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Areštai Socialdemokratų Lietuvoje
Suimta taipgi daug Valst 

Liaudininkų
Italija ir Jugoslavija bando 

' susitaikinti
Pradėjo pertraktacijas savo 

ginčams' dėl Albanijos išly
ginti

------------ BELGRADAS, Jugoslavija, 
•---------------------------------------- • • bal* — Vietos laikraščių pra-

Smurtininkai žada suimtuosius n‘f;tnu Itali> h J valdžios pradėjusios pertrakta- 

atiduot karo teismui cijus’ lTd5j?,L .ifilyginti ***** savo ginčus dėl Albanijos.
[Italija kaltino Jugoslaviją. 

[Chicago Tribūne kad pastaroji bandanti sukurs
tyti neramumus Albanijoj ir 
koncentruojanti daugiau kariuo
menės palei Italijos ir 
jos sienas. Jugoslavija 
tino Italiją, kad ji 
priekabės, idant galėtų
sti į Albaniją ir ten įsitvirtin
ti.] i

RYGA, Latvija, bal. 6.
kablegramal. — Per pastaras dvi dienas Lietu
voj įvyko skaitmeningų areštų. Suimta daug kai
riosios partijos [tur būt valstiečių liaudininkų są
jungos] narių ir socialdemokratų. *

Lietuvos vidaus reikalų ministeris vakar pra
nešė Seime, kad vyriausybe esanti susekus antrą 
sąmokslą nuversti dabartinę diktatūrą. ________

Tarp areštuotųjų yra Dras Pajaujis, sočiai-j 
demokratų vadas [Klaida. Dr. Pajaujis yra vai-j Nikaraguos konservato 
stietis liaudininkas, o ne socialdemokratas], kurs, 
buk prisipažinęs ir išdavęs planuoto sukilimo 
smulkmenas. [Tai veikiausiai smurtininkų me
las.].

Pranešimas apie areštus sukėlė Seime dide
lio trukšmo. Kairiosios partijos [valstiečių liau

dininkų] nariai ir socialdemokratai apleido posė
džio salę, kai ministeris paskelbė, kad areštuotie
ji busią karoTeismo teisiami.

Albani- 
vel kal- 
ieškantl

17 darbininky žuvo alie 
jaus įmonės sprogime

riai paėmę du miestu

Kinai skelbia streikus vi-į Pekine padaryta krata 
siems svetimšaliams

MANAGl’A, N’karagua, bal. 
6. — Praneša, kad Diazo kon
servatorių valdžios kariuomenė 
atėmus iš liberalų miestus Tier- 
ra Azul ir Muy Muy, o taipjau 
ir strateginius punktus Mati- 
guas apielinkėj. Matiguas pa
silieka dar liberalų rankose.

i Mūšiuose, ypač ties Muy Muy, 
daug liberalų buvę nukauta ir

soviety ambasadoj
čangšej, Hunano 

paskelbta boikotas Amerikos 
prekėms

provincijoj, šeši rusai, apie 
mečių, ginklų ir 
suimta

dvidešimt ki- 
amunicijos

bal. 6......PEKINAS, Kinai, 
Mandžurijos valdovo 
lino armijos kareiviai ir gink- 

padarė

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 6.
— Iš čangšos, svarbiausio Hu
nano provincijos miesto prane
ša, kad kiniečiai ten paskellię luotą policija šiandie 
streiką ir boikotą amerikiečių čia kratą sovietų Rusijos am'oa- 
prekėms. Amerikos konsulas sadoje ir
persikraustęs į Jungtinių Vals- ir apie dvidešimt kiniečių, ku 
tijų karo laivą Palos, pasiren- rie buvo nugabenti 
gęs apleisti Cangšą. Ambasadoj suimta

Kasyklų kompanija meta 
angliakasius laukan iš 

250 savo namu

areštavo šešis rusus

į policiją, 
kulkosvai-

Del kilusių prieš svetimša- dis, |M‘nkiolika šautuvų ir kiek 
liūs demonstracijų, amerikiečiai Į amunicijos.
ir visi kiti 
pasišalinti 
provincijos.

Pianeša.
migsi provincijoj, 
skelbta streikas prieš 
svetimšalius.

Del kilusių prieš

svetimšaliai taisosi) Areštuotieji ambasadoj rusu; 
iš visos Hunano ir kiniečiai esą bolševikų agi

tatoriai.
kad Kiukiange,

taipjau
VISUSp" Anglija reikalauja iš Kiny 

satisfakcijos

bal. 6. — 
kompanija

dauguma 
angliakasių 

250

Sunday Creek Coal 
kuriai priklauso čia 
kasyklų, pranešė 
šeimoms, gyvenančioms
kompanijos namų, kad jos tu-į 
rinčios per penkiolika dienų 
iš tų namų išsikraustyti.

Angliakasiai priklauso kasyk
lų darbininkų unijai, ir kadan
gi dabar ki’o streikas, tai kom
panija meta angliakasius lau
kan iš “kompanionų” namų.

Rado sudužusį aeropla
ną ir apdegusį lakūną

-----------  MODESTO, Cal., bal. 6. —
LONDONAS, bal. 6. — Pasi- Apie tris mylias nuo Gustine 

6. — taravęs su Jungtinių Valstijų Išiandie buvo rastas sudužęs ir 
i . _ • i-— aeroplanas, o

žemės drebėjimas
VENTl RA. CrJ., 

Praeitą naktį čia . _ ___________o _ ___ _____ t
buvo jaustas žemės drebėjimas, jos užsienio departamentas su-1 jame vieno žmogaus apdegęs 
žalos nepadaryta.

tai.
tris kartus ir Japonijos valdžiomis, Angli-^dalinai sudegęs

KONTESTAS 
"NAUJIENŲ”

taisė kiek švelnesnę, ne kad kūnas. Manoma, kad tai tas
buvo planavęs, notą Kantono pats aeroplanas, kurs praeito

šeštadienio vakarą išskrido iš 
Fresno, Edvvardo Nehero pilo
tuojamas, ir žlugo.

ikalauja, kad Kinų nacionalistų 
'valdžia oficialiai atsiprašytų 
'Anglijos už įvykius Nankine, 
atiduotų į teismo rankas ir nu
baustų ekscesų dalyvius ir su-

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

“Naujienos” ragina visus sa
vo skaitytojus, visus draugus ir 
pritarėjus, teikti visokeriopą pa
ramą veikiantiems “Naujienų”, 
kontestantams, kad jiems sek-' 
tusi už jų įdėtą triūsą labui 
“Naujienų” 1_____ ________
sias dovanas.

1 Jei šitie reikalavimai nebu
sią išpildyti, Britų valdžia sa
vo notoj grūmoja atšaukti 
Kantono valdžios pripažinimą 
ir pasilaikyti sau teisę 
toti tokių priemonių,
ji matysianti tinkamas pilnai 

'satisfakcijai gauti.

paval
kų rias

KASYKLŲ INSPEKTORIUS
UŽMUŠTAS KASYKLOSE

JOIINSTON CITY, III., bal. 
laimėti kuodidžiaū- 6- ~ nuj'» sPro«im'> Lake 

Creek kasyklose buvo užmuštas 
kasyklų inspektorius Harry 
VVilson.

Del Raudonos vėliavos 
plevėsavimo Kaune

Buvęs vidaus ministeris V. Po
žėla parodo smurtininkų pra
simanymą

Gruodžio 17 dienos smurti
ninkai, “išgelbėję” Lietuvą nuo 
“bolševizacijos”, savo kontro
liuojamo] spaudoj buvo paskel
bę, kad buvęs vidaus reikalų 
ministeris, socialdemokratas 

kai* karininkai 
atėję jį suimti, jiems neva pa- 

: “Gerai, kad paskubėjote,

(Pacific and Atlantic Photo J

Kunigaikšti^ Albiecht (po kairei), kunigaikštis Joseph ir jo 
suras Joseph Franz. Visi jie yra Hapsburgai ir kandidatai i Ven
grijos sostą.

Sergi teisėjus, neleidusius Darbininky senatvės pen

PARCO, Wyo., bal. 6. —Vie
tos Producers and Refiners 
Oil Refining įmonėj šį rytą 

1 įvyko smarkus sprogimas, kurio 
'penkiolika žmonių buvo užmuš- 
jta. Dviejų darbininkų dar pa
sigendama ir manoma, kad jie 
ir$ buvo sprogimo užmušti, o 
jų kūnai žlugo ekspliozijos pa
gimdytame gaisre, kurs pada
rė įmonei apie 500,000 dolerių < Vladas Požėla, 
žalos. - i

I Sprogimas buvo taip smar- sakęs:
kus, kad visas šis miestelis- bu-'nes po kelių’ dienų Kaune butų 

jvo kaip žemės drebėjimo supur- plevėsavusios raudonos vėlia- 
tytas. į vos,” — vadinas, jei smetoni-

Kai kurie ekspliozijoj žuvu- niai fašistai nebūtų pasiskubinę 
šieji buvo taip apdeginti, kad'smurtu nuversti demokratinę 
jų nebegalima pažinti. Visi už
muštieji buvo vedę darbininkai 
ir turėjo šeimynas.

išnaujo Sacco-Vanzetti 
bylą tardyti

6.

atme- 
pei ž i iii ė t i

sijų bilius Illinois 
legislaturoj

SPBINGFIELI), III., bal. 6. 
Organizuotieji darbininkai daro 
pastangų, , kad ši legislaturos 
sesiją priimtų darbininkų sena
tvės pensijų įstatymą. Tuo y- 
patingai rūpinasi kasyklų dar
bininkų unija. Tokio įstatyme 
projektas jau yra Įneštas abie
juose legislaturos butuose. Ei-

BOSTON, Mass., bal. 
Kadangi Massachusetts 
jos aukščiausias toism-is 
tė prašymą išnaujo 
bylą Si»cco ir Vanzetti, žemes
nio teismo pasmerktų mirties 
bausmei radikalų darbininkų, 
aukščiausiojo teismo teisėjai 
dabar sėigimi po’icijos. Bijo
ma mat, kad prieš juos nebūtų nant įstatymo projektu darbi-,
pavarlotn keršto žygių. jninkai, sulaukę daugiau kaip

Sacco ir Vanzetti buvo kalti- 70 metų, turėtų gauti iš vus- 
nami dėl žmogžudybės, papildy- tijos pensijos 5 dolerius suvai
tos prieš šešerius metus, i 
nors jų kaltė nebuvo įrodyta, j 
vis tik jie buvo pasmerkti, ninku.
Prieš tokį pasmerkimą protes- esąs 
tavo ir šiandie protestuoja vi-,kiti tvirtina, kad 
so pasaulio darbininkų organi-'gebėsianti išleisti 
zacijos.

Lenkai sušaudė du savo 
karininkus

ir tėję.
Biliui yra betgi daug prieŠi- 

sako, kad jjs 
konstitucijai, 

valstija nesu
kąs metai 

apie j5,000,000 dolerių senatvės 
(pensijoms, dar kiti, atviresni 
sako, kad toks pensijų įstaty
mas valstiją padarysiąs ap- 
draudos kompanijų konkuren- 

i tu.

Vieni jų 
priešingas

valdžią, tai i>o kelių dienų bųtų 
įvykęs komunistų sukilimas ir 
valdžia butų tekusi jiems.

Oficiozas “Lietuva”, kad ir, 
tur būt, nenoroms, vis tik kovo 
25 dienos leidiny neatsisakė į- 
dėti šitokį Vlado Požėlos laiš
ką redakcijai:

“Pone Redaktoriau!
“Prašau įdėti j Tamstos ve

damąjį dienraštį šį mano laišką.
“ ‘Lietuvos’ 286 N r. iš gruo

džio Ž0 d. pernai metų vedama
jam straipsny gale tarp kito ko 
parašyta, buk aš pasakęs atė
jusiems suimti mane karinin
kams:

“ ‘Gerai, kad paskubėjote, nes 
po kelių dienų Kaune butu ple- 

(vėsavusios raudonos vėliavos.’ 
j “Turiu pareikšti, kad jokios 
panašios kalbos nebuvo tarp ma
nęs ir karininkų, šita žinia, su
vartota charakterizuoti gruo
džio 17 d. įvykiui, yra nesąmo-

100 karvelių ir 3 šunes nė ir ištisai pramanyta.
žuvo fabriko gaisre

Meksikos banditai ty
kojo sugauti vėl vie

ną amerikietį
MEKSIKOS MIESTAS, 

6. —‘■Slaptoji policija su sek C 
banditų sąmokslą sugauti vėli 
vieną amerikietį, Aibei tą E. 
VVattsą, Sinclair aliejaus kom-i 
ponijos skyriaus viršininką 
Meksikos Mieste. Sąmckslinin- 
kų vadas buvo buv. generolai 
Federičo Cordova, kurs buvo 
suimtas kartu su keturiais ki
tais savo sekėjais. Sąmokslinin
kai, sako, prisipažinę policijai, 
kad jie taikęsi sugauti Wattsą 
ir reikalauti iš jo didelės sumos 
išsipirkimo pinigu.

tai.

VARŠUVA, bal. 6. — Lenkų 
karo teismas pasmerkė mirties! 
bausmei du savo armijos kari
ninkus, Pietaką ir Urbaniaką. 
Jie buvo areštuoti Toninei

i

| Rado pasiskandinusio 
studentės kūną

BR()WN1NG, Mo., bal. 6. — 
['l'hornj, kaltinami dėl išdavi-' Upely netoli nuo čia rado Wil- 
mo Vokiečių agentams Pomera- ,nos Phillipsiutės, vietos viduri- 
nijos provincijos apsaugos pla- Bės mokyklos studentės, kūną, 
nų. Abudu pasmerkti karinin- Ji prapuolė iš namų praeitą 
kaj buvo ant tų pėdų sušaudy- penktadienį ir manoma, kad ji 
įj pati pasiskandino, susikrimtus

, dėl nesusipratimų su savo jau
nikiu.Meksikos maištininkų 

bandos vadas su
šaudytas

MOTERIŠKĖS NUVEIKTAS
KANDIDATAS NUSIŽUDĖ

NEW YORKAS, bal. 6. 
šimtas karvelių ir trys policijos 
šunes žuvo ugny, kuri sunai
kino North Bergene, N. J., dvie
jų aukštų Homestead Yarn 
Dyeing kompanijos fabriką.1 
Nuostoliai gaisro padaryti sle-! 
Kia per $80,000.

“Kaunas, 22. III—27 m.
“Teikitės priimti nuo manęfl 

pagarbos žodžius.
“V. POŽĖLA.”

MEKSIKOS MIESTAS, bal.
Guadalajaroj vakar buvo

Slovackio kūnas bus 
pargabentas į

Krakovą
VABšl’VA, bal. 6. — Lenkai 

nutarė poeto Juliaus Slovackio 
kuna iš Paryžiaus pargabenti į

5 METŲ MERGYTĖ KALBA Krakovą ir palaidoti Vavely, 
KETURIOMIS KALBOMIS jęUr vra Lenfcų žymiausie

ji žmonės palaidoti.
SAGO, Me., bal. 6. — Vietos 

gyventojo ('iviko penkerių me-1 
tų duktė, Katherina, y,ra ne- 6.
paprasta kalbininkė. Ji kalba karo teismo pasmerkti ir tuo- 
keturiomis kalbomis: rumaniš- jau sušaudyti septyni banditai, 
kai, vokiškai, franeuziškai ir nariai šaikos, kuri andai suga- 
angiiškai. Jos tėvai yra atvykę vus nužudė Edgarą \Vilkinsą, 
iš Rumanijos. amerikietį inžinierių. .

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

bal. 
karo 
bau-

MEKSIKOS MIESTAS,
— Guadalajaroj tapo 

teismo pasmerktas mirties 
smei ir tuojau sušaudytas ku
nigas Hermengildo Laza, kurs u

Vokietijos $2,500,000,000 buvo sugautas kaip maištininkų'}^’ ^^ "vieVą,'^et^rhikimiiose
biudžetas priimtas

15 METŲ
TAS TAPO NUŠAUTAS

CLEVELAND, Ohio, 
— Penkiolikos metų 
Wm. McDonald, bandė 
ti gatvėj pilietį Alleną 
ir buvo nušautas.
Boatty gelbėdamas, kitas pi-

6.

BERLINAS, bal. 6. Reich
stagas pagaliau šiandie priėmė 
valstybės biudžetą 1927 me
tams, siekiantį arti 21/% bilionų 
dolerių.

bandos vadas Jalisco valstijoj.

ORH

pralaimėjęs jos oponentas, Eli 
Admire, vieno vietos laikraš
čio leidėjas, taip dėl to susisie
lojo, kad ėmęs revolverį nusi
šovė.

----------  Ghicagai ir apielinkei federa-
VAIKAS-BANDL finis oro biuras šiai dienai pra-

našauja:
Bendrai gražu ir vėsu; stip- 

bal. 6. rokas žiemių kripties vėjas, 
vaikas,1 

apiplėš- 
Beatty,

Nušovė jį,

O1LTON, Okla., bal. 6. —Per 
pastarus rinkimus miesto ad
ministracijos, miesto iždininku 

i buvo išrinkta moteriškė, Mrs. 
i II. J. Clarke. Kandidatavęs į

STUDENTAS PASIŠOVĖ;
VEIKIAUSIAI MIRS

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

1. NAUJIENOS duoda geriausių patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j 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 adresuotas 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, 234fi West 69th Street,

CAMDEN, N. J., bal. 6. — 
Pasišovė Moorestowno viduri
nės (high) mokyklos studentas 
Walter Ballinger, 17 metų. Jis 
nugabentas ligoninėn, bet tur 
būt nebepasveiks. Prieš šovimą- 
si jis parašęs paliko laiškelį,

Vakar temperatūros buvo 
minimam 48n, maksimam 66° 
Fahrenheito.

šiandie saulė teka 5:24, lei
džiasi 6:21 valandą. Mėnuo lei- kuriame skundžiami, kad niekur 

lietis, Alfredas Palmer, kurs už džiasi 12:57 valandą ryto. Au- neturįs pasisekimo 
jauno bandito nušovimą buvo tomobilių žiburiai degami 6:21 manąs, kad šiam pasauliui jis 
policijos išteisintas. «valandą vakaro. netinkąs.

ir dėl to NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111
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KORESPONDENCIJOS
Pittsburgh, Pa.

McKces Roek lietuvės net ir 
j bažnyčią eidamos nė kiek ne
apsirengia. Mat ne visas aplin
kybės leidžia gražiai, švariai 
pasirėdyti. Vienos neturi kuo 
pasirėdyti; kitos tingi ir nie
ko nepaiso; trečios, kurios tū
li dideles šeimynas, nesuspėja; 
o niekurios ir naminėlę verda. 
Žinoma, reikia išvirti ant su
katos, tai verda pėtuyčioj; pūt-

nyčios vakare gi, kada ateina 
laikas eiti į bažnyčią, tai tik 
pasigauna svederį ar kaulą, o 
daugiau kaip nebūtų, — po 
kautu nematyt. Ant galvos, 
kaip stubą valė, tai su ta ke
puraite ir eina. Žinoma, ue vi
sos taip daro, bet pilnai treč
dalis.

Vyrai čia yra švarus. Nors 
per dienas dirbdami prie gele
žies ir ugnies labai nusmilksta, 
leidaus parėję iš darbo nusi
prausia, pasirodo ir tik tada

eina į bažnyčią, ar kur į sve
čius.

Yra ir tokių, kurie daug na
rni nėlės traukia, o prisigėrę 
voliojasi ant grindų. Sunkiai 
dirbantys Pittsburgho lietuviai 
irgi neatsilieka nuo ungarų ar 
italų ir vis rūpinasi apie biznį 
ir pirmiausia stveriasi daryti 
biznį su naminėlę. Iš vaido tik 
biznis, l>et iš tikrųjų tai niun- 
šaino urvas. Bravarėlius rasi 
ir restoranuose, ir grosernėse 
ir kitose nedidelėse krautuvėse, 
kurių čia pilna ir varo nami- 
nėlūs biznį viena su kita lenk
tyn iuodama ir net viena kitai 
užvydėdama.

Motinos Duktė.

Dar Pirmu Kartu Chicagoj

4as Aktas Operos Faustas
Nedelioje, Balandžio 10, 1927

Westville, III.
Lietuvių viešas knygynas Spin
dulys randasi prie 121 N. State 
St., Westyille, Juozo Miglino 
saldainių krautuvėj. Vieta yra 
labai puiki, kaip kad ir dide
liuose miestuose.

Knygius yra Jurgis Miglinas. 
Knygas galima gauti skaityti 
visuomet, kada tik pareikalau- 
sit. Bet jeigu norite neštis 
namo, tai yra reikalinga užsi- 
statyti kauciją sulig knygos 
yertės; o kada sugrąžinsite 
knygas, lai ir kaucija bus su
grąžinta.

Westvilles lietuvių knygynas 
yra vertės $507.84. Jame ran
dasi visokių lietuviškų knygų, 
o taipgi ir visokių lietuvių laik
raščių pasiskaitymui— Naujie
nos, Laisvė, Vilnis, Keleivis, 'Tė
vynė, Draugas ir k.

Knygyno viršininkais yra: 
pirm. .1. Norkus, vice-pirm. F. 
Paulus, nut. rašt. J. Miliauskis, 
fin. rast. P. t'raško, ižd. J. 
Miglinas, kasos globėjai Sara- 
diknas, Mažeika ir Stokienė; 
revizijos komisija P. Glatkaus- 
kis ir A. Stokis; koresponden
tas Jonas Ederi*;.

—Koresp. J. Ederis.

LIE TUVIU A U DU ORI JO J
3133 So. Halsted St.

Detroit, Midi.

Taipgi duetas iš Operos “Forze dėl Destino” ir kitos negirdėtos 
dainos. Operos dainuojamos lietuvių kalboj!

DALYVAUJA:

K. JOZEVSKAITĖ
HK

H
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Tai bus paskutinis Jovezskaitės Koncertas Chicagoje 
Nuoširdžiai kviečiame visus dailės rėmėjus atsilankyti.

RENGIMO KOMITETĄS

čionykščio jaunimo grupė, 
kuriems meno si ity vadovauja 
art. J. Olšauskas, šio mėn. 10 
d. stato scenoje rimtą gražų 
veikalą, viduramžio misteriją 
“Visi Žmonės”. Tą veikalą lie
tuvių scenai pritaikė art. A. 
Sutkus, (dabartinis Liet, Vals
tybinio 'teatro direktorius).

. Veikalas sceningas ir pilnai 
j charakterizuoja tu laikų teat

rą. Apart kitų 25 vaidintojų, 
ilgiausią rolę atliks pats art. 
J. Olšauskas. Patartina vi
siems (’etioitieėiams pamatyti 
rimtą veikalą, tad nepamirški- 
te balandžio 10 d. užsukti j 
Lietuviu svctiilnn.

d '—Girdėjęs.

Westville, III.
Kovo 29 d. čia pasimirė .Juo

zapas Blauzda, sulaukęs apie 75 
m. amžiaus. Mirė nuo dusulio. 
Velionis buvo vedęs apie 50 
metų, išgyveno Wcstvillėj apie 
30 metų;’ priklausė prie šv. Pet
re ir Povilo draugijos.

Balandžio 2 d. tapo palaido
tas Lietuvių Tautiškose kapi
nėse. šv. Petro ir Povilo dr- 
jos narai išlydėjo kūną iš na
mų i šv. K. bažnyčių pėsti, o 
iš ten į kapines važiuoti.

—Joe. Norkus.
' v 111 ■ ■ ..I —.1 ■ —-

Atviras laiškas 
“Vienybei”

Prieš gruodžio 17 d. maniau, 
kad “Vienybė” yra pažangios 
minties laikraštis. Tiesa, kai- 
kada tilpdavo joje ir atžaga
rei viškų straipsnių, bet aš ma
nydavau, jog tai daroma laik
raščio paįvairinimui ir tuo ti
kslu, kad supažindinus* skaity
tojus su atžagareivių pozicija. 
Pagaliau, po gruodžio 17 d. su
pratau, kad buvau apviltas.

Neveltui jus, “Vienybės’’ 
tvarkytojai, talpinote St. Mi
liausko priešingus pažangai ir 
demokratijai straipsnius. Tai 
davėte todėl, kad simpatizavote 
fašistams ir vagių saikai, kuri 
pastaruoju laiku valdo Lietuvą. 
Nesutikdamas su jūsų pragaiš
tingu nusistatymu, kuris pasi
reiškia tuo, kad nubaltinti juo
dus fašistų darbus, aš atsisakau 
skaitęs jūsų laikraštį “Vieny
bę“. Geidžiu, kad ir kiti pa
žangiečiai tą pat padarytų.

—Jonas Bandauskas, 
6155 Dorchester Avė., Cliicago, 
Ill.\

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo au 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės

JJ Naujieinų kablegramų

■7

NAUJIENOS
>739 S. Halsted St., Chicago, III.

Perversmo suplenuotojai ir vadai

Aiškiai parašyta, aiškiai spausdinta, lengvai suprantama ir 
skaitosi kaip romanas.

Įsigykit Sau Vieną!

ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENĖ

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomu versmių 

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasta ir įsivaizduoti 
to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio—gruodžio 17 
dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eilėje ir 
nupiešta aiškus vaizdai susidarę Lietuvoje perversmui bręstant, 
laike perversmo- tuoj po perversversino ir upui atslūgus.

Parsiduoda po vienų ir olsėliu

Įdomiausia Knyga

“Gruodžio 11 Dienos Perversmas
Parašė J.ŠARUNAS

( , »

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai
z

38 puslapiu—kaina 25 centai
/
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“Taip, Tai Ko Aš Ir Noriu!”
Dabar jūsų vertelga žino l.o jus norit!... Bohemian 
Hop- b'lavorcd Puritan Mali! Kitų išdirbysėių iiruž- 
ganėdins jūsų!
Sykį, gal hut, jus girdėjote kuomet vertelga sakė, 
“Jis taip geras, kaip" — arba "Jus negalit surasti 
skirtumo, “Bet

Palyginimas
pasako kitokią pasaką. Puritan Malt rinktinių, tur
tingų grudų iš No. 1 miežių — tinkamai sumaišytas 
iii Importuotais Boheinian Apyniais — jo Stiprumas, 
Turtingumas ir Gardumu* — šitie l’uritan Malt pa
žymiai privers jus manyti, kad l’uritan Malt geru
mas suteikia pasekmes.

Pastatomas per

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

Boheinian Hop-Flavored

PubiTan Malt
Patvirtina kad teikia gera ' pasekmes. Bandykit jj!

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

JOS. F. BUDRIK, PIANU KRAUTUVE
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

Rusiškos ir (lukiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 89*2

3514-16 Roosevelt Kd.
Arti St. Louis Aro. 

CHICAGO, ILK

SKAITYK IR KITAM PASAKYK J

Kovo mėnesio žurnalas “Rimbas” jau gata- £ 
vas. Jame telpa labai daug įvairybių ir juokų su ’ 
dainomis ir paveikslais. Įsigyk jį ir kitam patark 
įsigyti. Įdėk konvertan 10c ir savo antrašų ir pri- i 
siųsk, gausi vienų numerį pasižiūrėjimui. Jei no
ri, kad “Rimbas” lankytų per metus laiko, tai pri- 
siųsk $1, o “Rimbas” jumis lankys kas mėnuo at- 9 
nešdamas daugybę įvairių juokų. I

Laiškus siųsdamas adresuok sekančiai: ę
“RIMBAS” [

1 Bateman Place So. Boston, Mass.J

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Algos Diena 
Šiandien?

Kontesto Honoratų Komisija:
ANTANAS OLSEVSKIS, 
SOPIU E KRASAUSKIENE, 
DR. STEPONAS B1EŽIS.

Konteito Numeratorius:
ANTANAS RIPKEVIČIUS. /

Kontesto Vigilijų*:
JONAS JANKUS.

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

Aukšto koNykioM 1 >!znlet it.i, kuris dirba — perku.
-------- . parduoda nors ir didžiausį pa-

Marquelte Parkas hir būt Jociu, bet visai Besididžiuoja, 
uikso kasyklos. Tonai spiečiasi '.lis tyliai dirba savo darbą, kad 
irofcstonalai ir bizna riai. Ji: nojvyktii klaidos ir paskui ne-
žui tenai padaro kas reikia, tat? reikėtų čiaudėti, 
r tyli, kad kas nesužinotų.

Čia t,uri savo Real Estate 
)iznj p. A. Beržinskis, 0312 S.
W esteri: avė. Jam ten patinka, 1 
cad geras oras, daug yra šansų '• 
Hirdavime ir mainyme namų ir j 
otų. Kadangi jis yra senas chi- 
agielis, tad visi jo 
r lanko jo raštinę 
largenų.

P-as A. Beržinskis “Naujic- 
ių’’ konteslantą p. G. Lnoą šo

vė su $50. P-as Bucas selineja 
apie p. Beržinskį, kad šis vėl 
jį šusteltų su panašia kulka. 

>> N* ♦
Paskutinis patarnavimas

(ri pačioje Bridgeporto širdy — 
3111 S. Halsted st. Jis prisi
dėjo prie išbudavojimo Bridge
porto kolonijos. Jam turi sek
tis Real Estate' biznis^ Jis per 

Y. , . j savo amžių nėra įžeidęs nė vie-
(no žmogaus. Jis yra tikras m- 

paz turėti . ,. . , • 4. . *•I teligentas, kuriją turėtų būti pa
vyzdžiu visiems.
1 P-as A. Grigas pirko nuo 
Naujienų kontestanto p. P. Mi
lerio už $300 Naujienų apgar
sinimų kortų. Jis jau tokis 
žmogus: nebėga piima kitų, bet 

paskutiniu — ne jo bu’ liktis 
das.

Siuskit Savo Pinigus 
Namo.

Telegrafuokit!

120 Mylių Su
Dviem Galionais Gaso

Automobilius pradeda eiti iš sykio 
bile kokiame ore

Omaha, Nei). — Stebėtinas nau
jas išradimas padarė galinu: važiuo
ti automobiliu 120 mylių su dviem 
galionais gaso. Prie to dar, taip va
dinamas Quickstarl pradeda veikti 

■ automobiliaus motorų iš .sykio, .kad 
ir šalčiausianie ore. lis taipgi pra
šalina carbon, sumažina spark plug 
trubelius, sutaupina aliejų ir tai
symus ir prailgina motoro amžių. 
Daugelis vartotojų rnporluoja, kad 
jie važiuoja 46 iki 60 mylių su I 

t Kulionis mumo ir i < | »ra< !<•< L«
važiuoti. IšnulCjas rvi k:i luiij.i 

tų ir garantuoji kelionės Lšiaidas 
ir nuošiiiilj. Proga uždirbti *51) iki 
8100 i savaitę garantuojama. Dykai 
sempeliai agentams. Kašykit Quivk- 
starl Mfg. Co, Depl, 501 ‘LC, Sla- 
lion (’, Omaha, Neb.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AM xEKKA

31 UI *mj. Hulsted Street
Kampa.s 31 mos gatvės

3 ei. \ anU 11 lįl
Baigusi <<kuėe- 
rijos kolegiją; 
ilgai jiraktika- 
vuči Pennsyb 
vanijoa ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
t<i m o.

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

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo G iki
9 vai. vakaro.

Kai mes esame gyvi ir svei
ki, tai mums išrodo, kad mes 
•šmintingi ir visagaliu lys. Bet 
zos tik musų dūšelė ^inrptelė- 
’o mes ir tysom kaip kokis 
ąstas... Jau tada mums rei

kia sumanaus ir išmintingo 
žmogaus, kuris suteiktų mums 
itsakantį paskutini patarnavi- 
lą. Kas geriaus moka ir gali 
■atamauti. jei n? F. J. Eudei- 
:is? Jo koplyčia, 4005 S. Her- 
nitage avė., yra viena iš gra- 
iausių. Jo ypata yra mandagi 
r pilna liūdnumo prie žmogaus, 
curj jfcai laidoja. P-as Eudei- 
m tam tik ir sutvertas būti 
civilizacijos piliorium, teikda- 
nas savo bizniu visiems pasku
bų patarnavimą, kol ant galo 
am pačiam reikės tokio pat 

žmogaus patarnavimo.
P-as Eudeikis, laidotuvių di- 

•ektorius, 4605 So. lleymitage 
>.ve., pirko nuo p. Jurėno, Nau- 
’ienų kontestanto, 20 Naujienų 
>agarsinimų kortų. Jis žada da 
langiau pirkti.

M* >jc

Linksmybės gamintojas

Žmogus tankiai pavarksti 
nesinori nieko, nes kaktą lyg 
wkis nelabasis raukia. Pamė
ginkite pasisukti ant Bridge- 
x>rto; prieikite prie lango p. S. 
.oveikio, 3316 S. Halsted St. 

Ten jums mirksi, šypsosi viso- 
<iomis spalvomis gėlės, lelijos 
r tt. Užeikite j vidų, oras, ro

dosi, iškvėpintas- gardžiausio 
ikonio kvepalais. Ten rengiami 
nikietai vestuvėms, bankietams 
ir pinanti vainikai musų drau
gams, keliaujantiems į amžinai 
legiįžtamą kelionę.

P-as iLoveikis gyvena kaip 
Adomas su kva rojuje tarp 
kvepiančių gėlių. P-as Grigai
tis, Naujienų kontestantas, par
davė jam 5 Naujienų pagarsi
nimų kortas.

West Side biznis

>!< **

Didinfojas miesto

Kuom e V kiti Heal Estate bro
keriai užsiima pardavinėjimu 
senose kolonijose, Real Estate 

, brokeris, p. J. Sinkus, 6959 So. 
Halsted St., traukia žmones vis 
tolyn į pietų pusę, kad apgy- 
vendint jais visus Chicagos 

I kampelius. 'lenai, anot jo, 
i eras geresnis ir sveikesnis. Jis 
’ pataria, negyventi kaip silkės 
1 bačkoje. p. Sinkus atsargiai 
I lėmija į bizniavus vietas. Jis 
žinąs, kur galima biznis pada- 

j ryt. f !

P-as Visbaras, Naujienų kon- 
; testantks pardavė p. Sinkui 5 
i Naujienų pagarsinimų kortas, 
i p. Lukas taip-pat išgavo tokią- 
: pat sumą pinigų dėl savo nau- 
; dos balsais, o ir p. Milleris lai- 
. mėjo iš jo nemažiau.

❖
i Gabus žmogus

■ ——
Buvo kalbama, kad lietuviai 

I negalį užimti gerų vietų, nes 
j jie esą nelavinti. Tai buvo klai- 
l da, nes dabar jau mes turime 
j atsižymėjusių gabumais Žmo- 
: nių.
j P-as Viktoras J. Lėkis iš pa
prasto pardavėjo dasivarė pas 
“The Wm. H. Britigan Realty 

. Association” už sales manaže- 
i rj. Dabar p. Lėkis jau yra ge- 
! neralis manažeris pas Frank A. 
1 Mulholland and Co., kuri turi 
net 6 skyrius* įvairiose miesto 
dalyse.

P-as V. J. Lėkis darbuojasi 
Marųuette parko skyriuje, 6243 
So. Westem avė. Jis pirko 
Naujienų pagarsinimų kortų už 
$50, kurias jam pardavė Nau
jienų kontestantas p. Butkus. 

♦ ♦ ♦

Jų.s sekate savo darbą iš mie
sto j miestą. Bet gal hut. rei
kia užmokėti Bilas namie ir jū
sų šeimynai gal būt reikia pi
nigų užmokėti tas bilas tuojau.

Telegrafuokit pinigus namo. 
Po valandos laiko nuo užmokė
jimo pinigų aršiausiame West- 
ern Union Telegraph ofise, jie 
bus priduoti jūsų šeimynai, 
taip kaip jus būtumėt namie į 
patys padarę. Tiktai už keletą 
centų daugiau jus galite nusių
sti savo pranešimą su pinigais.

Western Union Telegraph 
ofisas randasi netoli nuo jūsų. 
Nueikit tenai kaip tik reikia 

! jums siųsti pinigų. Pasakykite 
mūsų patarnautojui kur ir kam 
jus norite siųsti pinigų. Tai vis
kas ką jums reikia padaryti. 
Su pagelba musų Cable Money 
črder Patarnavimu jus taipgi 
galite siųsti savo pinigus j se
ną tėvynę, nežiūrint kur ji butų.

Geležinkelių, garlaivių, teatrų, 
tikietai, kvietkoa, saldainiai, 
knygos, ir t. t. gali buti nu
pirktos ir dastatytos telegrafu.

THE
WESTERN UNION 

TELEGRAPH 
COMPANY

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street 
>■ i ........ ■

Yards 4951
Mrs. Aniclia Jarusz-Kaushillas

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted St.

Ar

Viršuje Universal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartj

Bridgeporto Lordas

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
•<aip Naujienos.

Lietuviai
K. GUGIS

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

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

3823 Sonth Halsted St. 
TeL Bonlerard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGEUONIS
ADVOKAiA® 

Miesto Ofisas 
190 No. State St, Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St 

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

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

r—.......
Res. Phone Fairfax 9258 

Centrai 8213—8214
Forest Garfield Smith

ADVOKATAS
1008 North American Building

36 So. State St., Chicago

Advokatai
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyji
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
11 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395X. -■

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West. Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 2 i 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimu

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

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

3265 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 7679

Phone Pullman 0621
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1

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 

t. ■■■ i

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

»DR, HERZMAN-®
— 1S RUSUOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 1021 W.
18th St, netoli (Morgan St.

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

. Dienomis: Canal
Telefonai: J 811°*

| South * hore 2288
' Boulevard 4186

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

t ■ ■■ -............  i

Kai kurie Kcal Estate biz
niai slenka kas kart vis tolyn 
ir tolyn iš miesto. Adv. J. Ku
činskas savo biznį nekels ir pa 
siliks rūpintis West Side kolo
nijos reikalais. Jis turi ganė
tinai darbo ir jo rupesniu tu
ri būt pakelta kolonija ant 
ankstesnio laipsnio, čia p. Ku
činskas yra reikalingas ir jam 
biznis gerai eina. P-as Kučins
kas pirko Naujienų pagarsini- 
'mų kortų už $50, kurias jam 
pardavė kontestantas p. J. Gri
gaitis.

* * ♦
Tylus darbininkas

Daug yra žmonių, kad kurie 
kalba ar ką veikia, tai turi 
skambėti visa apylinkė. P-as 
A. Grigas priklauso prie tylų jų

Kas matė tokį Real Estate 
biznį, kuriame randasi pašto 
skyrius ir apsaugos skrynutės, 
kurios nebijo nė ugnies, nė va
gies?

P-as M. J. Kiras, Real Estate 
brokeris, 3335 So. Halsted St., 
turi tris biznierius viename na
me. Viršimipėti bizniai p. Ki
rui suteikia Bridgeporto lordo 
titulą. Jis ir moka gerai ir 
gražiai kalbėti, kas jam teikia 
daug naudos.

P-as Kiras pirko 3 Naujienų 
pagarsinimų kortas nuo kon
testanto p. G. Luco ir 3 nuo 
p-lės V. Williains. Pastaroji 
kontestanto žada p. Kirui dau
giau kortų parduoti. Ji sako, 
kad tokis gražus ofisas ir ge
ras ir malonus p. Kiras turėsiąs 
jai didesnį biznį padaryti.

' V. w. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 539 
Tel. Central 6390

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

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktą 
Vedėjas visų teisią

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

. Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:89 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chronišką ligų.

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

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

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

DR. M. J. SHERMAN ’
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858 '_________ ____________________
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smą. ' Valdžiai nepritariančių laikraščių spaustuvės yra 
sprogdinamos bombomis....

Šitaip dalykams einant toliaus, Lietuva susilauks ko
kios nors katastrofos.

Senatoriaus Borah’o 
kalba

tarpe valstybių vi- 
pasauly. Jis sako: 

davė mums gyvybę

karą 
šame 
“Dievas 
sugyvenimui su kaimynais, lai
teisybe padarys mus visus

ĮSTATYMO SUMANYMAS PRIEŠ UNIJAS

Anglijos valdžia įnešė parlamente įstatymo sumany
mą apie darbininkų unijas ir streikus. Juo siūloma už
drausti visuotinus streikus, reguliuoti politinių fondų 
vartojimą, apginti norinčius dirbti (t. y. streiklaužius) 
streiko metu ir užginti valstybes tarnautojams dėtis į 
unijas. l i

Suprantama, kad dėl tokio atžagareiviško valdžios 
sumanymo kils aštri kova ir parlamente ir krašte. Ang
lijos darbininkai, išaugę į galingą politinę jėgą, kuriai 
kartą jau teko stovėti prie valstybės vairo, šitam konser
vatorių užsimojimui priešinsis visa savo energija.

Gal būt, kad valdžia vistiek paims viršų parlamente, 
nes ji turi labai stiprią daugumą. Bet mes labai abejoja
me, ar iš to jai bus kokios naudos.

Anglijos buržuazijai iki šiol sekdavosi genaus suval
dyti darbininkų klasę, negu buržuazijai kurios nors kitos 
šalies. Ilgą laiką darbininkų masės Anglijoje juk net ne
norėjo dėtis prie socialistų. Dabartinė Darbo Partija tik 
prieš kokią dešimtį metų priėmė socialistų programą; 
pirmiaus ji buvo liberalų partijos dalis. Tečiaus dar ir 
šiandie Darbo Partijoje yra gana daug nesocialistų.

Kodėl Anglijos darbininkai taip ilgai pasiduodavo 
buržuazijos Įtakai? Todėl, kad tos šalies buržuazija bu
vo labai gudri ir stengdavosi apsieiti su darbininkais kiek 
galint švelniau. Kuomet kituose kraštuose darbininkų lai
svė būdavo visaip varžoma, tai Anglijoje darbininkams 
būdavo leidžiama naudotis tokiomis pat teisėmis, kaip ir 
kitiems piliečiams.

Didžiojo karo metu Anglijos valdžia jau pradėjo 
spausti darbininkus, ir tai pastūmėjo juos griežtesnėn ko
von. Jeigu dabar valdžia rengiasi uždėti savo leteną ant 
didžiausių darbininkų organizacijų, tai ji susilauks tik
tai to, kad visa darbininkų klasė Anglijoje stos savo tei
ses ginti. O kuomet ji sukrus, tai buržuazija jai nieko ne
bepadarys.

Anglijos buržuazija ima netekti proto — tarytum 
prieš savo galą.

NAUJI SMURThNINKU ŽYGIAI Sr

Iš Rygos ateina žinia, kad Voldemaro valdžia atiden
gusi “sąmokslą”, kurio paslaptis jai išdavęs suimtas “so
cialdemokratas” Dr. Pajaujis. Policija dabar daranti 
areštus “kairiojoje” partijoje ir tarpe socialdemokratų. 
Suimtieji busią atiduoti karo teismui.

Mums yra žinoma, kad Dr. Pajaujis ne socialdemo
kratas, bet vai. liaudininkas, Seimo narys. Kad jisai bu
tų daręs kokius sąmokslus prieš valdžią, tuo sunku tikė
ti. Juo mažiaus galima tikėti, kad jisai išdavinėtų ką 
nors. '

Lietuvos smurtininkai, matyt, ryžosi “apsidirbti” su 
opozicija Seime, todėl ėmė areštuoti žmonių išrinktuosius 
atstovus ir kelti jiems provokatoriškus kaltinimus.

Kad Voldemaro šaika pradėjo puolimą prieš Seimo 
opozicijos narius, nuomanu ir iš žinių, telpančių paskuti
niuose Lietuvos laikraščių numeriuose. Kauno “Lietuvis”, 
pav. rašo, kad socialdemokratų frakcijos atstovai, Kedys 
ir Galinis, esą traukiami teismo atsakomybėn už social
demokratų frakcijos atsišaukimų platinimą. Ir juodu bu
sią “teisiami” karo teisme.

Bet socialdemokratų frakcijos atsišaukimuose nėra 
nieko kita, kaip tik deklaracija, kurią atstovai paskelbė 
Seime. Joje protestuojama prieš konstitucijos laužymą.

Seimo atstovai yra prisiekę saugoti konstituciją, Na, 
ir kuomet jie pildo šitą savo pareigą, tai valdžia traukia 
juos Į karo teismą!

Prie šitokio valdžios sauvaliavimo nėra nieko nuo
stabaus ir tame, kad smurtininkai mėgina apkaltinti liau
dininką Pajaujį “sąmokslų” darymu. Šiandie visi žmonės 
Lietuvoje, kurie gina konstituciją ir įstatymus, yra “są
mokslininkai”.

Nesąmokslininkai, matyt, yra tiktai tie gaivalai, ku
rie sąmokslą padarė ir įvykino!

Bet klausimas, kaip ilgai šitokia padėtis Lietuvoje 
galės tęstis?

Visos piliečių laisvės yra panaikintos. Valdžiai nepri
tariantys žmonės yra areštuojami ir traukiami į karo tei-

: Apie Įvairius Dalykus ;

Žemės Amžius
Samprotavimai apie žemės se

numą senovėj.— Uolų nyki
mas.—Medžių amžius. —Nilo 
upės rekordai.—Juros vanduo. 

—Iš kur atsirado jurose
druska?—Lordo Kelvino ap
skaitymas.—Kaip radioaktin- 
gurnas duoda galimybės pa
tirti žemės amžių.

Bėgiu daugelio tūkstančių 
metų žmonės laužė sau galvas, 
kad išspręsti klausimą: kaip 
u na yra žemė? Cicero pasako
ja, kad Cbaldejos dvasiškiai, 
vadovaudamiesi astrologijos da
viniais, tvirtindavę, jog žemė 
egzistuojanti du milionų šū
vi ršum metų. Zaratustra buvo 
daug konservatiškesnis: jis ma
lė, jog žemė egzistuoja apie 
12,(MM) metų. Arcivyskupas Us- 
Jv.r s-ukirto visus, kuomet jis 
paskelbė, jog žemė buvo sutver
ta 1004 m. prieš Kristaus gi
mimų. Indijos braminai buvo 
tos nuomonės, jog laikas ir 
Žemė neturi nei pradžios, 
?alo.

Tuo bud u mes matome, 
ir senovėj nuomonės kai
fcemės amžiaus žymiai skyrėsi. 
Vieni manė, 
galinė, o kiti jos amžių vos 
keliais tūkstančiais metų ma
tavo. Bet tai buvo tik paprasti 
spekuliavimai, neturintys jo
kio moksliško pagrindo. Tik 
prieš kokį šimtą metų geologai 
oradėjo samprotauti, jog žemės 
storija turi būti labai ilga, tu
rinti bent keletą milionų metų. 
l'Os istorijos rekordai yra už
rašyti uolų kloduose. Turėjo 
praeiti daug tukstabčių metų, 
kol susiformavo tie uolų 
lai (sluoksniai).

čia mes turime neblogos 
Ižiagos patyrimui žemes 

’daus.
/ra

nei

kad 
dėl

kad žemė yra be- 
o kiti jos amžių 
tūkstančiais metų

me- 
am- 

Žemynai diena iš dienos 
naikinami. Nuo saulės, 

ytaus ir vėjo aižėja uolos. Jų
smulkios dalelės patenka j 
upes. Upių sraunus vanduo 
neša visa tai i juras. Jurose 
laikui bėgant atsiranda juostos 
smėlio, kuris' susidarė iš sutru
pėjusių uolų. Jurų dugne be 
paliovos formuojasi naujos uo- 
os, tuo tarpu kai žc'mynų uo
los pamažėl nyksta’.

Yra žinoma, jog kai kuriose 
vietose uolų formacijos siekia 
500,(100 pėdų storio. Kiek laiko 
turėjo praeiti, kol loki masė 
susiformavo? Kada atsirado gy* 
zybė žemėj?

Jeigu mes žinome kiek rei
kalinga laiko, kad susiformuo
tų iš smėlio nuosėdų viena pė- 
la uolos, tąsyk nesunkų atsa
kyti į daugelį klausimų. Apie 
Kalifornijos milžiniškų medžių

dama politika buvo lygiai to
ki'' p:.l, kaip ir Nikaraguos val- 

tik Calles vyriausybė 
kelią tokiai poiiti-

Senatorius William E. Borah I draugais!”
gina Calles valdžią. Smerkia! Pripažinimas Sovietų Rusijos 
Tautų Lygą, remia pripažint- “Ar tamsta pageidauji pri
mą sovietų valdžios. Smerkia pažinimo sovietų Rusijos?” 
Washington’o valdžios užsie- klausė nuo galerijos.
nio politiką. | “Jeigu aš galėčiau, tai rytoj

padaryčiau pripažinimą”, sako 
senatorius. “Tauta su 14(),<)(M),- 
(M)() gyventojų mylinčių taiką!
Jeigu mes (S. V. Amerika) ne- 

' , tenai jų 
vargai negreitai pasibaigs. Su 
ta šalim mes verčiami daryti 

jog dabartinis disputas Meksi-1 PrarnonV- Kokią bėdą jie mums 
kos respublikos valdžios su S. daryti? Ai manote, kad 
V. valdžia yra vedamas delĮrusa^ Pakabins įaudoną vėlia- 
Amerikos piliečių nuosavybių, I Vll an^ Ibdtnamio Washing- 
tai viena. Antra, kad buk Meksi- e Mes Rusiją negalime nu- 
kos valdžia yra komunistų kon-P^mti nuo žemės kamuolio, 
trolėje; kitaip sakant, Meksi-1 klausimas nuo galerkos. 
kos respublikoje viešpatauja Į tamsta remi Coolidgeo pa- 
komunizmas, kuris yra pavo- Į saKvtą kalbą kongrese kai dėl 
jingas Amerikos valstybei. [Meksikos?” Šen. Borah atsako:

[“Jeigu arbitracijos klausime, 
druskos ir, antra, kokiu | Senatorius Borah, pirmsėdis tujp, aš su juomi, bet jeigu

intervencija prieš Meksiką, tai 
savo kalimoje aiškiai ir|aš prieš jj.”

įrodė, jog Meksikos .... | Si natomis Borah aiškiai nu-respubhkoie komunizmo nėra, | . ,., , .. , ,v. - rodė, kodėl S. V. yra susikirti-ir kad Meksikos valdžia nėra | ’. . ..v, , . . .. - i |mas su Meksikos respublikoskomunistiška; taipgi Meksikos.... . .. . ... . I valdžia. Jis peržvalgoje Meksu...... . .respublikos nauĮoji konstitucį-1, .. , . ..8,000 im- . ....... _ kos revoliucijų ir įvairiausiųha ir naujieji jstatvmai nėra | „ . A . •tonų sme- / . . 4 ‘ . v. . |relormų, padarytų pereitais lai-Ikomumstų padaras; priešingai, |, . \ . _.medžiagos. To-luk(> „ ,Meksiko8 respoblika P™ Meks.kos valstybėje, ran- 
,1O,. , „ *andas‘. ap,e nebando ir nenori padaryti ža- k.a(‘ Ke-iaus.as refo.-mas
).8% natro. Bet sauszemio uo-L .r v . . .. I padare dabartine valdžia. Jis; . , , . . !a musų piliečiams, turintiems I; , r v..los paprastai natro. turi aj>ie| , • | faktais įrodė, kas pnvede Ni-, . .v . .v . ..L, | nuosavybes Meksikoje; jų nau-|, 1 ’ . \ , _.1.3%. Is to išeina, jog 0.5% L. ... -i v • i karaguos mažą valstybėlę prie.. . Ji įstatymai liečia jų pačių vai- . ... . ... _ .ištirpti juros van-1 ... , .... icivilio karo. Jis |>areiške: lai1 ’ | stybes ekonominius ir pohti-| . , , . . .. .. .| . ... , , , | vis darbaA kapitalistinių magnius reikalus, ten dedamos pa- L , ... ...... x I 4. x x x i- y v .v natų pontikos. lohati jis sa-kickvieną metą stangos atstatyti salj po kelio-1. . .. iri -

į jurą apie 40 mi-1 likos metų revoliucijų suardy-' 
natro (druskos). | to ekonominio gyvenimo.

Meksikos valdžia ne tik kad 
Tas I nėra komunistine, priešingai— 

bėgiu Į jinai bando užgirsti kelią ko- 
| munistiniui judėjimui, idant ne- 

tačiau J prileidus naują revoliuciją, nes 
ji suardytų visą šalies gyveni- 

knris 
atstatytas.
bas, sako senatorius, yra per
statomas mums tam tikrų pro
pagandistų, dėl to musų spau
da ir musų vyriausybės tūli 
asmenys' yra desperacijoj (jis 
turėjo omeny Valst. Sekr. Ke- 
’logg), ir dėl to musų santykiai 
su Meksikos ir kitų vidurinės 
ir pietų Amerikos 
mis yra įtempti. Jis 
nijos ir Nikaraugos 
rus, kur taipgi jis 
kad tenai krapjo liejimas nėra 
iš priežasties komunistų veiki
mo, bet iš priežasties sveti tri
šalių kapitalo magnatų veda
mos politikos ir ekonominės 
priespaudos. Laike jo kalbos, 
kur buvo paliesta Meksikos 
respublikos vidaus reikalai, nuo 
galerijos pasigirdo balsas: “Kam 
peržengei nustatytą tvarką, as
meniškai darei susinėsimus su 
prezidentu Calles?” Senatorius 
tuojau atkirto: “Aš esu pirm, 
užsienio reikalų komisijos ir 
turiu teisę gauti informacijas

(HM),000 metų, kol susidarė 
toks storas smėlio ir molio 
sluoksnis, koks yra Egipte, apie 
Nilą. Iš to, vadinasi, aišku 
kiekvienam, jog žemės amžius 
siekia daugelio inilionų metų.

Kitas būdas, kuris duoda ga
limybės spręsti apie žemės am
žių, yra juros vanduo. Prieš 
daug metų atstronomas Halley 
išreiškė tą mintį, jog vanduo 
jurose pasidarė sūrūs todėl, 
kad upės sunešė į jas milžiniš
ką druskos kidkį. Kad patirti ju
rų ir vandenynų amžius-, reika
linga žinoti du dalykai: pirma, 
kiek viso ten randasi ištirpu
sios 
greitumu upės neša druską j Į S. V. senato užrubežių komi- 
vandenynus. Analizas uolų ir sijos* 
vandens Įvairiose pasaulio da-1 faktais 
lyse suteikė gan apytikrių 'da
vinių.

Kiekvieną metą upės nuneša 
Į juras z apie 
lionų milionų 
lio ir kitos i 
j e medžiagoje

Pasižymėjęs Amerikos sena
torius William E. Borą h savo 
kalboje, pasakytoje New Ha- 
ven, Conn., sekmadienį, kovo | pripažinsime Rusiją, 
20 d., penkiems tūkstančiams 
susirinkusių žmonių pareiškė, 
jog dabartinis <

itybėj, 
užkirto 
kai.”

Iš visų šen. Borah’o padary
tų pareiškimų ir išvadų jo kal
boj aiškiai matosi, jog jis yra 
didelis taikos ir teisybės' šali
ninkas, užtarėjas silpnų-mažų 
tautelių. Jis giliai simpatizuoja 
Meksikos žmonėms, Rusijai ir 
Kinijai. Šen. Borah’o nuomone, 
pavergtos tautos turi teisę ko
voti prieš savo prispaudėjus ir 
jos kovoja; mes negalime už 
tai jas smerkti, taipgi negali
me j jų vidaus reikalus kištis, 
jeigu tos šalys nelaužo tarptau
tinių įstatymų ir žmoniškumo 
doros principų.

Senatorių kalbėti perstatė
buvusis miesto majoro pava
duotojas p. J. W. M n
prezid. Centralinės darb. 
jos, prof. Jerome 
puikiai sveikino

uni- 
Davis. Jis 

šen. Borab, 
pareikšdamas, kad jis yra vie
nas iš žymiausių S. V. senato
rių. Apie penkios dešimtys Įvai
rių sektų dvasiškių ir šiaip 
miesto aukštų valdininkų buvo 
susėdę ant estrados laike šen. 
Borah’o kalbos. —Reporteris.

PATAISYMAS

Vakarykščiam “Naujienų” 
numeryje per klaidų praleista 
pažymėjimas ant str. “Dalyva
vimas Politikoj’’, kad tai yra 
Skaitytojų Balsai.

mieno. Kaip žinia, medžio ka
mienas vra sudarytas iš tam 
•ikrų sluoksnių arba žiedų. 
Kiekvieną metą prisideda nau
jas žiedas. Taigi kiek tų žie- 
ių randasi kamiene, tiek mė
lis turi metų. Tuo būdu tapo 
patirta, jog kai kurie Kalifor
nijos medžiai yra 4,(MM) metų 
senumo..

Tokių aiškių sluoksnių uolo
se, ant nelaimės, negalima pa
stebėti. Be to, vienas sluoks
nis galėjo susidaryti i vieną ki
tą dieną, kuomet kitas sluoks
nis formavosi per keletą šim
tų ar net tūkstančių metų.

'račiau, kaipo pavyzdį, paim
kime Nilo upę. Nuo to laiko, 
kai viešpatavo Bameses II, pra
ėjo 3,000 suviršum metų. Kas 
l(M) ar 500 metų Nilas palieka 
Memphis’e apie vieną 
sėdų. Pasiremiant 
niais, nesunku yra 
jog turėjo praeiti

pėdą Duo
tais davi- 
apskaityti, 
apie 200,-

natro turėjo 
denyj.

Apytikriai 
upės nuneša 
lionų tonų
Viso jurose natro yra apie 12,- 
()()() milionų milionų. 
kiekis galėjo susidaryti 
3(M) milionų metų.

Tas apskaičiavimas
nėra-visai tikslus, šiandien yra 
žinoma, jog senovėj upės nu-|mų, 
nešdavo Į jurfts palyginamai 
mažiau natro, negu dabar. Taip 
dalykams esant turėjo praeiti 
daug daugiau, negu 300 milionų 
metų, kol jurose atsirado tiek 
natro, kiek jo yra šiandien.

Prieš 50 metų lordas Kelvin 
aprokavo, jog turėjo praeiti 
apie 40 milionų metų, kol atsi
rado ant žemės paviršiaus plu
ta tokioj formoj, kokioji ji 
yra dabar. Lordo Kelvino ap
skaitymas sukėlė tarp moksli
ninkų didžiausių ginčų. Daugu
ma buvo tos nuomonės, jog pa
duodamasis skaičius yra per 
daug mažas. Kuriam laikui 
praėjus pasirodė, jog jų sam- 
protavinfias buvo teisingas. Pra
eito šimtmečio pabaigoj ponia 
Curie atrado radiumą (radijų). 
Lordas Kayliegh įrodė, jog ne
mažai radiumo randasi uolose. 
Badioaktingumo mokslas šian
dien mums sako, jog žeme nė
ra vien tik auštantis kūnas. 
Kaip žinia, radioaktingieji ele
mentai išduoda šilimą. O tai to
dėl, kad vienas elementas trans
formuojasi į kitą. Mokslininkai 
šiandien matematikos pagalba 
gali Įrodyti, kiek praeina laiko, 
kol sakysime, uranijus (urą- 
nium) išvirsta radiurnu. Ka
dangi transformacijos proces<‘ 
pasidaro tam tikras kiekis elio 
(helium), lai iš to galima ap
skaityti kai kurių uolų senu
mą. Tai padaroma sekamu bū
du: uolose, kur randasi radio- 
sktingų elementų, visuomet su
sidaro daugiau ar mažiau heliu- 
mo. Mokslininkams reikia tik 
apskaityti, kiek turėjo praeiti | legatp?’’ 
laiko, kol uolose susidarė toks 
kiekis heliumo. 
noma, labai lengva pasakyti 
apytikrį uolų amžių. Prisilai
kant to metodo mokslininkai 
surado, jog kai kurios Amerikos 
ir Europos uolos yra 1,100 mi
lionų melų senumo. Iš to gali
ma spięsti, kad žemės amžius 
yra ilgesnis, negu aukščiau pa
duotasis skaičius. Taigi žemė ai 
sirado ne prieš keletą tūkstančių 
melų; nuo to laiko, kaip ji at
sirado, gal jau praėjo keli bi- 
lionai metų.—K. A.

dabar yra gerokai
Komunizmo bau-

respubliko- 
palicte Ki- 

civilius ka- 
užginčino,

Niekas negali mane nuo to su
laikyti. Mes neturime Mussoli- 
nio S. V. Amerikoje, kad 
imlų man tą teisę ieškoti 
sybės.“

Matomai, koks nors airių 
tulikų vadas padarė tokią 
tcrpeliaciją senatoriui. Bet

at- 
tei-

įli
po 

tokio atsakymo turėjo nurimti.
Amerika ir Tautų Lyga

Kitas paklausimas nuo gale
rijos senatoriui: “Ar negeriau 
butų, jeigu S. V. turėtų savo 
atstoVų Tautų Lygoj į vielą de- t i * • a

'Senatorius sako: “Ne! Jėgos 
žinant tai, ži-1 užpakaly 'i autų Lygos padali

no visą Europą, padalino Kini
ją; 'tautų Lyga Versalio su
tartimis prispaudė visas Euro
pos mažąsias tautas; lu'-zulta- 
tas tokių Tautų Lygos darbų 
paskubino slaptas sutartis tar
pe Europos valstybių karams'. 
Kol aš busiu S. V. senate, nie
kados nebalsuosiu už prisidėji-' 
mą prie tos įstaigos.”

Senatoriaus nuomone, Tautų 
Lyga yra 
cija, kuri

toki institu- 
gamina naują

Prašalina Niežtėjimą
Niežtanti ir deganti oda netik er
zina, bet gali būti ženklu bloges
nės ligos. Saugumo dėlei geriau
sia vartoti Severa’s Esko. šis vė
sinantis, raminantis tepalas pra
šalina niežtėjimą ir degimą grei
tai ir odą padaro švaria, aiškia. 
Su pirmu ženklu odos uždegimo 
tuoj tepk Severa’s Esko.
Pasipurkite iš aptiekus. Odos ligą 
prašalink iš sykio.

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapids, Iowa

StVEJ?4§ 
ESKO

GYVENIMAS
Mžnesinis Žurnalas

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėja*

900 W. 52nd Street
Chicaco, III.

Tel. Boulevard 3669

Apart musų kasdieninio gyvenimo, 
štai dabar yra kitas, aiškus, ma
lonus, rymojimo ir atsilsio “Gy
venimas”. Jieškantys dvasios poil
sio, pasitenkinimo, sielai peno, ga
li jj rasti “Gyvenime”. Jsigykit 
“Gyvenimą 1”

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. 7

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted S’t.

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

Res. 3201 So. Wallace 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

Phdne Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ncd. 10—12 r. 
Rezidenc. 6640 S. Maplevvood avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

y

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

A. I. Davidonis, M. D. 
4910 So. Michigan Avė. 
Tel.iKenwoodl 5107

ir i » I nito 9 iki 11 vai. ryte; V alandos į nuo j^; va|. voitare

A. M0NTVID, M. D.
1579 Milwa«kee AveM Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St. ’
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 ild
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633

Ultraviolėtinč šviesa ir diathermia

f

DR. KARCERIS
3327 So. Halsted Street 

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

i

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

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.
Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

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

Tel. Lafayette 4146
.. . . j nuo 9 iki 11 v. rytoVala"do8 i tiuo 6 iki 8 vai. vuk.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 19 iki 12 d.

Offica Boulevard 7042
.. Dr. C. Z. Veželis -

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, 1LL.

Kės. 6600 So. Artesian Ava.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Te). Canal 0257

DR. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.
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LJS-S. Pildomasis Komitetas:

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

— visi Chicago, III.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

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

Finansų Sekretorius — G. Mankus, 
Chicago, III.

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

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

Nariai — Ona Banienė ir F. Skama- 
rakas.

LIETUVIU DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.
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IŠ PASAULIO
RINKIMŲ KOVA AUSTRIJOJE

Balandžio 21 d. Austrijoje į- 
vyksta rinkiniai į parlamentų. 
Senojo parlamento įgalia viniai 
dar nebūtų pasibaigę iki atei
namojo rudens, 1x4 valdžia pa
siskubino jį paleisti, tikėdama
si tur-but, kad dabar jai bus 
lengvinus laimėti rinkimus.

muose socialdemokratų partija 
turėjo milžiniško pasisekimo.

Visose Islandijos miestų tary
bose, išimant dvi, ji dabar turi 
absoliučias daugumas. Sigluf- 
jord’e ji laimėjo net visas tris 
vietas taryboje.

Iš dviejų miestų, kuriuose 
buržuazija dar tebeturi daugu
mas, viename- Akureyri social
demokratai turi dvi vietas iš 
keturių.

Kinkinių kampanijos kova ei
na labai smarkiai, kadangi opo
nentų jėgos yra beveik lygios. 
Valdančioji partija yra krikš
čioniškoji socialė partija (mū
siškai sakant, krikščionys de
mokratai), o priešingoje pusėje 
stovi socialdemokratai. Kaip 
viena, taip ir antra šitų dviejų 
partijų surenka daugiaus, kaip 
po 4(1' < visų balsų. Kitos politi
nės grupės yra menkos. Komu
nistai Austrijoje yra taip silpnt 
kad neįstengia išrinkti nė vie
no atstovo.

Socialdemokratų galybė yra 
sostinėje Vienoje, o klerikalai 
yra stiprus sodžiuje.

Pramonės darbininkai bal
suos, žinoma, ir šį kartą už so
cialdemokratus, bet nežinia, 
koks bus sodžiaus darbininkų ir 
smulkiųjų ūkininkų nusistaty
mas. Pastaruoju laiku Austri
jos socialdemokratai jau buvv 
pradėję įgyt pasekėjų ir tarpe 
sodžiaus biednuomt nės. Jeigu 
už juos dabar balsuotų bent 
penkta dalis sodiečių, tai, kar
tu su miestų darbininkų balsais, 
jie gautų absoliučią balsų dau
gumą. Jeigu ne, tai parlamen
ta ir toliaus kontroliuos* kleri- c

kalai.

L \TVIJOS SOCIALDEMOKRA
TŲ SUVAŽIAVIMAS

Balandžio 2 ir 3 dd. buvo 
šaukiamas Latvijos socialde
mokratų partijos suvažiavimas 
Rygoje.

I^atvijos socialdemokratai, 
kaip žinoma, dabar yra valdžio
je, kur jie užima svarbiausias 
vietas: užsienio reikalų minis- 
terio, finansų ministerio, švie
timo ir darbo. Ministeris pirmi
ninkas yra dešiniųjų socialdv- 
mokratų atstovas.

DARBO PARTIJOS KUOPA 
PARYŽIUJE

Nuo pereito gruodžio mėne
sio Paryžiuje gyvuoja Anglijos 
Darbo Partijos kuopa, suside
danti iš Anglijos- piliečių, gy
venančiu Paryžiuje. Ji buvo 

iita, kad anglai, kurie inte
resuojasi darbininkų judėjimo 
klausimais, turėtų kur suseiti 
ir padiskusuoti.

Kuopos garbės pirmininkas 
v ra Ranisav MacDonald. Ji lei- v 
džia savo mėnesinį laikraštį 
“Žalias Lapas” (Green Leaf), 
kuriam bendradarbiauja visa 
; ilė stambių Anglijos ir Fran
ci jos socialistų.

T

Šis modeminis
amžius

mėgsta malonu
lengvumą PABANDYKITE Camel ir dažino- 

site kodėl jie užkariauja moderninį 
pasaulį. LENGVUMAS ir MALO
NUMAS. Camels išpildo rūkytojų 
norus šio griežto amžiaus. Iš ciga
rete tokio skanumo ir kvepėjimo dar 
nebuvo. Malonus lengvumas, kuris 
tegali paeiti iš kopuikiausio sumai
šymo parinkčiausių Turkiškų ir Na
minių tabakų.

šitas amžius reikalauja visame 
kogeriausio — ir randa savo idealą 
rūkyme Camels. Niekur kitur nera
site tokio lengvumo, tokio visados 
patikėtino gerumo kaip čia—•

“IMKITE CAMEL!’*

žiūrėkite kad gautumėt

BILE laikrodis, kuris parsi
duoda kaina artima Jnger- 

soll dar nėra Ingersoll.
Ingersoll turi daug pamėg

džiotojų, nes jam vyksta. B. t 
jokia pamėgdžiojimas nėra In
gersoll gerumo.

Taigi bukite tikri kad jūsų 
perkamas laikrodėlis yra tikrai 
Ingersoll. Ieškokite vardo In
gersoll ant veido. Jis reiškia 
pasitikėjimą ir verte. Pirkliai 
visur.

Ingersoll Watch Co. inc. 
New York • Chicago • San Franciaco

C. P. SUROMSKIS & CO.
NEJUDINAMO TURTO 

IR AUTOMOBILIŲ 
FIRMA

LENKIJOS SOCIALISTAI 
PRIEŠ VALDŽIĄ ITALŲ PROFESINĖS SĄJUN

GOS TEBEKOVOJA
Lenkijos socialistų partijos 

centro komitetas bendram po
sėdy j su profesinių sąjungų 
centro valdyba prieėmė aštrų 
nutarimą prieš atžagarei viską 
valdžios politiką socialūs įsta- 
tyindavystės srityje ir išleido 
atsišaukimą i darbininkus, ra- 
ginantį juos griežton kovon.

Tai yra pirmas viešas lenkų 
socialistų žygis prieš Pilsudskio

SOCIALDEMOKRATŲ LAIMĖ
JIMAI ISLANDIJOJE

Didelėje žiemių saloje, Islan
dijoje, kuri priklauso Danijai, 
vasario mėn. pabaigoje buvo 
miestų rinkimai, šituose rinki-

Prašalinkite tuos 
skausmus. Trinkite 

gelenčius sąnarius su 
DR. RICHTERIO 

Inkaro Rūšies

PA1N-EXPELLER1U
Vaisbaženklis registruotas

S. V. Pat. Biure.
Persitikrinkite, kad In

karo vaisbaženklis butų 
ant kiekvieno pakelio. , -

Galite gauti Pain-Ex- 
pcllcrj pas savo vaistin
inkų po 35c ar 70c bon- 
kutę, arba iš

F. AD. RICHTER & CO., 
Berry & So. Sth St« 

BrovUvo, N. Y.

Tarptautinis profesinių są
jungų susivienijimas per savo 
spaudos skyrių praneša:

Komunistinio profsąjungų in
ternacionalo organas pasitar
nauja tiktai fašistams, kuomet 
jisai skleidžia “žinią**, kad Ita
lijos profesinių sąjungų susi
vienijimas esąs pats užsidaręs. 
Tiesos šitame komunistų sklei
džiamam gande yra tiktai tiek, 
kad dalis profesinių sąjungų 
veikėjų, pasilikusių Italijoje ir 
pasirašiusių žinomąjį manifes
tą, svarstė tą klausimą, bet pil
domoji profesinių sąjungų tary
ba, kuri yra persikėlusi Pary
žiun, niekuomet neketino daryti 
tokį nutarimą.

Italijos profesinių sąjungų 
centras dėl to ir buvo perkel
tas užsienin, kad veikimo są
lygos Italijoje pasidarė nebe
pakenčiamos. Bet kova su fa
šizmu tebeina, ir eis tol, kol ji 
bus laimėta.

Lietuvoj
Suėmimai socialdemokratų 

studentų

Smurtas ir sauvaliavimas Lie
tuvoje tebesitęsia. Smetoniniu- 
kų valdžia, susikurusi neva tiks
lu kovoti su “bolševizmu”, iš 
tiesų aršiausiai persekioja so
cialdemokratus.

Paskutiniu laiku tapo suareš
tuoti studentai čereška fr Žvi
ronas, socialdemokratinės or
ganizacijos, “Žaizdro”, nariai.

Nauji areštai opozicijoje
Caucagos “Tribūne” praneša iš 
lygos’ kad valdžia atidengusi 

“sąmokslą” ir suėmusi dr. Pa
jaujį, o po to ėmusi daryti areš
tus tarpe “kairiosios” partijos 
ir socialdemokratų. “Kairiąja” 
partija čia, matyt, vadinama 
vai. liaudininkai, nes ir Pajau
jis yra vai. liaudininkų Seimo 
frakcijos narys (o ne socialde
mokratas, kaip sakoma toje ži
nioje)- Suimtuosius valdžia ke
tinanti atiduoti karo teismui.

Baltimore, Md.
Iš LSS 14-tos kuopos 

draugų pasitarimo

Susirinkę kuopos dl’augai, 20 
d. kovo, tarp kitų svarstomųjų 
reikalų, plačiai kali>čj<»«i apie- 

rėmimą Lietuvos Soicaldemok- 
ratų Partijos šiuo svarbiu gy
venimo momentu.

Imant į atidą, kad Lietuvos 
Socialdemokratų Rėmimo boli
das šiuo karti^ taip kaip ir ne
gyvuoja, ir kadangi LSS Pild. 
K-tas iki šiol tam svarbiam 
klausime nieko neveikė, tad 
musų kuopa numato reikalo 
duoti P. K. sekantį pareiškimą:

1) Reikia kuogreičiaus at- 
steigti Lietuvos Sociald. Rėmi
mo Fondą, išrenkant Fondo 
naują valdybą.

2) Reikia ragint visas LSS 
kuopas, visas mums pritarian
čias organizacijas bei pavienius 
narius ir žmones, kad kiek iš
galėdami aukautų dėl L. S. D. 
partijos ir jos darbuotės rėmi
mui.

Draugai! Atėjusios iš Lietu
vos* žinios mums aiškiai rodo, 
kad Lietuvos darbo žmonių pa
dėtis šiam laike yra labai apgai

lėtina, ir stovi kovos lauke 
prieš nedorus smurtininkus. 
Lietuvos Socialdemokratų par
tija, kaip ir visuomet, užima 
tarp darbininkų vadovaujančią 
vietą, bet kad tą darbą partija 
galėtų sėkmingai vešli, jiems 
yra reikalingi pinigai. O pas 
juos, kaip žinom, pinigų nėra, 
ir užtai musų draugų darbas 
gali būti neišnašus, arba ir vi
sai sutrukdytas- dėl stokos lo
šė tam ar kitam reikalui. Taip 
esant, fašistų juodoji ir kruvi
na ranka gali visai Lietuvos 
darbininkus pasmaugti, ir savo 
juodą darbą tęsti toliaus. Tu
rint galvoje šitą Lietuvos žmo
nių nelaimę, mes turim vėl dėti 
visas savo jėgas ir gelbėt juos 
jų sunkioj kovoj. Kiekvienas* 
duotas centas bus daugiaus, ne
gu jjmugis musų priešams duo
tas į sprandą. Užtad dirbkim, 
nes valanda labai svarbi!

LSS 14-tos k p.
K. Liutkus, org.
K. Matuliauskas, sek r.
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Peoples Furniture Co
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi gavo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų
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Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite

H
M 
H

H 
KŠiuose didžiausiose

platų pasirinkimų naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio- 
Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei

namesnę kainų. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimaiM
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M1922-32 So. Halsted St.

CanaI 6982
J. NAKROŠIS, Vedėjas

M 
M

M M 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5
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4177-83 Archer A ve.
Lafayette 3171 
M. KEZES, Vedėjas

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

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

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

Tel. Hemlock 6151

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas ir 
elektros jiegų j nau
jus ir senus namus ir] 
mainom naujas Ram
pas j senas; duodame 
aht lengvo išmokėjid 
ino.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone CanaI 2591

Del Rinkimu Chicagoje
Chicagos miesto rinkimų 

kampanija, kuri pasibaigė prieš 
dvejetą dienų, pasižymėjo tuo, 
kad kandidatai kits kitam pri
kaišiojo visokių niekšybių ir 
nešvarumų. Socialistų partija 
šiuose rinkimuose nebuvo pa
dėjusi ant Imlioto savo kandi
datų, lodei piliečiai, kurie pir- 
miaus balsuodavo už socialis
tus, šj kartą rėmė republikonus 
arba demokratus, arba visai 
nedalyvavo balsavimuose. Ko
munistai irgi neturėjo savo 
kandidatų.

Socialistų organizacija Chi
cago j e prieš rinkimus buvo iš
leidusi pareiškimą, kad. darbi
ninkai privalo sudaryti savo 
klasinę partiją. Kol nebus stip
rios darbininkų partijos, tol 
balsuotojų minios eis, kaip da
bar, paskui kapitalistines par
tijas.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

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

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

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

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

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

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

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

$2.50

$1.50

$3.00

50c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y

Oarsinkities “Naujienose”

DENNIS
RAČIUS

AugŠtos r ų
Sies siuvėjas 
Siutai daromi 
ant orderio.

Valome,
Dažome, 

Prosiname
2005

3analport Av.
' Phone

Roosevelt 2061

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Hcating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

M. Yuska, 
3228 W. 38tb Street, Chiuto, III.

SIUSKIT PEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos banka>

i



NAUJIENOS, Chicago, H1

KONTESTANTAMSNAUJIENŲPRAIZAI
intaro karoliais, rankovių sagutėmis ir tt. Šitų deimantinių, auksinių bei kitų jvairių daiktų katalogą prisiusime kiekvienam kontestantui prieš baigsiantis

Budrik, 3417-3421

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

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

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

Baland. 7, 1927

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

Kiekvienas kontestantas gavęs ne
mažiau 3,880 basių gali gauti šitą 
Brunsvvick Fonografą, Seville mode
lio, labai gražaus balso. Kaina .... $115 
• Fonografai imami iš J. F. Budrik, 
3417-21 So. Halsted St., Chicago, 111.

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

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

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

Čia esamas dovanas laimės musų veiklus kontestaniai, kurie darbuojasi šiame ‘‘NAUJIENŲ” konteste. Dovanas, kontestantai galės pasirinkti, nes dėl kožno 
laipsnio yra keleriopos dovanos pasirinkimui. Apart čia esamų dovanų dar duodamos ir kitos brangios dovanos: deimantiniais žiedais, bruceletais, špilkoms, laikro
dėliais, gi 
kontestui pasirinkimui. Čia visų tų daiktų pavyzdžių nėra galima sutalpinti dėl viętos stokos.

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

Frizay 3-jų
$450.00

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

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

Kiekvienas kontes

gavęs nemažiau 46,200 balsų gali gauti šitą puikų, naują ir pilnai įrengtą Paige automobilių 
lurii Sedaną. Modeio 6— 65. Kama ........     $1,720.00

lietuviu firmos — C. P. Suromskis, 5833 S. Western Avė., Chicago, III. Kai na .............    "....... .......... ’...........'......... '.........'.
P. Suromskis, 5833 So. VVestem Avė., Chicago, III

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų gali gauti šitą 
šmotų parlor setą. Seto frėmai yra rankomis drošti, labai gražaus darbo. Kaina

Peoples Furniture Co., 1922-32 So. Halsted St., 4177-83

Gulbransen Pianai imami iš — Jos. F. Budrik, 3417-3421 South 
Halsted St., Chicago, 111.

Kiekvienas kontestanta 
6 cilinderių, 5 pasažiėrių ir 4 < 

Paige automobiliai imami

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

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

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

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

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

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų 
gali gauti šitą Fordą touring automobilių 
įrengtas.

Fordo 
mos — C. 
Chicago, Illinois

Kiekvienas konteutąntas gavęs nemažiau 26,000 
balsų gali gauti šitą Brunswick Panatrope 8 tūbų, ku
riame yra sykiu brangus fonografas ir Radio — be 
baterijų, be vielų, varomas elektros spėka. Kaina $900 

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

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 6,450 balsų gali gauti 
šitą Jacųuard parlor setą S šmotų su gražiai išdroštais /rėmais ir 
apverčiamoms pa'duškaitėms. Kaina ...................................... $200.00

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

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

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

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

Paige automobiliai imami is lietuvių firmos

Kiekvienas kontestantas gavęs 
nemažiau 2,580 balsų gali gauti 
Atwater-Kent Radio, Pooley mo
delio, Console Speaker, Kai
na ..*.........  $60.00

naujas pilnai
Kaina......................................................... $ 100.00
automobiliai imami iš lietuvių automobilių fir- 
P. Suromskis, 5833 South Western Avenue,

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

*
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ŽINIOS
Thompsonas užims ma

joro vietą balandžio 
18 dieną

Naujai išrinktasis mayoras 
\Villiam Hale Thompson užims 
vieta balandžio 18 d., nors iš 
pradžių ir buvo manyta, kad 
negalės užimti vietos be gegu
žės mėn. Dr vėrini pralaimėjus 
bėga iš ,.avo vietų ir buvusieji 
jo pagelbininkai. Miesto advo
katas Buše h jau įteikė mayo- 
rui rezignacija, kuri įeina ga- 
lėn balandžio 12 d. Dever jo 
rezignaciją priėmė. Policijos 
viršininkas Collins paskelbė, 
kad jis visai pasitrauks iš jh>- 
licijos ir eis į savo biznį.

Dar Thompsonas neužėmė 
vietos, o jau daromi prisiren
gimai prie kovos su juo. Thom
psonas rinkimų kampanijoj pa
kartotinai paskelbė, kad kaip 
tik jis bus išrinktas inayoru, 
tai jo pirmas darbas bus pa
šalinti dabartinį “importuotą
jį” mokyklų viršininką McAn- 
dreus, kurio kontraktas su
miestu nesibaigia l>e ateinan
čiu metų. Mokyklų tarybos pir
mininkas Smietanka sako, kad 
mayoras negalės pašalinti Mc- 
Andre\vs. nes už ji stoja mo
kyklų taryba, o jei mayoras 
stengsis McAndrevvs pašalinti, 
tai taryba eisianti i teismą. 
Bet pats Smietanka išlėks iš 
mokyklų tarybos kaip tik 
Thompsonas užims savo vie
tą. nes Smietankos laikas jau 
senai pasibaigė. Su pabaiga 
ateinančio mėnesio pasibaigs 
laikas ir kitų dviejų tarybos 
narių. Bet Smietanka mano, 
kad likusieji 8 nariai vistiek 
Thompsonui nepasiduos ir ko
vos su juo už McAndrews.

»» Užvakarykščiuose balsavi
muose viso balsi! buvo paduo
ta 993,017, arba apie 87 nuoš. 
visų užsiregistravusių. Tokis 
didi lis nuošimtis užsiregistra
vusių dar uit kad nėra balsa
vęs. Thompsonas gavo 512,710 
balsų, o Dever 129,668. Robert- 
son gi surinko vos 51,209 bal
sus. Kadangi Robertsono kam
panija gainavo apie $250,000, 
tai kiekvienas jo gautas bal
sas kainavo jo rėmėjams apie 
$5. Thompsonas gavo 31,863 
balsus daugiau, negu Dever ir 
Rcberlson krūvon sudėti. Jis 
laimėjo 28 warduose; kituose 
22 \varduose laimėjo Dever, bet 
visur, išėmus kilotą wardų, la
bai maža dauguma balsų.

Kartu su Thompson u tapo iš
rinkti republikonai miesto kler
kas Smith ir miesto iždininkas 
Peterson.

I hompsonas u (ims savo vie
ta bal. 18 d. miesto tarybos 
mitai imu. Deveris gi bal. 20 d. 
išvažiuos pasilsėti, kad atsi
gauti nuo rinkimų kampanijos.

Dabar daug kalbama apie tai, 
ką Thompsonas skirs i įvairias 
vietas. Policijos viršininku, 
spėjama, skirs Hughes ar Fitz- 
inorris. Manoma, kad sveika
tos komisionierių paliks dabar- 
tinįjj — Dr. Bundesen.

BILLY’S'.UNCLE

Nauja miesto taryba
Renkant mayora tapo išrink

ta ir nauja miesto taryba. Di
džiuma aldermanų buvo išrink
ti dar nominacijų balsavimuo
se kovo mėn.. nes einant įsta
tymais, kandidatas gavęs di
džiumų balsų skaitosi išrink
tas. Užvakar aldermanų rinki
mas buvo lik 11 \vardų, kur nė 
v:enas kandidatų pereitais bal- 
šoviniais nebuvo gavęs balsų 
didžiumos. Tarp jų buvo ren
kamas ir Brighton Park (12 
\vardo) aldermanas. Išrinktas 
Bryan Hartnett. Didelėj di
džiumoj išrinktieji aldermanai 
yra" senieji ir tik keletas yra 
naujų, 'taryba, kuri susideda 
iš 59 aldermanų, yra demokra
tų rankose.

“Home Rule” atmestas
t žvakarykščiuose balsavi-

nuose liko atmestas Dever pa
siūlymas “home rule”, kuris 
luotų miestui teisę pačiam kon- 
ioliuoti viešo aptarnavimo įs
agas (gatvekarius, gaso, elek- 
ros, elevatorių, telefonų ir ki- 
as panašias kompanijas). Tas 
įasiulymas liko atmestas todėl, 
<ad jis nesurinko didžiumos 
įduotųjų balsavimuose balsų. 

Balsuotojų buvo virš 993,000, 
> balsų už “home rule” \ gauta 
ik virš 181,000, arba apie 

15,000 mažiau, negu reikia pri
ėmimui.

Kili gi pasiūlymai, o jų buvo 
15 ant ‘‘mažojo balioto’’, tapo 
nuimti didele didžiuma balsų, 
'augiausia buvo balsuojama 
iel )>askirimo pinigų įvairių 
atvių platinimui.

Lietuvių vaikas užikiuš- 
tas nelaimėj su auto

mobiliu
Vakar nelaimėse su au tome
liais liko užmušti trys žmo- 

iės ir keli sužeisti. Tarp už- 
uštųjų yra ir lietuvių vaikas 

Tuno Baisis, 12 m. amžiaus, 
118 \V. 56 St. Jis netoli savo 
;; mų bandė užM kabinti ant 
roko, bet nukrito žemėn ir 
(risdamas ant cemento, persis- 
;o!e galvą, nuo ko ir pasimirė.

Vėl nudėjo bombą ' 
laikraščiui

('/.pereitą naktį vėl buvo pa
irta bomba savaitraščiui Ga
unu t Indės raštinėj, 11212 Mi- 
bigan avė. Tai jau antra bom

ba mesta tam laikraščiui he
lyje“ pastarųjų dviejų savaičių, 
'pijama, kad bombą mete 
Burnside (virkavimo urvų pa- 
iaindvti mušeikos, ė *

Mildos Teatras
3140 So. Haisted St.

Pėtnyčioj ir Subatoj, 8tą ir 9tą
Corinne Grillith 

in
THE LADY IX ERMINE
2 komedijos ir vodevilius

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

[Pacific and Atlantic Photol

Uelmcr II. įtryn, norvegų 

ambasadorius, kuris tapo at

šauktas iš Amerikos.

Atsiimkit Laiškus Iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi j i paštą (Clark 
ir Adams galvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškabu “Advertised Win- 
lo\v” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturiolika d enų nuo pa
skelbimo.

509 Cromas Jonas A
526 Kaminskienė Marijona
536 Masis Julia
515 Sidlauskau F.
557 Viskacka Anton
558 Waituz Dr. Otto

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Marquette Park
Atsidarys nauja lietuvių ap

tiekti

šią sukatų atsidarys šioj gra
žioj lietuvių kolonijoj nauja 
lietuvių aptieka — prie 2425 
\V. Marųuette Road (67 gatvė), 
kertė Artesian St. Aptieką ati
darys žinomi aptiekininkai p. p. 
A. Bielskis ir J. Rakštis.

A. Bielskis, R. Ph. G., yra 
senas ajitiekininkas, jau nuo 
daugelio metų turys nuosavą 
aptieką kertėj 19 ir Haisted gat
vių. J. Rakštis R. Ph. G., gi 
nuo senai dirba Bielskio aptie- 
koje. Naujienų skaitytojams 
jis irgi yra gprai žinomas, nes 
per ilgą laiką buvo vedėjas 
“Studentą’ Corner”, moksleivių 
anglų skyriaus Naujienose. Abu 
jie, kaip Bielskis, taip ir Rak
štis yra vieni iš kelių lietuvių 
aptiokininkų, kurie aptiekinin- 
kystės mokslą yra baigę uni
versitetuose ir turi “Pharma- 
cist Graduate” laipsnį; be to 
abu yra ir registruoti aptieki
ninkai.

Jų aptieka yra labai gražiai 
įrengta ir prižada, teikti kuo- 
geriausį patarnavimą vietos 
lietuviams, o geras .patarnavi
mas užtikrina pasisekimą ir 
uiptiekai, nes kiekvienas norės 
eiti ten, kur geriau patarnauja
ma, ypač kad aptieka ytra pa
čiame lietuvių centre.

Tokiu budu šioj apielinkėj 
mes turėsime jau keturias di
deles ir gražias lietuvių aptie- 
kas; seniausia yra F. Rako (2346 
W. 69 St., arti Western), A. 
Kartano (prie 63 ir Francisco 
gat.L J. Benošiaus (prie 69 
ir Rockwell gt.) ir dabar Riels- 
kio ir Rakščio (prie 67 ir Ar
tesian gt.) — S.

Town of Lake
Davis Square parkiuko sve

tainėje ateinantį sekmadienį su
sirinkimą laikys Dr-stė Lietu
vių Vėliava Amerikoje.

Pirmadieny ir trečiadieny ten 
pat bus siuvimo pamokos suau
gusioms moterims.

Kas pirmadienį ir antradienį 
būna pilietybės ir anglų kalbos 
pamokos ateiviams. Ketvirtadie
niais gi būna repeticijos Teat
rališko Kliubo “Lietuva”.

Pereitą pirmadienį linksmiu 
pokiliu užsibaigė siuvimo pa
mokos mergaitėms, kurios tęsė
si visą žiemą; pamokos atsi
naujins ateinantį rudenį, spalio 
mėnesy. X

Dabar parke yra ruošiami 
tennis ir base bąli aikštes, kad 
kaip tik oras atšils, tų žaismių 
mėgėjai galėtų tomis aikštėmis 
naudotis.

Vaikų rankdarbių klesa, ve
dama p. Bernard Friedman, dir
bo ant aeroplanų modelių ir 
galiaus surengė tų modelių Kon- 
testą. Pirmą vietą, laimėjo lie
tuvis Anthony Lygutis, kurio 
“aeroplanas” išsilaikė ore 20 
sekundų; trečią vietą laimėjo 
irgi lietuvis Frank žemaitis, 
kurio modelis išsilaikė ore 11 
sekundų. Konteste dalyvavo 16 
vaikų.

■  .................. .... ■ >» '—tr t • (• '

Jaunoji Birutė
Jau buvo Naujienose rašyta, 

kad Jaunoji Birutė prisideda 
prie SLA. Kaipo, nepilnametė 
draugijėlė ji nutarė prisidėti 
prie SLA. 134 moterų kuopos. 
Tai yra vienas iš svarbiausių 
žingsnių, kokį Jaunoji Birutė 
yra padariusi. Nors dar nėra 
gautas atsakymas nuo minėtos 
kuopos, ar ji sutinka priimti 
savo globon Jaunąją Birutę, bet 
tikimės neužilgo atsakymą su
silaukti.

Dabartiniu laiku choras kiek 
silpnesnis, o tai dėlto, kad nuo 
Kalėdų dėl nežinomos priežas
ties neatsilanko organizato
rius. Bet orkestras nuolatos 
auga. Už tą garbė priklauso p. 
P. Sarpaliui, kuris nuo Kalėdų 
pasiėmė ant savęs orkestro or
ganizavimą. Jam gerai sekasi ir 
jau tpri dvidešimtį muzikantų, 
—visi paaugėję jaunuoliai, tu
rintys nemažus gabumus prie 
muzikos, taip kad ateity iš jų 
galima tikėtis gerų muzikų.

Įdomaujantys šį ketvergi) va
karą atsilankykite į Mark 
White S(|uare svetainę (IJiber- 
ty Room). Ten bus muzikos ir 
dainų pamokos, o po jų bus tė
vų susirinkimas. Tad visi tėvai 
irgi prašomi atsilankyti.

— Japu-Jahnis.

P. Nora Gugiene 
išvyko j rytus

t --------- -- ------

Anksti vakar rytą gavus te
legrama liūdną žinią, kad jos 
motina kritingai- serga, p. Nora 
Gugienė tą pačią dieną greituo
ju Tvventieth Century traukiniu 
išvyko į Waterbury, Conn.

BRONISLOVAS BALSIS

. Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
nelaiminga mirčia tapo automo- 
biliaus užmuštas, Balandžio 5 
dieną, 2:00 valandą po pietų, 
1927 m., sulaukęs 12 metų am
žiaus, gimęs Chicago, 111., pali
ko dideliame nubudime tėvelius 
Petrą ir Marijoną Balsius ir se
sutes, Oną 10 metų ir Liliją 4 
metų. Kūnas pašarvotas, randa
si 5550 So. Green St.

laidotuvės jvyks Penktadie- 
nyj, Balandžio 8 dieną, 8:00 va
landą ryto iš namų į Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Bronislovo Balsio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai ir Sesutes

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

i
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EDVARDAS PIKTURNA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 5 dieną, 9 valandą 
vakare, 1927 m., sulaukęs 17 
dienų amžiaus, gimęs Chicago, 
III., paliko dideliame nuliudimfe 
tėvą Petrą ir motiną Oną, po 
tėvais Dirgelaitė, brolį Petrą ir 
3 seseris: Adelą, Rozaliją ir 
Oną, o Lietuvoj 2 seseris: Mar
ei joną ir Janiną. Kūnas pašar
votas, randasi 1429 W. 45th St.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Balandžio 8 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų į šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kryžiaus kapines.

Visi A. A. Edvardas Piktur
nas giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuiiudę liekame,
* /

Tėvai, Seserys ir Brolis
Laidotuvėse patarnauja gra

belius Eudeikis, Tol. Yds 1741.
F
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Mirė Balandžio 5 dieną, 1927 
Pašarvotas, 4932 W. 14th St., 
Cicero, 111., Phone Cicero 2953W. 

Paliko nubudusius tėvus, bro

lius ir seseris.

Laidotuvės jvyks Subatoj, 
bal. 9, 8 vai. ryto j šv. Antano 
parapijos bažnyčią, o iš ten j 
Šv. Kazimiero kapines.

1. J. Zolp graborius, Telefo
nus Boulevard 5203.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

tienas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudatte
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nedė
liok nuo 2:30 iki' 4:30 po piety

REZIDENCIJA: 
2226 Marškai! Blvti.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS C ANA L 9464

JUOZAS MALINAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 4, 1927, sulaukęs 51 
metų amžiaus, gimęs Šaukėnų 
kaime, Gruzdžių valsčiaus (dau
giausiai gyvenęs Žiurių-Nauja- 
sodžio kaime, N. Žagarės vals
čiaus. Amerikoj išgyveno 20 
metų. Paliko dideliame nuliūdi
me moterį, 2 sūnūs ir 3 dukte
ris. Sunai Ipolitas ir Stanislo
vas. Dukterys Emilija, Kazi
miera ir Bronislava ir 2 žentus, 
B. Rajūnas ir M. F. Mavkham. 
Laidotuvės įvyks balandžio 7, 
10 valandą ryto iš namų 1006 
— 22nd Avė., Melrose Park, III. 
j Mt. Carmel bažnyčią, o iš ten 
j Mt. Carmel kapines. Todėl 
visus draugus ir pažystamus 
kviečiame dalyvauti ir atiduoti 
paskutini patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

«
Liekame nuliūdę,

Moteris, Vaikai ir Žentai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Prakiš.

For Cuts and Wound«
Apsisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba (sibrėžimą su šiuo nu
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

Pastabas Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMETRI3TAR 

Akiniai 84 Ir angttian

M 8 AKIŲ 8PEC1A1JSTA8
Palengvins akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karit|, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystą 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žti usias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai. t 10 
iki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boakvard 7689

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

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

IN-MO-RAY
THERAPY f įgh 

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

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

C'rilly Building <
Imkit elevatorių iki penkto augžto.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryta 
iki 5 vaktire. Nedėliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedėlyj, Utar- 
ninke ir Seredoj nuo 10 r. iki 8 v. 

X ...... . ,/

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON

Kas reikalinga padaryt ir 
žinoti

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

Lietuvos piliečiams reikia:
L Gimimo metrikų (kas turi 

senų paspoHą, metrikų nerei
kia). Jei keliauja vedusi pora x 
vienu pasportu, 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 
dėlei 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, D. C. Norint šį do
kumentų gauti, reikia ilgoko 
laiko ir tikros atvažiavimo da
tos.

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

tie dokumentai gaunami į trum
pų l^ikų. Bet ir Amerikos pi
liečiams patartina nelaukti pa
skutinių dienų. Anksčiau užsi
sakydamas laivakortę gali pa
sirinkti geresnį kambarį ir tu
rėti patogesnę kelionę.

Visais kelionės reikalais 
kreipkitės į Naujienas.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roselanii

North Side
North sidiečiii darbuotė

Pereitą šeštadienio vakare 
North Sidės Draugijų Sąryšis 
buvo surengęs balių savoj sve
tainėj. Pubilkos atsilankė gra
žus būrelis ir visi gražiai links
minos prie gero North Sidės 
jaunuolių orkestro. Manau, kad 
Sąryšiui liks keletas desėtku 
dolerių pelno.

Ateinantį r.edėldienj, 
džio 1O d., Pirmyn Miš 
ras rengia koncertą 
Liuosybes svet., 1822 
šia Avė. Pradžia 7:30 
karo. Kiek girdėjau,
prie šio koncerto rengias su di
deliu prisirengimu, manau bus 
ko pasiklausyti, nes Pirmyn 
chore spėkų yra, tik jas reikia

Kiek laiko atgai Lietuvių 
Improvement and Benefit Kliu
bas buvo sumanęs suvienyti pa- 
šelpines draugijas Roselande ir 
Kensingtone. Tuo tikslu buvo 
išrinkta komisija, kuri ir atsi
kreipė i visas draugijas. Ke
lios draugijos tam draugijų su
vienijimo sumanymui pritarė ir 
buvo išrinkusios komisijas, l.„ 
rios buvo padariusios ii 
planus draugijų ir 
vienijimui.
sipriešino jokis rimtas žmogus 
Bet kada planus paduota svar
styti pačioms draugijoms, tai j 
draugijų suvienijimui pa.sipiie- , . . . - .... . ,. ... . . . . ,,,. / <1. balandžio, 7:30 vai. ’s no raudonieji biznieriai. I ie prastoj svel. Gerb ianieji 
jų kurie patys negalėjo daly- narės yisi esale kviečiami

• i • i i alsi l;i nk \ 11. —Valdyba,vauti susirinkimuose, kaiomo;
savo ištikimuosius narius grieŽ

CLASSIFIED ADVEKTISEMENTS
_______ ______________________ _ _ * .  ____________________ _ » ’ _________ ________________________ _ .

Announcements
Pranešimai

PAMOKINANTI LEKCIJA
DR. MARGE RIS skaitys labai žin

geidžią ir pamokinančią lekcijų temo
je, “PROTO I1YGIENA’’. lekcija 

i įvyks nedėlioj, balandžio 10. 10 vai. 
u"|ryto, Lietuvių Auditorijoj. Malonėki- 
• te visi mokslo mylėtojai atsilankyti.

hn-1 Širdingai kviečia
visus

kliubų sū
riems planams ne-

GYVENIMO DRAUGAI
LSS VIII Rajono valdybos susi

rinkimas {vyks ketvirtadieny, bal. 
• 7 d., Naujienų name. Yra daug 
svarbių reikalų, tad visi nariai at
silankykite. —Organizatorius.

SLA 289 kp. susirinkimas įvyks 
vak., pii- 
i nariai 

skait-

ir bttliu 
\Vaban- 
val. va
du iras

ir apielinkės lietuviams atsi
lankyti į choro parengimą, o 
atsilankę linksmai laiką pralei
sime. — Antanėlis.

ACID VIDURIUOSE
Phillips Milk of Magnesia“ j 

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra
dėki! 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-1
kių gasų. Jis neutralizuoja gai- vosi būdamas u • .... W

Indiana Harbor, Ind. — S. 
185-toe kuopos suRtrinkimuF

sintis draugijų suvienijimui. ' vakare, Balandžio 8 d.,
e . |7 vai. vak., Ivanowo svetainėje. Yra

Protaujantys gi nariai nesiprle- kviečiami visi nariai ir narės susi- 
šino ne vienas, nes jie Žino, rinkti, nes turim daug svarbių reika- 

• * . . lų apsvarstyti. — Valdybakad jei butų pasisekę suvienyti ' 
pašelpines draugijas ir kliubus, Į • 
tai butų buvę daug geriau ir Draugystės 
butų išėję ant naudos visų tų 
draugijų nariams. Mažiau butų so 
reikėję laiko gai 
mams ir mažiau 
išlaidų, o be to 
gyvavimas butų 
rintas, ko negali dabar užtikrin
ti mažosios draugijos. Be to 
dar suvienytoje draugijoje butų 
buvę galima apsisaugoti ir nuo 
raudonųjų biznierių, kad jie ne- 
jsiskverbtų į vaidybą. Be tų 
raudonųjų biznierių susirinki
mai irgi būna ramesni, nes kur 
tik jie užkariauja draugiją, ten 
jie susirinkimus paverčia i kar-' 
čiamas. Kuomet jie įsikarščiuo-1 
ja, tai pradeda kitus 
butlegeriais, o pas 
Pusžemaitis savo šlamšte rašo,' 
kad tai Naujienos taip pravar 
džiuojančios. Raudonųjų biznie 
rių didžiausiu noru yra užka 
l iauti draugijas, bet jie gerai' ras kalbėtojas, 
žino, kad suvienytų draugijų 
jie užkariauti neįstengs, todėl 
taip atkakliai ir priešinasi tam j

susirinki- 
butų buvę

buvęs užtik-

L. A.

■ Bridgeportas. — Birutės Kalno 
; mėnesinis susirinkimas 

atsibus Balandžio 8 d., 7:30 vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
„j. Halsted St. Susirinkimas yra 
svarbus, todėl kviečiame atsilankyti 

, visus narius.
— Nut. Raštininkas

Simono Daukanto Teat. Jaun. 
Kliubas, Chicago, III. laikys susirin
kimų Balandžio (April) 8, 1927 m., 
l’ėtnvčioj, 7:30 vai. vak., Mildos sve
tainėje, 3142 So. Halsted St. Visi na
riai privalote būti ir taip pat atsi
veskite savius draugus ir įrašykite Į 
Kliubų. — Valdyba

VAIDILŲ BROLIJOS paskaita ir 
sueiga įvyks Ketvirtadienį, Balandžio 
7 d., saulei nusileidus, McAbee sve
tainėje, California ir North Avė.

— Krivys

., Uetuvių Kriaučių 269 Skyriaus A. 
kol loti c. W. of A. Bertaininis susirinkimas 

tokis įvyks Pėtnyčioj, Balandžio (April) 8 
d., 1927 m., 7:30 vai. vakare, Amal- 
gameitų Unijos svet., 1564 N. Robey 
St. Visi nariai ir narės malonėkite 

_ I atsilankyti kuoskaitlingiausia, nes 
i daug svarbių reikalų randasi aptar- 

■ ti, taipgi gal bus. galima gauti ge- 
’ " ■- ( kuris papasakos kų

, nors naujo iš darbininku gyvenimo.
— K. Navickas, Rašt.

geram sumanymui suvienyti 
draugijas.

Dar nesenai Petronis didžia- 
pirmininku vie- 

žumo rūgimą viduriose ir praša- nos pašelpinčs draugijos ir gir
tina visokius rugštumus iš vidų-, davosi, kad be jo draugija ne
rių labai lengvai. Be to dar, jis galėtų gyvuoti. Bet dabar drau- 
daug malonesnis vartoti negu 1 gija apsieina be jo dar geriau, 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil-'o ir susirinkimai yra ramesni, 
lips“. Dvidešimtis penki ir pen- nes nebekelia bereikalingų gin- 
kiasdešimtis centų buteliukas, čų, kokius keldavo Petronis.

Del jų palaidų liežuvių išvi- 
S. Užregis- sur veja lauk raudonuosius biz

nierius. Ir gerai. Juos jau se
nui buvo metas suvaldyti.

— Darbininkas.

Birutės Choro repeticija šiandie, 
lygiai 8 vai., Mark White Sąuare sve
tainėj. Dalyvauki! visi choristai, nes 
eina prisirengimas prie jubilėjaus.

• — Valdyba

Personai
Asmenų Ieško

J IEŠKĄ U partnerio, cash reikia 
$4000 iki $15000. Hemlock 1006.

bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U.
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

PAJIEŠKAU Igną Užkuraiti, ku
ris 2 metu atgal gyveno Clevelande. 
'Puriu svarbų reikalų. Jis pats ar jį 
pažįstanti praneškite man jo adresų.

Brolis
JONAS UŽKURAITIS 

1653 N. Washtenaw Avė.

REIKALINGAS partneris kepyklos 
biznyje. Atsišaukite tuoj. 2508 W. 46 
PI., 2nd fl. Tel. Lafayette 7421.

LIETUVON
Lietuvos Seimo atstovo 
prakalbos bus bal. 13 d.

Help Wanted—Male-Female
________ Darbininkų Reikia

ATYDA! Vyrai ir moterys, 
Kurie dirbate dirbtuvėse, arba ofi
suose, kaipo knygvedŽlai, mecha
nikai, karpenterini arba paprasti 
darbininkai ir t. t. ir turite norą 
pasidaryti sau ekstra pinigų, dirb
dami lik tris vakarus savaitėj prie 
specialiu darbo musų biznyj, tiktai 
2 valandas į vakarą. Gera mokes
tis. Atsiųskite arba priduokite 
vo

Business Chances

PArRDAVIMUI cigarų Storas su 
namu ar be 
giai. 
na 
siu

namo, parduosiu pi- 
Pardavimo priežastis — vie- 

moteris, turiu du bizniu ir 
lysų ant ilgų metų.

1622 So. Ilalsted St. 
Chicago, III.

Real Estate For Sale
Namal-žemė Pardavimui

$5.00 ĮMOKĖTI

Financial
FinunKui-PaikoloA

duo-

adresą;
Box 900 ,

NAUJIENOS, 
1739 S. Ilalsted st.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKAL1NGI AGENTAI

sa- PARDAVIMUI 5 stalų p>ol rui- 
rnis, 4 kambariai pagyvenimuh Pi
gini. 2119 S. Halsted st.

PA R DAVIMUI 2 kėdžių barber- 
nė. Gera vieta nevedusiam vyrui, 
2 pagyvenimui kambariai. 2109 So. 
floyne avė.

Kitus lengvais mėnesiniais išmokėji
mais, mes pastatysime ant jūsų loto 
namų, murinj arba medinj, garažų, 
bungalow su uždarytais porčiars. įde
dame porčius, nertaisome namus, įve
dame elektrų, plumbingų, apšildymų, 
maievojame ir dekoruojame. Taipgi 
teikiame paskolas namų savininkams. 
STANTON CONSTRUCTION

COMPANY
6347 So. Western Avenue 

Phone Hemlock 2636

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičlų, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalų j 24 valandas.

H., EPŠTEIN
155 N. C14rk St., Room 820

Phone Central 6260

PARDAVIMUI pigiai grosernė, biz
nis senas; pardavimo priežastis liga. 
8436 So. Gilbert Ct., Tel. Triangle 
3558.

Keikalin^a keletas jrabių vy
rų virš 25 m. senumo, kurie 
turi liuosų valandų laiko vaka
rais ir nedėliomis, būtinai at
silankyk it ateinantį ketverge 
vakarą nuo 6 iki 9-tos vai. ant 
žeminus nurodyto antrašo. O 
mes parodysim kaip galit už
dirbti $35 iki $50 į savaitę jū
sų liuosoms valandoms, visiš
kai nekliudant jūsų dabartinio 
užsiėmimo. Patyrimas ne bū
tinai reikalingas, mes išmokin
sime. Gera proga išsidirbti pa
stovus darbas ant visados iki 
$100 ir daugiau į savaitę, kurie 
noriai pildys musų pamokini
mus. Klauskit J. Zaeker, Ma- 
nager.

6312 S. Westėm avė., Chicago

REIKALINGAS sales mana- 
džeris. Mokestis ir komišinas; 
turi būt su savo automobiliu, 
gera vieta dej. gero žmogaus, 
kuris gali suorganizuoti parda
vėjus dėl pasekmingo pardavi
mo. Atsišaukite

139 Ni Clark St. 
Room 1007

REIKALINGAS darbininkas 
prie ūkio dajnbo. Turi mokėti 
milžti karves. Geram darbinin
kui gera alga/ Kreipkitės

1008 E. 93 St.
Wm. Krikščiūnas

REIKIA agentų j Real Estate ofi
sų pardavinėti ir lotus*. Gera
vieta dėl uždirbimo pinigų, gražus 
ofisas ir ant inteligentišku pamatu, 
organizuotas sistemas. Galima dirbti 
pilnų laikų arba vakarais. Patyrimas 
nereikalingas. Atsišaukite:

5097 Archer Avenue

REIKALINGAS patyręs darbinin
kas, dirbti ant farmų. Kreipkitės 
laišku. A. Urbonas, Rd. 1, Box 55, 
DeKalb, 111.

PARDAVIMUI rneat market ir 
grosernė. Pilnu stako, didelis biznis, 
apgyventa svetimtaučiais ir lietu
viais; biznio daroma nuo 6 iki 8 šim
tų dolerių j savaitę, šis biznis yra 
Šautose. Parduosiu cash arba išmo
kėjimais. Yra dideli ruimai gyveni
mui. Kreipkitės dėl platesnių žinių.

šaukit
Wentworth 6597 

A. EWALT

PARDAVIMUI , 
Biznio kampas, du lotai, 
58x125 ant 69th ir Rockwell 
St., N. W. kampas. Vienas 
tas kampas paliktas dėl biz
nio. Kaina labai žema. Ne
praleiskite progos.

ROZENSKI-LEMONT
& COMPANY 

6312 So. Western Avė.
Prospect 2102

Miscellaneous
Įvairus

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co,

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

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

PARDAVIMUI grosernė, pelningas 
cash biznis. Turiu greit parduoti, ap
leidžiu miestų. Parduosiu labai pigiai.

5626 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI bekernė su namu, 
įplaukų $650 j savaitę, 4 vyrai dir
ba šapoj. Einu lauk iš biznio. Nau
jienos, 1739 So. Halsted Street, Box 
909.

EKichRnge—Mainai
PARDAVIMUI arba mainymui ant 

mažesnio naint>, arba biznio 3 pa
gyvenimų po t) kamb. nutrinis na
mas, 2 mašinų garažas. Tel. Boule-- 
vard 8462.

PARDAVIMUI ar mainymui ge
ram stovy j muro namas

I Meat Marketas, 2—5, i 
kambariai. Rendos $200 j 
pečiais šildomas. Galima 
viską sykiu ar atskirai, 
bile kokį mažesnį namą, 
automobilių; agentam išmokėsiu pil
ną komišiną, namas randasi South 
Side.

5 fintai iri

menesj, 
mainyti 

Priimsiu 
lotus ar

Kreipkitės:
A. MASIULIS 

1920 So. Halsted Street 
3rd floor

Tel. Rooseveit 3469

PARDAVIMUI ar mainymui mū
rinis namas, 3 po 6 kamb., aržuolo 
trimas, maudynės, elektra ir 1 ka
ro garažas, rendos $210 j mėnesį. 
Namas randasi 1 blokas nuo 63 St. 
ir Halsted St. Transportacija gera.

A. K. MASIULIS
1920 So. Halsted St., 3 fl. 

Rooseveit 3469

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

BARGENAI

BRIGHTON PARK Bargenas. Par
davimui namas su barberne, taipgi la
bai tinka dėl groserio arba kito ko
kio biznio; parsiduoda pigiai, nes sa
vininkas eina j kitų biznį.

2427 W. 45th Street 
Chicago, III. 

Tel. Virginia 0718

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

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

Phone Lawndale 0114

HOME 
CONSTRUCTOR

MŪRINIS
Rendos 
mainyti 
ba lotų 
$14,000. 
n i n ką.
Maplewood avė.

6 flatų namas, 
f 100 į mėnesį. Noriu 
ąnt mažos farmos at- 
netoli vandenų. Kaina 
Atsišaukit pas savi- 

.1. Welicka, 6634 So.

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojirnus prie namų. 
Darau rakandus-fixtut’es ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterystės darbų. Taipgi įvedu 
apšildymų į namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
prie savo tautiečio lietuvio.
HOME CONSTRUCTOR

PARDAVIMUI 2 /augštų namas. 
5-5 kamb., vfcnos, elektra, bufetai, 9 
pėdų mūrinis skiepas; vieno karo ga
ražas su cemento florų, ėlė cementuo
ta ir išmokėta. Rendų $75 j mėne
sį. Randasi 59th St. arti Ixx>mis Blvd. 
Klauskit M r. Stencelio. 1203 W. 79th 
Street, Tel. Triangle 0600.

LOTŲ BARGENAS naujoj apielin- 
kėje 95th ir Crawford Avė., randasi 
keletas labai gerų bargenų greitam 
pardavimui. Nuo $550 ir augšėiau. 
Taipgi yra bizniavų po $965.

1203 W. 79th Street 
Tel. Triangle 0600

6 KAMBARIŲ moderniškas mū
rinis bungalow, su sieteliais ir stik
liniai porėtai, netoli 2 karų linijos, 
kaina greitam pardavimui $8500. 
7036 S. Maplevvood avė. Prospect 
3397.

1739 South Halsted SL 
Tel. Rooseveit 8500

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186,00.

Su v. Valstijų {statymai pavelija 
Tamstai payješėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti j Suv. Valsti
jas liuobai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, 
BELGENLAND, PENNLAND, 
ABIC siūlo greitų kelionę j 
bourg, Sbuthainpton, Antwerp. 
laivų išplaukia kas savaitę.

Visi musų 3-čies klesos keleiviai 
gauna atskirus I.ambarius 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 COMPANY

127 Sb. State St. Chicago, 111.

didžiausias
HOMERIC, LAPLAND, 

AR- 
Cher- 
Daug

Lietuvos Seimo atstovas N. 
Rudys, kinis dabar vieši Chi- 
cagoje, pirmą viešą pranešimą 
apie padėtį Lietuvoje padarys 
chicagit ėiams ateinantį trečia
dienį, balandžio 13 d., didelia
me masiniame susirinkime Lie
tuvių Auditorijoje. Svečias pa
pasakos mums daug naujo apie 
patį pervartą ir po pervarto 
susidariusią padėtį, nes jam 
visą tai teko pergyventi ir vis
ką matyti. Taigi nelik išklau
sysime svarbaus- pranešimo Lie
tuvos Seimo atstovo ir kitų at
stovų, bet taipjau pagerbsime 
ir Lietuvos demokratiją, kuri 
kovojo ir kovoja už Lietuvos 
laisvę ir demokratybę. Taipjau 
bus ir muzikaliais programas. 
Visi rengkimės prie šio svar
baus mitingo. —V.

JIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, be skirtumo tikėjimo, 
nejaunesnės kaip 25 metų ir nesenes- 
nės 30 metų.' Aš esu 31 metų am
žiaus, moku gerų amatų. Su pirmu 
laišku malonėkit prisiųsti paveikslą, 
bus sugrąžintas. J. K. E., 13542 Trom
bui) Avė., Detroit, Mich.

14 IKI 16 METŲ
Geru alga bus mokumą švariems 

ir darbštiems vaikinams, su arba bo 
baisikeliu/ Atsineškit metrikų ir 
jau atsišaukit.

M R. SINGLETON 
Room 125

417 So. La Šalie St.

tuo-

For Rent
LAIKRODĖLIŲ krautuvė rendon, 

savininkas visai eina lauk iš biz
nio. įstaiga per 45 metus, išdirbtas 
didelis tarpe lietuvių biznis. Puiki 
proga. S. Botkowsky, 3635 South 
Ilalsted st.

REIKIA vyrų. Fritzshel and Fritz- 
shel, Room 700, 134 N. La Šalie 
Street.

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

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

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

LIETUVIAI nepraleiskit šios pro
gos. Bankas parduoda šią žemę nuo 
$600 ir augšėiau už akrą, tiktai 46 
skyriai po 5 akrus skyrius, keletas 
jau yra parduotų. Aš esu pardavinė
tojas šios mažų faunų žemės, jos tin
ka dėl “truck” farmų, prie ežero Zu- 
rich, 34 mvlios nuo Chicagos. Phone 
Armitage 3251. Arba rašykit

C. ZALECKAS 
2502 W. Chicago Avė. 

Chicago, III.

GRAŽI 5 kambarių medine cottajre, 
karštu vandeniu šildoma, aržuolo me
džio, didelis augštas, mūrinis skiepas, 
1 karo garažas, South Englevrood. 
šis namas turi būt parduotas tuo
jau. Nupiginta kaina nuo $6500 iki 
$5750, cash $1500.

Stevvart 1771

Situation Wanted
Darbo Ieško

SENYVA moteris ieško dar
bo prie vieno ar dviejų 
kių į namus.

1934 S. Troy str.
Tel. Cnvwford <1871

kudi-

Furniture & Fixtures 
_________ Kakandai-Itaiaai________ 

BARGENAI,
Mes parduodame visokios rųšies 

geriausius rakandus pigiai. Atsilan- 
kykit ir persitlkrinkit patys. 

California Furniture Co., 
4041 Archer avė., 
Kampas California

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LOTAI $750 36X123
Ant lengvų išmokėjimų, tre

čią dalį įmokėti, likusius mė- 
ruesiniais išmokėjimais, greitai 
augančioj apielinkėj, prie Hen
ry Fordo ųaujos orlaivių sto
ties, kur stato dirbtuves. Va
žiuok kaip greit gali. Del dau
ginus informacijų šauk telefo
nu

2 FIjATŲ mūrinis namas, 5-6 kam
barių, 2 fumas, aržuolo trimas, gra
žus namas pirmos klesos stovy j, 2 
karų garažas, netoli 71st St. ir 
Loomis. Našlė turi greit parduoti už 
$13,000, cash $2,000.

Stevvart 1771

.2 FLATŲ MEDINIS, 4 ir 5 
kambariai, bargenas $7300. Yia len
drė ir skiepas.

6223 So. Carpenter St.

JIESKAU dąrbo į barbemę, 
esu

arpo j ba 
patyręs savo darbą. 
AUŠROS KNYGYNAS 
3210 So. Halsted St.

Box 217

PARDUOSIU savo Columbia 
gražų mahogany išmarginimo. 
su rekordais už $37. Reikalau
kite Columbia palikto sandė- 
lyj, 1538 W. Chicago Avė.

1 lubos.

arba matyk ypatiškai 
Z. S. Mickeviče 

2505 W. 63 St.
Hemlock 0800.

TIKTAI $4000 cash, 5 kambarių 
cottage, 2 karų garažas, cementuota 
elė, modemiška, netoli 65th & Jus
tine St., kaina $5750.

T. J. CAMPBELL & CO. 
6241 So. Ashland Avė.

Prospect 8431

CLASSIFIED ADS

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
čžių, Bekemių. Mu- 
sų specialumas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

Sutaupyk $$$, budavok ant savo 
loto. Mes pastatysim modernišką 
murinę bungalow, su knygynu, ug- 
naviete, bufetu, įmūrytu plumbin- 
gu, vandeniu šildoma, včdiausios 
mados fikčeriai už $5,500. Nereikia 
pinigų, 15 metų išmokėjimui, mes 
finansuosime, išmokėjimai lengves
ni kaip renda. Apžiurėkit pastaty
tus namus. Atdara vakarais ir ne
dalioj. Cook County Bldg. & Impvt. 
Co.. 1358 W. 79 St. Triangle 6090.

SIUVU Siutus ir Overkautus ant 
užsakymo. Darbą atlieku teisingai ir 
gerai. Kiekvienas yra užganėdintas 
mano darbu. Taipgi valau, dažau, tai
sau ir prosinu vyrų ir moterų drabu
žius.

F. S. KUZMARSKIS
3404 So. Halsted St., Chicago, 111.

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

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

Announcements
____________Pranešimai____________

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusios indų plovė
jos. 4169 So. ilalsted St.

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

$150 IMOKfiT, $7 I MENESI 
NUPIRKSIT NUOSAVĄ NAMĄ
Yra visi įrengimai, gražus namai 

aplink šį namą, tiktai 4 blokai nuo 
stoties ir 35 minutės važiavimo iš 
vidurmiesčio. Nereikia mokėti nuo
šimčių už finansavimą. Pirkit tie
siai nuo manęs, gausite tikrą bar- 
geną. Atsiųsk savo vardą ir adre
są. Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Box 905.

Financial
Finansai-Paskoios

STENOGRAFR reikalinga j Real 
Estate ofisų. Atsišaukite:

5097 Archer Avenue

PARDUOSIU Victor fonografą, 
pulkus mahogany keisai, su 37 re
kordais, už $25. Turi būti cash. 
Matykit Mr. Kundson, 2332 West 
Madison st.

Cicero. — Naujienų atstovas Ci
cero, p. F. Lukoševičius, permainė 
savo gyvenimo vietų. Kas norite 
Naujienas gauti į namus, ar šiaip 
visokiais reikalais, kreipkitės į 
Naujienų ir Keleivio stotį, 1405 So. 
I9th Avė., Cicero. P-as Lukoševi
čius gi gyvenu: 1308 S. 50th Ct., 
Cicero.

REIKALINGA moteris prie nafnų 
darbo. Geras užmokesnis, darbas ant 
visados. St. Tamašiunas, 6136-38 Ar
cher Avė., Archer Hotel Bldg., Tel. 
Summit 105.

REIKALINGA moteris arba mergi
na ant burdo. 722 E. 87th PI., 2-ros 
lubos iš užpakalio.

(rROJIKIJS pianas tiktai bi
skį vartotas, kainavo $700, par
duosiu už $90. Benčius, cabi- 
net ir voleliai. Išmokėjimais pa
gal sutartį. MR. RUDAITIS, 
6512 So. Halsted St., 1 fl.

PARDAVIMUI tuojau prie 1306 N. 
Kedzie Blvd., frontas prie Humboldt 
Parko, 2 apartmentai, 3 karų mūri
nis garažas, alyva šildomas, lotas 
32x175, kaina $19,500.

HOULBERG 
Humboldt 0790

TIKRAS bargenas ir tikri namai, 
5558 So. Sacramento Avė., 6 kam
barių kampinis bungalovv, karštu van
deniu šildomas, 2t karų mūrinis gara
žas, šaukit Dr. Pomerance, Prospect 
8588—9875.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

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

Educational
Mokyklos

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. Wells st.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Mokina visokius šokius. Valandos 

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

2128 SOUTH HALSTED ST. 
(Pirmos lubos)

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystčs, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

M nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterl


