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150,000 angliakasių 
pasirengę streikui

Baisi ekspliozija Penna 
anglies kasyklose

Pranašauja visiška sustabdymą 
imigracijos j Jungt. Valstijas

150,000 angliakasiu pri- [Ekspliozija kasyklose už 
bėre 400 darbininkų

.390 angliakasių 
gyvi, bet dešimties 
dama

sireną streikui
Minkštosios anglies kasyklų sa

vininkai atmetė pasiūlymą 
pratęsti senąją sutartį

buvo surasti 
pasigen-

kovo 30. 
and Co-

Entered aa aecond Clau Mattar March 7, 1*14, at the Post Office of Chicago, fll 
under the Act of March 8, 1879.
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Nori visai uždaryti duris 
imigracijai

Kongresmanas Johnson sako, 
kad per 25 metus ateivybė 
busianti visai sustabdyta

NEW YORKAS, kovo 30. — 
Kongresmanas Albert Johnson, 
atstovų buto imigracijos komi
sijos pirmininkas ir “kvotų” 
Įstatymo autorius, kurs dabar 
lankosi New Yorke, pareiškė, 
kad per ateinančius dvidešimt 
penkerius metus imigracija į 

(jungtines Valstijas busianti vi- 
Isai sustabdyta. Tatai kongre
sas busiąs priverstas 
idant išlaikytų savo 
formą ir neleistų jai 
mažumos arba grupės

Kongresmanas Johnson pasi
sakė. kad jis stojas už laipsniš
ką, bet vis griežtesnį imigra
cijos apribojimą, iki galinus 
imigracija busianti visai pa
naikinta.

Be to, kongresmanas John
son pranašauja, kad 1928 me
tų prezidento rinkimų kampa
nijoj busią iškelti ir vyrausią 
rasinis ir religinis 1 
nežiūrint, kad ir dar taip bu
sią bandoma tų klausimų 
vengti ar neįsileisti.

padaryti, 
valdžios 

patekti į 
kontrolę.

[ Pacific and Atlantic Photo |
Iš kairės į dešinę: Gen. Gi Icfii Tanaka. opozicijoj partijos 

vadas. Takejire Tokonami, Sei Yuhonto partijos vadas, ir prem
jeras Rei Jiro Wakatsiiki, valdžios partijos vadas.

Tai trys žymiausi Japonijos politinių partijų lyderiai.
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Liberalai sumušė konser 
vatorius Nikaraguoj

Suėmė karo medžiagas, kurios 
buvo iš Jungt. Valstijų pa
siųstos Diazui

No. 76

Butkų Juzė paleistas iš 
Varniy koncentracijos

Poetas Butkų Juzė, kurs ka- 
demų viešpatavimo laikais bu
vo atvykęs — ne savo geru 
noru — į Ameriką, bet įsistei
gus demokratinei valdžiai vėl 
grįžo Lietuvon mokytojauti, 
smetoninių smurtininkų buvo 
tuojau įtartas pavojingu sau 
žmogum ir uždarytas Varnių 
koncentracijos stovykloj [kur

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
30. - Pedro Zapeda, Nikara- 
guos liberalų valdžios atstovas 
Meksikos Mieste, gavo žinių iš 
Kosta Rikos, kad liberalų jė
gos Nikaraguoj dviejuose mū
šiuose nuveikusios Diazo kon^kitą syk kademai buvo uždarę 
servatorių valdžios 
nę.

SOUTH FORK, Pa., 
— Pennsylvania Coal 
ke kompanijos Ehrenfeldo an- 
giels kasyklose šiandie įvyko 
jaisi ekspliozija, kuri apdras
kė kasyklas ir jų urvuose už
bėrė keturis šimtus angliaka
siu.

Vėlesni pranešimai sako, kad 
iš visų užbertųjų pasigenda
ma dar tik dešimties darbinin
kų, visi kiti buvę surasti 
ir išimti iš kasyklų. Ar 
genda m i e j i a ngl i ak ašiai

, ar žuvę, žinių nėra.
unijos prezidentas I Ekspliozija buvo taip smar

šiandie baigiasi minkštosios 
anglies sričių — Illinois, India
nos, Ohio ir vakarinės Penn- 
sylvanijos — kasyklų darbiniu- s 
kų su savininkais vadinamas P1 
Jacksonvillės algų 
Kadangi dėl naujo 
nepavyko susitarti, 
ių savininkai spyrėsi algas su
mažinti, bet angliakasiai nepa
sidavė, tai su balandžio 1 diena 
turės prasidėti minkštosios ang
lies kasyklų streikas, kuris pa
lies apie 150,000 angliakasių.

Vakar United Mine \\’cikers1 gyvi, 
of America
I^wis buvo pasiūlęs kasyklų * ki, kad visas South Fork mies- 
savininkams 
Jacksonvillės 
taięu tęsti derybas ir bandyti j hi žiočių stovėjęs

kontraktas.
kontrakto 

nes kasyk-

gyvi 
past

yra

laikinai pratęsti telis buvo tartum žemės die- 
sutartį, tuo gį, bėjimo sukrėstas. Nuo kasyk- 

. ..'i 200 pėdų*
susitarti dėl naujo algų kont-Į atokai kasyklų kompanijos ofi- 
iT.kto, tečiau savininkai pasiu-pU mūrinis dviejų aukštų tro

besys buvo jirasimušusios pre 
žiotis oro jėgos sugriautas ir 
keletas tarnautojų sužeista.

lymą atmetė.
Indianos angliakasiai dirbs 

naja algų norma
. BRAZIU lnd., kovo 30. 
Big Ben Coal kompanija, kuri 
kas metai produkuoja 200,000 
tonų anglies, šiandie pasirašė 
su United Mine VVorkers unija 
laikiną algų sutartį, kuria ei
nant angliakasiai gaus .senąsias
algas (pagal Jacksonvillės su- vijos sienoj, 
tartį), ligi dėl naujos algų nor- tų pulkininkas Sterling. 
mos bus pagaliau bendrai visų reorganizavo Albanijoj žandar- 
susitarta.

se-

Anglija tardo dalyku pade 
iį Albanijoje

— Iš Podarište, pietų Jugos’a- 
praneša, kad Bri

ku rs

Riaušėse Indijoj 47 
menys sužeisti

as-

kc-K ARACHI, Britų Indija, 
vo 30. — Larkanoj. Viršutinia
me Sinde, įvykusiose riaušėse 
tarp indusų ir musulmonų bu
vo keturiasdešimt septyni as
menys sužaloti, daugelis pavo-! 
jingai. Riaušes pagimdė kivir
čai dėl vienos moteriškės 
trijų jos vaikų. Pranešimai 
ko, kad neramumai vis dar

sa-1 i ne-

KONTESTAS
“NAUJIENŲ” ■

“Naujienų” Kontestas

meriją, gavęs iš Londono in- 
tsrukcijų atlankyti šiaurinę 
Albanijos sieną ir patirti, kiek 
yra teisingi Italijos kaltinimai, 
buk Jugoslavijos agentai kurs
tą ten Žmones prieš Albanijos 
Achmedo Zogu valdžią. Pulk 
Sterling jau esąs kelionėje.

8 angliakasiai užmušti 
kasykly sprogime

HARRISBURG, 111., kovo 30.
Saline County Coal kompa

nijos Ledlordo kasyklose No. 2 
šiandie įvyko dujų sprogimas, 

i kurio astuoni angliakasiai bu
vo užmušti. Pavakarį jų kūnai 
buvo surasti ir išimti iš kasy
klų.

eina.
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- 
cagoje, apielinkėse ir po visą 
plačią Ameriką, kur lietuviai 
skaitlingiau įsigyvenę, dirba!

Siūlo užginti džiazą per 
Beethoveno atmintines

ROMA, Italija, kovo 30. — 
Laikraštis Piccolo rimtai pro- 

kaipo konstantai" kelinie “Nau“l‘x,nuoja ubžffintĮ dž!az0 ir P“"6’ 
jienų” cirkuliacijos, pardavinė
jime “Naujienų” skelbimų ir 
knygų kortų.

“Naujienos” ragina visus sa-

šią muziką vienai savaitei, 
1 švenčiant šimtmetines Beetho
veno mirties sukaktuves.

Beethoveno šventė Augosteo 
i teatre yra taip populari, kad 

policijavo skaitytojus, visus draugus i' iauke teko pastatyti 
pritarėjus, teikti visokeriopų pa-J tvarkai palaikyti.
ramą veikiantiems “Naujienų” 
kontestantams, kad jiems sek
tųsi už jų įdStą triūsą labui

Žemės drebėjmas Alaskoj 
CORDOVA, Alaska, kovo 30.

“Naujienų” laimėti kuodidžiau- _ ča buvo jaustas lengvas že- 
sias dovanas. mSs drėbsimas, žalos nepadary-

Skelbia naują generalinį 
streiką Šanchajuj

|J. V. vyriausybe įsako ameri
kiečiams Kinuose trauktis iŠ 
neramių vietų

PEKINAS, Kinai, kovo 30.— 
Del pastarųjų kruvinų įvykių

karinome-' dabartinį savo prietelį Voldema- 
Konservatoriai buvę su-’rą.]

mušti ties Esųuipulas ir tiesi Telšių “Žemaičio” pranešimu 
Tierra Azul, kur liberalai ate-'Butkų Juzė dabar tapęs iš kon- 
mę iš savo priešų penkiasde- jcentracijos punkto paleistas.

Varnių koncentracijos sto
vykloj, pasak “žemaičio”, yra 
141 politinis kalinys. Ten jau 
yra vokiečių monarchistams 
tarnavę fašistai Tomkus su 
Klimaičiu, liet jie gyveną vieš
buty ir pietaują klebonijoj.

šiml kulkosvaidžių, 1,200 šau-| 
tuvų ir daugiau kaip milioną 
patronų. 

Pasak
| armija dabar 
8,000 kareiviu,

Sovietai peranksti paslgyrę, iuotų. Ginklai » a.uu.»v.j« 
buk su Latviais padarę ar- kuriuos Diazas gavęs iš Jungti- 
bitražo sutartį nių Valstijų, dabar beveik vi-

----------- sa patekę į liberalų rankas.
Liberalai paėmė Jinotegą
MANAGUA, Nikaragua, ko-

Latvijai ir Rusijai susitarti 
nepasisekę pranešimo, liberalų 

susidedanti iš 
pilnai apgink- 
ir amunicija,

bitražo sutartį

PARYŽIUS, kovo 30. [Chi- 
cago Daily News koresp. Paul

Pintinė, klebonas, poli
cija ir peršautas 

žmogus
klausimai, Kankine, Amerikos, Japonijos, Scott Mowrer], Sovietų Ru-

’ Anglijos ir Francijos ministe- sų pasigyrimas, kad jie laimėjo 30. — Liberalų kariuomenė 
j* i ’ * Telšių “Žemaitis” rašo: 

Nesenai pas Tirkšlių kleboną 
du amerikonai ir 

kad priimtų ant kiek lai- 
brangiais daik- 

susikirtimo teis. Klebonas priėmė.
Pintinę padėjus, šunys ap- 

_ 'linkui bėgiodami užniko loti ir
n .. . . . ,* • 'pintinę draskyti.Britai svarsto motary tah kr bonus įprato, kad čia 

'blogai. Pasikvietė policiją. Po
rcija pirma klausė, kas esi 

' pintinėje. Neatsiliepus šovė 
aukštyn, bet niekas nieko neat- 

Tuomet peršovė pintinę, 
die švaiste projektą praplėsti pintines ištekėjo kraujas, 
moterų teisių įstatymą taip,! Atidarius pasirodė buvęs 
kad balsavimo teisė butų šutei-; žmogus.
kta moterims sukakusioms 21 i
metus amžiaus. Trys asmenys ŽUVG

[Dabar Anglijoj balsavimo $200'000 gaisre
teisę turi moterys lik sukaku
sios 30 metų amžiaus.]

riai kasdien laiko konferencijas, ję didelę diplomatinę kovą su užėmė Jinotegą, netoli nuo Ma 
tagalpos. Konservatoriai ati- \ užvažiavo 
davė jį be kovos, pasitraukę iš prašė 
miesto liberalams besiartinant.pintinę su 
Laukiama tečiau 
ties Matigua. ■

svarstydami priemones geres- 
į nei savo piliečių aji au'gni teik- 

J. V. delegatai tautu eko-i
uominėj konferencijoj

ŠANCHAJUS. Kinai, kovo 30 
Generalinė darbininkų si.

Ang’.ijr.. nudarydami arbi t raci
jos ir neitralumo sutartį su 
Latvija ir tuo sulaužydami Pa
baltijo bloką, atrodo buvo per- 
ankstyvas. Kaip dabar

VVASHINGTONAS, kovo 30. 
— Prezidentas Coolidge jau 
paskyrė delegatus, kurie atsto
vaus Jungtinėms Valstijoms
tai plautinėj ekonominėj konfe
rencijoj Genevoj, Tautų Są
jungos šauklamoj gegužės 4 
diena, c

Paskirtieji yra: Henry M. 
Robinson, Los Angeles banki
ninkas ir advokatas; Normau 
H. Davis, New Yorko finansi
ninkas; John W. O’Leary, Chi-1 
cagos fabrikininkas ir banki
ninkas; Alonzo E. Taylor, Stan- 
ford universiteto, Kalifornijoj, 
profesorius, ekonomistas, ii 
Dr. Julius Klein, prekybos de
partamento užsienio ir vidaus 
prekybos biuro direktorius, e- 
konomistas ir užsienio prekybos 
ekspertas. ■

Francuzų “gražiau
sioji” sulaikyta Ellis 

Island saloj
NEW YORKAS, kovo 30.

Nežiūrint, kad Francijos gra
žiųjų merginų kon teste ji lai
mėjo pirmą prizą kaipo gra
žiausioji, m-lle Jacųueline 
Schr.lly, 18 metų francuzų kru
tamu jų paveikslų aktorė, kuri 
vakar atplaukė į New Yorką, 
buvo sulaikyta Ellis Island 
imigrantų stoty. Ji sakosi at
vykus j Jungtines
penkiems mėnesiams ir 
kontraktą vaidinti čia 
muosiuose paveiksluose.

......... ............... v (.........  v,.t, v,,,,..,, tenka 
‘junga Šanchajuj nutarė paskel- sužinoti, jcklia Latvljos-Rusi- •
bti antrą visuotiną streiką, bet jos sutartis nebuvo pasirašy-! 
diena dar neriusti tyta. Dvide- ta ir, tur būt, nebus pasirašy- 
šimt tūkstančių darbininkų ne-,ta dabartinėmis sąlygomis, 
dirba dar nuo pi neitojo strei
ko?

Amerikos prekybos rūmai 
Rankove prašė Jungtinių Val
stijų vyriausybės atsiųsti į 
Hankovą stipresnės apsaugos, 
bet, girdėt, gavę oficialų atsa
kymą, kad, užuot 
saugos, amerikiečiai 
ten pasišalintų.’

Jungtinių Valstijų 
Kinams, MaoMunay, 
pėjimą visiems amerikiečiams, 
esantiems Kiangsu ir Anhvei 
provincijose, kad jie iš ten 
pasitrauktų. Abiejose provin
cijose yra viso 365 amerikiečiai.

Pasirodo, kad po ilgų ir ne
sėkmingų pertraklacijų sovie
tų ministeris Latvijai %prikalbi
no Latvijos užsienio reikalų 
ministerį sutaisyti dokumentą, 
į kurį sudėtų visus punktus, 
kuriais abidvi pusės sutaria, 
bet apleistų visus tuos punk-laukę ap- 

tuojau iš tus, kuriais nesusitarta, šį do
kumentą sovietai pavartoje 
kaip pretekstą paskelbti, kad 
sutartis su Latvija tapus pa
daryta.

To sovietų paskelbimo Latvi
ja, kaip manorųa, oficialiai ne
nupynė ir neatitaisė tik dėl 
politinės vidaus ir užsienio si
tuacijos, dėl kurios opumo

I onlfll PlIOII orhifroniine Užsienio ministeris Cielens, ma- Lbllhy nuoŲ dlUHIdUIjUO tyt> busiant geriau nuty- 

derybos tik atidėtos .lrti

minis tevis 
išleido įs-

Varšuva, kovo so. — “ko- Musulmonų moterų pa- 
botnik”, Lenkų socialistų par- d-f. Turkestano
tijos organas, nugina praneši- • ©

- mus. kad derybos tarp Lenkų ir 
sovietų Rusijos dėl arbitracijos 
sutarties visai nutrukusios, 
“Robotnik” paskelbia užsienio 
reikalų ministerio Zaleskio pa
reiškimą, kad derybos tapusios 
tik laikinai atidėtos, bet nenu
trauktos.

DRĄSUS PLĖŠIKAI PASPRU
KO SU $16,975

30. — 
dienos 
Farms

Valstijas 
turinti 
kinta-1 NEW YORlKAS, kovo 

šeši ginklubti banditai 
metu puolė Sheffield

« - - fl.nar Milk kompanijos du koleklo-Sueme $32o,000 vcites rjus į.įes ą(VC jr g^th st., 
svaigiųjų gėrimų atėmė iš jų $16,000 pinigais ir 

į $975 čekiais ir pabėgo.
t ___ ______ .....

NEWARK, N. J., kovo 30.— 
Prohibicijos agentai vakar va
karą padarė visą eilę kratų 
South River ir Sayrevillės re
zidencijose ir suėmė įvairių 
svaigiųjų gėrimų vertės bend
rai apie 325,000 dolerių. Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra- 
NUBAUS- našauja:

Praimtom gražu; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
nis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo
kovo 30.-— 

Christian 
reverendas

“REVERENDAS
TAS UŽ BUTLEGERIA- 

VIMĄ 
MEDFORD, Ore.,

Klamath Falls
Church kunigas,
Petelle, teismo nuteistas pasi- 
mokėti $100 pabaudos. Jis buvo 
kaltinamas už svaigiųjų gėrimų 

| šmugeliavimą.

siy lygybes biliu
LONDONAS, kovo 

Britų ministerių kabinetas šian- sakė.

TRAUKINIŲ SUSIDŪRIMAS

HUTCHINSON, Kam, kove 
30.—Geležinkelio linijų susi
kryžiavime netoli nuo Sterlingo. 
20 mylių į vakarus nuo Hut- 
chinsono, susidūrė du pasažie- 
riniai traukiniai. Du vieno trau
kinio mašinistai buvo pavojin
gai, keletas pasažierių leng
viau sužeisti.

FRANKLIN, N. H., kovo 30. 
— Gaisre, kurs praeitą naktį 
čia sunaikino Syndicate trobesį 
miesto centre, trys asmenys 
žuvo ugny. Jų apdegę kūnai 
vėliau buvo rasti degėsiuose. 
Sudegė šešios krautuvės ir ke
letas ofisų. Nuostoliai siekia 
per 200 tūkstančių dolerių.

Potvynis piety Arkan- 
saso valstijoj

TAŠKENTAS, SSSR, kovo 
30. — Turkestanas yra vienas 
nedaugelio likusių mahometonų 
kraštų, kur vyrai gali vesti pa
čias tik kuriam laikui, o pas
kui jas mesti.

Kaip kad naujojoj Turkijoj, 
vyras gali išsiskirti su savo 
pačia be niekur nieko, vien pa
liepęs jai eiti sau, ir gana. Pa
čią pavaręs, jis gali jau kitą 
vesti. Moteriškė betgi, einant 
islamo įstatymu, negali ištekė
ti už kito, nepraslinkus 100 die
nų nuo išsiskyrimo su pir
mesnių vyru. Jei ji tatai pa
daro, ji yra išmetama iš ma
hometonų draugijos kaipo nuo
dėminga.

: Tarp Turkestano čiagimių 
neištikimą savo vyrui moteriš
kę baudžia taip: išpaišina jos 
veidą, ją pačią atbulą paso
dina ant asilo ir vedžioja mie
sto bazurais. Pryšaky eina 
skelbikas, kurs garsiai skelbia 
visiems apie nusikaltėlę.

FORDAS UŽGAUTAS AUTO
MOBILIŲ KOLIZIJOJ

minimum 44°. maksimom 62° DETROIT, Mich., kovo 30.—
Fahrenheito. Automobildų kolizijoj buvo už-

Siandie saulė tcRa 5:36, lei- gautas automobilių fabrikinin-
džiasi 6:13 valandą. Mėnuo te- kas Henry Ford. Jis nugabentas 

• ka 5:12 vai. ryto. į ligoninę.

LITTLE ROCK, Ark., kovoPARYŽIUS, kovo 30.
Francijos ministerių kabinetas 30. — Prasimušęs pro tvanką 
nutarė dar atidėti atsakymą 
prezidentui Coolidge’ui į jo pa
kvietimą atsiųsti Francijos ob- 
servuotoją į trijų valstybių lai
vynų nusiginklavimo konferen
ciją Gonevoj.

Mississippi upės vanduo pietų 
Arkansase užliejo dvyliką ma
žų miestelių ir apie 35,000 ak
rų farmų laukų. Gyventojai 
buvo priversti bėgti į aukštes
nes vietas.
. .................. ........................ ... n i .............-.......

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

yra trys ii daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
iietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacljos Rankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina į patarnavimą.

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Iii
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Kada
nors jus irgi atsigrįšite prie 

Helmarų c-
Sianden 

turėtu būti tas laikas v

CHICAGOS 
ŽINIOS

Rado negyvi} rašytoją

The Foreman Banks

H ELMARAI per dvide

šimtį metų užganėdino ypa
tingus rūkytojus cigaretų. 
Jie visuomet turi savo geru
mą. Helmarų draugų šian
dien yra milionai, ir kiekvie
nam jie suteikia individualį 
smagumą. Tūkstančiai vyrų 
grįžta prie Helmarų kasdien.

Hobert MęBroom, 30 m., 
1119 Clifton Avė., rašytojas 
apie sjjortą, rastas einančių į 
darbą darbininkų negyvas tuš
čiame lote prie 3260 Rhodes 
Avė. Jokių mušimo ženklų nė
ra. lx?t jo visi kišeniai išversti 
ir visi vertesni daiktai paimti. 
Galbūt, kad jis mirė iš baimės, 
kada jį užpuolė plėšikai. Jis 
vakare buvo Chicagos universi
teto basketball turnamente ir 
iš ten rengėsi eiti tiesiai namo. 
Policija mano, kad jis galėjo 
būti 
teto, 
voną

nužudytas netoli universi- 
bet plėšikai nuvežė jd la- 
ir pametė jį tuščiame le

Gaisras So. Chicago j
Užvakar vakare gyviausiame 

South Chicago biznio distrikte, I 
trie 92 ir Commercial gatvių, | 
juvo kilęs gaisras, kuris sunai-j 
dno daugiau kaip pusės bloko1 
didžio Columbia Block namą ir ! 
pridarė nuostolių už $500,0000.' 
Name buvo du teatrai, šešios- 
sankrovos ir daugybė ofisų.! 
Daugiau kaip 1,000 žmonių pa

sirodė durnų. Bet panikos nė 
viename jų nebuvo. Du skersai 
gatvę buvę teatrai irgi liko 
ištuštinti, išvengimui panikos.

Nusišovė bijodamas 
stot teisman

iiįiiiiiiiiiiii

Šis Parankus Bankas
• r

Kviečia Jumis
Jus čki rasite maloninu vyrus kurie kalba jūsų pri
gimta kalba, ir pagelbės jums atlikti visus reikalus. 
Jiėi pagelbės jums taupinime pinigų ir daryme in- > 
vest menių.

I

.Jie nusiųs jūsų pinigus į seną jūsų tėvynę.
Kuomet tiktai jums reikės bankinio patarimo, ,jie 
maloniai patars ir pagelbės jums.* r M
Baaka-i randasi pačiame viduryje vidurntiesčio — 
labai paranku prie visokių gatvekarių ir elevatorių, 
šis st nas ir stiprus bankus jau 65 metuk pasek- ' 
m ingai auga. - -i, • *
Atnilunkykit greit ir susipažinkite. Musų patarna
vimas yra greitas. Musų patarimas geras. Milsų 
bankas saugus ir stiprus, ? >, ,

"Didele, draugiška (staiga, kur duosiu 
yra demokratinė' Ir malonu atlikti ldzn('

The Foreman National Bank
The Foreman Trust and Savings Bank

La Salia and Washington Streets, Chicago

Resources Exceed 100 Million Dollars

lllllilIlIlHIIIIIIH
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Trynimas 
Pagelbsti

Trynk tą pačią vietą kur 
skauda!

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

PAIN-EXPELLER
' • Jregiitr. J. V. Pat, Biure

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

35č.—vaistinėse—70c.

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

Brooklyn, N. Y.

St. Kelios^,^ayaitės at- 
tapo are.CIUbtas 
kaltinimo Ruth

de lei
Ste

yra prasimanytas, bėt
pa-

sto-

Nenorėdamas stoti teisman 
dėl kaltinimų jo 10 m. gimi
naitės, Frank Picek, 35 m., nu
sišovė savo namuose 5126 So. 
I lonorę 
gal jis 
sunkaus 
pek, 10 
tinimas
visgi tas kaltinimas labai 
veikė į jį. Vakar jis turėjo 
ti teisman. Ryte jis pasisaukė 
savo dukteris llelen, 7 m. ir 
Miidred, 9 m. į savo miegamąjį 
kambarį, atsisveikino su jomis 
ir paprašė jas išeiti. Joms išė
jus jis sėdėdamas lovoj pridėjo 
prie krutinės šautuvą ir koja 
paspaudė gaiduką, paleisdamas 
.uvį sau į širdį.

Jus Galit Pagelbėt Savo 
Giminėms Atvykti 

Kanadon

Lietuviai Kanadon yra 
Priimami ir Pageidaujami

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-

Kairios nuo $115.00 ir auk- 
V V • sciau.

Lengvus daliniai 
išmokėjimai

JOS. F. BUDRIK
PIANOS, RADIOS, 

FURNITURE
3417-21 So. Halsted St.

Phone Blvd. 4705

Bedarbis nušovė du 
ioremanus; tapo nu-

Joseps elemente, 45 m.,
1063 Polk St., paprastas darbi
ninkas, jau keturi menesiai bu
vo be darbo ir jo žmona ir ke
turi maži vaikučiai buvo alka
ni. Jis kasdie eidavo ieškotis 
darbo, bet niekur negalėjo jo 
rasti. šeimynos badavimas 
tiek paveikė į jį, kad jis stvė
rėsi keršto prieš savo buvusius 
samdytojus. Susitikęs gatvėje 
savo buvusį foremaną John Pa
lumbo, 39 m., 824 S. Linccln 
Sreet, dirbantį Reliable Con- 
struction Co., kurios savininku 
yra aldermanas O’Toole, dar 
sykį paprašė darbo. Palumbo

neturįs, bet kaip tik darbo at
siras, tai tuoj jį pašauksiąs, 
(.lemento atsakęs, kad tą pasa-

(iarsinkities “ Naujienose”

kelis revolverio šūvius į Pa- 
lumbo, nušaudamas jį ant vie
tos. O betgi ('lemento tik trys 
savaitės atgal buvo krikštotė- 
vu Palumbo sunui. Po to ele
mente nuėjo į kito tos pačios 
kompanijos foremuno Jack Pro
te, Palumbo giminaičio, namus 
905 S. Seeley Avė. ir ten ma
tant kitiems šeimynos nariams, 
nušovė Prote taipjau ant vietos.

Atlikęs tas dvi žmogžudystes, 
jis turbul rengėsi keršyti ii 
kompanijos, kuriais jis pirmiau 
dirbo ir kuri paleido jį iš dar
bo, savininkui aldermanui O’-

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

<

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

MAUJIEINIOS
173!) So. Halsted Street Chicago, Illinois.

IiillIlIUIIIH

Toole, kadangi jis nuėjo pas 
savo seserį Ruth Carboni, 4933 
S. Dearborn St. ir ten susiieško
jęs aid. O’Toole adresą, užsi- 
taisė revolverį ir jau rengėsi 
eiti, kaip jį užklupo policija. 
Jis pasislėpė kieme po »vežJi!mu 
ir pradėjo šaudytis su policija. 
Po trumpo persišaudymo jis 
betgi tapo nušautas.

ši baisi tragedija paliko 3 
našles su 11 vąjkų.

Nusižudė traukiny
55 m., 

gyvenęs 
negyvas 

pasažiėrinio
su perpiauta

Edwa*rd A. llolden, 
turtingas .biznierius, 
Rogers Pank, rastas 
Chicago and Alton , 
traukinio lovoj,
gerkle. Netoli jo gulėjo britva. 
Jis gryžo į Chicago iš Ilot 
Springs, Ark.

Viskas rodo, kad tai buvo 
saužudystė, bet policija tyrinė-

ja ir galimybę užmušėjistės. Jo 
šeimyna sako, kad jis buvo 
sveikas, jokių finansinių rupes
nių neturėjo ir neturėjo jokios 
priežasties žudytis. Bet ,pa.sa« 
žieriai sako, b kad traukiny jis 
elgėsi gana keistai. Jis gulda
mas paprašė porterio jį anksti 
pažadinti. Bet kada traukiniui 
esant jau netoli Chicago porte
ris nuėjo jį žadinti, tai rado j j | 
jau negyvą.

C. P. SUROMSKIS & CO.
NEJUDINAMO TURTO 

IR AUTOMOBILIŲ 
FIRMA

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

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

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

Tel. Homlock 6151

Į,' .,1,1

Tel. I.afayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuoyeriausiai

M. Yuska,
3228 W. 38th Street, (’hieato, III-

__
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VeiKmė-Ne Žodžiai
Jum norite veikimo, pasekmių! Ne Žodžiu!
Ir užganėdinančios pasekmės paeina tiktai iš vieno 
dalyko —

RŲŠIES
— ir rųšis yra vien tik kitas vardas dėl Puritan Malt.
Jus galit dalirti Puritan KyAj patys su pngelha

PALYGINIMO
su kitomis išdirbystėmis malt. Puritan yra sumaišytas 
su kitais priemaišai^, rinktina) grudų No. I miežių ir ge
riausiu Importuotu Bohemian Apyniu. Tai yra malt ge
riausio Stiprumo. Turtingumo ir Skanumo.

Dastatoinas per

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

Bohemian Uop-Flavored

PuriTah Malt
Patvirtina kad teikia geras pasekmes. Bandykit jį!

■i

PULBRANSEN
VJ > > P I A N O S

Pas Budrikę galite pirkti be jokios baimės, o visa
dos busite užganėdinti. Kainos teisingos, užtikrin
tas gerumas.

JOS. F. SUDRIK, PIANŲ KRAUTUVE
3417.21 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

DENNIS
BACIUS

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

Valome, 
Oažom®, 

F* rosi n ame

2005
'analport Av. 

Phone
Roosevelt 2061

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS
Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

Pinigai Išmokėti Lietuvoje 
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais, čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri save 
kvito ir travėjo vardą.

Pinigus gavo:
21826—M. Muizaitei
21825—-P. Norkaitei 
1278.'!—N. Jarusavičienei 
23329—M. Juškienei
55949—“Šiauliečio” Redakcijai
55955 —U. Žolienei
8475—P. Jasevičienei 

12787—A. Tareiliutei
8470—V. Barsukienei
8474—V. Juškienei

8484-H485—P. Linkauskui
21831—L. šnarintai

8499—A. Leviškienei
21830—M. Bruškienei 
8487—(J. Šukienei

NAUJIENOS, Chicago, 111.

L.S.S. ŽINIOS
Of letalinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais
Kovas 31 d., 1927 Eilinis No. 202

.-rrr". -------------------------- *------- ~ "I-
L.S.S. Pildomasis Komitetas: VIII Rajono Centro 

Komitetas:

1. l. Čeponis. 4138 Archer Avė.
L Šmotelis, 10G04 Edbrooke Avė.
K. Vllis, 2241 N. Westei’n Avė.
1. Vilis, 2135 N. Spauldlng Avė.
Vf. Jurgelioidenė, 1739 S. Halsted S'..
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grrhelis, 10225 Perry Avė.

- risi Chicago, III.

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

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

Finansų Sekretorius — G. Mankus, 
Chicago, III.

Kusierius — A. I^kavičia, 2404 W. 
Division St.

knygius — A. Vilis. 2241 N. West- 
ern Avė.

Nariai — Ona Banienė ir F. Skama- 
rakus.

LIITUVIV DARBININKŲ tll BRATUROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliausl as. 515 Carrolltnn Avė., Bnltimore. Md.

Socialisty Kandidatai
Visi klasiniai susipratę Chi- 

eagos darbininkai šiuose mies
to linkimuose privalo 1-alsuoti 
už Socialistų Partijos kandida
tus, nes tik ji stoja už darbi
ninkų reikalus ir tokį miesto 
reikalų .sutvarkymų, kuris pa
darytų galų graftui ir korupci
jai.

Socialistu kandidatai v ra se
kantys:

George Koop — į miesto Ma- 
yorus,

Dan A. Uretz — j Miesto 
Klerkus,

J. T. VVhitlock — į Miesto 
Iždininkus.

8515—S. Kazlauskui 
12799—J.J. Ručinskaitei 
12802—J. Klimienei
8525—L. Gabrilavičaitei 
8532—P. Maiunaičiui 
8562—O. Auksoraitei 
8531—T. Drevinskienei 
8528—L. Lapėnui
8535—K. Minskui
8538— K. Jurgnui
8539— A. Andrejaitienei 

964—N. Paužaitei
23350—J. Sabaliauskui
8110—A. Dičmonui

Socialisty pareiškimas 
Chicagos Rankpel
niams dėl 1927 m. 
pavasario rinkimu

Chicagos socialistai nori at
kreipti Chicagos darbininkų dė
mėsi j šiuos svarbius dalykus 

'šių metų miesto rinkimų kain- 
' panijoje:

VIENA: Dever, Thompson, 
Bobertson ir jų kampanijos ve
dėjai neturi mažiausios nuovo
kos, kad kapitalistinės pramo
nės sistemos tikslas yra para
zitiškas, o praktika veda į ko- 
i upei ją, ir kad jos pasekmės 
žlugdo visuomenę. O jeigu ši
tie kandidatai ir jų manažeriai 
supranta tatai, tai jiems taip 
mažai rupi industrinis teisingu
mas darbininkams, kad jie ne
kreipia dėmesio į tokius pama
tinius reikalus — arba juos taip 

'pilnai kontroliuoja išnaudojan- 
Įti, plėšikiška ir doriškai išgve
rusi kapitalistų klasė šiame 
mieste, kad jie nedrįsta aiškiai 

’ stoti darbininkų ve i R šilų ivpjry- 

nime.
Antra: šioje kampanijoje nė 

vienas tų kandidatų nėra iš
reiškęs bent vieną teisingą pa
matinę tiesą arba principų mu- 
nicipalėjie politikoje, kuri pa- 
liuosuotų miestą nuo tvirkinan
čios pramoninių Chicagos val
dovų įtakos. Priešingai, jie vi
si trys begėdiškai kaulija dar
bininkų balsus, tik kits kitą 
drabstydami purvais ir nešva
riais kaltinimais.

TREČIA: Kol Chicagos dar
bininkai nesupras stambiausio
jo fakto dabartinėje visuome
nėje — to, būtent, kad tarp 
įvairių vis-uomenės klasių eina 
pramoninė kova ir kad toje ko
voje aukščiaus išvardintieji 
kandidatai stovi kapitalistų kla
sės pusėje, — kol darbininkai 
šito fakto nesupras, tol jie ne
mokės išmintingai ir su pasise
kimu ginti savo reikalus, pasi
naudojant savo hulžiniška pa
jėga jungiančioje visą klasę po
litinėje darbininkų partijoje.

Prie šitokių apystovų Socia
listų partija, žinoma, atsisako 
teikti kokių nors politinę para
mų arba pagalbą bent vienam 
šitų kandidatų. Ji ragina šio 
miesto darbininkus suprasti, 
kokių politinę galių jie turėtų, 
susivieniję, politikoje kaipo kla
sė, o ne skaldydami savo pajė
gas rėmimu tokių kandidatų, 
kurie veidmainingai jiems pa-; 

taikauja, bet slaptai padeda 
|samdytojų klasei išnaudoti juos*, 
i Kol darbininkai taip elgsis, tol 
jie nepajėgs save apginti.

Vyriausias Chicagos darbinin
kų uždavinys šioje kampanijo
je ir taip pat didžiojoje 1928 
m. kampanijoje — yra darbi
ninkų klasės partija. Anksciaus 
ar vėliaus darbininkai turės ši
ta klausimų, šitą svarbiausia 
politinės* darbininkų klasės par
tijos reikalą, išspręsti. Jeigu 
taip, tai kodėl gi ne dabar?

Socialistų Partijos Cook 
Kauntės Pild. Komitetas.

Rusijos revoliucijos 
sukaktuvės

šių metų kovo mėn. 12 d. su
kako 10 metų nuo Rusijos re
voliucijos pradžios. Europoje 
darbininkų spauda gana pla
čiai pažymėjo tas sukaktuves, 
bet Amerikoje, prie dabartinio 
soealistų judėjimo silpnumo, jos 
praėjo beveik nepastebėtos.

O vis dėlto tie Rusijos įvy
kiai turi labai didelės reikšmės 
pasaulio istorijoje. Dešimts me
tų atgal griuvo 300 metų išgy
vavęs monarchiškas absoliutiz
mas. Romanovų dinastija buvo 
numesta nuo sosto ir valdžia 
pateko j žmonių rankas.

Pradžioje mėgino atsistoti 
revoliucijbs priešakyje Valsty
bės Durna, didelėje savo daugu
moje susidėjusi iš kapitalistų ir 
dvarininkų klasių atstovų. Ret 
greitai šios įstaigos autoritetas 
nupuolė ir tikroji valdžia pasi
darė Darbininkų Atstovų Tary
ba, kurias- buvo suorganizavę 
socialdemokratai menševikai 
(padedami socialistų revoliucio- 
nerių). Kita socialdemokratų 
frakcija, bolševikai, buvo prie
šingi Taryboms (sovietams).

lik daug vėliaus, kai Tary- 
!>omo ome nustelI*t.t da.t-L>in irile isš~ 
ką elementą kareivių atstovai, 
tai ir bolševikai pasidarė Ta
rybų šalininkai. Daugiaus net. 
Iš 'Karybų priešų jie greitai pa
virto kovotojais už obalsį “Vi
sa valdžia sovietams”. Su ka
reivių pagalba bolševikai, pa
galinus, visiškai užvaldė Tary
bas ir nuvertė Darbininkų Ta
rybų pastatytąją laikinąją re
voliucinę valdžią.

Kareiviai, kurie suteikė per
galę bolševikams, milžiniškoje 
savo daugumoje buvo niekas 
kita, kaip apginkluoti ir karo 
laukuose išinuštruoti Rusijos 
ūkininkai. Po vardu “proleta
riato diktatūros*’, tuo budu, 
Rusijoje nuo 1917 m. rudens 
ėmė valdyti ginkluotų ūkinin
kių remiama komunistų partija.

AFTER ILLNESS
Let Tanlac build you up
It lllness has claimed you for a victlm, 

if your health is poor, vour vitality low, 
build back robust health with Tanlac.

It is nature’s own body builder, made 
from roots, herbs, and barks. Over 52 
miilion bottles already sold.

Many thousands of happy healthy 
folks owe their presentsparkling health 
to Tanlac. Some of these are yourown 
neighbors. They’U gladly tell how 
Tanlac restored them to robust health. 
Over a hundred thousand letters from 
gratefu) friends are on file thanking 
Tanlac for the good it has done.

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

TANLAC
FOK YOUR HEALTH

Kokia šiandie Rusijoje tvar
ka, mes žinome. Bet jeigu prieš 
10 metų kovo mėnesyje butų 
kas nors pasakęs, kad tie re
voliucijos vadai, kuri? nuvertė 
Rusijos^carą, bus kitų revoliu
cijos vadų sušaudyti, sugrusti 
j kalėjimus arba ištremti, tai jį 
butų palaikę pamišėliu. Daugu
ma ir pačių bolševikų pradžioje, 
be abejonės, nesapnavo, kad 
jiems teks vaidinti tokią rolę. 
Teciaus tai yra faktas: vietoje 
laisvės, kurios Rusijos žmones 
tikėjosi, sugriuvus caro des- 
polizmui, jie susilaukė žiau
riausio teroro ir visų piliečių 
teisių panaikinimo.

šiandie tad, už 10 mitų po 
revoliucijos prasidėjimo Rusi
joje, tas kraštas stovi prieš 
klausima: kaip algauti tai, kų 
žmonėms buvo laimėjęs sukili
mas prieš carizmą? Ar tam rei
kės naujo žmonių sukilimo, trr 
“ramiu” masių spaudimu dik
tatoriai bus priversti nusileisti?

Ilk kai šis klausimas išsiriš, 
bus galima pilnai įvertinti to 
didžiojo politinio uragano pa
sekmes.

JJustabdykite jį kol neįvy 
ko ko rimto. Severa’s

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

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

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapids, Iow«

Krutinus ir Galvos Šalčiams 
Imkite Severas Cold Tabletę

SVVERMĮs

Lietuviai Advokatai ^DR. HERZMAN

K. GUGIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St, Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
8323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakaru, ifiskyrus kotverKą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGELIONIS
ADVOKA/A® 

Miesto Ofisas
190 No. State St, Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 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
straktui. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

fiarsinkitės Naujienose

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushilias

AKUAERKA 
3252 So. Halsted St.

Viršuje Universal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Dr. G. A. O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Bes. 6000 So. Campbell Avė.
Vincennes 6987 arba Hemlock 552^

Res. Phone Fairfax 9258 
Central 8213—8214

Forest Garfield Smith
ADVOKATAS

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

h,-—.......................  i

ų .------------------------- . „T...

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas ▼idurmiestyji
/ Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington and Clark
Ofiao Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395
V

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Teiephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9609

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

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

Optemestrist
Boulevard 6487 

^^MmN^.^4649 S. Ashland A v. 
ir 805 E. 47th

Keairood 1762
L' ...........   - —- . į ii...  .im»i ■ nwir ii_ n iiii»iWW^
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A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUAERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31 mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuie- 
ri jos kolegiją: 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
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 ps 
geibų.

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

■ ■■ ——
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimų, 

akių jtempimą, ir galvos 
skaudėjimą

DR. G. SERNER |
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

« - ■■ ■ .............. ... - a^l

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 

Nedėlioj 10 iki 1

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

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

Ofiso Phone: Humboldt 5853 
Res. Phone: Humboldt 7408 

\ i i. ■ ■

{vairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE IAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dienų.

Res. telephone Plaza 8200

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

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

Ofisas Ir Laboratorija: 1026 W. 
18th St, netoli Morgan St.

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

. Dienom!* i ’CanaJ
Telefonai: ano. Nakjt*

į South 'hore 2238
’ Boulevard 4186

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

ir

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:81 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dienų 
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 St, Ckicugo 
arti 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canai 1912 
Naktinis Tel. Fairfaz 6858
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Subacription Rateai 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outdde of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c. per eopy.
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March 7th, 1914, at the Port Office 
of Chlcago, III, sndar the aet of 
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DIPLOMATŲ RUNGTYNĖS

Vienas Amerikos korespondentas sakosi esąs paty
ręs, kad latviai su rusais dar nepasirašę arbitracijos ir 
neitraliteto sutarties. Rusai per greit pasigyrę savo dip
lomatiniu laimėjimu.

Vietoje sutarties esą padaryta tiktai štai kas: po il
gų derybų su latviais Maskvos atstovai, negalėdami pa
siekti susitaikymo, prikalbinę Latvijos užsienių reikalų 
ministerį surašyti visus punktus, kuriais nebuvę nuomo
nių skirtumų tarp abiejų pusių atstovų. Šitą dokumentą 
paskui sovietų valdžia panaudojusi pasigyrimui, kad Mas
kva ir Ryga jau esančios padariusios sutartį.

Minėtojo korespondento nuomone, tikros sutarties 
tarpe Rusijos ir Latvijos dabartinėse sąlygose veikiausia 
visai nebusią.

Jeigu šita žinia teisinga, tai dabar Anglijos diploma
tai girsis, kad jie vistik sukirtę rusus. Pabaltės valstybės 
dar nepasidavusios bolševikams.

Pirma mes girdėjome pasigyrimus iš sovietų pusės, 
kad jie uždavę smūgį Anglijai ir suardę imperialistinį 
bloką Pabaltėje.

riasi, kad ji laimėjusi “pergalę“ ant savo priešo, kitos ša
lies valdžia — kad “pergalė” esanti jos. Tik vienas daly
kas tiems diplomatams rupi mažiausia: kad visame pa
saulyje stiprėtų taika ir pasitikėjimas vienos tautos 

. kita!
Ir kaip gaila, kad šitose diplomatų rungtynėse Rusi

jos valdžia, kuri neva stoja už darbininkų klasės reika
lus, elgiasi visai panašiai, kaip Anglijos konservatoriai 
arba bent kurios kitos kapitalistinės šalies imperialistai. 
Ažuot varžiusis dėl įtakos mažosiose valstybės su anglais, 
ji turėtų padėti joms stiprinti savo nepriklausomybę ir ei
ti prie draugingų santykių su visais stfvo kaimynais.

Dabartinėse sąlygose padėtis tokių tautų, kaip Lietu
va, Latvija arba Estonija, yra nepakenčiama. Jeigu kuri 
jų ima tartis su viena stambesne valstybe, tai kitos stam- 

. biosios valstybės jau rėkia, kad ji esanti “pavergiama“. 
O tuo tarpu gyventi, nedarant su nieku sutarčių, irgi ne
galima, nes santykiai su pasauliu juk turi būt kaip nors 
sureguliuoti.

Jei silpnosios tautos su atartų bent tarp savęs, tuo
met tų stambiųjų “krokodilių“ apetitai gal nebūtų tokie

TAIP, TIK NE TAIP

Socialdemokrato St. Kairio kalba Lietuvos Seime su
interesavo ne tik kairiąsias Lietuvos partijas, kurių at
stovai jo žodžiams “ilgai plojo“, bet ir tuos elementus, ką 
simpatizuoja Kauno diktatoriams.

Drg. Kairys, kaip žinia, pasiūlė Seime ūkininkų at
stovams sudaryti bloką ir valdyti kraštą “konstitucijos ir 
demokratizmo kėliais“.

Vienas simpatizuojantis fašistams amerikiečių laik
raštis dabar rašo, kad jisai jau senai turėjęs tokią pat 
mintį, kaip ta, kurią išreiškęs socialdemokratų vadas Sei
me. Pagaliau, girdi, ir socialdemokratai supratę, jogei 
“skaitlingiausiu lietuvių tautos luomo (?) — ūkininkų“ 
gerovė turinti stovėti pirmoje vietoje.

Šitas laikraščio pasigyrimas yra ne vietoje.
Viena, tą mintį, kad partijos privalo būt visuomenes 

klasių politinės organizacijos, socialdemokratai ėmė skel
bti ne dabar, bet nuo pat to laiko, kai jie pradėjo gyvuo
ti, t. y. 30 metų atgal. Kalbant apie dabartines Lietuvos 
partijas, reikia nurodyti, kad musų draugai Lietuvoje 
nuolatos ir nuolatos kritikuodavo jas daugiausia už tai, 
kad kiekviena jų apima tiktai kokią nors visuomenės kla
sės skeveldrą arba net margą mišinį iš skirtingų ir prie
šingų viena kitai klasių. Šituo faktu išsiaiškina tų parti
jų principų nepastovumas ir demagogija.

Antrasis to, kad yra pageidaujamas visų ūkininkų 
susitelkimas į vieną politinę partiją, dar anaiptol neišei
na, kad gali būt trempiamos kitų klasių teises. Bet tas 
laikraštis, kuris giriasi supratęs ūkininkų partijos idėją 
pirmiausia, yra daug kartų tiesiog begėdiškai niekinęs 
darbininkų teisę organizuotis ir ginti savo reikalus. Lie
tuvos darbininkų profesines sąjungas jisai (kartu su fa-

šintais) šmeižė esant “bolševikų padaru“ ir teisino Kauno 
smurtininkus, kurie jas sutriuškino.

Jeigu Lietuvos ūkininkai vienytųsi tam, kad nuslo
pinus darbininkų judėjimų, tai butų ta pati velniava, kaip 
ir dabar.
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Šanchajus — Kinijos 
New Yorkas

Tarptautiškas miestas.— Šan
chajaus sutvarkymas. —-Sve
timšalių koncesijos.— Ame
rikos konsulo nesusipratimai 
su kiniečiais. — Kaip yra 
miestas tvarkomas. —Miesto 
tarybos sudėtis.—Policija. — 
Liuosnoriai.

Tarptautiškam biznieriui 
Šanchajus yra savo rūšies var
tai j Kiniją. Čia randasi įvai
riausiu fabrikų, kaip tai: med
vilnės, degtukų, ciganetų, etc. 
Bankai, daugybė importo ir eks- 
) orto įstaigų, laivų statymo į- 
monės, didelės krautuvės mir
gėte mirga tame mieste. Šancha
jus yra tikras Kinijos New 
Yorkas. Bėgiu 50 metų šan- 
c hajus buvo lyg ir tarptautiš- 
1 as miestas.

Centralinis Šanchajus, kur 
i indasi anglų, franeuzų, olan- 
< ų, amerikiečių ir kt. koncesi
jos turi apie <800,000 gyventojų. 
Tai pramonės ir prekybos cent- 
1 is. Be to, dar yra keli prie
miesčiai, kurie yra kiniečių 
domi.

Šanchajuj tapo sukurtos 
lopiečių kolonijos 181-1 
kuomet anglai savo
reikalams panaudojo kinų mies
tą. lai buvo padaryta spėkos 
pagalba. Kiniečiai buvo pri
versti pasirašyti tam tikrą su
tartį, kuria einant anglams bu- 
v o suteikta koncesijos. Ang
lams teko pusėtinas žemės
sklypas, kur promoniuinkai ir 
l iznieriai pradėjo statyti tro- 
l esi us.

val-

e ti
ni., 

prekybos

prie 
įsimaišius ang- 
priversti buvo 
budu faktiniu 
įsteigta tarp-

pasi- 
j vai

Kuriam laikui praėjus j Šan
chajų ėmė veržtis Amerikos ir 
l'rancijos pirkliai. Iš pradžių 
i merikiečiai bandė gauti tarp- 
t uitincj Šanchajaus sekcijoj 
1 oncesijų per savo konsulą. An
alai tam nesipriešino, nors ir 
I a reiškė tą nuomonę, jog išgau
ti koncesijas gal butų geriau 
’ er anglų konsulą. Tarp Ame- 
i ikos konsulo ir kinų valdžios 
I ilo ginčai, kurie beveik 
1 aro neprivedė. 
1 ims, kiniečiai 
i usilenkli. Tuo 
Šanchajuj buvo 
tautinė sekcija.

Pačioj pradžioj aiškiai 
rodė, jog steigti atskiras
lių tautų kolonijas yra neparan
ku. Tasvk kiekviena tokiu ko
lonijų sudaro lyg ir atskirą 
i liestą, kuris turi savarankiai 
tvarkytis. 1863 m. anglai ir 
< merikįečiai sudarė bendrą 
frontą miesto rinkimuose. Vė
liau prisidėjo ir kitos tautos. 
Miesto rinkimuose dalyvauja vi
ii svetimtaučiai, kurie moka 
miestui tam tikrą mokesni. Pir
moj vietoj išrenkama miesto 
tarybos nariai, po kurių prie
žiūra sudaroma įvairus depar- 
I įmentai. Balsuoti gali ir tie, 
kurie laike rinkimų nesiranda 
mieste. Savo balotą jie gali 
paštu prisiųsti.

Balsuotojai susirenka kartą į 
metus arba ir tankiau, 
yra svarbus reikalas, 
liausiąs tikslas 
miesto tarybą 
rių; patvirtinti 
dabar siekia
tams; pakeisti, jeigu yra reika
las, įstatymus ir patvarkymus, 
ir išklausyti pasitraukiančios 
tarybos raportus.

Kiniečiai, gyvenantys tarptau
tinėj sekcijoj, irgi laiko meti
nius susirinkimus, kur jie iš- 
icnka kiniečių patariamąjį ko
mitetą. Tas komitetas veikia 
kartu su miesto taryba, nors 
laktiiiai jokio autoriteto neturi.

jeigu 
Jų vy- 

yra išrinkti 
iš devynių na- 
bindžetą, kuris 
$7,500,(HM) me-

Municipalė (miesto) taryba iš 
devynių narių tvarko visus mie
sto reikalus. Taryboj anglai 
paprastai sudaro daugumą. 
Amerikiečiai turi du ar tris 
narius, vienų ar du kitos Euro
pos tautos ir pastaruoju laiku 
vieną japonai. Tarybos pirmi
ninkas yra (aklinai miesto bur
mistras. Jis taipgi yra civili
nis Šanchajaus savanorių būrio 
komendantas. Jo autoritetas 
yra gan didelis. Pirmininko 

(vietą tankiausiai užima anglas, 
nors keturis kartus į tą vietą 
pateko ir amerikiečiai. Tarybos 
nariai įeina j tam tikrus komi
tetus, kurie prižiūri policijos, 
sveikatos, viešųjų darbų, elekt
ros ir kilus departamentus. 
Kiekvienas departamentas turi 
savo štabą ekspertų, kurie kai
lio taisylklė. yra europiečiai. 
Munici palieto adininistratyvį 
darbą veda specialiai nusamdy
tas sekretorius. Visiems miesto 
tarnautojams mokama didelės 
algos ir kas .penki metai jie 
gauna ilgas vakacijas, kad 
galėtų aplankyti savo tėvynę. 
Po ištarnavimo tam tikro laiko 
jiems skiriama gan nemenkos 
pensijos.

Policijos departamentui vado
vauja1 buvusis anglų armijos 
oficierius. Policijoj tarnauja 
apie 50 europiečių, keli šimtai, 
indusų ir 1,200 kiniečių policis- 
tų. T as departamentas palaiko 
artimus ryšius su franeuzų ko
lonija, kuri tvarkosi atskirai, 
ir su Šanchajaus priemiesčiais, 
kurie yra kiniečių kontrolėj.

Sveikatos departamentas ap
saugoja miesto gyventojus 
(kiek europiečius, tiek ir kinie
čius) nuo limpamų ligų ir rū
pinasi, kad miestas butų sanita
riškas. Miesto pinigais yra už
laikoma daugybė pradinių ir vi
durinių mokyklų. Be to, randa
si dar kelios privatiškos mo
kyklos. Amerikiečiai turi savo 
vidurinę mokyklą. Miesto lėšo
mis yra laikomas simtoniškas 
r r kęst ras iš 
muzikantų, 
tuoja bėgiu 
šių.

Šanchajuj
turi savo tautiškus teis-
Anglai ir amerikiečiai 

net aukštesniuosius teis- 
Bet kuomet patraukiama

atsakomybūn už bet kokį pra
sikaltimą kiniečiai arba kiti 
svetimtaučiai, kurie neturi kon
cesijų, tai jie yra teisiami mai
šytuose tarptautiškuosc teis
muose. Tose įstaigose svarbią 
rolę lošia ir kiniečių teisėjai.

Šanchajus turi taipgi armiją. 
Ją sudaro liuosnoriai, kurie yra 
žinomi kaipo S. V. C. (Shanghai 
Vohinteer Corps). Liuosnorių 
vyriausias tikslas yra apsaugoti 
svetimšalių koncesijas nuo 
riaušių ir plėšimų. S. V. C. pri
klauso apie 2,000 gerai išlavin
tų vyrų. Liuosnoriai susideda 
iš anglų,. amerikiečių, portuga
lų, japonų ir net kiniečių. S. V. 
C. tapo įsteigta 1854 m.

Tai tiek apie Šanchajų, kuris 
yra vadinamas Kinijos New Yor- 
ku. Svetimšaliai jokiu budu 
nenori iš to miesto pasitraukti, 
nes lai reikštų nustojimą milži
niško pelno. Bet apie tai kitą 
kartą. K. A.

Įvairenybės

Del. L. Tolstojaus gimi
mo šimto metų su

kaktuvių

Sąryšy su 1928 m. rilgpiučio 
28 d. sueinančiu nuo L. Tols
tojaus gimimo dienos šimtme
čiu, Glavnauka organizuoja 
bendrą komitetą didžiojo rašy
tojo sukaktiftėms švęsti. Į ko
mitetą, be Mokslo Akademijos 
atstovų, įeis Leningrado lite
ratūrinių, mokslinių ir kultūri
nių bei švietimo organizacijų 
atstovai.

Pirmojo pilno, tiksliai patik
rinto su originalais, L. Tolsto
jaus raštų rinkinio, 96 tomuo
se, spausdinimas prasidės va
sario mėnesį, šis grandiozinis 
leidinys bus pabaigtas per tre
jus- metus.

L. Tolstojaus raštai bus 
spausdinami griežtai chronolo
gine tvarka.

Spaudai jau paiuošti 8 tomai. 
| pirmąjį tomą Įeis dar nespaus
dintieji kuriniai iš 50-jų metų, 
tame skaičiuje “Vakarykštės 
dienos istorija”. Be to, arti
miausiu laiku bus išleisti Tols- 
tjjaus 
metų, 
I irmą 
c oje.

Be dienraščio, pirmoj eilėj 
1 us išleistas taip pat ir pirmas 
(omas susirašinėjimų iš 10-jų 
ir 50-jų metų. Atskiros “Karas 
ir taika’’ ir “Onos Kareninos” 
dalys bus atspausdintos iš ke
lių redagavimų. Pirmiausia 
paskelbs “Išpažinties” pirmąją 
icdakciją. ,

Sąryšy su jubiliejum manoma 
praplėsti visas L. Tolstojaus 
\ardo įstaigas (Jasnają Polia- 
i a, Tolstojaus muziejai Mask
voj ir Leningrade, Tolstojaus 
namas Maskvoj, kambarys As- 
tapove ir kl.).

I jubiliejaus iškilmes laukia
ma daugelio delegacijų iš už
sienio. Gauta žinioų apie or
ganizavimą Tolstojaus jubilie
jaus komitetų Vokietijoj, An
glijoj ir Čekoslovakijoj.

dienraščio 50-jų ir 80-jų 
jų tarpe daug- užrašų, 
kartą pasirodančių spau-

tautu 
mus.

mus.

ACID VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magnesia 

Geriau negu Soda

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

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

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chlcago, III. 

Tel. Boulevard 3669

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

Prenumerata metams ....... 52
Pusei metų..........................  $1
Kopija ............—............... 20c

___ 1 ............ ... . , /

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

penkių dešimčių
Orkestras koncer-

vienuolikos mėne-

apie keturiolika

LIETUVON

[Pacific and Atlantic Photo]

Nauja moterų drabužių ma
da, kuri pasirodė Paryžiuj.

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $208.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTK', didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNlANl), AR- 

Į ABIC siūlo greitų kelionę j Chcr- 
botirg, Sduthampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitę.

i Visi musų 3-Člcs klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE 

INTERNATIONAL MERCANTILE 
MARINE (OMPANY

127 So. State St. Chicago, III.

2966. Dviejų spalvų suknelė. Jei- 
gu gerai bus sutaikytos spalvos, tai 
suknelė išrodys labai gražiai. Reikia 
siuntinėti iš tamsenes ir šviesesnes 
materijų.

Sukirptos mieros 18 metų, 36, 38, 
<0, 42, 44 ir 46 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 2% yardų 40 colių tam- 
■ ios moterijos ir ll/s yardų 40 colių 
skirtingos, šviesesnes materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pdvyždžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
Aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dcpt., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No .................-
Mieros .......................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wailace Street

...
DR. I. E. MAKARAS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
10748 So. Michigan Avė.

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

Ofiso Telefonas Pullman 1193 
Namų Telefonas Chesterfield 0578

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rezidencija: 3114 West 42nd St. 
Tel. Lafayette 4988 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, 111

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

rz i J j nuo 9 iki II vai. rylei 
y (Pandos ( nuo jį; g va| vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chlcago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakaro...... ------- ----

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgą*

M. ŽILVITIS
Dentisfan

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas H4mk)Ck 2615

OR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Teh Brunswičk 4988.
Namų telefonas Spaulding 8683 

Ultraviolėtinž šviesa ir diathermia

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

Tel. Lafayette 4146
.. . . j nuo 9 iki 11 v. rytoVala"dos i nuo 6 iki 9 vai. Žak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820, Re*., 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Prospe-ct 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj II iki 12 d.

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. VezeUs
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.
J . Į J . *-| -*------ ■J-*1 Į - -------------

lies. 6600 So. Artėsian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso ThI. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IMI So. gklatrd St. 
Uhieagd, Iii.
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Nušautas automobily
Krank Palumbo, 35 m., savi

ninkas pulruimio prie 1218 W. 
Grand Avė., liko nušautas sa
vo automobily prie 531 Bicker- 
dike St., arti savo namų. Jo 
žmona matė jį atvažiuojant au
tomobiliu su dviem vyrais. Spė
jama, kad tie du vyrai jį ii 
nušovė. Spėjama, kad ir čia 
žmogžudystės pagrindas yra 
munšainas.

DZŪKAS RISIS

“Aš tik tos progos ir laukiu’ 
“šį 
km 
jau

sako dzūkas Bancevičius. 
kartą aš parodysiu Požėlai, 
vėžiai žiemavoja. Jeigu 
Sherry man nieko negalėjo pa
daryti, tai su Požėla aš apsi
dirbsiu, kaip su balta vilna.” ,

Taip kalba smarkusis dzūkas. 
Ar jis tiek geras, kaip jo žo
džiai, — pamatysime sekmadie
nį, balandžio 3 d., 3 vai. po pie
tų Strumila svetainėje (India 
na ir 107). Tą dieną Požėla tik
rai risis su. dzuku. Be to, daly
vaus dar ir kiti ristikai, kaip 
tai: Sherry, Norkus, Šilką, ete

šiandien Lietuvių Auditori
joj dalyvaus kelios poros bok
sininkų. Risis taipjau Komaras 
ir dar viena pora.

IŠ POLITIKOS LAUKO
[Rinkimų ermydriui besiarti
nant prie galo, mums tajM> pri
siųsta dar sekančių pranešimų, 
kurie telpa žemiau. Pabrėžia
me, kad už išreikštas juose 
mintis atsako patys autoriai. 
Redakcija.]

KLAUSIMU

kuriam. buvo prikaišiojama 
demokratams, kad jie šioje rin
kimų kampanijoje iškėlę rasių 
ir religijos klausimus, — Kl. 
Jurgelionis tarp ko kita rašo:

“Kiekvienas, kas sekė šią 
rinkimų kampanijų, mato ir ži
no, kad nei Iteveris nei demo
kratai tų klausimų nenori kelti 
pirmon vieton. Nes jie čia nė
ra svarbiausi. Nežiūrint kokio 
tikėjimo butų Deveris ar 
Thompsonas, Chicagos pilie
čiams reikia tik palyginti 
'l'hompsono astuonių metų ad
ministracijų su ramia, bet kon
struktyvu Deverio administraci
ja, idant padarius nuosprendį, 
jog is tų dviejų kandidatų vi
sais žvilgsniais Deveris yra ge
resnis.“

Thompsonas t sus priėmęs Ku- 
Kluxų obalsį “America First’ 
ir reikalaująs, kad viešose mo
kyklose butų daugiaus pumpuo
jama vaikams amerikoniško 
patriotizmo. Toliaus tęsdamas, 
rašytojas sako:

“Nigerių klausimą šiais rin
kimais taip-jau pirmutinis iš
kėlė Thompsonas savo biauriu 
pataikavimu nigerių balsuoto
jams. Jis ir savo kampanijų 
pradėjo pas nigerius, pirmame 
savo mitinge ant platformos 
pabučiavęs nigerio vaiką, nige
rių orkestrai grojant ‘That’s 
my Daby’.

“Aš pilnai tikiu, kad patiems 

geriau prie 1 teverto, o ne prie 
Thompson©. Aš žinau, kad to-

Mildos Teatras
31 tt) So. llalsted St.

Ketverge, Pėtnyčioj ir Subatoj
Ii arold Lloyd 

in
THE KII) BROTHER 

Spėriai Matinee visos dienos 
Labai juokingas veikalas.

Ateikite pamatyti.

dėl daugelis nigerių dirba ir 
balsuos už Deverį.

“lai yra melas, kad demo
kratai nori sukelti rasinę neapy
kantą. Demokratų vadai tik iš
kelia aikštėn 'l'hompsono de
magogiškų pataikavimų tam- 
siemsiems nigerių elementams ir 
žvejojimų jų balsų. Nepakęsti- 
na yra ne pati nigerių rasė, 
bet Thompsono demagogija.”

“Thompsonas ir jo sėbrai 
yra priešingi lietuvių imigra
cijai, jie nenori, kad Chicagon 
privažiuotų iš Europos daug lie
tuvių. lenkų, italų ir kitų tautų 
darbininkų, bet jie nori atida
lyti ir atidaro plačiai duris 
ligi riams ir meksikonams.”

RINKIMŲ KOVA

“Naujienų” skaitytojai, kurie 
Lietingi sekti žinias apie politi
ką, paskutiniu laiku galėjo ga

lia plačiai susipažinti su dvie
jų “smarkiausiųjų“ kandidatų

mayorus platformomis. Gaila 
ciklai, kad šiame “Iš politikos 
'atiko” skyriuje dar iki šiol 
nepasirodė treciojo “smarkaus’’ 
kandidato šalininkų pareiški
mai. Tuomet butų gana pilnas 
labartinės Chicagos politikos 
Žaizdas.

Ką gi mes patyrėme iš to, ką 
v ra prirašę ir prikalbėję thomp- 
toniniai ir deveriniai? Trumpai 
oasakius, ve kų: Dever’io šali- 
linkai šaukia, kad Thompsonui 

Įmayoraujant Chicagos miesto 
niesto administracija buvusi 
)ilna grafto ir supuvimo, 
l'hompsono gi šalininkai tvirti
ni, kad graftas ir supuvimas 
/iešpatauja Chicagos miesto 
idministracijoj dabar, kuomet 
nayoro kedėje sėdi Deveris. 
Pirmieji graudena piliečius nie
ku budu nebalsuoti už Thomp- 
sonų, nes jeigu jisai busiąs iš
niktas, lai Chicaga 
ianti. O antrieji sako, 
iečiai privalų išgelbėti 
nuo Dever’io.

Kaip pirmieji, taip ir 
ji savo kaltinimus 
jusei remia faktais.

Prie to galima dar pridurti, 
kad nepriklausomasis kandida- 
a$, Dr. Robertson, kaip De- 
cr’į, taip ir Thompsoną vadina 
Lliof. rinis”. Jisai nurodo, kad 
uodu vienas antro griekus ži- 
ic, bet nė vienas neketina pil- 

. hti to, kų prižada rinkikams.
lai šitokia yra ta rinkimų 

kampanija. Kiekvienas pro- 
auja žmogus mato, kad joje 
ina kova ne dėl principų, bet 
ik dėl valdiškų vietų, kuriomis 
iclitikieriai negali pasidalinti, 

kadangi vietų yra mažiaus, ne- 
4u žmonių, norinčių jas gauti.

Labai gaila, kad dar iki šiol 
dauguma darbininkų remia tai 
viena politikierių būrį, tai ki
tą, vietoje to, kad pasistengtų 
apginti savo reikalus. Prisiklau
sę, kaip Dever’is, Thompsonas 
ir Robertsonas kits kitą “pei- 
zoja“ ir purvais drabsto, dar
bininkai turėtų pasakyti šitaip: 
‘Dabar mes žinome, kas/ jus 
per vieni: todėl balsuosime už 
savo rJkalų atstovus —už so
cialistų partijos kandidatus: 
George Koop (j majorus), Dan 
\. l’retz (į Miesto Klerkus) ir 
I. T. VVhitlock (į Miesto Iždi
ninkus) !’’ Darbininkas.

prazu- 
kad pi
ni i estų

mtrie- 
p riešinga i

GRAND JURY TYRINĖS 
RINKIMUS

Dar 
kelios 
abiejų

iki mayoro rinkimų yra 
dienos, o jau pasipylė iš 

pusių kaltinimai, kad 
ateinančio antradienio rinki
muose bus papildyta daug suk
tybių. Del busiančių suktybių 
republikonai kaltina demokra
tus, o demokratai republi- 
konus. Republikonai sako, kad 
rinkimų komisija, kuri yra val
doma demokratų, stengiasi at
imti balsavimo teisę 40,000 pi
liečių. Esą tiek išsiuntinėta 
“suspcct noticcs”, kurios ver
čia kiekvienų gavusį tokią no
tą prisistatyti rinkimų komisi
jai ir įrodyti, kad jis turi tei
sę balsuoti. Republikonai sako, 
kad į dvi dienas tiek daug 
žmonių negali prisistatyti ko

misijai ir todėl jie neteks bal
savimo teisės šiems rinkimams. 
Esu tas pats buvo daroma pe
reitais nominacijų balsavimais, 
bet prokuroras Crowe pastojo 
kelią ir keturi rinkimų komi
sijos klerkai liko teismo ap
kaltinti. Dabar esu demokratai 
stengiasi nuginkluoti Crowe, 
kad jis negalėtų veikti ir su
stabdyti neteisėtų atėminėjimą 
balsavimo teisių piliečiams.

Demokratai gi kaltina, kad 
republikonai pagelba mušeikų 
ir kitokių suktybių rengiasi 
“pasivogti’’ rinkimus. Delei to 
jie padavė teismui skundų, pra
šydami paskirti specialinį pro
kurorą ir grand jury toms bu
siančioms suktybėms ištirti. Tų 
reikalavimą grand jury tyrinė
jimų svarstė teisėjas Lindsay. 
Prokuroras Crowe atsakyda
mas j tą demokratų skundų nu
rodė, kad ir demokratai sten
giasi papildyti suktybes, ban
dydami atimti balsavimo teisę 
40,(100 žmonių. Be to jis nuro
dė, kad rinkimų teisėjas Ja- 
recki yra demokratas, tad reiš
kia, demokratai skiria visus 
rinkimų klerkus ir teisėjus, be 
to demokratai turi savo ran
kose netik visų rinkimų maši
nų, bet ir 7,000 policistų, ku
riuos gali pastatyti tvarkos da
bojimui rinkimų laiku, kad ne
leisti republikonų mušeikoms 
veikti. Be to Crowie nurodė, kad 
vienas tokis specialinis proku
roras yra, kuris tyrinėjo perei
to pavasario rinkimus ir dar 
nėra pabaigęs eiti savo parei
gas, todėl teisinas negali skirti 
kito specialinio prokuroro.

Teisėjas Lindsay išklausęs 
abiejų pusių argumentų ir nu
rodęs, kad abi pusės numato, 
jog ateinančiuose rinkimuose, 
bus papildyta suktybių, tai jis 
randa reikalingu paskirti spe
cialinį prokurorų ir sušaukti 
grand jury, kuris susirinks 
ateinantį pirmadienį, vieną die
ną prieš rinkimus. Grand jury 
galės tyrinėti ir pereitus nomi
nacijų balsavimus.

Tarp Chicagos 
Lietuvių
talaiti

Kas ta Priešfašistinė Taryba?

Kas ta Priešfašistinė Tary
ba, apie kurią komunistai daug 
laiba ir rašo savo Vilny, o ir 
vietinėse draugijose daug ler- 
rno pridarė? Kadangi ją dar 
nesenai pradėjo Roselande gar
sinti, tad daugumas jos dar ne
žino ir daugelis prašė manęs 
paaiškinti apie ją plačiau. To
dėl ir matau reikalo paaiškin
ti tai viešai. x

Priešfašistinė 'l'aryba yra 
sutverta kaipo komunistų įran
kis pasipinigauti: jie sako gel
bėti Lietuvos darbininkams. 
Patys komunistai savo vardu 
mažai kur gali pasirodyti ir 
mažai kas jų klauso, tad jie ir 
sutvėrė tą Taryjbą, kad paslėp
ti savo vardą. Tai parodo ir tos 
Tarybos sudėtis. Ta Priešfašis
tinė Taryba skelbiasi, kad prie 
jos yra prisidėjusios dešimt 
vietinių draugijų. Bet kokios 
draugijos? Tai komunistai atsi
sako paaiškinti, nors ir dauge
lį sykių buvo klausti. Mat ko
munistai turi prikepę visokių 
kuopų, gal jos ir sudaro tą Ta
rybą. Bet tos kuopos visai ma
žai narių teturi. 10 komunis
tų turi sutverę visokiais var
dais ir numeriais 5 kuopas ir 
visi jie prie visų tų kuopų pri
klauso. Pagal kuodas, jei kiek
vienoje priklauso po 10 narių, 
sudėjus į krūvą išeitų 50 na
rių, bet ištikrųjų tėra tik 10 
žmonių.

Prie tos Priešfašistinės Ta
rybos, kiek man žinoma, nėra 
prisidėjusi nė viena nekomunis
tinė vietos draugija. Nėra pri
sidėjusi didžiausia Rose lando 
draugija Golden Star kliubas, 

nėra prisidėjusios ir kitos dide
lės draugijos, kaip Vytauto No. 
2, Gedimino, Brolių ir Seserų, 
SIjA. 139 kuopa, 'lai yra di
džiausios vietos draugijos. Yru 
dar dvi pašelpos draugijos, bū
tent Politiškas ir Pašelpos 
Kliubas ir Improvement and 
Benefit Club. Apie šiuos du 
kliubus neturiu žinių. Tai jau 
ir visos taip vadinamos pirmei
viškos pašelpinės draugijos. 
Yra dar kelios bažnytinės, bet 
nėra abejonės, kad jos nėra pri
sidėjusios prie tos tarybos. Tai
gi dabar bepalieka vien komu
nistinės kuopos, gyvos ir negy
vos, iš kurių ta Taryba ir su
sidedu. Sukau, iš gyvų ir ne- 
tfyvų kuopų, nes pus komunis
tus kai kur dar net ir negyvos 
kuopos veikia. Pavyzdžiui, 
prie draugijų sąryšio, kuris pa
laiko Aušros knygyną dalyvau
ja delegatai nuo Meno Sąjun
gos, rodos, 4 kuopos. Bet kaiip 
toko sužinoti iš jos buvusių 
narių, ta kuopa jau senai yra 
likviduota.

Delko draugijos, nors jos vi- 
sos buvo kviestos, neprisidėjo 
prie tos Priešfašistinės tary
bos? Komunistai meta bėdą so
cialistams, kad jie visas draugi
jas atkalbinę nuo prisidėjimo 
Žinoma, socialistai kovoja su 
komunistais ir į jokį bendrą 
darbą su komunistais neina, nes 
jie gerai žino, kad su komunis
tais jokis bendras darbas yra 
negalimas, kadangi komunis
tams rupi ne visuomeninį darbą 
dirbti, bet tik mulkinti žmones 
ir kartu iš jų pasipinigauti. Bet 
dar yra ir kita priežastis. Tai 

ta, kad komunistai jau daug 
sykių savo protestais yra drau
gijas apgavę ar ir pinigų išvi
lioję. Todėl ir draugijos pra
deda juos pažinti ir nebeklau
syti jų atsišaukimų.

Priešfašistinė Taryba jau 
veikia ir renka aukas Letuvos 
darbininkams. Bet ar tos aukos 
tikrai teks Lietuvos darbinin
kams, tai galima numanyti iš 
sekamo fakto. Kovo 11 d. ši 
Taryba buvo surengusi prakal
bas. Kalbėjo du kalbėtojai; 
vienas iš kažinkur atsibalado- 
jęs, neva iš Lietuvos atvykęs, 
o kitas iš Clevelando. Aukų su
rinko $48. Už svetainę ir spau
dą iš aukų užmokėta $14, o 
“likusios aukos” liko priduotos 
komunistų T. D. A. fondai). 
Bet kiek tų “likusių aukų” bu
vo, to nepasako, nes juk kal
bėtojams irgi reikėjo apmokėti. 
Jie važinėja miestas iš miesto 
aukas rinkdami ir jiems yra 

‘apmokama, bet kiek, tai gal nė 
pati Priešfašistinė 'l'aryba ne
žino.

Apie ką gi tie kalbėtojai kal
bėjo? Nagi vien girė tik komu
nistų organizacijas ir kvietė 
naujus narius rašytis prie tų 
komunistų organizacijų. Čia tai 
aiškiai ir pasirodė, kad Priešfa
šistinė Taryba yra niekas dau
giau, kaip komunistų propagan
dos įstaiga. Ji agituoja už ko
munistus, renka aukas vien ko
munistams ir abelnai dirba tik 
komunistų darbą ir visas tas 
draugijas, kurios nepritaria ko
munistams, visaip jas niekina, 
nors tai butų tik pašelpinės 
draugijos, kurios su politika 
nieko bendra neturi. Teisingai 
vienas chicagietis yra pasakęs, 
kad komunistų partija yra kiau- 
liškiausia. — Staseliukas.

Bandė nunuodyti pačią 
ir dukterį c >

Lietuvis Stoškus, kuris tai pa
darė, atiduotas psichopatinei 
ligoninei

Lietuvis Joseph Stoškus, 
6936 S. Talman Avė*., bandė 
nunuodyti savo pačią Jennie 
Stoškus, 32 m., ir 2 metų duk
terį Hclen, ir už tą jis atsidū
rė netik kalėjime, bet tapo 
atiduotas psįįchoipatinei ligoni
nei ištirti jo protą.

Juozas parėjęs namo veik pa- ■ 
kvaišęs nuo munėaino pirnia-

Biųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana. 

dienio naktį. Ant rytojaus jis 
pabarstė nuodingų žaliųjų mil
telių (paris green) ant duo
nos ir davė kūdikiui valgyti. Jis 
taipjau pridėjo nuodų ir į grū
stas bulves, kurias jo pati val
gė. Tada jis nuvyko pas savo 
brolį Stanley, 6522 So. RoCk- 
well St., kuriam ir papasakojo 
kų jis padarė. Brolis skubiai 
pašaukė policiją, kuri motiną h‘ 
dukterį nugabeno ligoninėn, o 
Juozą nuvežė į kalėjimą.

Juozas tapo atiduotas teis
mui ir jo byla liko atidėta iki 
balandžio 7 d., o tuo tarpu jis 
tapo pasiųstas psichopatinėn li
goninėn ištirti jo protą. Jo žmo
na gi ir duktė gal kartais ir pa
sveiks.

Brighfon Park
Vardadienis

Amerikoje lietuviai seka ame
rikonų papročius, bet kai ka
da apsireiškia ir tradiciniai pa- 
pročiai, siurprizo formoje.

Buvo tai 19 d. kovo. Ponai 
Osinskiai, 4198 Archer avė., sė
di namie ir skambina pianų. 
P-as Lukas, uždaręs savo Real 
Estą te biznį, ruko papirosų ir 
klausosi muzikos. Suskatnbėrjo 
durų varpelis. Atidarius <duris 
lyg susitarę eina vidun pp. Osin- 
skių draugai ir draugūs. Suėjo 
gražus būrelis ir visi sveikina 
pp. Osinskius, linkėdami ilgiau
sių metų. Svečiai sudėjo pui
kias dovanas; buvo ir puikus 
bukietas gražių kvietkų. Nu
stebo pp. Osinskiai netikėtais 
svečiais. Susiprato galop, kad 
19 d. kovo tai buvo šv. Juoza
po diena, gi Osinskis yra Juo
zapas, o p-nia Osinskkne va
dinasi Juzefą. Tai jiedu ir yra 
toji garbingoji pora, kurių sve
čiai atėjo pasveikinti.

Kad jau atsitiko tokis lietu
viškas suprizas, tai jau, žino
ma, reikėjo virdulis kaisti, keps
nius kepti ir vaišinti savo sve
čius. Ant laimės nutiko šešta-

Miniature Cigaretų Dirbtuvė Prie Broadvvay
NEW YORK, kovo 21. — Minia

ture cigaretų dirbtuvė liko atidary
ta prie Broadvvay per American To
bacco Company, kaipo pastovi vieta 
išdirbinėjimo Lucky Strike cigaretų.

Ta dirbtuvė randasi ant šiaur-va- 
karinio kampo. Yra senas namas, 
bet dabar yra perdirbtas ir tas per
dirbimas'kainavo apie $5,000. Išlau
kinė išžiūra yra puiki yra paikuyti 
trys apvalus langai. Vidus baltas su 
žaliais zimsais.

Dirbtuvėj yra trys nikelines maši
nos operuojamos šešių merginų ir 
keturių vyrų, visi apsirengę baltai. 
Dvi mašinos ima tabakų ir dirba j

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ‘ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette.
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:80 iki 4:30 po piety

REZIDENCIJA:
2226 Marikai! Blrd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

dienio vakaras, tad kalbėjosi, 
mylėjosi ir linksminosi svečiai 
iki 5 vai. ryto. Tai buvo links
ma net pačiam šv. Juozapui ir 
jis džiaugėsi tėmydamas iš 
dausų, kaip geri žmonės gra
žiai praleido vakarų. —Rep.

cigaretus, trečioji pakuoja į dėžutes 
po dvidešimti cigaretų. Dėžutės yra 
sudedamos j pundelius rankomis. Pu
blika yra {leidžiama j vidų dėl pa
žiūrėjimo, bet yra laikoma toliau nuo 
mašinų.

šalę mašinų operatorių randasi du 
demonstruotojai, kurie aiškina išdir
binėjimo procesų ir suteikia cirkulio- 
rius su aprašymais.

Didelis būrys žmonių buvo susirin
kęs, kuomet atsidarė ta dirbtuvė 
10:30 ryto. Nuo dabar ji bus atda
ra nuo 10 ryto iki 1 po pietų seka
mos dienos. Manoma, kad bus išdir- 
binėjama milionas cigaretų į dienų.

Pastaba: Mano ofisas dabar randas) 
naujoj vietoj 

DR. VA1TUSH 
OPTOMETRISTA8 

Akiniai $4 ir a u Hilas

UV1S AKIU SPECIALISTAS 
ngvina akių Įtempimą, 
riežaitlmi galvos skau

LI
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nevvuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaisą 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę Ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimu da
romas su elektra, parodančia ma- 
žilusias klaidu. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Val-i 10 
iki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p, 

4712 So. Ashland Avė.
Boakvard 7589

Dykai Nuo Dusulio 
Laike Pavasario

Puiku* gydymo metodą*, kuri* palengvina 
duHulį ir nedaleidžia d-de*nii| akaunroų — 

at.iunčioma* iiandien bandymui dykai

Jei jų*. kenčiate 4luo tų balnių du*ulio ata
kų kuomet lyja ar yra drėgna* orą*; jei 
jumin smaugia prie kiekvieno ataidunėjimo, 
nepamirškite atitik reipti tuojau pas Frontier 
Asthma Cq., paunit dykai išbandymui jų 
puikų metodą. Nėra skirtumo kur jų* Ry- 
venat, arba ar jus turit kokį nori pasiti
kėjimą | kita* kokia* gyduole*, reikalaukit 
išbandymui dykai. Jei jų* kenčiate visą sa
vo amžių ir bandėt paaigelbėti visais gali
mai* budai* nuo baisiau*ių dusulio skaus
mų, jei jų* nebeturite jokio* vilties, reika
laukit dykai išbandymui.

f DYKAI IŠBANDYMUI KUPONAS

FRONTIER ASTHMA CO.,
Frontier Bldg., 462 Niagara St., 1036 E, 

Buffalo, N, Y.
Prisiųskite dykai išbandymui jūsų me

todą :

Babies Lo ve It
Del skilvio, h* viduriu neeina- 
rumy ii priežasties danty 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šia saugus Kūdikių 
Lazative.

Mus. WlN8LOW’S 
Syrup

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON

Kas reikalinga padaryt ir 
žinoti

Kas iš Amerikos lietuvių ma
no keliauti Lietuvon ateinan
čią vasarą, turi nieko nelauk
dami pradėti prsirengimo dar
bų. Tas darbas yra gavimas 
reikalingų dokumentų. Delei 
kelionės yra reikalingi sekami 
dokumentai:

Lietuvos piliečiams reikia:
1. Gimimo metrikų (kas turi 

senų pasportų, metrikų nerei
kia). Jei keliauja vedusi pora 
vienu pasportų, reikia vedybų 
liudymo.

2. Lietuvos užsienio paso ir 
vizos.

3. Leidimo sugrįžti.
4. Įneigų taksų užmokėjimo 

pakvitavimo.
Visi šie dokumentai reikia 

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

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

Leidimų sugrįžti išduoda 
imigracijos departamentas, Wa- 
shington, 1). C. Norint šį do
kumentų gauti, reikia ilgoko 
laiko ir tikros atvažiavimo da
tos.

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

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

Visais kelionės reikalais 
kreipkitės į Naujienas.

................. --------------------------------------------------------- ------------------ - - ■ • -
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Tarp Chicagos
Lietuvių
“Ignorantai”

Announcements
Pranešimai

Kas, ką, kur. kaip ir kiula 
rengia, veikia ar kviečia

Kadangi artiste® K. Jozevs- 
kaitės antras koncertas įvyks
ta balandžio 10 d.. Lietuvių 
Auditorijoj, tai gerbdamas jos 
didelį talentą ir norėdamas, 
kad dauguma chicugieČių išgir
stų jos stebėtinai gražų išpildy
mą kurinių, kuriuos mums re
tai pasitaiko išgirsti, mielu no
ru norėjau patarnauti gerb. ar
tistei ir pereiti) sekmadienio 
vakarą pasiunčiau pluoštą jos 
grhžių su paveikslėliu pagarsi
nimų į “Naujienų” konsertą, 
gi pats nunešiau j Lietuvių 
Auditoriją, kur turėjo būti 
"Draugo” koncertas ir padėjau 
po vieną kortelę ant kiekvienos 
kėdės, viso apie tūkstantį. 
Gražiai buvo pareklamuota per 
Naujienų koncertą, net ir pro- 
grame priminimas buvo para
šytas. Po Naujienų programo 
atvykau į “Draugo” taip vadi
namą “Gratis” koncertą. bet 
nemačiau jokio pagarsinimo. 
Na, manau sau, matyti atmin
čiai gražų artistės pa 
publika persineš namo, 
aš ištiesų nustebau, nes 
kuomet nemaniau, kad 
go” rengimo koncerto
ja taip negražiai butų pasielgus. 
Mat kaip tik patemijo, kad 
ten randasi pagarsinimai, tuoj 
davė signalą Vyčių legionui ir 
galvotrūkčiais skubino nuran
kioti ir paslėpti juos. “Didvy
rišką” darbą jus atlikote, iš tie
sų, ir vietoj, kad jus Vyčiais 
save vadinate, jums pilnai pri
tiktų ig-norantų vardas. Jus 
prisiprašė! artistą Kudirką gra
tis dainuoti jūsų jomarke, pa
sižadėdami pareklamuoti. Juk 
pagarsinimuose randasi ir var
das dain. Kudirkos, nes juodu 
abudu koncertuoja,
jau parodėte ant kiek jus ar
tistus remiat. Man gaila, kad 
p-lė K. Jozevskaitė turi išgirs
ti tokį nemalonumą, tečlaus 
domesio į tai nereikia kreipti, j

Tečiaus 
aš nie- 
“Drau- 
komisi-

n

Chicagos muzikos mėgėjai
tamstą įvertina ir jie ateis jūsų 
malonaus dainavimo pasiklau
syti ir savo sielą atgaivinti.

— Dailės Mylėtojas.

“TRYS SESUTES
MUNSAINIUTES"
Džiaziška Opera

Šventadieny, Baland.-April
3 dieną, 1927

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted St.

Pradžia lygiai 7 vai. vakare

“Trys Sesutės Munšainiu- 
tės” yra linksmas, gražus 
scenai pritaikytas veikimas 
su gražių dainų melodijomis 
parašytos Komp. A. Vana
gaičio.

Antra dalis programo su
sidės iš “Birutės” Choro dai-
nu, po vadovyste Komp. A. 
Vanagaičio.

Kviečia visus
“BIRUTĖ”

Po programo šokiai

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos' 
yra naudingo*.

i >
2)

3)

TEISMAS BEN. B. LINDSEY 
IR JO DARBAI

PaslcilbęH Denvero vai kų teisinas 
Kaip Lindsey atvedu ant gero ke
lio prasikaltusius vaikus 
Musų dienų jaunimas

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

mas
Morališka.-, pervartas.

a) Kaip žmonės žiuri j mora
lybę ?

b) Kfts yra dora ir kas nedo
ra "

c) šeimyniško gyvenimo trage-

Announcements

S. L. A. 109 kp.. susirinkimas 
įvyks Penktadienyj, Balandžio 1 <1., 
Meldažio svetainėje, 2242 W. 23r< 
1’1., 7:30 vai. vakaro. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti.

Help Wanted—Malė
DyMnlnlių Reikia

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

— Valdyba
Lošt and Found

Rasta Pamesta

KAS pametei Banko ir Drau
gijos knygutę Naujienų kon
certe. Kreipkitės užmokant už 
šį apgarsinimą.

4901 W. 14th Street

For Rent

PROGA
$350 vertės gro.įiklis pianas, kaip 

naujas, benčius ir roleiiai, $79.
6136 So. Ilidslcd St.

Real Estate For Sale
Namai-_ 

PAVASARIO BARGENAI

Financial
Finansai-Paskoloit

Vedybos ir <li zorsni
Ka> kaltas dėl šeimyniško 

gyveninio pakrikimo?
f) Kaip butų galima šeimyniš

ko gyvenimo b’ogumai 
linti ?

h) Kokias reformas siūlo 
jas Lindsey ?

Čia yra maždaug sutrauka 
jos kurią skaitys Inž. K. Augustina- 
vičius, nedėlioj, balandžio 3, Lietuvių 
Auditorium, 10 vai. ryto. Lekcija bus 
įdomi ir pamokinant5. Todėl prašome 
visų iš anksto rengtis prie šios svar
bios lekcijor.

GYVENIMO DRAUGAI

<*>

paša-

tcisė-

lekci-

Dr-stė Lietuvių Darbininkų Sąjun
ga susirinkimas atsibus Pėtnyčios va
kare, Balandis 1 d., 1927, A. Bagdo
no svet., 1750 So. Union Ave. Malo
nės visi nariai užsimokėti.

— Antanas Gurskis, Rašt.

JauZj Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys Bertaininį susi
rinkimą Penktadienyj, Balandžio 1 <1., 
7:30 vai. vak., Lietuvių Auditorium, 
3133 So. Halsted St. Visi nariai ir 
norinti pristoti skaitlio Kliubo, malo
nėkite laiku pribūti, nes randasi daug 
svarbių dalykų aptarti.

— S. Kunevicze, Nut. Rašt.

176 kp. 
Balan

džio 1 d., 7:30 vai. vak., Jokantų na
me, 4138 Archer Avė. Gerb. visi ir 
visos malonėkite atsilankyti, nes yra 
daug svarbių dalykų k. t. Jaunuolių 
klausimas ir atsibuvusio ir busiančio 
balių raportai. Taipgi atsiveskite sa
vo pažįstamus prisirašyti prie SLA.

— A. Trejonas, Sekr.

Brighton Park. — S. L A. 
susirinkimas jvyks Pėtr.yčioj

Marųuette Parkas. — Ketverge, 
Kovo 31 d., š. m., Kapelionijos na
me, 7:30 vai. vakare, Marųuette Par
ko Lietuvių Politikos Kliubo įvyksta 
mėnesinis susirinkimas. Visi nariai 
yra kviečiami atsilankyti, nes bus 
svarbių politiškų pranešimų. Nauji 
nariai taipgi kviečiami j šį susirin- 

i kimų. Taipgi pranešame, kad dar yra 
daugelis narių, kurie neturi Kliubo 
narystės kortelių, tadgi atsilankykite 
susirinkiman ir įsigykite tas korte
les. — Valdyba

Roseland. — A. Z. L. P. P. Kliu
bo susirinkimas jvjiks Pėtnyčioj, Ba
landžio 1 d., 7:30 vai. vak., K. Stru- 
milo svet., 158 E. 107th St. Visi na
riai atsilankykite, yra daug svarbių 
reikalų.

— J. Kirkus, Rašt.

Brighton Park. — Mid-West Home 
Loan Assn. of America, Ine., gene- 
>alis susirinkimas jvyks Penktadieny, 
Balandžio 1 <1., 1927 j Aug. Salduko 
ofisą, 4100 Archer Avė., apie 7:30 
vai. vak., iš ten eisime į naują vie
tą. — Stanley Dombrou, Nut. Rašt. 
2514 W. 45th St., Uifayette 0826.

Didelis Lietuvių Teatras “Genavai- 
tė” bus sulošta balandžio-April 3 d., 
1927, Aurora, III. Hungarian Hali, 
Jefferson Avė. Durys atsidarys 5:(M) 
vai., teatras prasidės lygiai 6 valan
dą. Tikietus galima pirkti iš anksto 
pas J. Puronas, 67 N. Broadway, Au
rora, Ilk, KI. Gurauskas, 681 Oliver 
St., Aurora, III. ir Workers Consum- 
ers Corp. Grocery and Meat Market, 
St. Charles, 111.

Jaunuolių Orkestro ir kitų muzi
kantų dornei. Ketverge, Kovo 31 d., 
Mark VVhite Sųuare įvyksta metinis 
perstatymas, kur bus rodoma ką gim
nazijos klasės yra išmokusios. Tarpe 
aktų grojys Orkestrą. Visi muzikan
tai bukite 7:45 vai. vak. Taipgi at- 
siveskit tėvus bei draugus. T'ikietus 
gaus nuo jnanęs.

— J. Grušas

Birutės Choro dainų pamokos {vyk
sta šį vakarą, 8 vai., Mark White 
Parko svet. Eina prisirengimas prie 
Birutės Jubiliejaus, kuris atsibus Ba
landžio 24 <1. Dainininkai bukite visi 
pamokose. — Birutė

Ar jus žinote, kad

Judicial Departmentas šios šalies 
susideda iš keletos teismų (courts). 
Pirmas Supreme Court, ir žemesnis 
court, jis yra Žinomas kaipo Superior 
Court ir District arba Policijos kor
tas. Paprasti atsitikimai yra teisia
mi Policijos Distriktp Korte ir gali 
būti apelioti j Superior Kortą ir net 

j į Supreme Kortą, šalę šių kortų yra 
(dar keletąs kortų žinomų kaipo Pro- 
■ bate Coutt, Court of Eųuity, ir t. t. 
I Supreme Court veda tiktai įstatymų 
' klausymus ir keletą atsitikimų, ku
rie nėra apelioti iŠ žemesnių kortų. 
Ar jus žinote, kad nėra praėję nei 

i vienų metų, kad Helmar cigaretei 
negautų daugiau jų mėgėjų. Susipa
žinkite su Helmarais šiandie.

RENDAI krautuvė, labai gera vie
ta dėl Malt ir Hops.

847 E. 75th Street

KRAUTUVĖ rendon, 60v22, 
elektrą, moderninis frontas, bile 
bizniui, pigiai, 3557 Wa)lace st.

State 4633.

Furnished Rooms

Proga lietuviams vyrams 
tapti manageriais. Mes turi
me vietos dėl gerų vynj nuo 
25 iki 45 metų amžiaus. Jie 
galės pradėti departmentą 
patys. Turi gerai išrodyti ir 
kalbėti angliškai taip gerai 
kaip ir lietuviškai. Mes esa
me biznyje per 18 metų ir 
jei jums pasiseks, jus galė
sit turėti nuolatini darbą.

Atsišaukit nuo 9:30 iki 1 
po pietų MR. JOYCE.

GENERAL MANAGER 
SUITE 660

Ist NATIONAL BANK 
BLDG.

31 S. CLARK ST.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI arbatos ir kavos 
krautuvė, turiu parduoti pigiai. Buy 
Rite T<»a A Coffee Store, 2612 W. 
47th Street.

PARDAVIMUI bučernė ir groser 
nė pigiai. 2837 W. 89th St.

VALYMO ir dažymo krau
tuvė turi būt parduota. Įsteig
ta 25 metai atgal. Savininkas 
serga, važiuoja į ligonbutį. Bi
le koks pasiūlymas nebus at
mestas. 3703 So. llal.sted St.

RENDON kambarys merginoms ar 
moterims, yra maudynės, 2-ros lubos, 
J. Hartman, 4426 So. Albany Avė., 
Chieago, III.

KAMBARYS rendai vyrui, gera 
vieta gyvenimui. 3422 So. Lowe Avė. 
3-čios lubos.

Situation Wanted
Darbo Ieško

už pekorių, 
arba 
duo- 
ave.

galiu dirbti pirmarankiu 
anlrarankiu. Kepu visokią 
uą. P. (i., 3618 S. Union 

lubos užpakalis.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris ar mergina 
dirbti Restaurante, prie pečiaus ir 
valgomame kambaryj, valgis ir guo
lis; meldžiu ateiti ypatiškai.

4324 So. Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7959

REIKIA jaunos merginos prie abel- 
ho namų darbo. Geri namai. 6554 
N. Talman Avė., Tel. Rogers Park 
10510.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

LIETUVIU DARBININKU, 
MECHANIKU, MAŠINISTU, į 
DIRBTUVES DARBININKŲ, 
FURMONŲ, BUČERIŲ ir kler
kų. Diibti tiktai tam tikrą 
darbą, tiktai tris vakarus j sa
vaitę, ąuo 7 iki 8 arba nuo 7:30 
iki 9................................
kurie 
vardą 
1739‘s. Halsted St. Box 901

vakaro. Gera alga tiems, 
tiks. Tik atsiųskite savo

ir adresą. Naujienos,

$ $ $ $
3 LIETUVIŲ VYRŲ 

Kurie nori savo gabumus pa
statyti prieš musų pinigus. Mu
sų kompanija w kontrolioja virš 
$3,000,000 investmentų. Visuo
met apsimoka prisidėti prie at
sakančios įstaigos. Tai nėra lai
kina vieta. Tie kurie nori prisi
dėti prie musų gali uždirbti 
daug pinigų, jei tik jus esat 
nuoširdus ir norite dirbti. Aš 
turiu nepaprastą planą, kuris 
puikiai veikia. Pasimatykit su 
manim asmeniškai.
♦ F. W. SOLLO
111 W. Monroe St., Room 604 
Nuo 10 a. m. iki 12 a. m. tiktai

EXTRA

Pajieškuu šiaučiaus čeverykų taisy
ti, gerą teisingą žmogų, katras mo
kėtų ant Landies Mašinos No. 12 
dirbti dailų darbą. Malonėkit atsi
šaukti gerai mokantis darbą — paty
ręs. Taipgi kuris norėtų pirkt aš par
duosiu iš priežasties mirties mano vy
ro. Biznio vieta yra gera; mokantis 
darbą ir patyręs bizn|, gali padaryt 
gerą pelną. Malonėkit atsišaukti pir
kėjas ar darbininkas.

ONA BUDVITIENfi 
3239 So. Auburn Ave.

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

REIKIA 2 pentorių ir 1 po- 
pieruotojo. Turi būt unijistai. 
Atsišaukit nuo 5 iki 7 vai. va
kare telefonu Republic 4139 
arba ypatiškai 3925 West 65th 
Street.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė; geras biznis. Visokių tautų 
apgyventa. 5752 S. Bucine ave.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, .cash biznis, pigiai arba mai
nysiu ant automobilio ar loto. Ne

pratęs
MES TURIME vietų dėl lie

tuvio sales mnnagerio, kuris 
turi vadovavimo gabumą. Ga
bus vyras gali uždirbti daug 
pinigų. Mes jums pagelbėsim 
jrie pasisekimo, jei tik atliksi- 

savo darbą. Suteikit apie 
žinių.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 

Box 904

te
ve

sn-

MES REIKALAUJAME VY
RŲ REPREZENTUOTI MUMIS 
LIETUVIŲ APIELINKfiSE. 
MES IŠMOKINSIME JUMIS 
BIZNIO IR PASTATYSIME JU
MIS ANT KELIO FINANSINĖS 
NEPRIGl’iLMYBĖS. JEI NORI
TE DIRBTI IR TURĖTI PASI
SEKIMU, PASIMATYKIT SU 
MANIM TUOJAU. ATDARA 
VAKARAIS. P. P. PENOVICH, 
134 NO. LA SALLE ST. ROOM 
80(1.

REIKALINGAS manadžeris 
už vedėją į krautuvę. Turi tu
rėti užsistatyth kauciją $500 
cash. Kreipkitės

Coatinental Tea Co. 
3326 So. Halsted st.

BEI KALINGAS darbininkas dirb
ti ant formos, niAkantis milžti kar
ves, 1739 S. llal.sted st. Klausti V. 
Mišeikos.

REIKIA vyrų acetylene eut- 
ter’ių, turi būt patyrę, kiti te
gul ir ni atsišaukia. Darbas ge
ležies atkarpų jarde. Argo Irėn 
& Melai Co., 1662 Elston avė., 
Argo, III.

PAJIEŠKAU darbininko ant far- 
mos, ne jauno, pusamžio, darbas ant 
visados; atsišaukite po antrašu 4141 
So. Maplevvood Ave,, Chieago, III.

Automobiles
PARDAVIMUI geras automobilius, 

parduosiu pigiai. 1981 Canalport Av.

Furniture & Fixtures

BARGENAI
Mes parduodame visokios rųšies 

geriausius rakandus pigiai. Atsilan- 
kykit ir persitikrinkit patys.

Callfornia Furniture Co., 
4041 Archer ave., 
Kampas California

Musical Instruments
Muzikosi Instrumen^

$75 CASH nupirksit mano maho
gany grojiklj su benčiumi, roleliais 
ir cabinet. Matykit savininką šian
dien, 2382 W. Madison St., Ist Fl. 
front.

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

PARDUOSIU savo Columbia 
gražų mahogany išmarginimo. 
su rekordais už $37. Reikalau
kite Columbia palikto sandė- 
lyj, 1588 W. Chieago Avė.

1 lubos.

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

riti greit parduoti. N< 
dirbti šiame biznyj.

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted st., Box 903 •

PARDAVIMUI Meat Market, ge
roj biznio vietoj, pilnai žmonių ap
gyventa. Parduosiu išmokėjimais.

Kreipkitės:
Naujienų Skyrius, 
3210 S. Halsted St. 

Box 215.

2 FL. f><> 5—5 kambarius, prie 
Marųuette parko. Naujas mūrinis 
namas, $111,509, $3,500 cash.

NAUJAS muro namas ant Brid- 
geporto, po 5—5 kiiinbaiius, karš
ti! vandeniu šildomas, parsiduoda 
už $12,500, $5,500 cash. Namas I 
mėnesių senas.
2. — NAMAS ant Bridgeporto, mil
tinis, 6—6 kambarių, 2 karų gara
žas, pečium šildomas — $8,500.
3. — BIZNIAVAS namus ant llals- 
ted st. ir 33 st. Krautuvė, 2 pagy
venimai po 6—6 kamb., 2 karų ga
ražas, garu .šildomas, muro, $21,000. 
I. — BRIGiri'ON Park medinis, 2 
5—-5 ruimų, su beizmentu — $4JjOO
5. — MŪRINIS namas ant Archer 
avė. 3965, galima priimt automobi
lių mainais arba ką nors mažo.
6. — 4 LOTAI ant Western ave ir 
42 st. 100>f125, parduosiu už $5,000, 
turi būt viskas cash.
7. — TAIP pat turiu 2 garažus, 
vieną 100 karų, kitą 50 karų, abu
du nauji, su bizųiu arba be biznio. 
Parduosiu arba mainysiu ant na
mų arba lotų ar morgičio popierių.
8. — NAMAS ant Bridgeporto, su 
krautuve ir 6 ruimai užpakaly, 2 
karu garažas.
35 ir 31 St. už $1,500, visus cash.
9. — 6 ir 4 kambarių su štvmu šil
doma, 2 k;irų garažas, ant 33 PI. 
prie Halsted si. Parduosiu už $7,800
10. — ŽEMĖ ant 
dar Lake, Ind. I 
visai pigiai, nes 
kalinga.

Del platesnio 
virštninėlus 
pas

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

namas medinis, tarp

kranto ežero, Ce- 
akrai, parsiduoda 
labai pinigų rei-

sužinojimo apie 
bargemis kreipkitės

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

VaRDAVIMUI siuvimo, valy
mo ir dažymo šapu, su nauja 
Hoffman prosinama mašina, 
gyvenimui kambariai užpakalyj, 
nebrangi kaina, priežastis par
davimo liga, 2712 Montrose 
avė., Juniper 6788.

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

PARDAVIMUI Barber Shop.
810 W. 19th Street

PARDUODU mažą grosernę, kend- 
žių ir ice cream krautuvę ir du lo
tus. Važiuoju Lietuvon, parduosiu pi
giai. 710 W. 14th PI.

PARDAVIMUI bučernė ir groseroė 
geroj vietoj, cash biznis, turi būti 
parduotas i 2 dienas. Kam reikalin
ga biznio kreipkitės; atiduosiu už tei
singą pasiūlymą.

3430 So. Lowe Avenue 
Boulevard 2186

PARDAVIMUI delikatessen krau
tuvė. 319 E. 95th St., Tel. Pullman 
2225.

Farms For Sale
ŪkiaiPardavimui

ZUIKIS, GREITAS
Pagauk jį, jis pilnas pinigų; ne

pirk ūkės ant mėnulio arba balose ir 
smiltynuose, neleisk pinigus dykai 
ant tikietų, kur jumis apgaudinėja, 
sako visko pilna, kaip nuvažiuoji, tai 
visai nieko nėra; bet pirk ūkę čio
nai, tai atvažiavęs rasi kokią tik no
rėsi — puikiausi apielinkč, geros že
mės, lietuviu kolonija. Pirk šitą 200 
akrų, kur duoda jum pirmą mėnesį 
$900 pelno. Tai yra Palverkas, visko 
pilna, tik eik ir imk pinigus, $18000.

100 akrų dvarukas, gyvulių, padar- 
visko pilna, $7500. 182 akrų, ūkė, 

kaip stiklas, visko pilna, $8500. 64 
akrai, juodžemis, visko pilna, geri 
budinkai. gyvuliai, $3800. 160 akrų, 
juodžemio, 56 akrai girios, 13 akrų 
sodno, 1 mylia j miestą, upė tekia, 
kaina $4200.

60 akrų labai gera žemė, geri bu
dinkai ant cementinio kelio, apsėta 
dobilas, 2 mylios į miestą. Mainysiu 
j mažą namuką South Side.

THE ANDREKUS 
Real Estate 

Pentwater, Mich.

Exchanges--Mainai
PARDAVIMUI ar mainymui mū

rinis namas, 3 po 6 kamb., aržuolo 
trimas, maudynės, elektra ir 1 ka
ro garažas, rendos $210 į mėnesj. 
Namas randasi 1 blokas nuo 63 fd. 
ir Halsted št. Transportacija gera.

A. K. Masiulis,
1920 S. Halsted st.. 3 fl. 

Roosevelt 3469

Real Estate For Sale
NamaLŽemė Pardavimui

BARGENAI

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 fintas, 2 ka
rų garažas, yra elektra, vana.

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

APLEIDŽIU miestą, turiu par
duoti 5 kambarių murini bunga- 
low ir visus rakandus, 1444 South 
Clinton avė., Berwyn, UI.

Wm. GRITENAS
3211 So. Halsted st.

2nd floor
Tel. Boulevard ♦ 5066

Miscellaneous 
_____________ Įvairus_____________  

Sol Ellis & Sons, Inc.
Jobbers In 

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

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

Tel. Cicero 130.

PARDAVIMUI 6 kamb. ir 4 kam. 
2 cottnge ant vieno loto, Brighton 
Parke, ant bizniavus gatvės, kaina 
labai pigi, jinokėt apie $2,000 arba 
kaip norėsi. Ateikit pamatyt ir pa
sinaudot proga, kuri jūsų laukia.

6—6 KAM BARI V ant 7036 Arte
sian avė. Viskas pagal naujos ma
dos, įrengta pirmos klesos. Kaina 
labai pigi.

Taipgi mes turim visokių lotų ant 
pardavimo ir* ant lengvų išmokė
jimų. Atsišaukite, o busite pilnai 
užganėdinti.

JUOZAS VILIMAS 
4405 S. Fairfield avė.

Lafayette 5948.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

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

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

$5.00 ĮMOKĖTI

STOGDENGYSTE
Jusij stogų prakiurimas užtaikomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chieagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo ištaiga Chicagoj. Tik paty
rę

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

COMPANY
6347 So. Western Avenue 

Phone Hemlock 2636

PARDAVIMUI namas 3 pagyveni
mų, 2 flatai po 6 kambarius; 1 fla- 
tas 4 kambariai ir grosernė. Parduo
siu kartu, -ar atskiriai, nes važiuoja

Lietuvą. Tuoj atsišaukite: 
VERONIKA SAVICKIENE 

4223 So. Wells St. 
Tel. Boulevard 1788

i

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas, yra 6 rendos, elektra, ga- 
sas ir toiletai, prie 18th St., netoli 
String St. Parduosiu nebrangiai, 
$1600 cash, kitus morgičiais.

S. G. TUPONICH 
1829 Blue Island Avė.

Canal 1640

PARDAVIMUI 2 augŠčių mūrinis 
namas ant 3 lotų. Parduodu nebran
giai dėl vyro mirties. Mary Kudulienė 
1942 Canalport Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis moderniškas bungalow, 2 karų 
garažas, kaina $8250, cash $1150. 
6842 So. Whipple St., Hemlock 3650.

EXTRA BARGENAS
Namas 3 flatų medinis, 3-4-4 kam- 

baiių, parduosiu pigiai arba mainy
siu ant bučemės, farmos, lotų arba 

“ Na-bizniavo namo; pinigu nereikia.
mas randasi ant Bridgeporto.

Savininkas
3257 So. Lowe Avenue

BARGENAS, naujas 4 flatų na
mas, tile sienos 
beržo trimas, 
pusė 
Avė.

i vanoj, aržuolo ii 
W. Marųuette Blvd., 

bloko j vakarus nuo Western

Savininkas ir budavotojas 
6004 So. Artesian Avė.

Republic 1145

PARDAVIMUI 6-6 kambarių na 
mas, 2 boileriai, karštu vandeniu šil
domas, aržuolo trimas, skiepas 7’-6” 
augščio, 2 karų garažas,, išmokėji
mais, šaukit Cicero 2188-R arba ma- 
tykit savininką.

1811-51st Avė., Cicero 
(Agentų nereikia)

Financial

ŽINOMAS New Yorko finan
sininkas mokės gerą nuošimtį 
už paskolą trumpam laikui. 
Duoda apsaugą. Del smulkme
nų pasimatykit su F. G. Smitb, 
36 So. State St.

unijos darbininkai samdomi.
J. J DUNNE ROOFING CO.

3411-13 Ogden Ave., 
Phone Lawndale 0114

HOME 
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie namų. 
Darau rakan<h,B-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterystės darbą. Taipgi jvedu 
apšildymą j namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
“Naujienų” adresu:
HOME CONSTRUCTOR

1739 South 'Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

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

patamavimas, žemosras 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chieago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

ažganėdinimą. Jvedam elektros dra- 
tus, motorus, taksom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
Y. P. Stepnan Electric Co., (not inc.)
2522 So. Halsted St., Chieago

Phone Victory 7452

Gducational

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

International Barber College 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. WeUs st.

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

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

“šokių mokykla
Mokina visokius šokius. Valandos 

nuo 2 po pietų iki 8 va), vakarais. 
Nedaliomis nuo 2 iki 5 po pietų.

2128 SOUTH HALSTED ST.
(Pirmos lubos)


