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Kinai nutraukė dery 
bas su Anglija

Klastingai paskerdė 40 
Meksikos kareiviu

Aliantų militarine kon
trolė Vokietijai pašalinta

Maištininkat buvo įvilioję juos 
į spąstus; 27 piktadariai už
tai sušaudyti

Maištininkai Mexikoj klastingu 
budu paskerdė 40 kareivių
Kantoniečiai nutraukė 

derybas su Britais
Militarinės kontrolės ko 

misijos nebeliko
Atmetė sutartį, kol Anglija 

koncentruosianti savo jėgas 
šanhajuje

Vokietijos nusiginklavimo prie- 
žiura pareina dabar Tautų 
Sąjungai

HANKOVAS, Kinai, vasario 
1. — Nacionalistų (Kantono) 
valdžios užsienio reikalų minis- 
teris Eugene Čen šiandie nu
traukė derybas tarp kantonie- 
čių ir Britų dėl naujo modus 
vivendi, kurs turėjo pakeisti 
esamąsias sutartis tarp Kinų 
ir Didžiosios Britanijos.

Kantono užsienio ministeris, 
kurs vedė pertraktacijas su 
Britų charge d’affaires O’Mal- 
ley, atsisakė pasirašyti Britų 
pasiūlytą sutartį, kol Anglija 
koncentruos savo ginkluotas jė
gas šanhajuj.

Francija pasiruošus at
sisakyt koncesijų

ŠANHAJUS, Kinai, vas. 1 
— Japonų pranešimas iš Peki
no sako, kad Franci jos minis
teris davęs suprast Pekino vy
riausybei, jogei Francija nesi- 
spirsianti išlaikyti savo konce
sijas Kinuose.

Pekinas pašalino Britų 
muitų inspektorių

PEKINAS, Kinai, vas. 1. 
Pekino arba centralinė Kinų 
valdžia šiandie atstatė iš viė- 
tos Francisą Agleną, Britų ge
neralinį muitų inspektorių.

BERLINAS. vas. 1. — Mili- 
t arinė aliantų kontrolės komi
sija baigė savo “geras dienas” 
gyventi, ir šiandie apleido Vo
kietiją.

Visa Vokietija tuo 
džiaugiasi — išskiriant 
nacionalistus fanatikus,
riems vienas aitrių puolimų 
objektų tuo budu išnyksta.

militarinę kontro- 
Vokietijos gink- 

Tautų

MEKSIKOS MI ESTAS, vas. 
1. — Oaxaca mieste karo vy
riausybė sušaudė dvidešimt sep 
tynis maištininkus, mirties bau
smei pasmerktus už išskerdimą 

| viso federalinės kariuomenės 
būrio San Miguel ei Grande 
mieste sausio 12 diena.

Kilus San Miguel maištui, 
iš Oaxacos buvo pasiųstas ka
riuomenės būrys maištininkams 
patrempti. Kai kariuomenė at
vyko ir ėmė ardyti maištinin
kų barikadas, maišto vadai iš
kėlė baltas vėliavas, preikšdi- 
mi, kad, girdi, čia esąs nesusi
pratimas: jie nesą maištinin
kai, bet uolus valdžios rėmėjai.

Bet kai patikėjęs kariuome
nės būrys įėjo į miestą ir ra
miai ilsėjos kareivinėse, maišti
ninkai klastingai užpuolė ir 
keturiasdešimt kareivių skerste 
išskerdė.

labai 
tik 
ku- Imigranty kvotos pakeiti 

mas atidedama

''•'t'5

Atėny darbininky protesto Gelžkeliy Tarnautoju ir
demonstracija

Priešinas sutarčiai, kuria mies
to transportacija atiduodama 
anglų kontrolei

Darbininky Prof. Są 
junga uždaryta

Pašalinus 
les komisiją, 
luotės prižiūrės dabar 
Sąjunga.

Senatas nori daugiau 
karo laivų

Prieš nutarėprezidento norą 
statydinti tris naujus "krei
serius

VVASHINGTONAS, vasario 
1. —Senatas šiandie priėmė ir 
atstovų butui persiuntė rezo
liuciją atidėti vieniems metams 
taikymą imigracijos įstatymo 
provizijos, kuria einant nuo 
liepos 1 dienos imigrantų kvo
tos nustatoma pagal skaičių 
1920 metais gyvenusių Ameri
koj svetimšalių.

Wiiliam N. Coffey (Mauston, Wis.), kuris nužudė savo mote
rį, norėdamas pasinaudoti jos turtu. Jis yra vedęs su dviem 
moterim.

Nepripažinsį Nikaraguos Britų kooperatyvai dedas
liberalu valdžios prie Darbo partijos

ATĖNAI, Graikija, vas. 1. — 
Tūkstantis ar daugiau Atėnų 
darbininkų, daugiausiai taksi 
šoferių, busų šoferių, tramvajų 
konduktorių ir motormanų va
kar buvo suruošę demonstraci
ją ties parlamento rūmais, pro
testuodami prieš padarytą su 
viena Britų kompanija sutartį, 
kuria tai kompanijai duodama 
šešioms dešimtims metų išim
tina teisė įtaisyti ir operuoti 
visa transportacijos sistema 
Atėnuose, o taipjau teisė im
portuoti be jokio muito maši
nas, automobilius ir gazo iš
teklius.

Koncesijų sutartis buvo pasi
rašyta generolo Pangaloso, bu
vusio Graikų diktatoriaus, ir 
dabar pristatyta parlamentui 
patvirtinti. Atėnų transportaci
jos darbininkai aštriai prieš to
kią sutartį protestuoja, ir 
to vakar jie surengė didelę 
monstraciją, reikalaudami, 
sutartis butų panaikinta.

Demonstracija 
išvaikyta gaisrininkų 
dos, kuri, 
šmirkštynių 
denį.

Sutarčiai 
daugelis Atėnų biznierių, kurie 
sako, kad Atėnai taja sutartim 
parduodami Anglijos intere
sams.

KAUNAS/ [sd]. — Kauno 
stoties ir ruožo komendanto 
maj. Petrausko įsakymu gruo
džio 19 d. uždaryta Gelžkelių 
Tarnautojų ir Darbininkų 
Prof. Sąjunga. Sąjungos tur
tas konfiskuotas. Komendanto 
nutarime sakoma, kad Sąjunga 
uždaroma “kaip kenksminga 
valstybei organizacija.”

Du Centro Valdybos nariai 
buvo areštuoti, vienas paleis
tas po 3 dienų, o kitas dar te
besėdi.

štai nutarimas:
J’Kaunas, 1926 m.

mėn. 19 d.
gruodžio

ir Ruožo
Majoras 

pasirėmęs 
Apsaugos

dėl 
do- 
kad

tečiaii buvo 
koman- 
ėmė išpašaukta, 

leisti į minias van-

yra priešingi

“Aš Kauno Stoties 
Karo Komendantas 
Petrąuskas Vincas, 
Ypatingų Valstybės
Įstatų 9 ir 13§§, nutariau Ge
ležinkelių Darbininkų ir Tar
nautojų Profesinę Sąjungą, 
kaipo kenksmingą Valstybei or
ganizaciją, su visais jos sky
riais uždaryti. Minimos Są
jungos bylas sulig sąrašų pri
statyti Komendanturon, gi vi
są inventorių perduoti Važiuo- 
tės Tarnybos Ūkio Daliai.

“šį nutarimą įvykdyti pave
du Geležinkelių Policijos Kau
no Nuovados Viršininkui.

.1. V. karo vadas pataria prezi
dentui Sacasai taikytis su 
savo priešininku

Kooperatyvų sąjunga, 
5,000,000 narių, Darbo 
ją labai sustiprins

turinti 
parti-

Rado 4 asmenis nutroš 
kusips gazu '

Doheny nenori sumokė! 
miliono dol. taksy

LOS‘ANGELES, Gal., vas. 1. 
— Žinomas aliejaus magnatas 
E. L. Doheny apeliavo į federą- 
linį teisėją W. P. James, pra
šydamas panaikinti valdžios iš
keltą jam bylą dėl nesumokėji- 
mo $1,119,598 pajamų mokes
nių.

Jungtinių Valstijų prokuroro 
asistentas pasipriešino bylos 
panaikinimui.

“NAUJIENŲ” 
KONTESTAS

eina.

\VASH1NGTONAS, vasario 
1. — Prieš prezidento Coolid- 
geo norą senatas šiandie 47 
balsais prieš 27 priėmė bilių 
pradėti statyti tris naujus 
kreiserius.

Prezidentas norėjo, kad nau
jų karo laivų statymas butų 
atidėtas ligi nesusirinks Tautų 
Sąjungos projektuojamoji tarp
tautinė nusiginklavimo konfe
rencija.

Filmų kompanija išgel
bėjo 500 šunų

CULVėR CITY, Cal., vas. 1. 
— Viena ki ntamųjų /paveikslų 
kompanija rasit išgelbės nuo 
mirties apie penkis šimtus šu
nų, šunų gaudytojų sugaudytų 
gatvėse ir laikomų įvairių pie
tų Kalifornijos miestų šunidė
se, ligi jų nugaišinimo.

Kompanija mat dirbdina kriu 
taniuosius paveikslus, vaizduo
jančius žmonių bėgimą į Alas- 
ką aukso ieškoti laikus, tų au
kso ieškotojų gyvenimo scenas. 
Tam reikia daugybės šunų 
Alaskos sniegynais mat šuni
mis važinėja.

Kompanija, sumokėjus reika
lingus taksus, išvadavo iš ne
laisvės visus pasmerktus šunis, 
ir mano, kad kai paveikslų dar
bas bus pabaigtas, tie šunes, 
pelnę sau filmų aktorių presti
žo, bus mielai žmonių paimti į 
namus.

Pritaria Coolidgeo poli
tikai Nikaraguoj

VVASHINGTONAS, vas. L 
— Atstovų buto užsienio rei
kalų komisija 9 bakais prieš 5 
priėmė rezoiluciją, kuria pri
tariama priziuento Coolidgeo 
politikai Nikaraguoj.

Potvyniai pietų Illinois 
Valstijoj

MOUNT CARMEL, III., vas. 
1. — Illinois valstijos pietuose 
kilo vėl potvyniai. Upės, kaip 
Wabash, Ohio ir k. smarkiai 
patvino, slėnesnėse vietose išė
jo iš krantų ir užliejo plačius 
plotus. Tuo tarpu vanduo vis 
dar kyla.

Lenktj kaimiečiai sude
gino ant laužo vagį

MANAGL’A, Nikaragua, vas. 
1. — Jungtinių Valstijų jūrių 
jėgų Nikaraguoj komanduoto-

Latimer,jas, kontradmiralas 
pranešė Nikaraguos 
valdžios {prezidentui 
Sacasai, kad Jungtinės 
jos niekados ne jo, nė 
džios nepripažinsiančios.

Latimer tikrina, kad Sacasos 
pozicija esanti visai be 
ir pataria jam geriau 
konservatoriaus Diazo 
pasiūlymus.

Juanui 
Valsti- 
jo val-

vilties, 
priimti 
taikos

Nauja kabelio linija 
baigta statyt

NEVY YORKAS, vas. 1. — 
Nauja kabelio linija tarp New 
Yorko ir Buenos Aires, pradėta 
tiesti Ramiuoju vandenynu 
prieš metus laiko, dabar jau 
pabaigta steigti. '

BRESLAVAS, Vokietija, va
sario 1. — Netoli nuo če’fista- 
chavo, Lenkijoj, lenkų kaimie
čiai, suėmę vagį, sukurt ugnį • 
ir jį ant laužo sudegino. Poli- NORFOLK, Va., vas. 1. 
cija suėmė dvidešimt aštuonis D’amond Shoals seklumose į- 
tos egzekucijos dalyvius. Rtri«° M'osluvijos garlaivis 

Izabran, plaukęs sir cukraus 
{kroviniu iš [Kubos į Franci ją. 
■ Pavojus laivui negresiąs.

JUGOSLA|VIJOS GARLAIVIS 
ĮSTRIGO

Kanadoj meškos šudra 
skč 1000 aviu

Kana-
Quebec provinci-

ir Fontenaco

“Naujienų” Kontestas
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi-t 
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” t'urjg žin7ųVt^ 
kontestantams, kad jiems sek- tamento, kad kunigams, kurie 
tusi už jų įdėtą triūsą labui įsiregistruosią vietų _ „ . .. . . ____

laimėti kuodidžiau-( bgs įstaigose, busią leista lai- roplanais ir visu aviacijos

Įsiregistravę Meksikos 
kunigai gaus privi

legijų
MEKSIKOS MIESTAS, vas.

1. Laikraštis EI Sol sakosi

“Naujienų” 
sias dovanas.

vyriausy-

kyti pamaldas.

SHEHBROOKE, Que 
da, vas. 1. — 
jos Comptono 
kauntėse priviso meškų, kurios
daro žalos ūkininkams. Gauto
mis iš taimerių žiniomis per 
I>astarus kelis mėnesius meškos 
sudraskė netoli 1,000 avių.

Britų aeroplanai keliau
ja į Kinus

Chicagai ir apielinkei federa-
I inis oro’biuras šiai dienai pra-
I taškuja:

K

Dalinai apsiniaukę; pavaka
riop gali būt lietaus ar sniego; 
šalčiau; pusėtinas mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūros mini
mom buvo 31°, ma ksimum 46e 
Fahrenheito.

LONDONAS, Anglija, vas.
1. — Iš Portsmoutho šiandie
išplaukė į Kinus aeroplanų
transporto laivas Argus su ae- šiandie saulė teka 7:03, lei- 

i ir džiasi 5:05 valandą. Mėnuo 
leidžiasi 5:34 vai. vakaro.laivyno personalu.

LONDONAS, vasario 1. — 
Didžiosiis Britanijos kooperaty
vų sąjunga, turinti anie 5 mi- 
lionus narių, priėmė rezoliuciją 
prisidėti prie Darbo partijos.

Kooperatyvų sąjungą yra 
turtinga organizacija, ir jos 
prisidėjimas prie Darbo parti
jos pastarąją labai sustiprins.

Lindhagen nominuotas
Nobelio taikos dovanai

STOKHOLMAS, Švedija, va
sario 1. 
mentoJ nariai nominavo Stok- 

Lind- 
dova- 
reika-

socialde

— Riksdago (parla-

holmo 
hageną 
na i už 
lui.
mokratas.

burmistrą Karlą 
sekamai Nobelio 

nuopelnus taikos
Lindhagen yra

Sudarė naujų Jugosla
vijos kabinetą

BELGRADAS, > Jugoslavija, 
vas. 1. — Mikola UzumoviČ su
darė savo — jau ketvirtą iš 
eilės ministerių kabinetą, 
kuriame atstovaujami beveik 
visi krašto elementai, išskiriant 
kroatų vado Radičo valstiečių 
partiją.

NEIŠLAIKIUS EGZAMENO
STUDENTĖ MIRĖ

DECATUR, III., vas. 1. — 
Del neišlaikymo egzameno iš 
pirmo kurso į antrą, nusinuodi
jo Bernice Richardsoniutč, iš 
Mattoon, Ilk, Millikino Univer
siteto studentė.

Prohibicijos agentai nu
šovė žmogų

PORTSMOUTH, Ohio, vas.
Kovoje su federaliniais 

prohibicijos agentais, vakar ne
toli nuo čia buvo nušautas 
tariamas munšaininkas, Diek 
Cooper. Jo draugas pabėgo.

PIIILADELPHIA, Pa vas.
1. — PhiladelphAjos priemies
ty Germantovme praeitą naktį 
rado vienuose namuose gazu 
nutroškusius keturis asmenis, 
vienos šeimynos narius. Gazinė 
krosnis buvo parversta ir iš 
trukusios įvados ėjo gazas.

“Nutarimo nuorašas pasiųsti 
Geležinkelių Direktoriui ir, ei
nant Ypatingų Valstybės Ap
saugos Įstatų 17§, per Geležin
kelių Karo Viršininką — Kraš
to Apsaugos Ministeriui.

“Majoras Petrauskas, 
“Kauno Stot, ir Ruožo 
“Karo Komendentas.”

BANKAS UŽSIDARĖ

New Mexicą nori per 
krikštyt ‘Coolidge’

BAY CITY, Mich., vas. 1. — 
šiandie čia uždarė savo duris 
Farmers State bžhikas, turėjęs 
arti 1,000,0(10 dolerių depozitų.

APDEGĖ TEATRAS
[., va

jau pa-
ALBUQUERQUE, N M 

sario 1. — Legislaturai) jai 
teikta bilius New Mexico vals
tiją perkrikštyti Coolidge val
stija.

NUBAUDĖ KA1ZERININKĄ

BERLINAS, vas. 1. Na
cionalistų laikraščio Boersen- 
Zeitung vyriausias redaktorius 
Paul Oestreich buvo 
tas 500 markių už 
straipsnį, kuriuo jis 
Vokietijos respubliką.

nubaus- 
vedamąjį 
išniekino

SIOUX CITY, Iowa, vas. 1. 
— Kilęs šį rytą gaisras Plaza 
teatre padarė daugiau kaip 60,- 
000 dolerių žalos, žmonių te
atre, kai kilo gaisras, nebuvo.

STUDENTĖ NUSIŽUDĖ

SPR1NGFIELD, Mo., vas. 1. 
— Praeitą naktį nusižudė, pri
ėmus nuodų, vietos ' kolegi jos 
studentė Claudia Lamun’iutė, 
19 metų. Nusižudymo priežas
tis nežinoma.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią 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 ,

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicagro, III.
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Naujienų Kontestas y Sidiauskio “Šešializmas”
Kontcsto Vedėjas Julius Mickevičius I _________

Kontesto Honoratų Komisija:
ANTANAS OLSEVSKIS, 
SOPHIE KRASAUSKIENĖ, 
DR. STEPONAS BIEŽ1S.

Kontesto Pradžia Vasario 1, 1927.

Kontesto Numeratorius:
ANTANAS RIPKEVICIUS.

Kontesto Vigilijos:
JONAS JANKUS.

Kontesto Baiga Balandžio 39, 1927.

Darbui Prasidėjus
Apie šimtas vyrų ir moterų, kurių vardai yra šiame 

sąraše, stojo j darbą kaipo “Naujienų” kontestan- 
tai. Šis didysis “Naujienų” kontestas paliečia visą plačią 
Ameriką, kur tik randasi kiek skaitlingiau lietuviais ap
gyventas nausėdijas. Laike trijų mėnesių šio kontesto 
bus išbudintos visos lietuvių kolonijos, nes veiklus ir su
manus “Naujienų” kontestantai aplankys kiekvieno lie
tuvio namą, kviesdami lietuvus į narius skaitlingos “Nau
jienų” šeimynos—į “Naujienų” skaitytojus.

“Naujienų” draugų, “Naujienų” skaitytojų yra būti
na pareiga duoti visą galimą paramą šiems ‘kontestan- 
tams, kad jų darbas butų pilnai sėkmingas, kaipo jiems 
patiems laimėjimui didžiausių dovanų, taip ir “Naujie
noms”, kurios šitą kontestą nori padaryti vieną iš 'sėk
mingiausių Amerikos lietuvių laikraštijos istorijoje.

• Naujienų Kontestantai
ANDBEKIS KAZYS, Englewood, III. 
ANDBIJAUSKAS PRANAS, Chicago, III. 
BAKANAS STASYS, Pittsburgh, Pa. 
BUTKUS VVALTEB, Chicago, UI.
ČEPUKAS KAZYS, Chicago, III.
DANELS PRANAS, Chicago, III.
DAUGIN JUOZAS, St. Charles. III.
DAUJOTIENĖ JULIJA, Chicago, III.
DIAMONTAS JONAS, Melrose Park, III.
DUBICKAS PULS, Chicago, III.
FBANEVSKIS MYKOLAS, Miliumi, W. Va.
GAUGAS POVILAS, DeKalb, III.
GEBfcTACTAS STASYS, Detroit, Mich.
GNI2INSK1S A. .L, Johnston City, 111.
GBICIUS POVILAS. Chicago, III.
GBIGAIT1S Jonas, Chicago, III.
IZBICKAS JURGIS, Harvey, III.
JANKAUSKIENĖ MABY, Chicago, III.
JAS!T) VVALTEB. Chicago, III.
Jl’BRNAS PBANAS, Chicago, III.
KOLAS Viktorija, Indiana Harbor, Ind.
KALI N PETEB, Chicago, III.
KASPEBAS JONAS P., Gary, W. Va.
KELPŠIENĖ VEBONIKA, Chicago, III.
KOSIS VVin., Peoria, III.
LINGĖ ANTANAS, Cicero, 111.
LUCAS GEO., Chicago, 111.
LUKOŠEVIČIUS F., Cicero, III.
LUNECKIS ANTANAS, Chicago, III.
MANKUS UTĖLIAM. Chicago. III.
MAIVriN-MARCINKEVIC.HS JONAS, Kenosha, Wis 
MABTIN’KAITĖ HATTIE, Chicago, 111.
MASfeLSKA ANTANINA, Chicago, UI. 
MAŽEIKA JONAS P., Chicago, III. 
MILLEB POVILAS,Chicago, III.
MlKUTAITIS SOFIJA, Chicago, III.
MITCHELL JUOZAS, Waukegan, III.
NAINIUS VINCAS, Chicago, III.
NOBBUTAS TIIOMAS, Chicago, III.
NORKUS JUOZAS, Wcstville, 111.
OBECUNAS VVILLIAM, Chicago, UI.
PATBACK ANNETTE, Kast Chicago, Ind.
POLOINEB JULIUS, VVashington, Pa.
PETRAITIS ANTANAS, Cicero, III.
POCIUS KAZYS, West Pullman, 111.
PONELIS JUOZAS, Chicago, III.
PURONAS ELENORA, Aurora, III.
BEKAŠIS JUOZAS K., Chicago, Iii.
BJMKUS JOE J., Irons, Mich.
RUDIENĖ ONA, Chicago, III.
SAKALAUSKIENĖ IZABELĖ, Chicago, III.
SAUSEBIS PBANAS, Philadelphia, Pa.
SM ĮGELS A. M., Cleveland, Ohio.
SKBABULIS KAZYS J., Ktvvanee, III.
SLEGEBIS ST ANLEY M., Chicago, III.
STALMOKAS K., Chicago, III.
STANES M. J., VVest Frankfort, 111.
STULPINIENĖ BARBORA, Chicago, III.
ŠEBEL1ENĖ BEGINA, Chicago, III.
ŠIMONAUSKAITĖ NELLY, Chicago, 111.
ŠITL’LIS MARY, Chicago, III.
TAFTAS JUZEFĄ, Gary, Ind. ' 
TALASKA ALEKAS, Chicago, III. 
TARVID J., Chicago, III.
UKTVEBIS JUOZAS, Chicago, III.
URNEŽIS K. G., Chicago, III.
UVICK AGNĖS, Chicago, III.
VAINAUSKAS POVILAS, Chicago, UI.
VILIENĖ ONA, Chicago, UI.
VILIAS ANTANAS, Boseland, III.
VISBABAS ANTANAS, Chicago, III.
VOVEBIS ANTANAS, Cicero, III.
VVILLIAMS V1KTOB1JA, Chicago, 111.
VIRBILA IGNAS, Chicago, UI.
ZABELSK1Š MARIJONA, Mt. Greenvvood, UI.
ŽUKAUSKAS STASYS, VVilkes Barre, Pa.

“Religija negali būti moksliška, 
filosofija gali būti moksliška, 
bet religija gali būti tik reli
giška.“ —-A. Robinson.

šiuo straipsniu dalinai tesiu 
Visuomybės kritiką, pradėtų 
“Lietuvio” 15 No. (str. “V. šid- 
lauskio šešializmas”), dalinai 
atsakau j V. šidlauskio “Lietu
vio” 22 No. tai kritikai padary
tus, straipsnyje “Visuomybės 
kritikui atsakas”, priekaištus.

Lai man gerb. visuomybės 
autorius atleis, kad aš šiame 
straipsnyje kai kur pavelysiu 
sau iš kai kurių jo tezių pada
ryti tolimų logiškų išvadų. To
limesnės išvados dažnai parodo 
visą teorijos klaidingumą, kuris 
šiaipjap sunkiau pastebimas.

A) Visuomybės analogijos su 
kitomis teorijomis

Rašydamas apie Visuomybę 
“Lietuvio” 15 No., dėl vietos 
Stokos, minėdamas apie laipsniš
ką kultūros pažangumą, buvau 
priverstas išleisti štai kokį po- 
sokj: “...Nekalbant jau apie tai, 
kada panašumas kurios- nors 
naujos savarankiškos sistemos 
su ankstybesnių sistemų tiesa 
ir, bendrai, su jų racionalumu, 
yra kiekvienos naujos teorijos 
teigiama pusė, galima dar pasa
kyti, kad juo tas “panašumas” 
didesnis, t. y. juo kalbamoji teo
rija neprieštarauja ar sutinka 
su didesniu teigiamų, bei teisin
gų sistemų skaičium, tuo ji 
vertingesnė. Visai naujos nei 
moralinės, nei estetinės, nei 
protinės sistemos nei negalima 
išgalvoti jau vien tik dėl kul
tūros' laipsniško pažangumo; 
tokia “nauja” sistema butų nie
kam nesuprantama ir negyva 
užgimusi. Tiktai toks kūrinys 
vra gyvas, suprantamas ir pri
imtinas žmonijai, kuris yra lo
giškas jos kultūros evoliucijos 
etapas. Dar karaliaus Saliamo
no pasakyti žodžiai -ei n diadas 
’aerat hajemei (nieko nėra nau
jo y pasaulyje) yra nuostabiai 
teisingi ir šiuo atveju. Kiek V. 
šidlauskio sistema- atsako šiai 
liesai, kiek ji nėra visai “nau
ja tautikyba”, arba, evoliucijos 
atžvilgiu kultūros corpus alien, 
neatsakąs organiškam progre
so etapui,— parodys netolima 
ateitis”.

Iš tik ką pasakyto matyt, kad 
V. šidlauskio, (žiur. “Lietuvio” 
22 No.) man taikomi žodžiai, — 
‘jei kritikas- žinotų tikybų isto
riją ir šios filosofiją, lai pama
tytų, kad visos .žinomos tikybos 
yra išaugusios iš-, ankščiau liu- 
vusiuju, kame išimties nesudaro 
'r neimi sudaryti nė visuomy- 
bė”,—yra tuščias suvis į nesa
mą taikinį. Mes čia su V. sid- 
’auskiu pilnai . sutinkame. Ma
nydamas taip, kaip aukščiau pa
rašyta, norėjau kaip tik patei
sinti, mano patėmytą, visuomy
bės panašumą su kai kuriomis 
mokslinėmis bei religinėmis- si
stemomis, panašumą, kurį ir 
patsai V. šidlauskis savo strai
psnyje (“Visuomybės kritikui 
atsakas”) pripažįsta. Taigi, ne 
“išsišokimo pataisai”, bet vi
suomybės- garbei aš “visai ne
tvirtinu, kad visuoipykė yra tik 
komplikącija”. I’ksa, be aukš
čiau nurodyto, iš mano straips
nio išleisto, visuomybės apolo- 
giško posakio, yisuomybė, kai
no, pasak paties V. šidlauskio, 
“tikrai primenanti” zaratus- 
trybę ir turinti “analogijos” su 
Leibnicu “ir sintezuotoje for
moje ir kitų tikybiniu ir filo
sofinių sistemų”, ule., Imtų la
biau panaši j . komplikaciją ir

*) Neskaičiusiani mano str. “V. 
šidlauskio šešializmas’’, tilpusio š. m. 
“Lietuvio“ 15 No. čia turiu pasakyti 
Štai kas.

Kaip žinoma, filosofiška sistema, 
pripažjstanti vieną kurį ontologišką 
pradą vadinasi monizmu; sistema, 
pripažjstanti du kokiu pradu vadina
si dualizmu. Del to V. šidlauskio 
religinę sistemą “visuomybė”, pripa
žįstančią šešius ontologiškus pradus 
(vyra, nota, teiga, neiga, vėlė, pik
to), aš pavadinau šešialilmu“.

Mano pirmutinis straipsnis kalbėjo 
Įauginusia apie visuomybės ontolo
giją, t, šis paliečia .ir jos etiką, ir es-1 
'etika. Abu straipsniai gvildena dau- j 
giau.sia neigiamąsias visuoiriybčs pu
ses (kad galutinai išaiškinti visus 
neaiškumus). Kitą kartą šio str. au
torius mano grįžti prie visuomybės 
teigiamų pusių, kurių bus bene dau
giau kaip blogų.—A. B.

mažiau panaši j nautikyhą. Bei 
jau čia greičiau bus visuomy
bės kūrėjo kaltė ne kaip mano 
tariamasis tikybų istorijos, bei 
jos filosofijos nežinojimas.

B) Religija yra gnoseologiška 
ir estetiška valia. »

Musų aeistai—dievoti “žmo
nės“.—-fltirnelris,

V. šidlauskis doktorališku to
nu sako, kad Budda ir Konfu
cijus buvę bedieviai filosofai 
racionalistai ir kadangi, jo nuo
mone, jie buvę religijų kūrėjai, 
tai, ergo, religija gali būti pro
tinė. Pažiūrėsime ar ištikrųjų 
taip, o ne kitaip.

Savo str. “V. šidlrauskio še
šializmas” (“Lietuvio” 15 No.) 
nurodžiau, kad protinė sistema 
negali bu Ii tikybinė sistema. 
Savaime aišku, kad jokia siste
ma negali būti sukurta lx* pro
to. Taigi/aišku, kad kalbėčiau 
mas taip norėjau ir pahriežti - 
koks vra tikybinės sistemos vy
raujantis turinys- ir pradmuo. 
I'ai aksioma, kurios V. šidlaus
kis matyt nepripažįsta. Del to, 
čia prisieina dar sykį akcentuo
ti, kad religijos turinys ir prad
muo yra voluntariškas par ex- 
ccllence, o ne racionališkas. Be 
abejonės, be proto negali būti 
sukurta jokia tikyba, atvirkš
čiai,— čia reikia net aukščiau
sio proto. Bet religinėje kūry
boje svarbiausia.# Vra tie valios 
impulsai ir motyvai, kurie duo
da tai kūrybai akstino ir pri
pildo jos turinį. Čia svarbu, 
kad valia, o ne protas yra re
ligijos logika: “religija yra 
gnoseologiška valia”, t. y. va
lia pažinimo srityje.

V. šidlauskis rašo, kad 
da buvęs bedievis filosofas ra
cionalistas, bet ne tas svarbu, 
nors V. šidlauskis ir neklystų 
taip sakydamas, o s'varbu tas, 
kad Budda pradėjo ne nuo pro
to, bet nuo valios, būtent—nuo 
kentėjimo afekto ir pasirįžimo 
nuo jo pasiliuosuoti. Šitas pu
si! mosavimas yra savo rūšies 
iy<r ir gnostikų-’ATpirk'imas, ka
me Dievo vaidmenį vaidina tam 
tikra Apšvietus bpklė — nirva
na arba parinirvąna. Kalbamu 
kcnt’jimo afektu ir stengimusi 
išsigelbėti nuo jo yra perdėm 
persisunkusi visa budizmo reli
gija. Ir nors atpenč V. šid
lauskio nuomonei, — kaip ir 
D-ras Erichas Bischofas sako, 

buddizmas yra ne religijų o 
moraline filosofija (moralinė, o 
ne racionali ne, kaip to norėtų 
V. šidlauskis) visg-i savo valia 

ir kaip toliau pamatysime savo 
jausmais, ji yra tikrai reli-

J- '
Per eudemonijų / buddizmas 

\ ra religija, sako' A. Bobinson. 
Ir cbristianizmas*. musulmaniz- 
mas, judizmas ir jiems giminiš
kos religijos taip pat eudemo-

- — - -— ------------- »«■■■—■ 11.^.

(Tąsa ant 6-to pusi.;

--t—r----------------
Tel. Lafnyette 0094

E. V. KRUKAS 
Registrudta Akušerė

Cotrfinement reikaluose patamau- 
iu namuose arha *ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po 4>ietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutarti). * 

4120 So. Richmond Street

Y artis 4951
Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUiERKA 
3252 So. Halstcd St.

Mis.

Viršuje Universal 
Tate Bank

Moteryn ir mergi 

no* kreipkite* 

reikalais nuo 12 ik> 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutari).

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naurapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

VAIKAI
VERKIA

CastoriA CAST0R1)
alcohol aptRCnn 

AMtšetable Prepar«tio«fcr Ai 
Sinulatin$th«Food byReįul#

AhelpfuIRemedyfor 
Constipalion and Diarrhoe* 

and Fev«ri»hne»s and 
Loss OF SLtEP 

resultln<thertfrom inlittincy

Thereby Promotinį Ditestion 
Cheerfulness and R»»t CoeUtfn 
neither Opiom. Morphine nor 
Mineral Not Nahcotic

Ptmpiun M t
Stnna \

Ar/Ze f*///

Jaunos Motinos

THE R CO NEVVVOFK

Net Conunts 15 Fluld Dracl

F At 6i«»onths <»ld 
40r-*-NT-

Infanis/ChUDREN

prirengtos tik dėl kūdikių ir vaikų. Jos nureguliosi ėjimą lauk 
(neprievarta), pagelbės virškinimui, nutildys ir nuramins.

Fletcher’s Castoria jau t4 daro per 30 metų; regulioja 
skilvį ir žarnas kūdikių ir vaikų. Jos užima vietą Castor Oil, 
taip vadinamus Džiovinančius Syrupus, nuodyjančius Pare-

Ligos kūdikių ir vaikų turi bū
ti gerai žinomos jaunoms moti
noms, kad priminimas arba atsi
kartojimas ligų simptomų nebūtų 
reikalingas. Bet yra kai kurios mo
tinos, kurios nepastebi besikarš- 
čiojančio stovio, kad mažas maž
možis įrituotų. Jei nepataisoma, 
jie gali privesti prie svarbių ligų. • 
Ir kad pataisius ir suteikus kūdi
kiui linksmybę, yra labai lengva 
vartojant Castoria, — gyduolės

goric ir kitus negeistinus vaistus namuose teisingų motinų 
— motinų, kurios myli savo laikus.

Tos motinosi suteiks savo kūdikiams maistą ir vaistus spe
cialiai prirengtus dėl kūdikių ir vaikų.

Batvirtinti nurodymai ant kiekvieno pakelio, 
menduoja jas.

Kad apsisaugojus imitacijų, 
visuomet žiūrėkite parašo

visur reko-

Oarsinkities “Naujienose”

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

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

41323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

k.iURSElIONIS
ADVOKATĄ® 

Miesto Ofisas
190 No. State StM Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:80 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuore teismuose. — Ab
straktui. — fngaliojimai. — Pas
kola pinigų J ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 -yto iki 8:80 vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6
Nędėlioj nuo 10 ryto iki 1 ▼. p. p.

V k ....... .......*...-Z

V W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S', Halsted SU Chicago
Tel. Yards 4681

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE 
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvėn 

. Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi PennsyL 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

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

ŠALIN PLIKUMAS! '
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
nio plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukeą Avė., 2 fl.

* J

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0031

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 JH> pietų, 7 iki 9 
vakare.' Nedaliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 3200

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. YVashington St.

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

■■■ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 " . . . . . . . .  ■<

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dcarbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

VmI.- is 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Teudnne Roosevelt 9090

Namų TeleivAry Republic 9600

Siųskit Naujiena?
Lietuvon — tai bus
brangi dovana.

MR. HERZMAN ■«
— IŠ RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydyt°Ja8> 
chirurgas ir akušeris.

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

OrtRUH Ir I.«boratori)a: 1025 W.
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOJ Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal
Telefonai: ’ 8110,

i South ‘ hore 2288 
Boulevard 4186

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

L........— III ..N .........  N! t 1^./

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 iubos 

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 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth 
Kliša* Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligą.

Ofisas: 3103 So. Halsted SŪ Chicago 
arti 31 st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. No- 
dėliomis ir Šventadieniais 10—1/ dieu.

v.------- . - ----
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ŠTAI JAU ČIA!
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Iškilminga Diena-Iškilmingas Apvaikšči 
_ ' . r 

Subatoj, Vasario 5, 1927 — Nuo 9 ryto iki 9

Apvaikščiojimas Atidarymo Musu Naujo Bankinio
Bus

Bus dalinamos DYKAI DOVANOS Moterims,

ojimas
vakare

Namo
puikus muzikalis programas. Grieš Blackstone String Kvintetas 

Vyrams ir Vaikams

Jus esate kviečiami ar turite čia savo sąskaitą, ar ne, atsiveskite ir savo draugus

CENTRAL"™™™'’cBANK.t

1110 West 35th Street, Chicago, Illinois

I KORESPONDENCIJOS
Chicago Heights, III.

Virtines lietuvių draugijos i) 
vėl davėsi apfnonyti komunis 
tinicms mckreriams. Jos keti
na rengti vasario 2<) d. protes
to prakalbas prieš Lietuvos fa
šistus. lai prie šito protesto 
rengimo prisiplakė ir maskvi- 
nė Ei-El-Di-El-Di kuopa. Ji siū
lo pakviesti ir komunistų kal
bėtoją.

Ik-t ką gali komunistų kal
bėtojas pasakyti tokiose pra
kalbinę? Ar komunistai rėmė 
dabartinę valdžią, kurią nu
vertė klerikalai su fašistais? 
Ne. Ar jie pripažįsta demo
kratiją? Ne. Ar jie nori, kad 
Lietuvoje butų atsteigta demo
kratinė tvarka? Ne. jie nori 
Lietuvoje matyt diktatūrą, ko
kia viešpatauja sovietų Rusijo
je

Na, o ar Rusijoje valdžia ne
šaudo savo priešų? Ar sovietų 
diktatoriai nepanaikino spau
dos laisvę, žodžio laisvę, susi
rinkimų ir organzacijų laisvę? 

^Visi žino, kad taip. Ret mu
sų komunistai niekuomet prieš 
tą žiauru despotizmą neprotes
tavo. Jre visuomet jį užvirda
vo!

Kada Maskvos valdovai smer
kdavo mirčiai socialistus ar ku
rios kitos partijos žmones, tai 
komunistai sakydavo, kad taip 
ir reikią. Taigi ar sveiko pro
to žmonės šiandie gali su tais 
elementais išvien veikti?

Iš laikraščių buvo matyt, 
kad komunistai eina į kitų 
žmonių surengtas prakalbas ir 
kelia triukšmą. Jie patys savo 
spaudoje gyrėsi išardę prakal
bas Brooklyne, kur kalbėjo 
“Naujienųv redaktorius, P. 
Grigaitis (jie neišardė tų pra
kalbų, tik mėgino išardyti. Bet

utilo. tted.). Na, o dabar jie 
gi i ka!l)čti nuo vienos estra- 
os su tais žmonėmis, kurių 
inkalbas jie eina ardyt. l>rau- 
jų komitetas kviečia drg. P. 

trigaitį kalbėt. Aš labai abe- 
>ju, ar jisai apsiima.
Protestuot prieš smurtinin- 

us ir diktatorius turėtų tie 
monės, kurie jokio smurto ir 
jkios diktatūros nepripažįsta, 
’iktai toks protestas gali turėt 

; vai bos. 0 komunistai tegu 
au “protestuoja” skyrium. Jie 
’irma šmeižė Lietuvos demo- 
eratinę valdžią, tai dabar jiems 
/ra proga muštis į krutinę ir 
irisipažinti, kad dalinai ir jie 
>atys kalti dėl įvykusio Lietu
voje smurto.

Draugijų atstovams dar lai
kas apsvarstyti ir atitaisyt tą 
klaidą, kurią jie padarė, susi
nėdami su komunistais.

—Diktatūros Priešas.

Indiana Harbor, Ind.
SLA. 185 kp. metinis susi

rinkimas įvykef sausio 9 d. šia
me susirinkime užėmė savo vie
tas naujoji valdyba. Bet kad 
pereitais metaias musų kuopoj 
buvo kivirčų, tai prieš nieku- 
riuos narius SLA. Pild. Tarybai 
buvo paduotas skundas, tarp jų 
buvo apskųsti ir trys nariai, 
kurie vėliau tapo išrinkti val
dybom Sulig konstitucijos to
kie nariai negali užimti vietas 
valdyboj. Tą patvirtino ir cen
tro sel< re tore P. Jurgeliutė 
laišku kuopai, primindama, kad 
apskųstieji nariai negali užim
ti vietų kuopos valdyboj ir iki 
nebus skundas išspręstas turi 
pasilikti senieji valdybos na
riai. Tokiais apskųstais, bet 
išrinktais valdybon nariais yra 
Pranas* Barzdys, kuris tapo

[Paci/ic and Atlantic Photo]

moka surengti gražius balius, 
kurie duoda geras pasekmes.

Vienas SLA. 185 kp. narys 
rašo savo “organe” apie šį susi
rinkimą. Bet tas ponelis ar 
nenorėjo tiesos rašyti, ar nebu
vo susirinkime, nes jis viską 
aprašo melagingai. Bet tame 
nieko nuostabaus; iš tikrųjų 
butų nuostabu, jei Vilnis nors 
kartą paraktų tiesą. Turbūt, 
kas žino tiftą, tas į Vilnį nera
šo, bet raw kitiems laikraš
čiams. TodeNdaug domės į tuos 
melagius ir neverta kreipti: 
gali jie meluoti kiek nori, ge
ras žmogus vistiek jų neklau-

!so. —P. S. Rindokas, 
buvęs nut. raštininkas.

Ruošia masinį mitingą.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

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

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

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

KAUNO ALBUMAS .......   1...................  50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI.. Septyniuose tomuose ....................... $7J00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .........................................................  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

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

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

\.................... .. ........................................ ............................................ ,11 II

Lyman J. Gage, buvusia prezidentų McKinley ir Roosevelto 
kabinetų iždo sekretorius. Jis mirė Kalifornijoj sausio 26 d., 
būdamas 91 metų amžiaus .

nas Kolas, išrinktas organiza
torium ir Pranas Kesilis, iš
rinktas knygų revizijos kom. 
nariu.

Kilo nemažų ginčų. Kadangi 
bijota, kad nepasiliktų senasis 
rašt., prieš kur* opozicija la
biausia nuoistačiusi, tai nut. 
rašt. laikinai tapo išrinkta Ona 
Valavičienė Del kitų narių 
ginčų nebuvo.

B. Yasiulis užpilė karšto 
vandens už kalnieriaus bolševi
kams. Jis, pasipraMęs balso, sa
vo kalboj pareiškė, kad' mes,

ti East Chicago bolševikams; 
mes galime ir patys parodyti 
ir mums nereikia, kad kiti ro
dytų. Mes turime surengti pro
testo mitingą prieš Lietuvos 
fašistus; mes turime protestuo
ti čia, vietiniai, o ne kadv iš 
kur kitur kokie bolševikai pas 
mus landytų. Daugelis pagyrė 
B. Yasiulį už tokią kalbą. Susi
rinkimas ir nutarė surengti 
protesto mitingą prieš Lietuvos 
fašistus. Taipjau tapo nutarta 
surengti ir balių. Tam išrinktas 
ir komitetas, į kurį įeina ir po-

kai atėjo pora policistų, tai jie I išrinktas nut. raštininku, Jo-harboriečiai, neturime pasiduo- ras moterų, o musų ' moterys

Per praėjusius metus pas 
mus buvo ganėtinai nesusiprati
mų, žinoma, kilusių ne dėl prin
cipų, bet dėl ypatiškumų, tarpe 
nekuriu S .L. A. 185 kp. narių. 
Bet šiemet išsirinko naują val
dybą ir sykiu palaidojo visus 
nesusipratimus. Dabar jau at
gimsta pirmieji laikai Indiana 
Harbore, pradeda veikti naudin
gus darbuc.

i Pereitame susirinkime S.L.A. 
185 kp. nutarė atsikreipti į 
L.P.D. Kliubą ir bendrai su
rengti masinį fnitingą prieš Lie
tuvos smurtininkus ir fašistus. 
L.P.D. Kliubas mielai prisidėjo. 
Jis pereitame susirinkime vien
balsiai nutarė prisidėti prie su
rengimo masinio mitingo ir iš
rinko tam tikrą komitetą.

Komitetas stropiai darbuojas 
ir protesto mitingas įvyks vasa
rio 6 d., T. Ivanovo svetainėj, 
pirmą valandą po piet.

Kalbėtoju pakviestas “Naujie
nų” Redaktorius P. Grigaitis.

Šiuo laiku Ind. Harbor lietu
viai yra labai susirūpinę Lietu
vos likimu ir daugelis pageidau
ja plačiau susipažinti su Lietu
vos nuotikiais, o ypač daugelis 
nori sužinoti kas toki vieni f ašis-

ASPfRIN GARGALIAVI
MAS NUO TŪNSILITIS

Taipgi užtikrina tikrą ir greitą 
pagelbą nuo skaudamos gerklės

Prirengkit gerą gargaliavimą 
ištirpant du “Bayer Tablets of 
Aspirin” į keturis arbatinius 
šaukštukus vandens. Gargalio- 
kite gerklę. Atkartokit į 2 va
landas jei reikia.

žiūrėkit, kad vartotumėt tik
rą Bayer Aspirin, pažymėtą su 
Bayer Kryžium, kuriuos galit’ 
gauti plonuose bakseliose dvyli
ką tabletų už keletą centų.

tai. Manome, kad šis masiniu 
susirinkimas bus pasekmingas, 
nes daugelis harboriečių žino 
“Naujienų” redaktorių, kaipo 
gerą kalbėtoją, tai kiekvienas 
norės jį išgirsti ir sužinoti apie 
Lietuvą ir Lietuvos fašistus, o 
ypač moterys, nes jos visuomet 
jautresnės. Girdėtis, kad kiek
viena lietuvė bus masiniame 
susirinkime 6 d. vasario.

— Rengimo Komitetas.

K? reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame j sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, O jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
įuntimu 75 centai.

NAUJIENOS 
1789 Halated St 

Chicag*, HL
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AMERIKOS DARBININKAI GENA LAUK 
KOMUNISTUS

Angliakasių konvencijoje, kuri dabar eina Indian- 
apolise, tapo padarytas nutarimas pakeisti unijos konsti- 
tucijų papildymu, draudžiančiu nariams priklausyti ko
munistų (“darbininkų”) partijai.

Suprantama, kad komunistai rėks, jogei tas nutari
mas esąs despotiškas, neteisingas, vienpusiškas, buržua- 
ziškas ir t. t.

- Iš tiesų, angliakasių konvencija neužgynė unijos na
riams priklausyti nei socialistų partijai, nei kuriai kitai 
politinei organizacijai (išskiriant Ku-Klux’us, — jeigu 
juos galima vadint politine organizacija). Tik prieš ko
munistus tapo padarytas toks nutarimas. Bet ar tai yra 
neteisinga?

Butų neteisinga, jeigu komunistai elgtųsi panašiai, 
kaip kitos partijos. Bet jie elgiasi visai kitaip.

Komunistui partija eina į darbininkų unijas tikslu 
“užkariauti” jas ir panaudoti jas savo partijos reikalams. 
Siekdami šitą tikslą, jie unijos viduje organizuoja savo 
“jačeikas” arba “branduolius”, kurie veikia pagal savo 
partijos vadų įsakymą. Tuo budu susidaro 'organizacija 
organizacijoje. Unijoje prasideda aitri kova tarp narių 
— ir tai, kova ne tiek dėl principų, kiek dėl tų dviejų or
ganizacijų viršenybės. Kaip gali unija šitokią padėtį pa
kęsti?

Prie to dar reikia pridurti, kad komunistai netik ke
lia “naminį karą” unijose, bet ir vartoja šlykščias kovos 
priemones. Jie laiko visai leistinu daiktu ir šmeižti savo 
oponentus, ir meluoti, ir bet kokius “triksus” daryti, kad 
tik paėmus viršų ant savo “priešų”. Tokia komunistų tak
tika darbininkus demoralizuoja.

Gana jau yra to, kad darbininkus stengiasi visaip 
sudemoralizuoti jų darbdaviai kapitalistai. Jeigu leisti 
demoralizacijos darbui eiti ir darbininkų unijose, tai ka
me tuomet gali būt vilties, kad darbininkų klasė kada 
nors įgis pakankamai moralės pajėgos iškovoti sau lais
vę ir geresnę ateitį?

Taigi tą angliakasių'"konvencijos nutarimą reikia 
pripažinti naudingu ir remtinu. Už savo ardymo darbą 
komunistai susilaukė tinkamo.“atlyginimo”. x

z

Apžvalga
NUSHPICAVĘ DEMAGOGAI

Brooklyno “Laisvė” triukš
mingai garsina prakalbas, ku
rios esančios rengamos tikslu 
atsakyti i “Grigaičio paleistus 
šmeižtus prieš komunistus.” Ji 
jau daugelį kartų šukavo apie 
tuos “šmeižtus’’, bet dar nė 
sykį neįstengė parodyti, kokiu 
budu Grigaitis juos “apšmeižė’’.

Mes žinome, dėl ko komunis
tai ėmė ant sienų lipti, kai Gri
gaitis kalbėjo Brooklyno masi
niame mitinge. Del to, kad ji
sai pasakė tiesą apie komunis
tus.

•Grigaitis tenai įspėjo lietu
vius darbininkus, kad jie nepa
siduotų komunistų provokaci
joms, kurstančioms prie gink
luotos kovos su Lietuvos val
dovais. Tolinus Grigaitis nuro
dė, kad kofnunistai savo spau
doje skelbia, jogei koalicinė 
valdžia turėjusi įvesti Lietuvo
je karo stovį — vadinasi, val
dyti kraštą prievartos priemo
nėmis, kaip dabar valdo Sme
tona ir Voldemaras. Tada komi
sarai iš ♦‘Laisvės” štabo ir ėmė 
bliauti, keldami netvarką susi
rinkime.

Bet ar tie Grigaičio įspėjimai 
nebuvo teisingi? Juk pati “Lais
vė” buvo rašiusi apie karo sto
vio “reikalingumą”, ir ne kas 
kitas, kaip iš los pačios “Lais
vės” štabo žmonės, važinėdami

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltu:

Molams  ----------------——... $8.00
Pusei metų   $4*94
Trims mėnesiams .................... 2.00
Dviem mAneaiains  1U>9
Viešam minusiai _ .76

Chicagoje per nešiotojui:
Viena kopija_________-___ — 3c
Savaitei --------------------- ------ — 18c
Minėsiu!__ ___________ ______76c

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoje, 
paltui

Metams$7.01
Pusei metų _8.60
Trims mėnesiams.........................1.76
Dviem minėsiantis.............. 1.25
Vienam minėsiu! ... ............  .75

Lietuvon ir kitur ulsieniuosei 
(Atpiginta)

Metams .................—....... ......— $8.00
Pusei metų_________ ■■■ ■ ..___  4.00
Trims minesiams ___ ....... ........ 2.90
Pinigus reikia siųsti palto Monay

orderiu kartu su užsakymu.

su prakalbomis po lietuvių ko- 
lionijas, skelbia, jogei vieninte
lė pajėga, kuria darbininkai 
galį atsiginti nuo fašistų, tai 
ginklas.

Tolinus, tose Brooklyno pra
kalbose Grigaitis dar pasakė 
sekančių dalykų, kuomet buvo 
numalšinti komunistų triukš
madariai:

Komunistai protestuoja prieš 
karo stovį ir diktatūrą ne dėl 
to, kad jie yra priešingi pries
paudai, bet tiktai dėl to, kad ta 
priespauda yra atkreipta ir 
prieš juos. Komunistų valdomo
je Rusijoje juk visą laiką bu
vo ir tebėra diktatūra ir karo 
stovis, bet prieš tai mūsiškiai 
“revoliucionieriai” neprotestuo
ja*

Komunistai smerkia Kauno 
budelius dėl mirties nuospren
džių ir keturių žmonių sušau
dymo. Bet jie tai daro ne dėl 
to, kad jie butų mirties baus
mės ir kraujo liejimo priešai, o 
tik dėl to, kad yra teisiami ir 
.šaudomi jų partijos žmonės. 
Kuomet Rusijos sovietų' valdžia 
pasmerkė mirčiai 12 socialistų 
revoliucionierių vadų ir kuo
met ji skerdė stKŪaldemokratus 
Gruzijoje, tai mūsiškės Mask- 
yos davatkos netik ne protes
tavo prieš tai, l>vt pilniausia 
tam pritarė.

Komunistai reikalauja spau
dos laisvės Lietuvoje, liet jie 
niekuomet nereikalavo tos lais
vės “leninizmo tėvynėje” Ru
sijoje. Jeigu Lietuvą šiandie 
valdytų komunistai, tai tenai 
butų toks pat, arba dar aršes-, 
uis, despotizmas, negu po šme

i

toninių fašistų letena, nes jie 
nepripažįsta demokratijos ly
biai, kaip ir fašistai.

Ar tai nėra gryniausia tiesa?
“Laisvė’* savo garsinimuose 

prakalbų, kuriose busiu atsaky
ta j “Grigaičio paleistus šmeiž
tus”, dar veidmainingai rašo, 
kad j tas jų prakalbas esu 
“kviečiami” ir socialistai, kurie 
galėsią juos tenai kritikuoti, 
šitaip drįsta apgaudinėti pub
liką tie gaivalai, kurie sukėlė 
chuliganišką triukšmą prieš so
cialistų kalbėtoją net atėję j 
svetimą mitingą! Savam mitin
ge komunistai netik neduotų 
socialistui išreikšti savo nuo
monę, bet pultų ant jo su kumš- 
čiomis. ,

DARBININKŲ SĄJUNGOS 
LIETUVOJE

iš šių metų “Socialdemokra
to” 1 nm. patiriame, kad Kau
no stoties ir ruožo komendan
tas maj. Petrauskas uždarė 
gruodžio 19 d. Gelžkelių Tar
nautojų ir Darbininkų Profe
sinę Sąjungą. Sąjungos turtas 
konfiskuotas, du jos centro val
dybos nariu suimta.

Komendantas uždarė tą są
jungą, “kaip kenksmingą vals
tybei organizaciją”. Kame tas 
“kenksmingumas valstybei” 
pilsi reiškė, komendantas nepa
šoko. Jisai vadovaujasi vien 
savo nuožiūra. Tai yra aršiau
sios rųšies sauvaliavimas.

O tuo tarpu Smetonos-Volde- 
maro partijos laikraštis, “Lie
tuvis”, mulkina žmones, pasa
kodamas, kad dabartiniai Lie
tuvos valdovai j vesią Lietuvoje 
“teisėtumą“, kurie, girdi, nebu
vo prie pirmesnių valdžiau.

CENTRALINIS BIURAS DAR 
TEBEVEIKIA r

“L. Žinių” pranešimu Lietu
vos darbininkų profesinių są
jungų Centralinis Biuras dar 
tebeveikia. Biuro atstovai, drg. 
Januški'i ir Paplauskas lankėsi 
pas premjerą Voldemarą ir pro
testavo prieš karo vyriausybės 
kišimąsi į profesinių sąjungų 
darbą.

Voldemaras išklausęs tų pro
testų, pareiškė, kad vyriausybė 
toliau nekliudysianti sąjun
goms, tik ji reikalaujanti, kad 
sąjungos užsiiminėtų vien pro
fesiniais reikalais, “o ne prieš
valstybine agitacija’’. Jisai pri
žadėjo, be to, kad geležinkelie
čių sąjunga busianti atidaryta.

Iš šitų faktų matyt, kad Lie
tuvos smurtininkai vis tik ne
turi drąsos perdaug aziatiškai 
elgtis su darbininkų organiza
cijomis. Jeigu darbininkai lai
kosi įstatymų ribose, tai kuo 
valdžia gali pateisinti savo re
presijas prieš juos?

PASAKORIAI

Broliukai Marijonai pasako
ja savo laikraštyje, kad “Nau
jienos” “sukomunistėjo” ir 
kad jų dabar jau esą nebegali
ma atskirti nuo Maskvos da
vatkų organų. Mat, “Nauije- 
nos” ir jų redaktorius protes
tuoja prie keturių komunistų 
sušaudymą.

Bet ar reikia būt komunistu, 
kad protestuoti prieš mirties 
bausmes ir žmonių šaudymą?

Reikia stebėtis, kad neva 
krikščioniškas laikraštis ir da
gi redaguojamas kunigo,’ rašo 
tokias nesąmones. Kunigai mo
kina, kad Dievas davęs prisa
kymą “Neužmušk”. Reiškia, ne
galima užmušt žmogų, nežiū
rint ar jisai yra komunistas, 
klerikalas, socialistas, ar kitoks.

Kada Rusijos komunistai žu
do socialistus, “Naujienos” pro
testuoja. Kada Lietuvos fašis
tai žudo komunistus, jos irgi 
protestuoja. Iš to yra aišku, 
kad “Naujienoms” rupi princi
pas, o ne partijos.

Ir kadangi taip, tai “Nau
jienų!’ pozicija '.neturi nieko 
bendra su bolševikišku komu
nizmu, nes pas komunistus jo
kių principų nėra. Komunistai 
laiko bloga tai. kas yra bloga 
jiems arba jų draugams.

NAUJIENOS, Chfėago, m.

Matyt, kad. tokios pal, kaip 
kz munistų, pozicijos laikosi ir 
Marijonų organas, nes jisai 
žmonių žudymui pritaria, jei
gu tie žmonės yra priešingos 
jam partijos. Vadinasi, jeigu 
kalbėt apie kieno nors “suko- 
munistėjimą”, tai tas priekaiš
tas tinka jam pačiam. .

“KOMUNISTŲ SUKILIMMO” 
BAUBAS

“TėVynčs” bendradarbis ra
šo iš Lietuvos:

“Pirmiausia pabrėžtina, 
kad perversmininkų skelbia
mos žinios apie tai, buk lauk
ta prieš Kalėdas komunistinio 
perversmo, visai neteisingos. 
Jei ir buvo galimybės to vigo 
perversmo bandymų, bet tai 
galėjo įvykti liktai labai 
negreitai. Jei Kaune komu
nistai turėjo kiek galės ir 
buvo susiorganizavę, tai pro
vincijoje beveik nieko netu
rėjo. Daryti perversmų be 
aiškių pasekmių perspekty
vų jiems juk negalėjo būt 
prasmės. Geriausiu atveju

CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX R M M M Mį Apie Įvairius Dalykus
XXXXXXXXXTTXXXXXXXXXXXXXXZ7'XXXXXXIXX1IXXXTXTXXXXXXXXJ
Padorumas, papročiai ir 

geografinė padėtis
Slėpimas veido.—Kūno nuogu- 

mas.—-Javos gyventojų d ra* 
bužiai. —Pruzų moterys. — 
Kaip padorumą supranta ja
ponų moterys? —Įvairus pa
pročiai. —Rytuose* juo sven- 
tesnis žmogus, tuo jis mažiau 
mazgojasi. —Bučiavimosi pa
protys Abisinijoje.

Padorumas yra gegografinės 
padėties padaras.

Kad taip yra, žino kiekvie
nas šiek tiek apsiskaitęs žmo
gus. Kas vienoj vietoj galima 
daryti, tas kitoj vietoj drau
džiama. Rosi ta- Forbes, pa
skubusi keliauninkė, viename 
žurnale rašo apie savo priety
kius įvairioje šalyse. Kartą 
jai teko keliauti Indijoj su kup
ranugarių karavanu, kurio sa
vininkas buvo nepaprastai pa
vydus. Kartu Su juo keliavo 
ir jo žmonos. Jų veidai buvo 
uždengti. “Viena iš tų moterų”, 
pareiškė vadovas, “yra labai 
graži. Bet kuri jų, - aš ne
žinau. Jeigu ji parodytų nors 
dalį veido, tai vyras ją užmuš
tų’’.

Praėjo keliolika valandų. 
Kelyj karavanas sutiko motori
nį vežimą. Vienas kupranuga
ris įgavo naravą ir pradėjo
spardytis. Moteris nusirito
nuo sėdynės ir pasikabino ant 
drabužių. Drabužiai suvirto
ant galvos, apnuogindami visą 
kūną.

“Kas- dabar su ja atsitiks?” 
baimingai paklausė Forbes. Ar 
ją tuoj nužudys pavydusis vy
ras?”

“Kaip tai?” — nustebo paly
dovas. “Tam nėra mažiau
sios priežasties. Juk niekas 
nematė jos veidą!“

Papua žemėj Forbes privers
ta buvo apsinakvoti užeigos na
muose. Atvyko namų savinin
kas. Apart siaurutes juostos, 
jis jokio kito drabužio neturė
jo. Už tat jo galva buvo pa- 
davinta įvairiausiais papuoša
lais, kokie galima rasti juroj 
ir ant žemės. Forbes su savo 
palydovais atlaikė konferenciją. 
Nutarta buvo įteikti šeiminin
kui šilko gabalą, kad jis pri
dengtų kūną. x

Ant rytojaus su pusryčiais 
buvo pasivėlinta. “Matyli”, pa
reiškė vienas keliauninkas, 
“šeimininkas rengiasi”. Ke
lioms minutėms praėjus pasiro
dė šeimininkas su keisčiausiu 
galvos aprčdąl,u. siĮko gabalą 
jis sutraukė. į daguylję kvoldų 
ir uždėjo ant galvos. Likusia 
kūnas po senovei buvo prideng
tas tik siaurute juosta,

Javos salos šaitano palociuj 
vyrui dvariškiai tik krutinės 
tegali apnuoginti. Visai kas ki

------ <-----------------------------------  
komunistai butų įsigalėję 
Kaune, o Čia vien tik įsistip
rinti ir eiti negalėjo turėti 
vilties, nes butų priversti pa
siduoti atėjus kariuomenei iš 
kitur.

“Visų komunistinių per
versmų planas Pabaltos vals
tijose išeina tuo, kad pervers
mų sukėlus ateitų pagalbon 
Sovietų armija. “N.” Red.), 
kaip buvo Gruzijoj. Lietuvoj 
to jie negalėjo laukti, nes 
Lietuvos su SSSR. neturi

• sienų. Tad gandai apie ka
bantį komunistų pavojų buvo 
tik fašistinėse galvose išgal
vota pasakėlė”.
Kiekvienas sveikai protaująs 

žmogus sutiks, kad tai yra tie
sa. Fašistams reikėjo sugal
vot tą pasakėlę tiktai tani, kad 
apdumus akis kariuomenės da
liai, kurią jie norėjo panaudot 
savo tikslams.

Po perversmo pats Voldema
ras pareiškė spaudos atsto- 
vams, kad bolševikai butų ga
lėję padaryti triukšmą porai 
valandų, bet ne pasigrobti į sa
vo rankas valdžią.

ms. is 
nežinod

ta su moterimis: jos yra nuo
gos iki juostos. Namie jos gali 
dėvėti kokius tik nori drabu
žius, bet valdono palociuj būti
nai turi apsinuoginti iki juos
tos.

Druzų moterys gali vieną 
akį nepridengti, bet butų di
džiausias padorumo ribų per
žengimas, jeigu jos atidengtų 
abi aki.

Haremo moterys namie išsi
rengia nuogai, bet plaukai vi
suomet turi būti pridengti. Jos 
net miega su specialėmis ke
puraitėmis.

Japonų moterys užsivelka 
kelis kimonus, nežiūrint į oro 
šiltumą. Forbes sako, jog ji 
daug (tartų raginusi savo tar
naitę Toku numesti nors vie
ną kihiouą. “Tai butų nepado
ru’’, —atsakydavusi Toku. Kar
tą keliauninkai nuvyko į japo
nų kurortą, kur nuogos moterys 
ir vyrai kartu maudėsi. “O tai 
ar gražu daryti?” —kreipėmės 
į tarnaitę. “Žinoma”, —atsakė 
Toku. “Čia juk maudyklė”.

Samoa moteris dėvi sijoną, 
kuris siekia žemę, bet aukščiaus 
juostos viskas nuoga.

Kai Forbes keliavo per Liby 
dykumą, jai tekdavo miegoti 
ant kupranugario nugaros. Pa- 
silaikyuavo, kad iš krūvos dra
bužių pasirodydavo kojos kul- 

ravano vadas, Jusuf, 
ęs nei ką daryti. Jis 

apdengdavęs kojas, sakyda
mas: “Kaip tamsta gali tikėtis 
gerą vyrą, jeigu taip nepado
riai elgiesi!”

Visi musų papročiai ir ma
dos, kaip ir padorumo suprati
mas, priklauso nuo geografi
nes padėties. Pavyzdžiui, im
kime kad ir kimo švarą. Ara
bai yra labai .blogos nuomonės 
apie europiečius arba amerikie
čius, kadangi pastarieji prieš 
valgį nemazgoja kojų. Tuo tar
pu arabai niekuoilfct neplauna 
savo drabužių. Kai graikų 
viešbutyj Forbes paprašė pri
rengti *vonią, tai savininkas at
kirto: “Aš laikau šią vietą tik 
švariems žmonėms”.

Vokietijoj viena kaimietė, 
sako Forbes, tvirtinusi, jog 
mazgoti kūną yra labai pavo
jingas dalykas. “Jeigu reika”, 
sakydavusi ji “numazgoti veidą 
ir rankas, tai geriausias tam 
tikslui dalykas yra aliejus”.

Japohijoj viename švariame 
viešbutyj Forbes pareikalavo 
vonios. Tarnaitė nusivedė į 
kiemą, kur buvo duobė. Duo
bėj matėsi sudrumstas vanduo. 
“Aš manau’’, pareiškė tarnai
tė, “vanduo buvo permainytas 
praeitą melą”.

Rytų žemėse juo šventesnis 
žmogus, tuo jis mažiau mazgo
jasi. Prieš porą metų, suko 
Forbes, jai tekę keliauti kartu 
su pilgriniais i Mekką. Tenipc-

rutura siekusi 130 laipsnių, [ką. Tik vieno dalyko abisi- 
Prkš įeisiant j šventą miestą n iečiai nebučiuoja,— tai lupos.
kiekvienas turėjo užsivilkti 
specialius , drabužius su ilgo
mis rankovėmis. Bėgiu trylikos 
dienų tų drabužių negalima 
nusivilkti. Daugiau to: per tą 
laiką draudžiama praustis, plau
kus šukuoti, dantis šveisti ir tt. 
Vieną naktį Forbes nebegalėjo 
ilgiau pakęsti savo prakaituo
tų drabužių ir nutraukė juos 
nuo savęs. “Jus dabar turėsite 
paaukoti avį”, baimingai pa
reiškė egiptietė. “Tik tuo budu! 
galėsite nuo papildytos nuodė
mės pasiliuosuoti.”

Bučiavimas yra paprotys va
karuose, o apeiga rytuose. Lo-, 
tynų tautos iš bučiavimo su-į 
kūrė meną. Rytų Arabijoj tei
sėjas bučiuoja kriminalistą, ku
riam jis paskiria įbausmę. Kam- 
bodijoj dvasiškis bučiuoja mer
ginas, kurios yra skiriamos 
tarnauti šventovėj.

Abisinijoj draugai sveikinasi 
pasibučiavimu, bet ten skaitosi 
didžiausiu netaktu žmonai svei
kinti savo vyrą bučkiu. Ji pri
valo nuduoti, kad nepastebi 
savo vyro sugrįžimą. Viešoj 
vietoj ji negali net savo vyro 
ranką palytėti. Tuo tarpu net 
turgavietėse ne tik moterys, bet 
ir vyrai bučiuojasi tarp savęs.

Tarnai bučiuoja savo ponų 
drabužius ,kaimiečiai dvasiškių 
rankas. Jeigu vyras kalba į 
aukštos kilmės moterį, tai jis 
be paliovos bučiuoja savo ran-
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plaukų naudok

Raffles

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTAS1I 
3464 So. Halsted St.

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

Res. 3201 So. Wallace Street

A
Phone Cąnal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
■ 9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III

A. 1. Davidonis, M. D
4910 So. Michigan Avė.

rz ! J j nuo 9 ikt II vai. ryte* 
valandos | nuo į jį; g va|. vakare

Tel. Boulevard 0637

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

>

nuo
nuo

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis 

8 iki 2 vai. po pietų

k.

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė. 
Valandos: 2-4 dieną; 6:00—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Ch0sterfield 0678

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

4

^Trečiadienis, Vasaris 2,1927

“Lupos”, sako jie, “yra tam, 
kad jomis bučiuoti, o iw tam, 
kad jas bučiuoti!”

Iš privestų pavyzdžių aišku 
kiekvienam, kad žmogaus pa
pročiai ir jo padorumo supra
timas- priklauso nuo to, kur jis 
gyvena. Kitais žodžiais sakant, 
visi tie dalykai yra geografinės 
padėties padaras.—K. A.

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. UI.

Tel. Boulevard 3669
Gyvenimas už vasarį mėnesį jau 
atspausdintas,—jsigykit jį. Turinys 
yra sekamas:

Papročiai, Klases, Darbininkų 
Ateitis, Sveikata ir Pasisekimas, 
Buk sau Geru Draugu, Mintys ir 
Žmogus, Protestas prieš Lietuvos 
Smurtininkus, Senatve, Iš Gyveni
mo Audros, Braižas ir Charakteris, 
Prakilni Meilė—Žemaitės apysaka.

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

V. S. Naryauckas, M. D. 
Gydytojas ir Chirurgas 
1223 N. Ashland Avė. 

Netoli Milwaukee Avė.
Ofiso telefonas Brunsvvick 2889 

Res.: Armitage 4258 
Valandos nuo 7 iki 9 vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Cicero 3901—J-H
DR. A. P. GURSKIS 

DENTISTAS
1340 So. 48th Ct„ Cicero, III.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
Apart nedėldienių ir Seredų

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

Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

Vincennes 6987 arba Hemloek 5624

Dr. G,. 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.

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos 1 nuo 9 iki 11 V* Fyt° valanaos į nUQ 6 iki 9 val valL

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

k

Phone Pullman 3213
Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10821 Michigan Avė.
Ofiso valandos: 8—10 ryto, 

1—3 po pietų, 7—9 vakare

Office Boulevard 7942

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, 1LL.

4

D4MI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentistas

3243 So. Halsted St
Ofiso Tel. Boulcvard 7179 

Res. Telefonas Hemlock 2615
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SveiKatos Dalykai
Dr. Margelis

(Pabaiga)

1

t

Sutukimas ir su
■ liesėjimas

Apskritai betgi sakant, tai nu
ėmimas nutukusiems žmonėm® 
taukų, žinoma, jeigu tik toks 
darbas atliekama sumaniai ir 
rūpestingai, — anaiptol jų svei
katai kenkti negali. Ir kaip čia, 
iš teisybės, galėtų kenkti? Juk 
jeigu žmogaus 'kūne ir apie kūną 
taukai 
jie jam 
mašina

tukėliams-lėms nereikalingų 
taukų nuėmimas visiškai jų 
sveikatai nekenkia ir negali 
kenkti.

Trumpai sakant
Čia, sutraukoje, pakartosiu 

pačius svarbiausius šito rašto

kraunasi, tai aišku, kad 
nereikalingi, vadinas, jo 
nepajėgia jų visų su- 

ir atatinkamai sunaudo
ti. Tai panašiai, kaip ir su bi- 
le mašina kad atsitiktų, jeigu 
per daug aliejaus į ją piltum ir 
piltum. Ji visa apsiveltų. O ar 
tai galimas daiktas, kad šituos 
nereikalingus taukus nuo jos nu
valius, jai kiek nors kenktų? 
Žinoma, kad ne, — dar geriau 
butų. Jik bilo tik ji gauna alie
jaus tiek, kiek reikia, na, 
užtenka, ir geriausia dėl 
Ar ne taip, sakysit 
žmogaus kunu, — 
na?
žmogaus kūnas apsikrauna tau
kais, iš tikrųjų, tai jam blo
giau, o ne geriau yra. Nuimk 
tuos taukus, ir tuoj pamatysi, 
kad jis geriau atrodo, o kaipo 
gyvas daiktas, geriau ir jaučiasi. 
Duok jam tik tiek “aliejaus“, 
vadinas, maisto, kiek reikia, o 
jis ir atrodys ir jausis kuoge- 
riausiai.

e, yra 
gyvąją 

Kitaip ir negali būti.

tai ir 
jos.

ir su 
maši- 
Kaip

O jeigu viena kita endokrinių 
liaukų kaip reikia nebedirba, ir 
dėl to tarsi visas kūno mechaniz
mas šlubuoja, tai liaukas su
tvarkius, aišku juk, kad ne tik
tai kunui, bet čia, reikia tiesa 
sakyt, ir protui bus geriau-

Tai kodėl tiek daug šnekama 
ir laikračiuose rašoma, kad nu
ėmimas nuo žmogaus kūno ne
reikalingų taukų baisiai kenkia 
jo sveikatai? Štai kodėl: Nutu
kėlius-les daugiausiai gydo ne 
tie, kurie ir žino ir moka tokį 
darbą dirbti, bet tie, kurie žmo
nių gydymo darbe yra tikrais 
“šiaučiais”. žinoma, kad to
kiems “gydytojams“ nerupi 
mokslas, teisybė, žmonių sveika- 

tiktai doleris. 
O kaipo tokių, 
darbo daviniai 

Jų “gydomi“

1.. Sutukimas reiškia perdidelį 
žmogaus kūne taukų susikrovi- 

’mą.
2. Daugiausiai žmonės nutun

ka dėl to, kad perdaug valgo, 
ypač saldžius daiktus. Bet gali 
žmogus nutukti ir dėl endokri
nių liaukų netikslaus darbo.

3. Daugiausiai taukų susi
krauna paodėj, bet gali jų susi
krauti ir kitur, kaip antai: di
džiajame pilvaplėvės kvolde, 
mažesniuose šitos plėvės kvol- 
duose, pagalinus, apie širdį ir 
širdies raumenyse.

4. Nutukėlius-les dažnai viso
kios bėdos vargina: kvėpuoti 
sunku, širdis dreba, širdies vie
toj diegliai dažnai atsiranda, 
vaikščioti sunku, o moterys dau
giausiai skundžiasi, kad sutuki
mas ir dailumą ir jaunystę tarsi 
dildy.te dildąs.

5. Nutukėliams-lėms yra leng
viau apsirgti podagra, šlaplige, 
širdies ligomis, bronchų ir plau
čių ligomis.

6. Nutukimas sugadina kūno 
proporcijonalingumą, ir todėl 
padaro kūną, ypač moterų, ne
gražiu.

7. Nutukę moterys beveik vi
sados atrodo kokius penkis arba 
ir dešimt metų senesnėmis, ne
gu iš tikrųjų jos yra.

8- Nutukusius žmones leng
viau kokie nors priepuoliai už

[Pacific and Atlantic Photo]
Pat 

kuris 
natą, 
nuo 
17 d.
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ta ir laimė, bet 
Tai šarlatanai! 
suprantama, ir 
būva labai prasti,
sutukėliai-lės dažniausiai ne tik 
kad sveikatos visai netenka, bet 
ir pasimiršta. O tada gi svietas 
gauna šansų ir šnekėti ir rašyti, 
kad va, žiūrėkite, kokiu baisiu 
daiktu yra taukų nutukėliams- 
lėms nuėmimas.
kie žmonės nežiūri i tai, kaip bu
vo dirbama, bet tik į tai, kas iš 
to darbo išėjo, čia ir yra jų 
pamatinė klaida.

Ir dar kartą pasakyti reikia, 
kad sumanus ir rūpestingas nu-

DAŽYKI! NAUJAI SU 
“DIAMOND DAZYVES"
Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

Kiekvienas 15 
centų pakelis -tu
ri paprastus nu
rodymus, kad 
kiekviena mote
ris gali nuspal- 
vuoti švelnia 
spalva arba nu
dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, veisčių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

Nusipirkit Diamond Dažyvių 
— ne kitokios rųšies 
sakykit aptiekoriui ar materio- 
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai-1 
šytas.

O’Gorman, kanadietis, 
laimėjo “barzdų” čempio- 
Jis tą barzdąužaugino 

spalių 16 d. iki gruodžio

puola, ir todėl jie ankščiau 
miršta.

9. Nutukimo priežastys' kar
tais būva gana painios, ir jas 
tikrai nusakyti gali tiktai' suma
nus ir rūpestingas gydytojas.

10. Nutukusius dėl to, kad jie 
per daug valgo, reikia badavimu 
liesinti. Toks liesinimas turi bū
ti lafeai atsargus ir rūpestingas, 
kad va ligonis per daug nenu
silptų ir dėl to i pavojingų ligų 
nasrus nepatektų. Nereikia 
daugiau nuimt per savaitę, kaip 
du svaru. Visas darbas turi ei
ti po tikro gydytojo priežiūra-

11. O nutukusius dėl to, kad jų 
endokrinūs laiukos tiksliai ne
nedirba, reikia liaukų ekstrak
tais gydyti. Jeigu jie gavo nu
tukti sykiu dėl maisto ir liaukų 
netikslaus darbo, tai reikia ir

badavimu ir liaukų ekstraktais 
gydyti, šitas darbas yra labai 
rimtas ir painus, todėl tik tikras 
gydytojas gali atatinkamai j j 
atlikti.

12. Ne visai retai jaunos mer
gaites labai nutunka ir jų kra
tys per daug didelėmis išauga 
vien tik užtai, kad jų o varai, 
kaklo liauka ir pituitarinis kū
nelis yra nuo savo darbo tarsi at
silikę, vadinasi, nedirba kiek rei
kta. Endokrinių liaukų fiziolo
giją ir terapiją suprantąs gydy
tojas, šiaip ar taip, labai daug 
gero dėl tokių mergaičių pada
ryti gali.

13. Tikslus ir rūpestingas nu- 
tukėlių suliesinimas visiškai jų 
sveikatai nekenkia, — priešin
gai. jie daug sveikesniais tam
pa.

14. Visokie šarlatanai, kurie 
net ir nebando tikras nutukimo 
priežastis surasti, — o jeigu ir 
bandytų, tai vargiai surastų, — 
vis dėl to sutukėlius “gydo“, 
reikia tiesa sakyti, kad jų svei
katą ne tik prastesne padaro, 
bet gana dažnai ir visai sugriau- 
ja.

15. Visokie laikraščiuose skel
bimai, 
moterį keliomis 
mergaite paversti, iš 
bjauriausias žmonių 
mas ir išnaudojimas!

16. Beveik visose

kad galima sutukusią 
dienomis laiba 

tiesų, yra 
mulkini-

aptiekose 
išstatyti dideli skelbimai, kad 
nutukėlių lašinius tartum trin- 
te galima muilu nutrinti, yra 
toks didelis apsurdas, kad sta
čiai negalima ir įsivaizduoti, 
kaip 20-me amžyje randasi to
kių žioplių žmonių, kurie tam 
tiki. O vis tiek, matoma, tokių 
yra, nes jeigu niekas tokio mui
lo nepirktų, tai nebūtų iš kO ne 
tik skelbti, bet ir gaminti. Tik
tai įsivaizduokite, jeigu iš tik
rųjų butų galima muilu riebių 
žmonių taukus nutrinti, tai vei
dų ir rankas muiluojant kasdie
ną, ką paprastai beveik visi da
rome, — musų veidų ir rankų

jau senai butų “nė dūko“ nebe
likę.

17. Visokios gyduolės, kurios 
ir laikraščiuose ir žurnaluose 
yra labai smarkiai, skelbiamos, 
buk su jomis galima ir lengvai 
ir greitai nutukusius ar vyrus 
ar moteris suliesint!, yra ne tik
tai įnagiu žmones išnaudoti, bet 
ir jų sveikatą suardyti. Saugo
kitės tokių, kaip kokio maro. 
Saugokitės nė kiek ne mažiau ir 
visokių “specialistų“, kurie kur 
tik gaudami ir kaip tik įmany
dami skelbiasi, kad baisiai grei
tai nutukusias moteris laibomis 
mergaitėmis padaryti galį.

^LIETUVON \
V per _

r KLAIPĖDA
Tai Logiškas Kelias

Sekanti

Lituąnia 
Estonia 
Lituania

Žiniom Kreipkitės
Agentus ar j bendrovę:

B.A.L. 120 N. LaSalle St
. Chicago

312 SecoiuLAve.
S. Minneapolis, Minn.

KIMBALL
lApiaukimai:

8 d. Vasario
1 d. Kovo 

d. Kovo
j Vietos'
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Grojikai Pianai 
Užsitarnavo ir laimėjo 

didžiausias dovanas 
(Aukso Medai i u R, Diplomus ir 

Garbės I.aiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė Šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

RODYKLfi No. 69
viri mo Receptas

košės populiariškumas 
kas- 

“avi- 
bet

negu 
šj sveiką niai-

Avižinės 
kaipo pusryčių maisto didinasi 
dien. Mokslininkai atrado kad 
ža” ne tik turtisga proteinais 
io.ie randasi daugiau riebalų 
kokiam kitam grūde, 
stą galit gaut pirkti tandžiai užda
rytuose pakeliuose, prirengtą grei
tam vartojimui. Plačiausia naudo
jama rųšis yra tai “Suplotos Avižos” 
(Rolled Oats). Sekantis receptas
parodys jums kaip padaryt skanius, 
sveikus kukulius, kitokius negu kada 
esat darę. z

1
1
9

1

su-

nuo
au-

Kuomet renkis! sau pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus pakė
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jų« esate tikrus, kad Kim- 
ball yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: 
facturer Thus 
telis išdirbėjus 
sias dovanas).

Kimball pianai 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoplea

“The Only Manu- 
Honored” (Vienin- 
laimėjęs augščiau-

nekaStuoja nei
' Naminiai Pasigailėjimai

Prašalinimui vandens plotinų 
lininių užtiesalų, sušlapink visą 
dimą ir visada prosyk daiktą visai 
drėgną arba pilnai sausą.

Pirm mirkymo 
vandenyje, reikia 
pinti šaltame vandenyje, 
duos garstyčioms lipti prie odos ir 
padaryti pūsles.

Šmotas velveto Įklijuotas j vidų 
čeveryko kulno neduos pančiakoms 
greitai suplyšti.

Sukietinimui šluotukės smilgų ku
rios suminkštėja, pamerk j karštas 
muilo putas, Į kurias reikia 
biskj kepamos sodos.

Grožės Patarimai^
Abelnai, yra žinoma kad 

valgo daugiau maisto kuris 
nėra tinkamas, o meterys valgo per- 
mažai. Jeigu pradedi apmažint val
gymą kad neriebėtum, laikykis to 
iki manai jog reikalinga. Reikia 
vengti visų maistų kurie turi krak
molo ir saldumo. Su kava ir arba
ta nereikia naudot cukraus. Duoną 
reikia apkepint ir naudot visai ma
žai sviesto. Reik valgyt dikčiai vai
sių ir daržovių. Gerk vandens kiek 
daugiausia galima. Vienas iš svar
biausių dalykų ko reikia vengti lai
ke apmažinto valgymo tai vidurių 
sukietėjimo ir neviršinimo. Ban
dyk būti veikli kiek galima, gauk 
užtektinai miego ir anksti kelk.

Ypa tiška Sveikata

Mokyklų atidarymas reiškia 
vasaros laisvė pasibaigė - 
mergaitės turi atsiduoti 
veikimui kur kiekvienas 
nis užžiurima — išskyrus valgį, 
są vasarą motinos 
pietus ant stalo butų daržovių, 
iš jų vaikai stiprėjo. ..
arba nešasi savo 1 
mokyklos valgykloj, 
sitikime turėtų būti tinkamas suda
rymas valgio kad butų užtektinai 
maistingas. Jeigu reikia užkandį 
neštis, motinos žino ką Įduoda, bet 
netikros ar bu^ suvalgyta. Jos tiks
lu turi būti prirengtai valgi taip kad 
busų skanus ir patraukiantis, ir duo
ti Įvairų, turintį medegas reikalingas 
vaiko augimui.

kojų garstyčių 
garstyčių.s ištar- 

Tas ne-

3

Įdėti

vyrai 
jiems

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue 
............ .....

25 METU PATYRIMO v
I’ritaikirne akinių dėl visokių akių

Oatmeal (Avižų) Kukuliai
puodukas suplotų avižų 
puodukas saldaus pieno 
šaukštai moli asų 
kiaušinis

Vi šaukštuko druskos 
2 šaukštai riebalų 
1 puodukas miltų 
4 šaukštukai kepamo pauderio
Užkaitink pieną. Užpilk ant

plotų avižų, ir lai pastovi pusvalan
dį. Dadėk moliasus, riebalus ir su
plaktą kiaušini. Sumaišyk Į krūvą 
miltus ir kepamą pauderj. Dadėk 
j visą mišinj. Dek kukulius j tau
kuotas blekines. Kepk karštame 
pečiuje apie 20 minutų. Iš šio mi
šinio išeis 15 kukulių.

Ar Jus
KONTESTANTAS?

Žinoma, šito-

ir pa-

NORI TAPTI PILIEČIUDabar

AMERIKOS PILIETIS
25 centai — gaunamas 

Naujienose
knygelėje skaitytojas ras 
reikalingus pamokinimus

JAN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt I31dg., kamp. 18 St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėkit mano iškabos

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vaka
ro. Ned. nuo 9 ryto iki 11:30 dieną

kad
— vaikai ir 

vienodam 
veik žings- 

Vi- 
žiurėjo kad per 

‘ , ir 
. Dabar vaikai 

valgį arba perka 
Pastaram at

Jeigu ne kontestantas, tai kodėl Tamsta nenori būti kontes- 
tantu ir laimėti: Paige, Jewett ar Fordo automobilių? Kodėl 
nenori laimėti:, Kimball, Gulbransen ar Bernard up-right pianą? 
Kodėl Tamsta nenori laimėti: Brunswick Radiolą, puikų parlor 
setą arba gramafoną? Kodėl Tamsta nenori laimėti puikų 
deimantinį bruceletą, žiedą ar špilką? Jeigu Tamsta nenori 
dovanų daiktais veik kontestantu ir imk' dovanas pinigais. Daug 
yra vietų Amerikoj, kuriose gyvena skaitlingai lietuviai, bet 
kontestantu neturime. Gal Tamsta esi vienas iš tų vietų kame 
mums kontestantas yra būtinai reikalingas. Tamsta veikdamas 
konteste nieko nepralaimėsi, o laimėti galite labai daug. Todelgi 
nieko nelaukdamas tuoj išpildykite čia esamą Blanką ir siųskite 
į “NAUJIENAS”.

Aš noriu įstoti ir veikti šiame “NAUJIENŲ” Konteste, 
kad laimėjus dovanas. Prašau gerbiamo “NAUJIENŲ” 
Kontesto Vedėjo priimti mane j Kontestantus ir suteikti rei
kalingas informacijas:

Mano Vardas Pavardė
Adresas

PASARGA: — Išpildę šitą Blanką iškirpkite ir prisiųskite į 
NAUJIENAS0. Ant konverto užrašykite sekamai:

Naujienų” Konteste Departmentas
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Virtuves Patarimai
Pamatysit kad dveji ar daugiau 

grudų, pagaminami sykiu, pridės 
naują skanų valgį prie pusryčių.

Kopūstai geriausia supiaustyti 
pirm davimo j stalą, jeigu jie duo
dama kaipo salotai arba žali pri- 
smokai.

Kuomet darai vaisių gėrimą, jeigu 
dar nėra gana skanus, dadėk biskj 
šalto ginger ale.

Uždarymui vaisių košių indų leng
vai, iškirpk šmotą sugeriamo popie- 
rio kad tiktų j užvožą ir paskui 
pamirkyk alkoholyj. * Sutarpyk bis
kj parafino ir užleisk ant košių apie 
ketvirtadalio colio storio. Parafinas 
sustings ir turėsit uždangalą per ku- 
rj oras nepereina.

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.

Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

BUDAVOKIT STIPRUMĄ
Apsisaugokit nuo žiemos pavojingą slogų

DR. W. 
YUSZKIEWICZ,

Su

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepe
nų, inkstų, gerklės, nosies, ajkių, 
ausų ir Įritąs ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 1*1.

Tel. Brunswck 3164
Valandos nuo 9 rvto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

Gydolės - Tonikas - Laxative
Pirmiau

Žiema, su savo didelėmis permainomis oro, sniegu, sli
dumų, darganomis, veju ir lietumi yra labiausiai pa
vojingas sezonas visuose metuose. Mažos slogos 
tankiai išsivysto į Gripą, Pneumoniją, Influenzą, 
Difteriją ir daugelj kitų pavojingų ligų ir yra priežas
timi mirties. Vienatinis tikras būdas apsisaugoji.no 
nub slogų, tai užlaikymas savo kūną stipriu, kad kūnas 
galėtų atsilaikyti nuo slogų bakterijų — užlaikykit 
savo vidurius lluosuą ir veikiančius ir budavokit savo 
sistemą su geru tonikų. BALUTE BITTER VYNAS 
yra žolių gyduoles, bet ne gėrimas. Tai yra tonikas, 
kuris budavoja sistemą ir laxativc, kad užlaikius 
skilvį liuosu ir veikiančiu — tikrai apsaugoja nuo 
slogų ir būdavo j a sveikatą vaikų, vyrų ir moterų. Pa
bandykit butelį šiandien savo vaistinėj.

Reikalauk iš
SALUTE MANUFACTURING CO

616 W. 31st St., Chicago, III.
Tel. Boulevard 7351

PAS VISUS GERUS VAISTININKUS

Kaina

Skaityk

V1SUS
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios f amą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt 'egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilieti - 
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsta- 
mas 25 centus.

apsisaugoji.no
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V. Sidlauskio “Šešia 
lizmas")

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

niškos. • “Ieškodami Dievo męs 
ieškome musų laimes (eum enim 
te Deum meum 
beatam (jiiaero

<|uaero, v i tani 
Nako Augusti-

Išeidama ,nuo 
na religija, Imdama 
ka, morališka, yra

valios kiekvie- 
(‘iidemoniš- 
ir einocio 
Tai esmin
iu r i n y s, be 
yra nejma- 

stetiską tu- 
s stovis 
estetinis

kurio jokia 
noma. Apit 
rinį sakoma 
yra lyg besi tęsiau lis
pergyvenimas, arba emocionališ- 
ka nuotaika, kurią menas duo
da mums tik momentais, o pas 
religingus toji nuotaika yra 
paisai jų gyveninio tonusas”.

Grynas protas (ne filosofiš
kas, o moksliškas) yra neutra
lus; jis negali būti nei mora-

Dcl to 
bu Ii re- 
ir kažin 

turėtų.
va
r

guli Luti 
inaximum.

mini- 
valia ir vi- 

yra irre- 
(valiniai, 

gavę tam 
tapę

įšauks t i n-

[Pacific and Atlantic Photo}

Kun. J. Fra n k Norris (Fort Worth, Tex.), kuris praeitų metų 
liepos 17 d. nušovė I). E. Chipps’a. Teismas Norris’ą išteisino.

in kurių nors dvasinių privalu- 
nų gipertrofiją, yra religija, 
šiuo atveju “religija” bus kurie 
turint idėjos ir veiksmai, pa
skelbti idealais, šventaisiais 
jriheipais ar šventomis parei-

selinęs poezijos rinkinių (deha- 
mpanda, udana 82 paties Bud-

liškas nt i estetiškas, 
protinė sistema negali 
Ilginė sistema, nors ji 
kiek tam pretenzijų
Bet taip pat ne kiekviena 
lia ir ne kiekviena emocija 
Ii būti religiška: ja 
tik tam tikras jų 
Kasd i en i n i o gy ve n i i n o 
mum. - vidutiniška 
(lutiniška ęmocija, 
ligiškos. Sieliniai 
jausmai) reiškiniai,
tikrą mistišką atspalvį, 
transcendentališkais, 
tais ant paprastų kasdieniniai 
prozai, ar tani tikram dvasios 
neutralumui adekvatiškų reiš
kinių, darosi “šventadieniškais”, 
“šventais”. Religiškumas ir 
yra tam tikra tų metafiziškų 
reiškinių rųšis. Beliginės va
lios bei emocijos logika, tap
dama imanentiška kasdieninio 
gyvenimo minimumui nustoja 
savo poezijos ir šventumo, o 
tapdama imanentiška protinei 
logikai nustoja buvus mistiška, 
—šiaip ar taip ii 
vus religija.

Manoma, kad 
(valios, jausmų)
kiti dvasiniai (proto) dalykai 
tam tikru bildu (panašiai kaip 
aukščiau aprašyta )tapę virš- 
nominiais, ar net nenomali- 
niais, gali virsti religiniais da
lykais. Pasak Zimmelio, daly
kai turį ampiriškų faktų perdė
jimą (didelį išaukštinimą) ar-

perstoją bu-

ne tik sielos* 
,bet ir visi

tai išaukštinant patį 
ialyką ar lai pačiam žmogui 
nusižeminant prieš jįjį. Pasak 
Uirnerio tokių “religijų“ yra 
laug (patriotizmo religija, par
tijos religija, žmogaus, žmoni
jos, teisės religijos, etc. etc.). 
lei čia etimologiškai žiūrėti į 
otynų žodį “religio” kaipo į 
kurį nors individų sąrišį ir jų 
iri klausom y bę kolektvvo, tai 
religija, pagal aukščiau išdės
tytą, bus net kiekviena žmonių 
(Operacija, turinti tam tikrą 
irganizaciją ir jos įstatus- (ka
nonus). Bet taip eidami mes 
ziską paversime religija, ir pai- 
faliau net eksime religijos, 
kiuo atveju, žinoma, visuomy- 
)ė taip pat bus religija, nors 
’os kanonai greičiau primena 
’ilosofiško koperatyvo įstatus, 
iv kaip tikrą religiją.

Grįžtant prie buddizmo ir 
urint galvoje religijos estetiš
ką dalį lieka pasakyti, kad jo 
•eliginė sistema labai panaši į 
krikščionybę. Ji yra ne tik 
noralinė filosofija, bet ir mo- 
*alinė poezija. Nežiūrint savo 
ariamo “rat ionalizmo“ buddiz- 
nas turi daugybę religinės-filo-

ar

la nipata; daug įvairiu įvai
riausiu padavimu, religinių pa
sakų, posakių. pasakėčių ir 
•daugel) poetišku filosofeniii: it- 
ta vultaiia, vimana vaitu, Me

jog moralinė 
gludi pačioje 
(dinamiškoje) 

esmėje

niekais. Pav., 
arba nu- 

poezijos” ir 
arba tam- 
i patį ga- 

V. šid- 
hininą”, 
ir “Pa

ta, pav. Visuomybėje ji yra pu 
siau dięvas, 
(geroji arba 
piktoji arba neigiamoji substan
cija). šia prasme negali būti 
jokių asubstancionališkų siste
mų. Ir nors substancijos esti 
įvairios ir nelygios, bet sui ge- 
neri, kaipo savo sistemos vy
riausioji esmė jos turi vienodą 
etnologišką reikšmę, šiuo atve
ju, savaime suprantama, visos 
substancijos lygios, kjad šiaip 
ir nesulyginamos. Konfucijaus 
“Dangus” lygus (leistų, etc., 
Dievui. Pasakyti, kad kuri nors 
sistema yra apanteistiška ar 
ateistiška reiškia pasakyti tik 
lą tiesa, 
kios vyr
pripažįsta panteizmas 
nias. Bet pasakyti, 
nors sistema yra 
reiškia pasakyti, kad ji neturi 
jokios vyr. substancijos, arba 
pasakyti netiesą, nes nėra sis
temos be kalbamosios substan-

pusiau šėtonas
teigiamoji plūs

kad ji nepripažįsta to 
. substancijos, kurią 

ar teiz- 
kad kuri

bedieviška

va s, nors ir nevisada vadinasi 
Dievu. Del to abejotina yra ar, 
V. Šidlauskas, turėjo filosofiš
ką teisę budizmą ir konfucio- 
nizmą pavadinti bedieviškais, 
bene lik lokiam laipsny, kiek,

nacistas, bet volių n ta ristas, ne 
bedievis, bet “daugdievis”, o 
Konfucijus greičigtt^ dievotas, 
kaip bedievis, godžių, —“musų 
ateistai—dievoti žmonės...”

Gerkite Vandeni
.Jei Nugarą Ar 

Inkstus Skauda

(Bus daugiau)
Imkite Druskos Jei Jaučiate 

Skausmą Nugaroje Ar 
Silpnumą Pūslėje

kas reiškia, jog . žmogus 
pasiduoti Dievo valiai”, 

etc...
apie Budrią F. štreisleris 
ką rašo. “Pagal Gautamos

pav., konfucionizniui trūksta 
religinės sistemos. Tačiau, jei 
net žiūrėti į bedievybės sąvoką 
nefilozofiškomis akimis tai ir 
tada patsai Konfucijus neprisi
pažįsta, buvęs bedievis*, kas ma
tyti, kad ir iš šių jo žodžių: 
“Visuomenės yra Dangaus tva
rinys. Žmogus paeina nuo Die
vo, 
turi 
etc.

O 
štai
(Buddos) t mokslą visuma pri
pildyta Dievais (“Dieva”)uf asu- 
rais ir demonais (angelais ir 
velniais).” 'Liesa, pagal Bud- 
dą žmogus pasiekęs parinirva- 
nos vra aukštesnis už dievus. 
Bet tai nėra bedievybė, t. y. 
Dievo neigimas-, o tik jo savo
tiškas supratimas, kaip nėra 
bedievybė V. šidlauskio visuo- 
mybe, nors, kaip pakankamai 
priparodžiau savo kritikoje 
(“Lietuvio” 15 No.) jos Dievo 
genzė yra kai kuriais atvejais 
gimininga su “šėtono” (Piku
lio) geneze, o per ją yra nei
giama priprasta Dievybės są
voka.

Suteikia seniems žmoniems 
naują stiprumą ir jiegą

M r. B. R. Cozine, Redford, Mo., Hak<>: “AA 
vi«ai buvau nurtilpęH. Ką aA vaikiau, tau 
man nėjo | Hveikatų. Aft būdavo raugėju, 
mano rtkilvyn lipundavo Ir labai nkaudėdavo. 
Po vartojimo Nuga-Tone aA jausiuosi kaip 
nnujaH žmogui ir manau, kad tai geriausios 
gyduolėn pasaulyje <lel senų, nusilpusių vyrų 
ir motorų.”

Nuga-Tone yra puikios budavotojos Hveikn- 
tos stiprumo, energijos dėl jaunų ir senų. 
Jos gamina turtingų, raudonų kraujų, stip
rius gerus nervus- daug tunarkesnius vyrus 
ir gražias moteris. Nuga-'lone pagelbėjo tu- 
krttanėiumH jgyti geresnę sveikatų, kurie ken
tėjo nuo nervlikumo, skilvio ir žarnų trūk
lių, galvos skaudėjimo, Hvaigulio, koktumo, 
inkstų, kepenų ir pūslės trubelių, silpnų ner
vų :r nusilpusių kitų kūno organų, blusi- 
pirkit buteli apt/ekoje Šiandien. Pabandykit 
tas sveikata budavojanėias gyduoles. Tik 
žiūrėkit, kad butų Nuga-Tone niektu* negali 
užimti ji) vietos.

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos bankai

Perdidelis kiekis riebių valgių pri
gamina rūgščių, kurios erzina ir per
dirba inkstus. Laikas nuo laiko iš
plauk inkstus, kaip plauni vidurius, 
kad prašalinus, išmatas, kitaip gali 
pajusti tvjlantj skausmą inkstų sri
ty, skausmą nugaroje, galvos skau
dėjimą, viduriai bus rūgštus, liežu
vis apvilktas, o prie prasto oro reu
matizmas gels, šlapumas bus neaiš
kus, pilnas nuosėdų, kanalai dažnai 
įsierzina ir esi priverstas keltis po
rą sykių per naktį.

Kad nugalėjus erzinančias rūgštis 
ir nuplovus šlapumų išmatas, gerki
te daug vandens. O iš aptiekos gau
kite apie keturias uncijas Jad Salts 
druskų, imkite po arbatinį šaukšte
lį stikle vandens kas rytą pirm pus
ryčių per keletą dienų ir inkstai pra
dės puikiai veikti, o visi negaliavi- 
mai dings.

šios pagarsėjusios druskos yra pa
darytos iš vynuogių rūgšties, citri
nos sulčių ir lithia. Per ilgus metus 
jos vartojamos išplovimui užsikimšu
sių inkstų ir suerzintos pūslės. Jad 
Salts druskos nebrangios ir padaro 
malonų putojantį lithia-vandens gė
rimą, kurį milionai vyrų-moterų ge
ria laikas nuo laiko, kad išvengus 
rimtesnių inkstų ligų. Del sveikatos, 
gerkite daug vandens per dieną.

\ g
y Pareikalaukite 

veltui duodamos 
pavyzdinės bonkutės.

<

f

VISOSE
VAIS

TINĖSE

Jie visi mėgsta

$bkst 
FiųrND

f g/ •to
Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių ir 

suirusio skilvio.

9

35c.
Už 

BONKĄ

L
F. AD RICHTER & CO. 

Berry & So. 5th Sts. 
Brooklyn, N. Y.

*
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nomn, kiekviena religija n* net 
racii nališka “religija’’ gali būti 
poetiškos. Bet skirtumas tarp 
sielas ir grynojo 
poezijos yra tas, 
ooezija pirmosios 
jos kūrybinėje
galioje ir statiškoje 
(pav., biblija, evangelija, bud- 
iistų kuddaka—nikaja ir kit.), 
o poezija antrosios, mandig, 
galėtų Imti dažniausia jos trak
tavime, t. y. ne joje pačioje, bet 
tik apie ją. Tačiau ir čia, ži
nomos mums protinės religijos 
(pav., V. sidlauskio paminėtos 
O. Comte ir E. E. Hackel’io) tos 
poezijos neturi. Nes bendrai 
dar nėra gryno proto poezijos, 
vai kurių autorių pastangos su
kurti ją nuėjo
iuyau “filosofo eiles 

tolsta nuo proto, 
artinasi prie jausmų 
pa nepoetiškomis. I
įima pasakyti ir apie 
lauskio “Visuomiečių 
“Visuomiečių maršą”, 
sitikimą priimtųjų Visumon”.
Kam teko tas eiles skaityti, tas 
įsitikino, kad tai deja, nėra jo
kia paprasčiausia poezija ir kad 
jei Visliomis tomis savo proti
nėmis “giesmių giesmėmis” 
manė nugalėti senti kybas, tai 
aišku, kad jis sapnuoja apgau
lingą sapną. Kol neatsiras to
kia nautikyba, kuri ne tik savo 
etika, bet ir (kas bene svar
biausia) estetika bus aukščiau 
už šen tikybas, — šios pastaro
sios už savo egzistenciją gali 
būti ramios.

Atsakant 
Konfucijaus 
fucionizmas 
ja, kuriai,

NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la- 
>ai puikus ir patogus 
usid ėjimui pirkinių: 
Be yra sulenkami; 
inka dėl daug pirki

nių ir dėl mažai. Jie 
dnka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

PUIKUS

(C n

t?
• . ’ v

NAUJIENOS,
1739 Se. Halsted St, , Chicago, IU.

V. šidlaUskiui dėl 
primenu, kad kon- 
yra neaiški teori- 
kad būti tikybine

trūksta dviejų dalykų: sistemos 
(statikoje) ir poezijos (dina
mikoje). Del to jis nėra reli
gija, pilna to žodžio prasme. 
Konfucijus etikoje ir soeialo- 
gijoje nepaliko sistematizuotų, 
vienalytų kurinių ir bendrai, 
kaip jis ir pats prisipažjsta*), 
buvo tiktai išaiškintojas, bet 
ne kūrėjas. Jis buvo nors di
delis, net neoriginalus moralis
tas, valdytojas, literatus, tobu
linantis senas kinų poemas, is
torikas visame kame tautiškas 
konservatorius— paseistas, bet 
ne religinis pranašas ir net ne 
reformatorius.

Konfucijus netikėjo, kad yra 
teistiškas, deistiškas arba pan- 
teistiškas Dievas. Tačiau Dievą 
jam pilnai turėjo atstoti kita 
kuri esmė. Kiekviena pąsaulio- 
žiura (filosofijoj) ar pasaulio- 
jauta (religijoj) turi kurią nors 
vyriausią ontologišką substan
ciją, be kurios ji yra negalima, 
nes ši substancija yra jos gno- 
seologiškas substratas. Vie
noje sistemoje toji substan
cija yra Dievas, kitoje kas ki-

savai-

Taigi, a t pene V. šidlauskio 
tvirtinimai, Budda nėra raeio-

NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

SPECIAL LOSSES FOR

LOSS OF

Valstija
.... Apt.

Tel.......

Life ................................................
Both Hands ....................... ‘...........
Both Feet ....... ....................... ........
Sight of Both Eyes ....................
One Hand and One Foot ........ -4L,
One Hand and Sight of One Eye 
One Foot and Sight of One Eye ... 
Either Hand .......................... :......
Either Foot .....................................
Sight of Either Eye....................

Padėk’t 
ženkleli 
j tinkamą 
kletkutę 
paženklinimui 
savo 
atsakymo

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

' M. Yuška, 
3228 W. 38th Street, Chicago, III.

sonn,s new yor- 
/II 1KO IKI KAU' U U U NO IR ATGAL

Plūs ¥. S. Revenue taksai

Travel 001 IPV 
Accident F U Ll U I

Tiktai už 75 centus registracijos mokesčio 
Dar pirmas toks pasiūlymas tarp lietuvių

Inter-Ocean CasualtyCo
A Stock Company

If sustained 
in the 
manner 

described in 
Paragraph 1

if sustained in 
the manner de- 
sribed in Pąra- 
graphs 2 to 9 

inclusive
" ■ 1111 1,11['• '

$10,000.00 $500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00

5,000.00 250.00
5,000.00 250.00
5,000.00 250.00

1 I

SKaityKit ir PagalvoKit
Apsaugokit save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 metų amžiaus, neski
riant užsiėmimo, gyvenamo vietos ar. sveikatos stovio, gali gauti vieną iš šių 
kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ 
skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimą skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne
šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų 
šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos į NAUJIENŲ ofisą kartu su 
registracijos mokesčiu. 
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraštį nere- 
guleriai, gali gauti šį ap
draudos kontraktą sumo
kėdami' 75 centus regis
tracijos mokesčio ir pre
numeratą.
VEIKITE ŠIANDIE! 
Visą, kas reikalinga pada
ryti norinčiam įsigyti šį 
Apdraudos Kontraktą, ir 
tokią didelę apsaugą, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančią aplikaciją ir pri
siųsti ar atnešti į NAU
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuojaus po ap- 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa
siųstas apdraustąjam. 
Neątidėliokit šio reikalo 
ant rytojaus — imkite ir 
atlikite tuojaus!

To the Insurance Dept., Naujienos
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati
nėms NAUJIENŲ.............  ........................... ........
ir liudiju kad —

skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c.

I 1 Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
šitų plicy per vienus metusi

r-] Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU- 
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus.

I I Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu į 
tę 18 centų.

F! Siuntinėkit man NAUJIENAS paštū 
per vienus metus už Chicagos $7.00,. 
Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 75c. 
apdraudos registraciją.

.................................................  Amžius 
aiškiai su paišeliu. Juodylas liejasi)

Vardas ....................
(Pasirašykit

Apdraudos Gavėjas

Gatve Adresas .......
Miestas ....................
Užsiėmimas ...........

Prisiųskit šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Halsted., Chicago, III.

*) žiur. James lege, str. “Confu- 
cius”, Enciclopedia Britanica.

TEN IR JS
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musu trijų Sriubų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir populiariški vieno kabin 

laivai,
Cleveland, Westphalia, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos

s Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Agentą
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

Brighton Music & 
Jewelry Store

Expert Watch Repairing
Gerai ir greit darbas atliekamas. Pil
nai garantuojamas. Taisome visokių 
Išdirbyščių didžiausius ir mažiausius.

C. J. GURIN
4216 Archer Avenue

. Chicago, III.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
’pAI yra piuku jeigu gali taip . 

padaryt, io£ kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro Šveičia nedrasky
damas dantų etnales —• tas sun
kus uždavinis pagalios tapo ii. 
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Louis, U. S. A.

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

Iš Chieago į Londoną 
telefonu

Nesenai pravestas susižinoji
mas telefonu tarp Ne\v Yorko 
ir. Londono. Telefonu pasaukia
ma radio stotį, kuri radio tuo- 
jaus susižino su Anglijos ra
dio stotim, iš kur sujungiama 
su telefonu Londone. Tokis te
lefono ir radio sujungimas pa
sirodė praktišku ir dabar tele- 
fonuoti iš New Yorko į Londo
ną yra tiek pat paprastas daly
kas, kaip pašaukti bile kurią 
stotj, tik, žinoma, daug dau
giau kainuoja.

Bet Chieago ikišiol dar nega
lėjo kalbėtis su Londonu tele
fonu. Telefonų kompanija vis 
atsakydavo, kad ji dar ne|Nisi- 
rengus teikti tokį patarnavimą. 
Bet vienas- laikraštis sumanė 
vistiek pasikalbėti iš Chicagos 
su Londonu telefonu. Ir tai jis 
padarė, ir tai taip, kad išpra- 
džių nė pati telefonų kompani
ja nesuprato kame dalykas, 
laikraštis pašaukė Ne\v Yorko 
laikraštį, iš ten pašaukta radio 
stotį, kurią sujungta su Angli
jos radio stotim, o pastarąją 
su šaukiamuoju asmeniu Lon
done, JX) to jau sujungta ir su 
Chieago. Nesvarbu apie ką bu
vo kalbėtasi, bet svarbus yra 
tik pats pasikalbėjimo faktas.

l ai buvo tolimiausias pasikal
bėjimas telefonu, 1,535 mylių il
gio. Iš Chicagos iki Ncw Yorko 
5150 mylių, iš New Yorko iki 
Rocky Point, 70 m., tada radio 
iki Wroughton, Anglijoje, 
3,300 mylių, iš ten į 
Londoną, 90 m., viso 4,- 
110 mylių. Balsas gi gryžo ki
tu keliu. Iš Londono iki Rug- 
by, 85 m. radio iki Houlton, 
M e., 2,900 m. iš ten telefonu 
iki New Yorko, 600 m., iki 
Chieago 950 m., viso 4,535 m. 
Pasikalbėjimas tęsėsi vieną mi
nutę. bet ta “minutė kainavo 
$29.25: iš Chieago iki Ne\v 
Yorko $4.25: o iš New Yorko 
iki Londono $25 už vieną minu
tę-

Dabar ir telefonų kompanija 
nori įvesti tiesioginius telefonu 
pasikalbėjimus tarp Chicagos 
ir Londono ir tikisi gerų pasek
mių.

Penki nuteisti už 
bankrutijimą

Lietuvis Alfonsas Bartkus, 
2430 W. 17 St. ir keturi kiti 
viršininkai Bridgeport Electric 
Co„ buvusios prie 17 ir Ash
land gatvių, bet kuri bankruti- 
j<» metai laiko atgal, tapo jnry 
federaliniame teisme rasti kal
ti už konspiraciją paslėpti tur
tą laike bankrutijimo. Kiti nu
teisti yra: Victor Kelps, 2519 
W. 69 St., Adolph Nevar, 7022 
S. Artesian Avė., Wm. Dron- 
suth, 4619 S. Francisco Avė. ir 
H. L. l)a\vson, 4816 S. Honore 
St.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinu kablegramu

X

Lietuvių Rateliuose
Rengia paskaitą

- . *
LSS. 4 kp. vėl rengia viešą 

paskaitą — prelekciją. Pirmo
ji, Dr. Karaliaus paskaita apie 
gyvybės atsiradimą, sutraukė 
daug žmonių ir visi su įdomu
mu ją išklausė. Tai parodė, 
kad žmonės nori tokių paskai
tų. Todėl LSS. 4 kp. pasiryžo ir 
daugiau paskaitų surengti.

Sekanti paskaita bus atei
nantį sekmadienį, vasario 6 d., 
10:30 vai. ryte, Liet. Audito
rijoj. Skaitys inž. K. Augusti- 
navičius. Tema bus paskelbta 
vėliaus. — S.

North Side ,
Draugijų Sąryšis.

,North Sidėj yra kokis tūks
tantis organizuotų lietuvių į 
draugijas, kliubus ir kuopas. Vi
sos šitos organizacijos turi savo 
centrą — North Sidės Liet. 
Draugijų Sąrišį, kuris samdo 
nuolatinę svetainę draugijoms ir 
daug kitų darbų atlieka.

Sąrišiui priklauso Chicagos 
Liet. Draugija Sav. Paš. su apie 
800 narių, 226 kp. S.L.A. sti apie 
170 narių, Rytmetinės žvaigž- 
lės Kliubus, Pirmyn Choras, Bi
tinėlis, socialistų ir sandariečių 
kuopos.

Kultūros Ratelyj.

Kultūros Ratelis da nieko vie
šo nėra rengęs. Mat ir jis pats 
da jaunas — tik antri metai 
kaip įsikūrė. Kaip žinia, į Rate
lį priimamos tik augštesnes 
mokyklos, kolegijos ir universi
tetus lankančios arba baigusios 

‘lieuvaitės. Ir tai ne visos ir ne 
bile kokios. Todėl Ratelis narė
mis nėra dar skaitlingas.

Ratelis >tu turėjo kęlis va
karėlius, bet vien tik sau. Da
bar sumanė sueiti į platesnę pa
žinti su lietuvių, publika ir tam 
tikslui rengia šokį vasario 12 d., 
Liuosybės svetainėj, 1822 Wa- 
bansia Avė. Svetainė dabar yra 
švari ir joje galima rengti jau 
ir aristokratiškesnius vakarė
lius.

Kulturietės visos yra Ameri
koj gimusios ir augusios lietti- 
vaitės. Nors augštesnius mok
ius eina ir anglų kalbą yra kas
dieninė, bet visos kalba gražiai 
ii lietuviškai. Tokiu budu, Kul
tūros Ratelis yra netik lietuvai
čių organizacija, o ir vienintelė 
grynų inteligenčių draugija. Jų 
tikslas suorganizuoti geresnįjį 
elementą Amerikoj gimusių lie
tuvaičių inteligenčių kurturi- 
niam darbui ir susidraugavimui, 
yra sveikintinas. Kultūros Ra
telis įsikūrė be senesniųjų, be 
ateivių iniciatyvos ir pagelbos. 
Jis ir veikia savarankiai. Atei
viai, kurie dejuoja apie lietuvy
bės nykimą Amerikoj ir skun
džiasi, kad jaunimas nesiseka 
organizuoti turėtų džiaugtis, 
kad pats jaunimas jau pradeda 
rūpintis savo tautos likimu.

Pasikalbėjime su kulturietė- 
mis nugirdau šitokį pareški- 
mą: “Pamatysime, ar daug tų, 
kurie sakosi rūpinasi čia gimu
sio jaunimo gelbėjimu nuo su- 
amerikonėjimo, atsilankys j mu

sų šokį”. Jo,s tikisi skaitlingo 
atsilankymo ir turbut, neapsi- 
vils, nes girdėjau, kad api& šim
tas bilietų jau esą išpirkta.

—   - 111 ir 1
Jaunuoliai SLA. 226 kuopoj

J. Grigaičiui, K. čepukui ir 
K. Semaškai padirbėjus, į kuo
pą įtraukta apie 30 jaunuolių. 
Netoli visi jie da neturi 18 
metų amžiaus. Norimi jiems 
įkurti atskirą kuopą, bet keb
lumas yra, kad tokia kuopa su
lig valdžios įstatymų privalo 
turėti nemažiau 10 pilnamečių 
narių. Nebūtų keblumo surin
kti t^ek pilnamečių, bet vėl iš
eis kuopa iš suaugusių žmonių 
ir vaikų. Grečiausia priseis 
kurti jaunuolių skyrių prie se
nosios kuopos, jei nebus su
rasta kitokios išeities.

Valio, northsidiečiai! Čia ne
toli mažiausia lietuvių kolioni- 
ja, kuopa turi tik apie 150 su
augusių narių, o čia ir 30 jau
nuolių! Kiek jų turi 36-toji, ku
ri giriasi turinti apie 600 na
rių? Mat North Sidėj bolševi
kų yra tik veislei, o Bridgepor- 
te jie valdo kuopą.

— Prašytojas.

Bridgeportas
Jaunoji Birutė

Užėjus didesniems šalčiams 
ir pūgoms, Jaunosios Birutės 
veikimas buvo kiek apsistojęs. 
Bet tik laikinai. Dabar jau ren- 
giamąsi pradėti veikimą visu 
smarkumu. Kaip girdėjau, turi 
užkvietimą ir iš vienos draugi
jos išpildyti programą.

šio ketvirtadienio vakare, 
vas. 3 d., įvyksta tėvų susirin
kimas. šis susirinkimas ketina 
būti nepaprastai skaitlingas. 
Girdėjau, kad prisidės ir nau
jų visuomenės veikėjų; aš esu 
tikras, kad veikėjams čia bus 
ko veikti.

Jaunoji Birutė turi nuosa- 
vius muzikalius instrumentus 
— smuiką, klarnetą, fleitą, bū
gnų setą. Norintičjį mokintis 
gauna veltui, tik reikia kreip
tis prie valdybos.

Brolybės kliūtie

Lietuvių Piliečių Brolybės 
Kliubo Am. metinis susirinki
mas įvyko nedėlioj, sausio 30 
d., 2 vai. po pietų, Mildos svet. 
Kliubas gyvuoja virš dviejų 
metų, bet nariais ir turtu au
ga kaip ant mielių. Numatoma, 
kad ateity bus vienas iš di
džiausių lietuvių kliubų.
Viskas gerai, tik kliubiečiams 

reikia tvarkos. Dalinai galima 
pakaltinti ir pirmininką. Kada 
vienas narys atsistoja kalbėti, 
tai kartu sustoja kokie 3 ar 4 
nariai ir visi kartu kalba, taip 
kad kiti nariai nežino kurio 
klausytis ir apie ką kalbama. 
Yra pas kliubiečius ir tokių na
rių, kurie mėgsta daug kalbėti, 
bet nieko nepasako ir pabai
gęs kalbėti net ir pats nežino 
apie ką kalbėjo. Pasitaiko ir 
tokių atsitikimų, kad balsuo
jant pats iniciatirius balsuoja 
prieš savo įnešimą. Dar vienas 
peiktinas dalykas, kad kliubie- 
čiai nevartoja grynos lietuvių 
kalbos. Girdėjau sekretorių 
skaitant nutarimuose: nojab- 
rius, dekabrius, dženvavius ir 
tt. Bet galima tikėtis, kad 
ateity viskas pasikeis.

Tarp parapijonų

1 Del įvykusio klerikalų mitin
go Džiordžiaus skiepe tarp pa- 

Irapijonų eina didelis subruzdi
mas. Visi susidomėję praloto 
kalba. Girdi, jei pralotas pri
taria tūkstančių žmonių šaudi- 
mui Lietuvoj, tai ko gera, to 
paties gali susilaukti ir parapi- 
jonys. Todėl dabar parapi jony s 
su nemaža baime eina bažny
čion.

Aną dieną vienas parapijonas 
nuo Morganstryčio paklausė 
manęs:

—Ar tamsta dabar eini baž
nyčion ?

—Kodėl ?
—Mat aš norėjau žinoti kas 

ten dedasi.
—Tai ar pats neini bažny

čion?
— Neinu. Bijaus. Matote, per 

Kalėdas įsakė, kad kas neturi 
dolerio, tas tegul neina į baž
nyčią. Dabar aš neturiu dar
bo, nėra dolerių, tad bijau ir 
eiti bažnyčion, kad kartais ne
pasakytų, kad ir mane reikia 
sušaudyti. Tad turiu tenkintis 
namie papoteriavęs.

Nieko nuostabaus, kad para
pijonys bijosi. Juk dar tik keli 
metai atgal ten pat parapi j o- 
nems teko paragauti policistų 
kočėlų dėl lenkiškų miniškų.

— Japu-Jahnis.

Rosąland
■■ ■■ 1 ' '»■

šiuo laiku Liet. Scenos 
Mylėtojų Ratelio nariai dirba, 
taip sakant, net išsijuosę. Jie 
rengiasi net prie dviejų veika
lų. Repeticijos laikomos veik 
kasdien, kad tik geriau susimo- 
kinus, geriau prisirengus. O 
jei kurį vakarą nebūna repeti
cijų, tai visi rateliečiai dirba 
prie dekoracijų. Pas juos deko
racijos visuomet būna pritaiky
tos kiekvienam veikalui, tad 
veik kiekvieną karią zpriseina 
vis naujas dekoracijas dirbti. 
Ir jie dirba, nes rateliečiai pil
nai atsidavę scenai ir viską 
jai pašvenčia; be to jie savo 
tarpe turi ir gabių piešėjų, ta
pytojų ir dekoratorių, tad ir 
gali padaryti tai, ko kitos drau
gijos negali. Juk Ratelis yra 
vienatinė dramos draugija, ku
ri turi nuosavias dekoracijas.

Dabar Ratelis mokinasi du 
veikalus — vieną iš geriausių 
Br. Vargšo dramų “Gadynės 
Žaizdos” ir J. J. Zolp dramą 
“Valkata.”

“Gadynės žaizdos” Ratelie
čiai vaidins ateinantį sekma
dienį, vas. 6 d., Strumilo svet., 
Aušros knygyno vakare. Auš
ros knygyną palaiko visos vie
tos pažangiosios draugijos, 
tad, be abejo, į knygyno vaka
rą atsilankys visi tų draugijų 
nariai, tad publikos bus daug.

“Valkatą” Rateliečiai statys 
savo vakare, vtisario 13 d., 
Strumilo svet. Vaidinime daly
vaus pats autorius J» J. Zolp, 
kurio -geru vaidinimu jau ne 
kartą roselandiečiams gėrėtis 
teko. Dalyvaus ir kitų senų 
artistų, kurie ne sykį yra ga
biai vaidinę .tame veikale, kaip 
p. Barčius, p-lė J. Useliutė, bet 
kurių roselandiečiams dar ne
teko matyti. Bet dabar turės 
progos ir juos pamatyti.

Roselandicčiai jau dabar ren
giasi eiti į tuos du vakarus, 
perkasi tikietus ir kalbina sa
vo draugus atsilankyti.

KMa Ratelis surengė drau
gišką vakarėlį vien tik savo 
nariams ir jų artimiesiems 
draugams ir nors nieko apie tą 
vakarą neskelbė, tai komunistai 
(dabar jie vadinasi jau “progre
syviais”), (kaip Pusžemaitis ir 
kiti savo gazetoj dūko ant Ra
telio, kam jis rengė, nes tą 
pačią dieną buvęs kokios tai 
bolševikų kuopos balius.

Vasario 6 d., didelį vakarą 
rengia. Aušros knygynas, prie 
kurio palaikymo yra prisidėju
sios ir bolševikų kuopos, kurios 
labiausia knygyną ir jo kamba
rius panaudoja savo tikslams. 
Vienok tas pats Pusžemaitis 
kaip įmanydamas agituoja už 
kokią tai “progresyvių vakarie
nę”, kuri įvyksianti tą pačią 
dieną kur-tai Bridgeporte, bet 
į kurią labiausia raginami rose- 
landiečiai. Jis gerai žino, kad 
iŠ Roselando gal tik keli komu
nistėliai (atleiskite, — “pro
gresyviai”) nuvyks “surprai- 
zinti” bolševikų gazetą su 
“proletariška” penkių dolerių 
įžanga (neskaitant aukų), bet 
jis kuosmarkiausia agituoja 
vien tik tam, kad nukreipus 
žmonių atidą nuo “Aušros” va
karo. Reiškia, bolševikai nori 
atvirai kenkti “Aušrai” nors 
jie ten laiko visus savo susirin-[ 
kimus, “mokyklas” ir . tt. Jei 
ne “Aušros” kambariai, tai bil-Į 
ševikai neturėtų kur dėtis. O 
vienok jie eina prieš tą įstaigą, j 
Ir tai vien todėl, kad Aušros 
vakare vaidins jų nemėgiamas 
Ratelis, ir kad į Aušros valdy
bą pateko ir keletas nebolševi- 
kų (bent ne raudonųjų biznie
rių).

Roselandiečiai turėtų tinka
mai įvertinti tą tų raudonųjų 
biznierių žygį. Jie turėtų kuo- 
skaitlingiausiu atsilankymu 
paremti Aušros vakarą, nes 
tai butų geriausias atsakymas 
tiems mekleriams, o paskui su 
jais ir kitaip pasiskaityti: juk 
negali atviras priešininkas kar
tu būti ir rėmėju.

Pereitą sekmadienį bažnyti
niame skiepe buvo statomas 
“žemės Rpjųs” Vaidino art. S. 
Pilka ir Birutės Dramos sky
rius. Publikos buvo daug, 
vaidinimas buvo geras ir pub
likai patiko, bet buvo didelio 
vargo artistams vaidinti: skie
pe scena mažytė, be jokių 
scenerijų, taip kad vaidinimas 
toli negalėjo duoti to įspūdžio, 
kokį jis butų padaręs suvai
dinus tą komediją tinkamesnėj 
vietoj. — Pranas.

A 4* A
M1KOLAS RIMŠUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 1 dieną, 9:00 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 52 me
tų amžiaus; gimęs Kaltinėnų 
parapijos, Tauragės apskričio, 
paliko dideliame nuliudimo 
draugus. Laidotuvėmis rūpina
si J. Endrulienū. Kūnas pašar
votas, randasi 561 W. 14th St.

Laidotuves įvyks Pėtnyčioj, 
Vasario 4 dieną, 8:00 valandą 
ryto iš namų į Apveizdos Die
vo parapijos bažnyčių, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Mikolo Rimšaus 
draugai ir pažįstami kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Draugai

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

/

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

JONAS BLOžAITIS
Atminimui 10 metų, Vasario 

4, 1917, kaip persiskyrė su šiuo 
pasauliu musų mylimas vyras 
ir tėvelis, palikdamas, nubudi
me moterj Aleksandrą ir duk
teris Eleną, Adolfiną, Stefaniją, 
Oną ir Johaną. Paėjo iš Kaunoz 
rėd„ Jurbarko parap., Lukšių 
kaimo.

Netekom mes šviesios žvaigž
des kur švietė musų namuose 
ir linksmino musų širdis. Spau
džia jumis šalta žemelė, o mu
sų širdis nuliudimo spaudžia 
graudingos ašaros.

Lai būna jums lengva ilsėtis 
brangus vyre ir tėveli. Kaip 
mirtis yra žiauri ir negailestin
ga, atėmė musų tėvelį, paguldė 
kapuose šaltoj žemelėj, kur jis 
miega amžinoj lovelėj. Lai bū
na lengvai jums ten gulėti, 
laukdamas musų. O musų širdjs 
nuliūdę nenustos ilsėtis.

Pamaldos už velionio sielą
įvyks Vasario 4, 8:00 valandą 
ryto, Dievo Apveizdos Bažny
čioje. Nuoširdžiai kviečiame gi
mines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiuose pamaldose.

Nuliūdę,
Moterė, Dukters ir Žentai

■ A f A
JUOZAPAS GASENAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 31 dieną, 12:40 valandą 
po pietų, 1927 m., sulaukęs 40 
metų amžiaus; gimęs Rameikių 
kaimas, Vidžių parapijoj, Alek- 
sandravičio apskričio. Išgyveno 
Amerikoj 14 metų, paliko dide
liame nubudime pusbrolį Anta
ną Puchell, švogerką Norbertą, 
pusseserj Suzanną, švogerį Ka
zimierą Cicėnas ir gimines, 
Lietuvoj 4 seseris, 2 brolius, 3 
švogerius. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4418 So. Hermitage Av.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Vasario 3 dieną, 8:00 valandą 
ryte iš namų į Švento Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Sv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame, 
Pusbrolis, Pusseserė, švogeris, 

švogerką ir Giminės

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

J.F.RADZIUS
_ Pigiausias Lietuvi* 

Graboriis Chieagoj t 
laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
*tės.

OFISAS J 
668 W. 18th St. 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
8288 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4068 ' i
.  . ............................

Naujienų Spaustuve 
yra' Unijini Spaustuve.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH
OPTOMETttISTAS 

Akiniai $4 ir augščiau

Palengvina akių Įtempimų, kurie 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystų. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 
žiiusias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaiku*. Vai.t 10 
iki 8 vai. Nedilinj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

—*T———  >■—• S M....................... ........

Tel. Boulevard 4139

- A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chieago. I1L

■ '■ i ■■■ ■ ii r1

S. D. LACHAWICZ '
Lietuvis Graborius 
ir Balzom uoto jas’ 

2314 W. 23rd t’lace 
Chieago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted S t., Chieago

Atėjo Kultūra No. 12 pil
nas įdomių mokslinių straip
snių ir beletristikos. Kaina 
40c. Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos L. Kremino
Šios dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių daiuų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. Ši 
knygele, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su prL 
duntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted SL 

Chieago. m.

AFTER ILLNESS
Let Tanlac build you up
If illness has claimed you for a vietim, 1 f your health is poor, your vitality low. 

juild back robust health with Tanlac.
It is nature’sovvnbody builder, made 

from roots, herbs, and barks. Over 52 
million bottles already sold.

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

YourdruggisthasTanlac. Get atrial 
bottle today, and start on the road back 
to vigorous, sturdy health.

TANLAC
FOR YOUR HEALTH*

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

..
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LIETUVIŲ RATELIUOSE
SLA. 6 Apskričio suvažia 

rimas pavyko

Lietuviuose demokratija 
galinga

Pereito sekmadienio prakalbos 
ir kas ten buvo sakyta.

Iš visa ko jau matyt, kad 
klerikalų neleguliškas valdžios 

~(pasigrobimas sujudino Anieri- Delegatų kos lietuvius iš pat gilumos. 
.■Sekmadienio ryte, sausio 30 d. 
|A. L. Tautines Sandaros 25 kp.

i su-

ŠLA. 6 Apsk. turėjo suvažia
vimą sausio 30 d., North Side 
lietuvių kolionijoje 
atsilankė skaitlingai ir pora nau 
jų kuopų prisidėjo. Suvažiavi 
me dalyvavo ir p. S. E. Vitaitis,' Lietuvių Auditorijoj 
“Tėvynės’ redaktorius įr kaipo(brinkimą apsvarstyt dabartinę 

Lietuvos jMidėtj. Žmonių susi
rinko apie du šimtu ir visi jie 
pritarė pasmerkimui klerikalų 
ir smetonininkų sauvaliai ir rei
kalavimui, kad parlamentarine 
tvarka butų kuogreičiausiai grą-

generalis organizatorius, daug 
pridavė reikšmės musų suvažia
vimui.

Iš svarbiųjų nutarimų tai bus 
šie. Apskritys rengs maršrutą 
po visą kolioniją, neatsižvel
giant. kad ir kokia 
j: nti kuopa to nenorėtų, 
tarta prašyti iš Centro 
šimtą dolerių dėl North 
SLA. jaunuolių kuopos, 
balsiai nutarta pasiųsti P. T 
suvažiavimo tokį griežtą pareiš
kimą: kad P. T. perorganizuotų 
tas kuopas, kuriose yra betvar
kė, iš-.-kildama visus komunis
tus į atskirą ^‘raudonųjų kuo
pą”. Išrinkta specialė komisiją 
surengimui draugiško vakarė
lio pagerbimui p. Vitaičio ir Ge-' 
gūžio, S.L.A. prez., kuris žadąs 
trumpam laikui atvykti Chica-i 
gon. Komisijoj) įėjo: P. Petrai-’ 
tienė, M. Masonienė, J. Andru- 
lienė, N. Pajauskienė i 
nauskas.

bolševikuo-: žinta.
Nu- Susirinkimų pradėjo p. P. 

vieną1 Petraitienė, kuri trumpiu pa
sidės ! brėžė jo tikslą. Pirmasai kal- 
Vien-1 bėtojas buvo I)r. A. Zimantas, 

šio' didelis demokratijos šalininkas 
ir nemažesnis veikėjas. Jis pra- 

u j dėjo' nuo to, kad valstybė turi 
.Jbūti tvarkoma stdig tam tikrų 

įstatymų, o ne kaip kam atei- 
Ina j galvų, ir jog šalies gyven
tojams privalo būti suteikta 
spaudos,, žodžio ir sąžinės lais
vė. Žmogus, kaip tas paukštis 
pagautas t>>3 1• narvely, 
Lietuvoj 

■ 1 gniaužta.
tie geriausius savo gyvenimo 

**1 metus pašventė savo žmonių 
I gerovei, apšaukti išdavikais, o 
Įlie, ypač kunigai, niekuo nepri
sidėję prie Lietuvos atgaivini- 

šią protesto rezoliuciją šuva- lno> tUi'i nevaržomą galę. Smur- 
žiavimo delegatai-tėi 
vienbalsiai:

miške ir uždarytas 
nerimauja nelaisvėj, 
šiandie laisvė už- 
Pirmieji veikėjai, ku-

Protesto rezoliucija

priėmė tininkai sakosi, jog jie užkirto 
kelią bolševikams. Bet tai pri- 

“6 S.L.A. apsk. savo metinia- ■ mena du plėšiku, kurie nusi- 
me suvažiavime sausio 30 d.,'tarę bendrai užpulti vieną ypa- 
1927 m., 1822 Waban>ia Avė., tų. Kuomet vienas sužinojo, 
Chicago, \ III., griežtai smerkia jog jo bendradarbis žada anks- 
Lietuvos partizantus, įvykdinu- , čiau pasinaudoti proga, tai jis 
sius neteisėtą perversmą vol-Į nieko nelaukdamas pats nubė- 
džioje ir uždėjusių savo diktatu- ir su revolverio pagalba pa
rą ant krašto gyventojų ir su-rą ant krašto gyventojų ir su- siėmė kas jam reikėjo. Panašiai 
naikinimo pamatinės konstituci! pasielgė ir klerikalų smurtinin- 
jos jiems garantuotas laisves”, kai.

Apskričio valdybon tapo iš- Dr. A. Zimonto kalba buvo 
rinkta vienbalsiai šiems metams graži ir j žmones padarė gilaus 
sekami nariai: ! įspūdžio.

‘ 1 ‘ N . 1 ,r ,’v \ V,”/ V ™ ' ?'■ Z'Čf*V't ■ ' *“ J ’■ i Z>

NAUJIENOS, Chicago, 11). Trečiadienis, Vakaris 2, 1927

Pranešimai
NAUJIENOSE parduodami tikie- 

tai dėl C.hainpino operos, Vasario 
0; kas dar nori jų nusipirkti, tai 
galite gauti.—Box sėdynės ir kiti 
tikietai.

SLA. 36 kp. mėnesinis susirinkimas 
jvyks Seredoj, 2 dieną vasario (feb.) 
Chicagos Lietuvių Auditorium, 3133 
So. Halsted St., 8 vai. vak. Visi na
riui dalyvaukite susirinkime. Tai mu
sų yra pareiga lankvti susirinkimus.

—S. Deikus, sekr.

Susivienijimas Lietuvių Namų S’a- 
vininkų ant Bridgeporto laikys savo 
mėnesinj susirinkimą, trečiadieni, Va
sario 2, 1927, Chicagos IJetuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St. Susi
rinkimas prasidės 7:30 vai. vakare. 
VininYjrfhtkjiialonėkit susirinkti laiku. 
Randasi daug reikalų aptarimui.

—D. Gulbinas, rašt.

North Sidru Draugijų Sąryšio De
legatų mėnesinis susirinkimas jvyks 
Semloj, Vasario 2 d., 8 vai. vuk. Liuo- 
sybės svet., 1822 Wabansia Avė. Visi 
delegatai malonėkite j laikų pribūti, 
nes turim daug svarbių klausimų iš
rišti.—K. Czepuleviz, rašt.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pašel- 
pos Kliubas laikys savo mėnesini su
sirinkimą seredoj, Vasario ((Feb.) 2 
d., 7:30 vai. vak. J. Savicko svet. Visi 
nariai bukit laiku, nes yra daug svar
bių dalykų aptarti. Taipgi neprigulin- 
tys prie minėto kliubo esate kviečia
mi atsilankyti j šj susirinkimą. Insto- 
jimams jauniems vyrams iki 40 m. 
bus veltui.—Kliubas.

Keistučio Kliubo Dramos, Sky
riaus repeticijos veikalų “Teismas” 
ir “Važiuojam” įvyks vasario 2 d.. 
8 v. v., McKinley Purk svetainėj. 
Visi lošėjai būtinai atsilankyki! ant 
repeticijų, nes imi devynios dienos 
tiktai beliko iki lošimui. Prašau 
kreipti domės.—Režisierius.

SLA. 129tos kuopos susi rink i nuis 
jvyks Ketverge, 3čią d. vasario 7:30 
vai. vak. .1. Savicko svet. (buvusio 
Černausko), 1900 S. Union Avė. 
Visi nariai malonėkit atsilankyti, 
nes turime svarbiu reikalų. Gal ir 
svečias dalyvaus šiame susirinkime, 
“Tėvynės” Redaktorius pil. Vitai- 
tis.—Komitetaa.

PraneAimas 18-tos apielinkės lietu
viams. Norinti gauti “Naujienas” 
kasdie anksti iš ryto j savo namus, 
malonėkite duoti žinią “Naujienoms”, 
o “Naujienos’1" bus atnešamos j Jūsų 
namus apie 6 valandą ryto— mokėti 
už “Naujienas galėsite kas savaitė 
arba sykiu j mėnesi- Pranešimą pri
duodami pažymėkite pilną savo adre
są ir kur turi būti paliekamos “Nau
jienos”.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

MAN REIKALINGA
Keturių ar penkių gerų, Švarių 
vyrų, kurie gyvena Chicagoj ar
ba jos apielinkėj dvejus ar dau
giau metų. Pas mane darbas pil
ną laiką arba dalį laiko. AŠ pa
geidauju tokių vyrų kurie nori 
pasiekti ką nors ateičiai ir už
dirbti daug pinigų. Turi būti 
virš 
kit 
su

25 metu amžiaus. Atsišau- 
asmeniškai ir pasimatykit

F. A. SUNEGA
29 So. La Šalie St.

Room 346
Ofisas atdaras iki 8 vakaro

SALESMENŲ
Ir dalinam laikui darbininkų, pa
tyrimas nebūtinai reikalingas. 
Aš nurodysiu jums kaip uždirb
ti užtektinai pinigų. Išmokinsiu 
kaip ir dirbsiu sykiu su jumis. 
Pažinimas anglų kalbos nebūti
nas. Atsišaukit nuo 11 ryto iki 
3 po pietų, Panedėlyj, Utarnin- 
ke ir Seredoj ir klauskit

MANAGER
Foreign Language Department 

Room 660 
ist National* Bank Bldg.

31 So. Clark St.

REIKALINGAS virėjas— vyras 
dirbti naktimis restaurane. 1841 
S. Halsted SI.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Chandler Sedan, 

1924, 7 pasažierių, pilnai įrengtas, 
7 Balloon tajerai. Tiktai $350.

5011 South Campbell Avenue 
Klauskit po 6 vai. vakare.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME | MORTGEClAI-PASKOLOS
GRAŽUS VICTORIA 

FONOGRAFAS
Tikras bargenas, privers

tas parduoti už $29, su pilnu 
pasirinkimu rekordų, atsi
šaukit 1538 W. Chicago Av., 
1 fl.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, su namu arba 
arba mainysiu į lotą, 
ba garažą.

6734 So. Racine

be namo, 
namą ar-

Avė.

PARDAVIMUI pulruimis ar
ba mainysiu į lotą arba maši
ną.

4550 So. Kedz.ie Avė.
Tel. Hemlock 5939

Bungalow už $5,000
Nauja 4 kambarių mūrinė bu 

geru beizmentu bungalow, ran
dasi netoli Marųuette Parko, tik 
$500 Įmokėti, likusius kaip ren- 
dą.

2 pagyvenimy už $11,000

MOKYKLOS

$1,500 įmokėti, likusius ren- 
dobi išmokės. 4 ir 6 kambarių, 
ką tik pabaigtas budavoti. su 
pirmos klesos ištaisymais, mūri
nis namas, randasi 2 blokai nuo 
Marąuette Parko, šitas namas 
turit būt parduotas šią savaitę,

____________ ________________ 1 nes savininkas turi išvažiuoti į - 
PARDAVIMUI pigiai restau- [ Lietuvą, užimti jam paliktą ūkę. 

rantas, aplinkui yra daug dirb- Kas pirks namą, tam už dyką 
tuvių, biznis išdirbtas, arba mai- atiduos furničius ir troką. 
nysiu ant gero loto, geroj vie
toj. Yra svarbi priežastis, turiu 
greit parduoti. 11955 So. Halsted 
St., Tel. PullMan 4396.

Mainyk!
BEAUTY SHOP pardavimui, 

South West Side. Biznis gerai, j- 
rengtas ir daromas geras biznis. 
Parduodu iš priežasties ligos, pa
prastomis dienomis šaukit VVabash 
8871.

Savo namą, lotą, biznį, 
gičius arba farmą ant 2 storų 
ir 6 pagyvenimų biznio namą, 
vertas $20,000. šitas namas tū
li būt greitai parduotas, arba iš
mainytas. Kas duos geresnį pa-

PARDAVIMUI gera bučernė. Biz- siūlymą, to bus priimtas. Ne- 
praleiskit tokios progos. 

Street.

m oi

PARDAVIMUI cigarų, saldainių 
ir kitų mažmožių krautuvė. 2050 
W. Couller St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sern. Pigiai, kampinis biznis. Kreip
kitės* Naujienų Skyrius, 3210 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI saldainių ir viso* 
kių smulkmenų štorelis. Sergu. Pi
giai nupirksit. 3148 So. Auburn 
Avė.

J. SINKUS and 00,
6959 Sų. Halsted St.

3 STORAI, 12 flatų muro namas, 
kampas Halsted st., arti Garfleld 
blvil. Parduosiu pigiai arba mainy
siu ką kas turite. Kreipkitės 

W. J. PAUL, 
3236 W. 55th st. 

Tel. Republic 4170

pas

DVI LIETUVAITĖS
Mokina visokius šokius. Valandos 

nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo

j 2 iki 5 po pietų.
2128 f ”

7 iki 9. Nedėldieniais nuo

So. Halsted Street 
Pirmos lubos

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130

TIKRAS bargenas. Naujas 2 flatų 
namas, 30x125 pėdų lotas, 5-5 kam
barių, 3 karų garažas, $4,000 cash, 
kitus kaip rendą, augštos klesos apie-A 
linkėk Del smulkmenoj šaukit savi
ninką, Beverly 7780.

NAUJAS 2 augštų mūrinis namas,' 
4—4 kambarių, yra skiepas ir viškai, 
moderniškas, randasi p<le 47 Pi., 1 % 
bloko j vakarus nuo Western Avė. 
Parduosiu išmokėjimais . Savininkas 
ant vietos.

2422 W. 47th PI.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
PARDAVIMUI saliunas. Renda 

$60.00. Security nėra. Lysas 2 me
tams. 4 ruimai pagyvenimui. Taip
gi Barber Shop pardavimui pigiai. 
Priežastis—2 bizniai—vienas nega
liu užlaikyt. Atsišaukit greitai. 177 
\Vestern Avė., Bhie Island.

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

CHICAGOPranešimas Briirhton P«rko 
Lietuviams

Pranešu visiems Brighton Parko 
'ietuViams, kad aš aprūpinu šitos 
Tpielinkčs lietuvius “Naujienoms” 
kasdie anksti, išryto, pertat, kurio 
norite gauti “Naujienas” kaadie ryt
mečiais rer išnešiotoją, malonSkite - a
duoti man žinią žemiau pažymėtu, 
adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South j 
Pairfield Avė.. Tel. Prospect 1887. PARDUOSIU savo vargonus ir 

mažai pasidarbavo Vailokaitis, |___________________________ ■ - ' fonografą už $55, pasimatykit su.
•i x * • i -i xx* I " — "x.. j manim. 6136 S. Halsted st. 1 fl.Di.|susikrovęs turtus prie knksčio-l ........... .............— ..

įnių demokratų. Jam klerikalų Į I
I valdžia buvo davusi keletą m i-1 2 .Ti,. ... . v* i PAJIEŠKAU savo brolio Jono Bui-Ulonų litų be nuošimčių, nors I virio, kokia 10 metų kaip persisky- 
ukininkai negaudavę paskolos | rėm. Turiu svarbų reikalą, meldžiu 
nei cento. Sleževičiaus valdžia P<,ŽiS‘“n‘i Pr“neŠ‘
pareikalavusi grąžinti pinigus! PRANAS BUIVIDAS 
arba mokėti nuošimčius. Vai-1 University Avė.
...... ... .. . , I Champaign, III.h-kalciui padėjo šiam juodam I__________________________ i m., t . v ,-i .A
f’.>riu» vmn k.minii.N mnoLinin u. ... Tiktai užmokėkite išlaidasuai be \ įsa Kunigija, smetoninin-1 PAJIEŠKAU pusbrolio Antano , ę. ...
kai ir dvarininku vaikai susibu- ITamošiūno paeinančio iš Jurgelio- i atvežimo nuo musų IKI savo 
"o ausnrnose arija raiteliuose kai,.no’. Ces,kU vak’ J namų. AtSlŠailklt, 1538 W. ■y glisaruost <uua raiteliuose. | Pirmiau gyveno McKees Rock, Į . J1 . 1 -PI

Kalbėtojas pasmerkė ir tuos | Pa. Turiu svarbų reikalą. Meldžiu jj , CnlCagO AVe., 1 11.
mnmi vietinius k-rialiku vadus pati ar kltu! Paeisiančius suteik-1 musų vietinius KaiaiiKų vauus, p. jnan j0 ajresą. Juozas Kavaliaus- 
kurie bažnyčioj skelbia artimo Įkas, 4150 S. Arlesian Avė., Chicago,1 
meilę, o atsistoję svetainėj ra-l111- \
gina Lietuvos diktatorius šau- —-įr.rVii a ■ ir a ain a niii 
dyti demokratijos šalininkus SIŪLYMAI KAMBARIU 
t u kstančiais. Į------------ -------------------- —

“Lietuvių tauta nuo senų lai-1 KAMPINIAM naujam name, 6 
i . • ... _ . . |kambarių flatas, su vėliausios madosv.ų }ia laisves mėgėja H da“ I įtaisymais, karštu vandeniu apšildo- 
bartinių spaudėjų ji ilgai nepu-lmas. Randasi Brighton Parke. Ren- 
kęs”, užbaigė savo kalbą p. S. |da pi«i* _? ,. 1 | 4475 So. Talman Avė.
kodlS. I Lafayette 0455.

Prieš išsiskiriant vienas se-1 
nukas atsistojo ir sako: “Kadi 
tokios prakalbos butų kasdien, I 
aš jas lankyčiau. Skaudu man I 
matyti, kad tokius žmones kaip! 
Gr. K. Grinius su revolveriui

A. Jankauskas, pirm., E,.! Sekantis kalbėjo S. Kodis. Jis 
Šatkauskienė, vice-pirm., Baleč- pirmiausia priminė, kad denio- 
kienė, kasininkė, K. J. Semaškoj kratinės valdžios nuvertime ne- 
»ekr., P. Petraitienė, finansų 
sekr., M. Rngis, maršalka, 
A. Montvilas, organiz. Pramo
gų komisija išrinkta iš ponios 
Kenutienės, A. Vilio ir K. čepn- 
levičiaus.

Suvažiavime dalyvavo šie

p. V. Andrulis, p-ia J. Andrulie- 
nė, 335 kp. iždininkė ir organi
zatorė, p. M. Vaidyla, 36 
K. Kazanauskas, 335 kp.

— P. S. Rindokas,
— K. .J. Semaška,

«P-. p. 
t’inan-

pirm., 
sekr.

Chalapin and Company 
Dalyvauja J. Babrovičius 

“THE BARBER OF SEVILLE” 
Vienatinis Perstatymas 

NEDĖLIOJ, VASARIO 6 
2:30 vai. po pietų 

AUDITORIUM 
Kainos: $4.40, $6.60

Nauja Mady Knyga

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek 
viena moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turėtų šią knygą įsigyti. Jos 
kaina tik 10c.

Užsakiniams.
Rašykit i
NAUJIENOS PATTERN DEPTM

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
pusipirk typewriterj.

grąsina ir persekioja, kaip di
džiausi nusidėjėlį. — Report.

Vieša padėka

GROJIKUS pianas, biskj varto
tas, su 60 rolelių ir benčiumi, $75, 
turi būti cash. 29(8 Mil \vuukee. Avė.

; r <-----nr----- - •
PARDUOSIU grojiklį pianą, taip 

kaip naujas, už $85, su 75 Foteliais 
ir benčiumi, cash. Mr. Rudaitis, 

Hnlsted St.

PARDAVIMUI valymo ir dažymo 
šapa, randasi 6647 S. Mozart St. 
Gota priežastis pardavimui. Phonc 
Republic 0915.

fonografą už $55, 
; manim. 6136 S. Ha

ASMENŲ JIESKOJIMAI | TURIU parduoti savo $800 ver
tės grojiklį pianą, su benčiųm, ro- 
leliais ir kabinetu už $115. Pri
imsiu $50 cash ir po $10 j mėnesi. 
6136 S. Halsted st. 1 fl.

WURLITZER PIANAS 
DYKAI

PARDAVIMUI Igrosernė ir delica- 
ttessen. Geras ir senai, išdirbtas biz
nis. PaYsiduoda pigiai. Noriu par
duot kuogreičiausiai. 4539 W. Van 
Buren St. Tel. Van Buren 0733.

NAMAI-ZEME
Negirdėta Proga

PARDAVIMUI 7 ruimų Cattage. 
Ix)tas 50 pėdų platumo, elektra, mau
dynė, karštu vandeniu apšildomas. 
Kaina $4,400.00. Cash $500.00, liku- 1 
sius po $35.00 j mėnesį. Namas ran-! 
dasi prie 3610 S. Wallace St. Savinin
kas C. Valaitis, 3404 S. Morgan St.

JIESKO DARBO

PARDAVIMUI arba mai 
nymui labai geras biznis — 
hardware štoras, ant biz
niavęs gatvės, renda pigi,

- $75 su 4 ruimais.
4457 S. Talman Avė. 

Lafayette 0455.

JIEšRAU darbo į keptuvę už 
pirmarankį arba antrarankį prie 2979 Archer Avė. 
juodos ir baltos duonos ir kėk- 
sų. J. S.

4950 So. Wood Street
2-ros lubos iš fronto

KENDŽIŲ ir dejicattessen krautu
vė pardavimui. Parduosiu pigiai

PARDAVIMUII Ice Cream 
fikčeriai, 2244 W. 23rd PI.

i 1068.

parlor 
Canal

Pardavimui 1 akras 
mes, 5 kambarių puikus 
dinis namas, 2 karų gara
žas, barnė, vištininkas ir 27 
vištos. Reikia tiktai $1000 
įmokėti. Kas nori tyrame 
ore gyventi ir naudotis gam
tos grožybėmis, lai nepra
leidžia šios negirdėtos pro
gos. Kas nusipirks tų vietų, 
džiaugsis ir bus man dėkin
gas visų amžių. Namas ran
dasi 105th ir Homan Avė., 
Mt. Greenwood, III. Pasku
bėkite! Kas pirmesnis, tas 
tikrai laimės.

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

__ —j— ..............  . ................... ———

PARDAVIMUI 7 kambarių 
rezidencija arba tinkanti dėl 
dviejų šeimynų, 3 ir 4 kamba
rių, elektra, gasas, vanos; lotas 
50 pėdų per 125. Galima laiky
ti vištų, karvę ar ožkų. Pusė 
bloko nuo Archer Avė. ir 6 blo
kai nuo Kedzie Avė. Greitam 
pardavimui kaina $5,500; įmo
kėti $1,500.00.

' PRIVERSTAS pigiai parduoti sa- 
v vo rezidencijos lotą netoli Mar- 

ųuctte Parko, geriausioj vietoj. Su 
me- Kalit veikti. Turiu parduoti i 

10 dienų. $500 pigiau inarketo kai
nos. Atsakykit laišku. A. Andrick, i 
1928 Lowell Avė., Chicago, III.

TAISAU SENUS NAMUS
ĮVEDU NAMU APŠILDYMĄ
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kaifią taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kur) karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu namų apšildy- 
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

PARDAVIMUI 2 fintų namas po 
4 kamb., aukštu beismentu, vanos, 
elektra, gasas. Važiuoju Lietuvon 
—parduosiu pigiai. 4547 S. Marsh- 
field Ąve.

MORTGECIAI-PASKOLOS
BE NUOŠIMČIU

Duodame paskoląs nuo $100 iki 
$300 ant notų. Pinigus išmokame 
j 12 valandų. Vienatinis ofisas 
Šuur-vakarinėj dalyj miesto, ku
ris teikia paskolas tokiomis sąly
gomis. Pasinaudokit iš tos progos.

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Are. 

kampas Hamilton Avė.

SIMANO DAUKANTO Skoli
nimo ir Budavojimo Draugija 
(Spulka) skolina pinigus 
lengvų išlygų.

Ben. Kazanauskas, Rašt.

ant

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. M u a q

specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausis iš lietuvių, kur duoda 

nžganėdinimą. Įvcdam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik
menys, fikčerjus ir tt.
W. P. Stephan Electric Co. (not inc)

2522 So. Halsted St.. Chicago
Phone Victory 7452

Vynuogiy Sunka
Saldžios ir šviežios, galima pada
ryti greitai iš Guasti grynų Vyn
uogių Syrupų — receptai ant pa
reikalavimo.

Italian Vineyard Co.
400 W. Kinzie St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

-.............. • -— ------- -- -......
PARDAVIMUI Universal Combin- 

ation pečius 3-jų mėnesių vartotas. 
7301 So. Union Avė. Tel. Vincehnes 
4113.

Nors keliais žodžiais šiuomi 
noriu išreikšti mano gilią ir 
širdingą padėką visiems, kurie 
laike mano nelaimingos bylos 
suteikė man moralės ir miite-i rejkia patyrusių moterų dėl 
rialės paramos. JĮe.r^n' I sortavimo senų knygų ir maga-
du dėkingumu, žodžių. Teisin-I jnų Tjktaj patyrusioa tegu| at. 
g“, sakom“, kad d.augą pažm- Lišaukia CENTRAL PAPER 

U MktU1 de lT- m“'imn • STOCK CO., 2435 Elston Avė., Mano advokatai M. J. DevineL. , .ir W. G. Anderson apeliavo į Į um^°® 
aukščiausį valstijos teismų, Nu-1 a
ris dabar panaikino pirmojo! REIKIA merginų virs 16 me- 
teismo išneštąjį prieš mane p amžiaus lengvam darbui į ra- 
apkaltinimą. įkandu dirbtuvę. Proga išmokti

Tad dar sykį širdingai tam-1 pastovų amatą. Mes mokėsime 
stoms ačiū. IpiM algą nuo štukų darbui kol

Su gilia pagarba, mokinsitės. A. L. RANDALL
—Stasys Valančius. CO., 525 W. 76th St.

PARDAVIMUI bučerni ir groser- 
nė, arba mainysiu j mažą namą, lotą. 
Saukit: Boulevard M68.

GRAŽUS
MENDENHALL

PIANAS

Vertas $800, nesenai pirktas, 
iš priežasties mirties šeimynoj 
esu priverstas parduoti labai pi
giai. Pasimatykit su 

MR. WALKINSKI 
1588 W. Chicago 

1-mos lubos
Avė.

W. Haydon Bell
Ed. W. BakseViėius 

Manager 
4336 So. Kedzie Avenue

Te). Lafayette 8600

2247 W. 23rd Place,

CHICAGO, ILL.
Canal 3968

SERAI—BONAI
PARSIDUODA GARADŽIAUS 

biznis—85 karai. Randasi labai
goroj vietoj tarp didelių apartmen- 
tų. Arbai mainysiu ant 
loto.

Klauskit VIZBARAS,
3210 So. Halsted St.

MES PERKAME
namo ar «

Southwest Side — namas
NAUJAS marinis bungalow, 6 

kambarių, moderniškas, karštu van
deniu šildomas, su grindimis viš- 
kai, netoli* parko, gera tran.sporta- 
cija, savininkas parduos lengvais 
išmokėjimais. 6529 S. Fairfieid avė. 
Republic 4163.

Už $40 cash, $100 vertės Lietuvos 
Valdžios Bonus nuo patvirtintų le
galių savininkų.

Taipgi perkame Lenkijos Doleri
nius Bonus, Vokietijos ir Austri
jos banus.

Galit derėtis.

KAUFMAN STATE BANK
124 N. La Šalie St„ Chicago

PATARIU APLANKYTI
Big 4 Garage, nes ten patarnau
ja geriausia, taiso Automobilius 
ir baterijas, generatorius ir mo
torus, radiatoriuj taipgi suviri
na špižą geležį ir misingį ir at
lieka visokį darbą, šapa puikiai 
įrengta ir didelė, iš akmens, ge- 

(ležies ir stiklo. Malonėkit Lietu
siai aplankyt savo getą tautie
tį*

Savininkas MIKE JOCIS
154 Wooster Avė. Akron, O.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 

žyra naudingos.


