikiutė ir 
kiti

Rytoj vakare, kovo 18 d., 
Lietuvių Auditorijoj, bus kom
pozitoriaus Miko Petrausko 
koncertas. Komp. M. Petrauskas 
yra netik pionierius lietuvių 
dainos ir muzikos, dvejetą de- 
sėtkų metų dirbantis tarp A- 
merikos lietuvių auklėjimui čia, 
išeivijoj, lietuvių dainos (tarp 
kitko jis yra įkūrėjas ir mu
sų “Birutės”, kuri ateinantį 
mėnesį švęs 20 metų savo gyva
vimo sukaktuves), bet ir geras 
dainininkas, kuris ypač lietuvių 
liaudies dainų išpildime yra 
neužvaduojamas.

Bet ne jis vienas dalyvaus 
šiame koncerte.

Miko Petrausko koncerte da
lyvaus šie artistai: Anelė Sala
veičikiutė, žinoma dainininkė 
ypač Rytuose, sopranas; Lulu 
Raben, pasižimėjusi smuikinin
kė, kuri sugrieš keletą ‘rimtų, 
pirmaeilių dalykų, kaip kad 
Gavotą Tos Auliso, La Carri- 
ce
Brahmso. Dalyvaus nauja pia
nistė, M. Petrausko giminaitė 
Felce Nausėdaitė. Jos progra
mai! įeina Polonezas MacDo- 
vvell’o, Sonata, op. 31—Beetho- 
veno. Iš šių dalykų galima 
spręsti, kad jau verta jos pa
klausyti. 'Nausėdaitė pasirodo 
pirmą kartą viešame koncerte 
prie savo dėdės. Mikas Petrau
skas išpildys Ex Tenebris Lux, 
Audėją, Aidų-aidužius, Idiliją 
—Lietuvos poetų žodžiai, ir 
taipgi svetimų kompozitorių 
kurinių: Dargomyžskio, Čaikov
skio, Anatolio Lenino ir kitų. 
Mikas Petrauskas sudainuos ir 
keletą liaudies dainų. Iš jų bus

Elgardo, Ungury šokį, N. 1,

a T a Į
Sukaktuvės Mirties I

A. A. Jonas Liczkus palaidotas šv. Kazimiero kapinėse, Kovo r 
19 d., 1926. Jau metai suėjo kaip žiauri mirtis atskyrė nuo mus, 
musų mylimą ir neužmirštamą vyrą ir tėvą.

Netekome A. A. Jono, kuris mus viskuom aprūpindavo ir my
lėjo, Ir iki šiam laikui mes negalime užmiršti musų globėjo. Todėl ■ 
paminėjimui atsibus pamaldos šv. Kryžiaus bažnyčioj, Pėtnyčioj, 
Kovo 18 d., 1927, 7:30 vai. ryto.

Visus gimines, draugus ir pažjstamus prašome atsilankyti ir iš- I 
tarti A.; A. už vėlionio sielą. , '

Mylėjome jį gyvą, neužmirškime ir mirusio.
Liekame nu|iudę,

Moteris, Sūnūs, Duktė ir žentas
I—.. I...... .

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

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS' .
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Tel. Boulevard 4139

NIKODEMAS STULG1NSKAS
Mirė Kovo 14 dieną, 1927 m., 

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

Paliko dideliame nuliudime 
tėvą Kazimierą, motiną Marce
lę ir brolj Kazimierą. Taipgi ir 
gimines. A. A. Nikodemas pri
klausė Vytauto fieno Dr-jos.

Kūnas pašarvotas 4357 South 
Washtenaw Avė. Laidotuvės 
įvyks 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.

Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame yisus gimines, 
draugus ir pažjstujnus dalyvau
ti šiose pamaldose..

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Brolis ir Giminės

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp, Blvd. 5203.

PRANČIŠKAS GERULAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Seredoj, Kovo 16 dieną, 7 va
landą ryte, 1927 sulaukęs 
80 metų amžiaus, gimęs Suval
kų rėdybos, Šakių apskričio, 
Rokiškių kaimo, Sutlargių pa
rapijoj. Amerikoj išgyveno 2 
metus, paliko dideliame nuliūdi
me 2 seseris: Ona Savilienę ir 
Moniką Dumbauskienę, švoge- 
rius Joną ir Nikodemą, o Lie
tuvoj, tėvelį Prančiškų, brolį 
Antanų ir seserį Katriną. Kū
nas pašarvotas, randasi 10319 
Muskegon Avė., So. Chicago, 
Illinois.

Laidotuvės jvyks Subatoj, 
Kovo 19 dieną, 8 valandą ryte, 
iš namų j St. Patrick’s parapi
jos bažnyčią, So. Chicago, UI., 
kurioje atsibus 'gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Prančiško Gerulai
tis giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Seserjs, švogeriai ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tol. Yds 1741.

Antanas Ghepokonis
Persiskyrė su šiuo pasauliu Kovo 14 dieną, 2 valandą po pietų, 

1927 m., sulaukęs 33 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, Kauno rėdy- 
bos, Panevėžio apskričio, Raguvėlas parapijos, Tumagalės kaimas, 
paliko dideliame nuliudime moterę Veronicą ir 2 sūnūs: Antaną 8*6 
metų, Bronislovą 5 metų ir brolj Kazimierą Chepokonj, kuris ran
dasi j St. Charles, III. Lietuvoje paliko 2 broliu ir seserę. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3043 So. Lowe Avė.

Laidotuvės jvyks Ketverge, Kovo 17 dieną, 2 valandą po pietų 
iš namų j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Antano Chepokonio giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinj patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, '
Moteris ir Maži Sūneliai

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Kazimieras Gendvilas
Persiskyrė su šiuo pasauliu Kovo 15 dieną, 10:10 valandą ryto, 

1927 m., sulaukęs 40 metų amžiaus, gimęs Eivitįu kaime, Alsėdžių 
valščiaus, Telšių apskričio, paliko dideliame nuliudime moterj Mar
celę, brolj Juozapą, seserį Agotą, sūnų Edmundą 3% metų, Kleopą 
9 mėnesių. Pusbroliai Petrą Lubinską, Franciškų Kontautą, seseris 
F. Nezelskienę, T. Viršilienę, K. Stiklienę. Lietuvoj motiną, du bro
liu Franciškų ir Stanislovą ir seserj Kazimierą. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3442 So. Wallace St.

Laidotuvės jvyks Subatoj, Kovo 19 dieną, 8 valandą ryto iš na
mų j Dievo ApveizdoS parapijos bažnyčią, kurioje atsibu^ gėdulin- 
gos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines. •

Visi A. A. Kazimiero Gendvilas gimines, draugai ir pažjstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinj patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Brolis ir Vaikai

Laidotuvėse patarnauja graborius Butkus & Co., Telefonus 
Canal 3161. . '

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia-’ 
<ne reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

i
/....

Phone Boulevard 7314
Pristatome į viešas miesto dalis '
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted Stn Ckicago

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

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

IN-MO-RAY
THERAPY // V& 

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

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

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

ll ■ I ■■ .. .................................................... .

Dykai Nuo Dusulio 
Laike Pavasario

Puikus g-ydymo metodas, kuris palengvina 
dusuli ir nedaleidžia d.dėsnių skausmų — 

atsiunčiamas šiandien bandymui dykai

Jei Juk kenčiate nuo tų l>aia'ų dusulio ata
kų kuomet lyja ar yra drėgna* oras; jei 
jutn's sni tugia prie kiekvieno atsidūsėjimo, 
nepamirškite atsikreipt' tuojau pas Frontier 
Astlimn Co., gausit dykai išbandymui jų 
puikų metodų. Nėra skirtumo kur jus gy- 
vennt, arini ar jus t|jrlt kokj nors pasiti- 
kėj ma | kitas kok as gyduo'e.i.f reikalaukit 
išbandymui dykai. Jei jus kenčiate vi: ų sa
vo amžit) ir bandėt pasiąelbėti visais guli
mas budais nuo baisiausių dusulio skaus
mų, jei jus nebeturite jokius viltie.-, reika
laukit dykai išbandymui.

DYKAI IŠBANDYMUI KUPONAS
-FRONTIER ASTHMA CO.,

Frontier flldg., 462 Niagara St., 1036 E, 
Ii u f falo, N, Y.

Prisiųskite dyku' išbandymui jūsų me
todų ;
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MIKO PETRAUSKO 
KONCERTAS Announcements

Pranešimai
Furnished Rooms

Penktadienį, Kovo 18, '27
Kas, ką, kur. kaip ir kada 

rengia, veikia ar kviečia

REIKALINGAS kambaris su val
giu; turiu vaikų 11 metų, prie rim
tų žmonių. Naujienos, 1739 South 
Halsted st. Rox 894.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI kendžlų, dellcates- 
sen krautuvė. Parduosiu pigiai.

2979 Archer Avenue
Broli Lietuvi Pagalvęk!

Financial

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

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted St.

1)

Pradžia 8:15 vai. vakare

čiukiutė, sopraną; Luhi Ra- i 
ben, smuikininkė; p-lė F. 

• INausėdaitė, pianistė.

TEISĖJAS BEN. B. LINDSEY 
IR JO DARBAI

Paskilbęs Denvero vaikų teismas
Kaip LincLsey atveda ant gero ke
lio pras kaitusius vaikus 
Musų dienų jaunimas

a) Jaunuolių prasikaltim* s
b) Jaunuolių palaidumas
e) Jaunuolių problemos
d) Tėvų apsileidimas ir tamsu

mas
Moiališkas pervartas.

a) Kaip žmonės žiuri j mora
lybę?

b) Kas yra dora ir kas nedo
ra ? 
šeimyniško 
di ja
Vedybos ir
Kas kaltas

gyvenimo pakrikimo?
f) Kaip butų galima šeimyniš

ko gyvenimo b’ogumai 
linti ?

h) Kokias reformas siūlo 
Jas Lindsey?

čia yra maždaug sutrauka

Situation Wanted
Darbo Ieško

PARDAVIMUI barbemė, 3 kėdžių. 
Renda pigi.

9849 So. Wood St., Beverly Mills

e)

gyvenimo trage-

di vorsid 
dėl šeimyniško

Mikas dainuos naujas dai- Į
nas chicagiečiams. Kviečia-Į 
me skaitlingai atsilankyti ir.
paremti musų tautos muzi- jos kurią skaitys Inž. K. Augustina- 

: viėius, nedėlioj, kovo 20, Lietuvių 
kos ir dailės darbuotoją. ! Auditorium, 10 vai. ryto. Lekcija bus 

įdomi ir pamokinant’. Todėl prašome 
visų iš anksto rengtis prie šios svar
bios lekcijor.

GYVENIMO DRAUGAI
Rengia “BIRUTĖ"

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON

Kas reikalinga padaryt 
žinoti

ir

m a- įKas iš Amerikos lietuvių 
no keliauti Lietuvon ateinan
čia vasara, turi nieko nelauk- 
darni pradėti prsirengimo dar
bą. Tas darbas yra gavimas 
reikalingų dokumentų. Delei 
kelionės yra reikalingi sekami 
dokumentai:

Lietuvos piliečiams reikia:
1. Gimimo metrikų (kas turi 

seną pasportą, meti'ikų nerei
kia). Jei keliauja vedusi pora 
vienu pasportu, reikia vedybų 
Įrodymo.

2. Lietuvos užsienio paso ir
vizos.

.3. Leidimo sugrįžti.

paša-

teisė-

lekci-

LIETUVIŲ MOTERŲ 
DR-JOS APŠVIETA

rengia
metų sukaktuvių vakarienę— 

Jubiliejinis vakaras 
Nedėlioję, Kovo-March 20 d., 1927 m. 
CHICAGO LIETUVIŲ AUDITOR.

i 3133 So. Halsted St.
Vakarienė rengiama su programų 

ir muzika. Tai bus vienas iš links- 
;'Mausiu vakarų.
1 radžiu 6 

Kviečia

20

vai. vale. Jžanga $1.00 
visus atsilankyti 

KOMITETAS.

sargai, nepamirškite pra- 
apie pardavimų ti- 

Kurie 
nak- 
pas

Vaidilų 
nešti komitetui 
kietų ne vėliaus kovo 17 d. 
(lar norite dalyvauti Vaidili 
lyje, dar galite gauti tikietus 
Vaidilų narius.

ren-
Hypke- 
vakaro,

Vaidilų Brolijom viršininkai 
kasi ketverge, 17 <1. kovo, 
viciaus auditorijoj, 8 vai. 
galutinam prisirengimui sutikti kan
didatus ir svečius ant busiančio va
karo, kovo 19 <1.

Humbold Park Lietuvių Pol. Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas atsibus 
ketvirtadieny, 17 d. kovo, 7:30 vai. 
sukaro, Humboldt Maccebc Tample 
1621 N. Galifornia avė., 2 lubos. 
Visus narius meldžiu atsivesti nau
jų kandidatų. —A. Walskis, sekr.

Birutės Choro dainų pamokos įvyk
sta šj vakarą, 8 vai., Mark White

4. Ilieigų taksu užmokėjimo Parko svet. Dainoriai visi bukit.
.... i — Birutėpakvitavimo. .__________________________
Visi šie dokumentai reikia DEL KELIAVIMO LIETUVQN 

pasirūpinti gauti iš anksto, kad -----------
delei jų neturėjimo nereiktų ^au artinasi “Naujienų” eks- 
atidėti kelionės. , kursija Lietuvon ir laikas vi

siems pradėti rengtis.
Gimimo metrikus' galima gau- ( Atsiminkit, kurie nesat Ame- 

ti Lietuvoje iš tos j ” 
kurioj pilietis yra krikštytas. 
Tuo reikalu reikalinga parašyt 
laiškas giminėms ar draugams, 
kad gautų iv prisiųstų.

• • I 9
pnjopijos, jjkog piliečiais, yra labai geras 

dalykas apsirūpinti iš anksto su 
leidimu sugryšti, Lietuvos pas
portu ir kitais reikalingais do
kumentais, kurių gavimas už- 

Leidimą sugrįžti išduoda ima pusėtinai laiko.
imigracijos departamentas, Wa- Kas tik rengiatės keliauti Lie- 
shington, D. C. Norint šį do- tuvon ateinančią vasarą, kreip- 
kumentą gauti, reikia ilgoko kitės į “Naujienas”, o čia jūsų 
laiko ir tikros atvažiavimo da- reikalai bus aprūpinti ir geriau- 
tos. šiai sutvarkyti nuo pradžios iki

Amerikos piliečiams reikia: galo. Kitų miestų lietuviai taip 
L Užsienio paso. jau gerai aprūpinami ir priren-
2. Lietuvos vizos. giaini kelionei, kaip ir vietiniai.
Tai yra visi dokumentai, ir Pradėkit rengtis tuojau.

tie dokumentai gaunami į trum-' NAUJIENOS
pą laiką, liet ir Amerikos pi- =■—=-
liečiams patartina nelaukti pa- Personai
skutinių dienų. Anksčiau užsi- ABmenų Ieško_________
sakydamas laivakortę gali pa-1 IEŠKAU Dr. Mockaus. Malonėkit 
sirinkti geresnį kambarį ir tu- rtsišaukti 3459 W. 65 St. Tel Re- 
reti patogesnę kelionę, ,___________________________

Visais kelionės reikalais 
kreipkitės į Naujienas. I PAIEŠKAU Antano Barausko. Jis

kur tai dirbo už dženitorių Chica
goj. Turiu labai svarbų reikalą. At- 
Hišaukit. Žinanti jį praneškit; bu
siu labai dėkingas.

A. MIŠKINIS 
Tel. Yards 6231>4^57

_Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti evisi kūdikių 
maistai.

For Rent

EAGLE BRAND
CONDENSED A JLK

RENDON 4 kambarių flatas ir
I sumnier kitrhen. Hondos $22.00. 
J. Smith, 5303 So. Mulligan avė.

I NUOMON Storas, tinkama vieta 
kriaučiui, — arba dėl kito nedidelio 
bizniaus, nebrangiai. 6146 Archer Av. 
Argo, III.

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

šaukit:
Tel. Lafayette 7525

EXTRA! EXTRA!
Pardavimui bučernė ir grosernė; 

mainysiu j cottage ar loto, šaukit 
Tel. Boulevard 0668

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris ar mergina 
prie namų darbo. 3800 So. Emerald 
Avė., Phone Boulevard 7635.

EXTRA. Pardavimui Meat Mar
kei ir groserpč su namu ar be 
namo. Parduodu dėl nesveika
tos. Kas pirmas, laimės^

1739 S. Halsted st.
Box 893

REIKIA merginų adresavi
mui konvertų. Atsišaukite Lith- 
uanian 
mittee, 
Hotel,

American Dever Com-
Room 143, Sherman 
Gark and Randolph

GHOSERNfi, saldainių, mokyklos 
reikmenų krautuvė, gyvenimui kam
bariai, geri fikčeriai, parduosiu 
greit. Kairia $575.00, priimsiu Fordų 
už jmokėjimą. 4755 Princeton Avė.

Čia yra tikri faktai. Dabar 
yra sunkus laikai, taip kad 
žmogus savo sunkiai sutaupy
tus pinigus guli lengvai pra
rasti, kaip jau musu daug drau
gų prarado.

Mano patarimas yra pirkt 
namą, kur bus saugus invest- 
mentas. čia yra keletas harge- 
nų. 2909 So. t’nion avė. muro 
namas, 6 pagyvenimų, rendos į 
mėnesį $101, kaina $14,000, j 
mainus priimsiu 
automobilių.

2 FLATŲ po 
3 mašinų muro
šaus šimto dolerių rendos į mė
nesį, karštu vandeniu apšildo
ma, 4151 S. Artesian avė. Kai
na $14,000. Bus tuojau pabu- 
davotas namas, tarp Homan ir 
Spaulding Avė., ant Archer Av., 
3 štorai ir 8 flatai po 4 kamba
rius, nupirksit už $65,000.

L?)TAS 63 ir Richmond, 58 
X125. Kaina $40,000. Jeigu 
nori, aš pabildinsiu namą.

23 FLATŲ ir 3 Storus 
$140,000. Morgičiai bus
tvarkyti ant visų namų su kiek 
kas galit įmokėti, suteiksiu 
lengvus išmokėjimus. Tarpe 
Campbell ir Maplewood avė. ir 
Marąuette Rd., 90xL50, bus 
greitai pradėtas budavoti, 16 
flatų po 4—3 kambarius namas, 
parduosiu už $80,000. Kas nori
te juisitarti reikale namų par
davimo, pirkimo, aš visados 
duosiu gerą rodą kurie kreip
sis pas 
visados
Visados kreipkitės

J. WELICHKO
6634 S. Maplewood avė.

Tel. Republic 3769

aukštos rųšies

6 kambarius, 
garažas, vfr-

REIKIA vidutinio amžiaus mergi
nos arba našlės be vaikų prie namų 
(laibo. 6600 So. Sacramento Avenue, 
Prospect 1117.

REIKALINGA veiterka lunch rui- 
rny. 1836 So. Wabash Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

, PARDAVIMUI bučęrnė, su ledo 
mašina ir traku, yra gyvenimui 
kambariai, garažas, biznio apie 
$1200 j savaitę arba mainysiu į 
namų. 1750 W. 63 St.

PARDAVIMUI grosernė ir ken- 
džių krautuvė arba mainysiu ant 
automobilio. 1435, S. Sangamon st.

PARDUOSIU vienų biznį arba 
priimsiu partneri j pusininkus, tu
riu du bizniu. Abu geri, galima su 
mažai pinigų 
nė ir medžių 
gi. 
šaukit:

Telefonas

Uždirbti datig. Bučer- 
bizpis — abu pelnin-

Vincenncs 1143.
REIKIA vyrų mokintis murinin- i

kystės ir pleisteriavimo. Gausit 
darbų k<ŽI mokinsjtės ir po išmo- PARDAVIMUI grosernė, laikoma 
kimo. Duodam įrankius. Išmokit visokių smulkmenų, kampinis nu
imt ‘‘A Master Ruilder”, • vienoje mas, didelis atrytas ir gera biznio 
didžiausių mokyklų Chicagoj. vieta. Pirkėjai gaus didelį bargenų.

... ...... e u i Kreipkitės:VVestern Bricklaying School 4133 Wallace st
Operuojama kontraktorių TeI Boll|evard 7887

231 W. Grand avė., 
Prie L stoties EXTRA BARGENAS!

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

“N-nų” Spulkou Sekr.

RENDdN naujas Storas, geras, 
dėl kriaučiaus, barbernės, Beauty 
Shop arba čeverykų taisymo; moder
niškas namas. Ant viršaus pasiren- 

’duoja ofisai dėl daktarų, advokatų 
ir t. t.

Kreipkitės:
1800 So. Halsted St.

REIKIA lietuvių vyrų, gerai at
rodančių atlankyti lietuvių šeimy
nas. I__  - . , , .
dalijamas, bet ne būtinai reika.... 
gns. ‘Suteiksime jums pilnų k upe ra
ciją, garsinsime jus laikraštyje Nau
jienose kasdien. Tikrai gera proga 
kiekvienam. Galima matyt nuo 10 
iki 12 vai. ryte.

Matykit Mr. Collins, 
Room 503 

32 W. Washington St.

PARDAVIMUI , bučernė ir gro- 
Real "estate “patyrirti’as pagei-1 sernė, 35 metų senumo. Randasi 

.Jin- | ant didžiausios gatvės Rndgeporte. 
Kredito nėra, apyvartos daroma į 
mėnesj $5,000; gyvenimui 5 ruimai 
viršujv. Greitai i norintiems -pirkti 
šitų biznį yra gera proga padaryti 
daug pinigų. Pardavimo priežastis — išvažiuoju i Lietuvą.

Naujienų Skyrius, 
3210 So.mHalsted SI. 

Box 211
------------------- --------4------------------------------------

LIETUVIŲ darbininkų, į 
dirbtuves, mechanikų, klerkų. 
Del specialio darbo tris vaka
rus į savaitę. Valandos nuo 7:30 
iki 9:30, arba nuo 8 iki 10. Ge- 

mokestis. Atsiųskit savo var- 
ir adresą.

1739 S. Halsted st.
Box 880

ra

PARDAVlftįŲI grosferne, ta
bako, cigarų, visokių smulkme
nų. Pasinaudokit proga, gausit 
bargeną. Pardavimo priežastis 
patirsit ant vietos. 3721 South 
Halsted st. Tel. Boulevard 1285

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

REIKALINGAS darbininkas, jau
nas, tvirtas, ant farmų, mokus mil
žti karves, kokius metus dirbęs ant 
farmų. Atsišaukit j Naujienas, 1739 
S. Halsted st. V. Mišeika.

REIKIA pardavinėtojo dėl parda
vinėjimo dešrų, turi būt patyręs. 
Home Made Sausage Co., 4500 W. 
22nd St.

REIKALINGA lietuvių vyrų, kurie 
gyvena ant South Side arba West 
Side; darbas yra labai geras ir pel
ningas. Galima uždirbti $50 j savai
tę ir daugiau. Galima matyti nuo 10 
iki 12:30 P. M.

V. J. LĖKIS
6243 So. Western Avė.

Automobiles
PARDAVIMUI Fordas touring 11,000 
mylių išvažiuotas, gausit pigiai. 
Kreipkitės po 5 vai. vakarais, t 

8826 So. Emerald Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GROJIKLIS pianas, pirmos 
klesos stovyj, už $110, 75 role- 
liai ir benčius, priimsiu $25 cash 
ir po $8 j mėnesį.

6512 So. Halsted St.

31 SPEC1ALIS bargenas pianų ir 
fonografų. Atsilankykit dabąr ie ap- 
Žiurėkit juos. Grojikliai pianai $75 
iki $135. Fonografai $15 iki $35. 
Grand pianai $175 iki $3OO. 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 vienų j jūsų namus ir po $2 
j savaitę. Atdara vakarais.

NATIONAL PIANO STORES 
2332 W. Madison Street

SMMfck ■Bfl

PARDAVIMUI ptkernė arba 
mainysiu j namą, geroj vietoj, 
biznis retail ir išvaŽiojimo, kas 
nupirks, tas laimės.

Atsišaukit greitai
850 W. 18 St.

NORIU randavoti ar pirkti 
mažą dėl groaetio štorų South 
Sidėj arba Brighton Parke.

G. ZIČKUS,
4107 S. Maplewood avė.
Phone Lafayette 7799

PARDAVIMUI cigarų krautuvė, 
biznis per 40 metų; 4 kambariai gy
venimui. Pasiulykit patys.

3637 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 kėdžių barbernė, 
viskas baltai įrengta. Kaina $200. 

1823 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI 12 kambarių Room- 
ing House, gera vieta, netoli Paiko. 

1407 W. Washington Blvd.

GINTARAI — labai pigiai — be
liko tik keletą Šniūrų. M. Jurgelio- 
nienė, Naujienos.

PARDUODU bučernę ir grosemę 
už teisingų jūsų pasiūlymų; jeiąu tu
rit lotų Chicagos apielinkėj, priimsiu 
j mainus.

1884 So. 49th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI vyriškų aprtdalų 
krautuvė — lietuvių apgyventoj ko
lonijoje. Parsiduoda už gana prieina
mų kainų, priežastis labai svarbi. No
rinti sužinoti Vietų ir sąlygas — ma
lonėkite kreiptis j “Naujienas”, klau
sti — MICKEVIČIAUS.

1739 So. Halsted Street 
Tel. Roosevelt 8500

Real Estate For Sale
Namni-Žemi Pardavimui

BARGENAS
Pardavimui 5 kambarių medinis 

namas. Turi būti parduotas šį mėne
sį, namas vertas $4500. Parduosiu 
$3600, labai pigiai. 3644 W. 55th

Savininkas
BRONISLOVAS LIŽAS 
1300 So. Kolan Avė.

už
PI.

PARDAVIMUI 3 nauji mūriniai, 
dviejų flatų namai, arti vienuoly
no, 1 blokas nuo gatvekarių; visi 
flatai po 5 kambarius, • tuoj bus 
užbaigti, lotai 33% pėdų platudio, 
gatvės išmokėtos, pirmi flatai visi 
yru karštu vandeniu apšildomi, 
taipgi yra išvestos paipos ant ant
ro floro dėl šilto vandens. įtaisy
mai naujos mados, iec boxai, pro- 
sinimui lentos, vanos įmūrytos, 
baltų akmenų floras toiletuose; kie
to medžio trimingai, bungalow sto
gai, stikliniai porčiai. Parsiduoda 
labai prieinama kaina, nes pats 
kontraktorius parduoda. Agentai lai 
neatsišaukia. Namai randasi po nu
meriu

6813—15—17 So. Campbell avė. 
Chicago.

Atsišaukit vakarais po 5-kių’ 
4456 So. Washtenaw avė.

Lafayette 5677
J. Baltikauskis

Misceiianeous
įvairus

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
mulevą, popierų, stiklus ir t. t.

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

HOME 
CONSTRUCTOR

namų

kas

UŽ
SU-

TAIPGI turiu ir kitoniškų r....“
Brighton Park, prie pat lietuviškos 
bažnyčios, 5 šeimynų mūrinis na
mas, kų tik baigiamas, 3 karų ga
ražas, turiu mažų pigesnių namų. 
Galima pirkti su mažu įmokėjimu.

Šaukit:
4456 S. Washtenaw avė.

Lafayette 5677
* .1. Baltikauskis.

Budavoju namus, garažus, taisau 
»enus namus ir darau bile reika- 
'ingus pribudavojimus prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bilc kurį 
karpenterystės darbų. Taipgi įvedu 
apšildymų į namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
'Naujienų” adresu:
HOME CONSTRUCTOR

1730 South Halsted Et 
Tek Roosevelt 8500

mane, ir jūsų pinigai 
bus gerai investuoti.

BAJRGEMAI

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

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

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

55 IR B1SHOP STS.
6 kambarių medine cottage, 

Girnas šildomas, 2 karų gara
žas, kaina $5000. Waldron and 
Herlihy, 1457 W. 63 St. Repub- 
lic 4654.

PARDAVIMUI namas ir grosernė, 
yra gyvenimui kambarys iš užpaka
lio. 3839 W. 59th St.

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

1739 So. Halsted st.
Box 892

PARDAVIMUI prie 46 ir Cali- 
fornia, N. W. kampas, 2 lotai. Ap
leidžiu miestų. A. Sikorski, 5704 S. 
Ada st.

MEDINIS 2 aukštų namas, su 
garu apšildomas, $1,440 rendos ne
ša į metus. Sykiu parsiduoda 80 
akru farma, Michigano vuitijoj, vis- 
kų parduosiu už vidutiniškų kainų. 
Mainyčiau į namų1 ar kų kitkų.

5543 So. Whipple St.
C. J. Kozlos

$8500.00 Bungalow, 6 ruimų, visur 
aržuolo trimingai, karštu vėju šildo
mas, mūrinis, naujas, labai gražiai 
ištaisytas. 6380 So. Aberdeen St. 
Mainysiu j biznį ar automobiliaus.

5014 So. Western Avė.

PARDUODU arba mainau 
ant cottage arba hungalow 2 
flatų plytų namą, karštu van
deniu šildomas; 2 atskiri boile
riai, geriausia trans|X>rtacija. 
Telefonuokit Pulhnan 7994.

BARGENAS UŽ $27,500
60th St., netoli Normai Bulvaro, 

2-7 ir 4-8 kambarių, garu šildomas, 
elektra, kieto medžio trimingai, gera
me rendų distrikte, namas gerame 
padėjime, turit jį pamatyti. ’ H. J. 
COLEMAN and CO., 5857 So. State 
St., Tel. Went\vorth 5702.

■H

BRIGHTON PARKO 
APIELINKĖJ

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.
7 ruimų rezidencija, furna- 

su šildoma, 2 karų garažas, 
greitam pardavimui $3,800. Par
duodu išmokėjimais.

ANTRAS naujas moderniškas 
muro namas, kaina $8,700, 4-4 
kambariai. Pasiskubinkit, par
duosiu išmokėjimais.
B.RIDGEPORTO APIELINKĖJ

G gyvenimų muro namas, ge
riausiame padėjime, graži apie- 
linkė; greitam pardavimui 
$8,700, išmokėjimais, pasisku
binki t.

MURO namas 2 pagyvenimų, 
4—6 kambarių, kieto medžio 
trimingai, viskas gražiai įreng
ta; didžiausis bargenas šioj 
apielinkėj, kaina tik $3,700, iš
mokėjimais, pasiskubinkit. Pir
kėjai kreipkitės

A. J. STONIS
3145 S. Emerald avė., 2 «iubos

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
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- 

Didžiausia ir geriausia stogų 
_ " _ 5 Tik paty-

unijos darbininkai samdomi.

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

Phone Lawndale 0114

mo.H -
dengimo jntaiga Chicagoj. 
rę

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago
TIKRAS BARGENAS

namas, 10 kambarių, 
visi 

v,rtu- 
cottage 
šviesa, 
$8250, 

Avė., 1

MŪRINIS 
lengva padaryti j du flatu, 
kambariai šviesus, vasarinė 
vė ir landrė ir 4 kambarių 
iš užpakalio, yra elektros 
$7500 cash, išmokėjimais 
title clear, 5333 S. Emerald 
blokas j rytus nuo Halsted Street. 
Agentai pridėkite savo komišiną.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimų. 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

Financial
Finansai-Paskoloa

BE NUOŠIMČIŲ
Duodame paskolas nuo $100 iki $300 
ant potų. 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.

G. BURBAS 
Cloak Shop

Gera proga moterims ir mer
ginoms. Mes mokinam siuvimo 
ir kirpimo dykai. Pramokusioms 
mokame algą. Kam reikalinga, 
meldžiame atsišaukti.

3214 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 2469

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

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalų j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

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 ypatiškai. A. MILLER, 1865 
No. Bissell Street.

Educational
Mokyklos ___

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
bcrystčs. 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 į namus.

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

ŠOKIŲ MOKYKLA
Mokina visokius šokius. Valandos 

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

2128 SOUTH HALSTED ST.
(Pirmos lubos)

J


