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Lietuvoj Dar 7 Pasmerkti SušaudytI

Keturi karo teismo pas
merkti Kaune, trįs Rokišky
Visi pasmerktieji kaltinami dėl 

komunistinės propagandos
KAUNAS, vas. 8. [2TA]. Be keturių jau pirmiau su

šaudytų komunistų Kaune, karo teismai dabar mirties 
bausmei pasmerkė dar septynis asmenis. Keturi jų pa
smerkti Kaune, o trys kiti — Rokišky.

Karo teismo pasmerkti Kaune yra šie: Adomauskas, 
mokytojas, ir Glovackis, studentas, abudu krikščionys, ir 
Chaim Vais ir Zalman Švarcberg, žydai, abudu kauniš
kio laikraščio “kliše Štime’’ spaustuvės darbininkai.

Rokišky pasmerktųjų yra vienas žydas ir du krikš
čionys.

Visi mirties bausmei pasmerktieji buvo kaltinami dėl 
komunizmo ir priešvalstybinės darbuotės.

Tie kruvini karo teismų nuosprendžiai Kaune pada
rė didelio sąjūdžio.

Neįsileidžia Lietuvon užsienio socialistų atstovų
BERLINAS, vas. 8. — Lietuvos valdžia už žynė už

sienio socialistų atstovams atvažiuoti į Lietuvą.

Anglija žaidžia ugnim Ki
nuose, sako MacDonald

Darbiečių vadas ragina valdžią 
urnai atnaujinti derybas su 
Kinais

LONDONAS, vas. 8. — Su 
didelėmis, kaip paprasta, cere
monijomis karalius Jurgis 
šiandie atidarė trečią dabarti
nio parlamento sesiją. Savo 
kalboj — kuri iš tikrųjų buvo 
m misterių kabineto pranešimas 
— karalius aiškino, kad buvę 
būtino reikalo siųsti į Kinus 
atitinkamas ginklo jėgas Britų 
reikalams ginti, bet kad Angli
ja trokštanti pašalinti visus ne
susipratimus, atnaujinti su
tartis teisingumo pamatais ii 
įsteigti su Kinais draugingus 
santykius.

Debatuose atstovų bute dėl 
karaliaus kalbos iš sosto, Ram- 
say MacDonald, darbiečių va
das ir buvęs ministeris pirmi
ninkas, pasakė, kad Britų val
džia, siųsdama ginkluotas jė
gas į Kinus, žaidžianti su ug
nim.

MacDonald graudeno valdžią 
tuojau atnaujinti derybas su 
Kinais ir sulaikyti savo jėgas 
nuo išsodinimo Kinų žemėj.

LOS ANGELES, Cal., vas. 8. 
— šį rytą čia ir apielinkėj bu
vo jaustas žemės drebėjimas.

^“NAUJIENŲ”
KONTESTAS-

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

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

Revoliucija Portugalijoje
Krašto sostinėj Lisabone e na 

kruvinos kautynės; Ameri
kos legacija apšaudyta

WASHINGTONAS, vas. 8.— 
Jungtinių Valstijų ministeris 
Portugalijai, p. Dcaring, pra
neša valstybės departamentui, 
kad situacija Lisabone esanti 
labai rimta ir kad ji veikiausia 
pasitęsianti dar keletą dienų. 
Ministeris buvęs priverstas ap
leisti legacija, nes besikaujan- 
čių pusių šūviai nuolatos kliu
dą legacijos ramus.

Britai siunčia karo laivus i 
Portugaliją

GIBRALTARAS, vas. 8. — 
Del kilusios Portugalijoj revo
liucijos Elitų vyriausybė įsakė 
trims savo karo laivams tuojau 
plaukti į Lisaboną ir Oporto 
britų interesams ginti atsitiki
me, jei jiems ten grėstų pavo
jus.

Revoliucininkai pilnai kontro
liuoją Lisaboną

BUENOS AIRES, Argentina, 
vas. 8. — La Nacion korespon
dentas Portugalijos sostinėj 
praneša, kad Lisabone verdanti 
revoliucija prieš gen. Carmona 
valdžią ir kad visur girdėt šau
ksmai: “Šalin diktatūrą!” “Te,- 
gyvuoja konstitucija!” Revoliu
cininkai visiškai kontroliuoją 
sostinę Lisaboną. Užsienio ir 
vidaus reikalų ministeriai esą 
suimti. Kur pasidėjęs diktato-i 
rius gen. Carmona, žinių nesą.

Mussolini užsigina pro
tektorato Albanijai
GENEVA, Šveicarija, vas. 8. 

— Italijos premjeras Mussoli- 
ni savo komunikate Tautų Są
jungai užsigina, kad Italija vi
sai nebandanti įsteigti savo 
protektorato Albanijai, kaip 
kad ją dėl to kaltinanti Jugo
slavija.

Calleso duktė išteka
MEKSIKOS MIESTAS, vas. 

8. — Respublikos prezidento 
Calleso duktė, Natalia, išteka 
už Carloso Herreros. Vestuvės 
įvyks vasario 19.

Sovietai politinius daro 
“kriminalistais”

Tuo bando pateisinti savo 
smurto žygius prieš SOCialiS- tH^

BERLINAS, vas. 8. — Rusų 
socialidemokratų partijos už
sienio atstovybe gavo praneši-
mą, kad iš Tobolsko kalėjimo, 
Sibire, buvo prievarta paimti 
politiniai kaliniai, socialistai 
Akselrodas ir Gurevičas, ir par
gabenti j Maskvą. Maskvoj 
sovietu vyriausybė staigu pa
reiškus jiems, kad ji,znebelai
kanti jų daugiau politiniais 
nusikaltėliais: ji laikanti juos 
kriminalistais, ir kaip tokius 
išsiunčianti j Soloveeko salas.

Tas pats nesenai atsitiko su 
socialistu revoliucionierium So- 
rokinu.

Aplamai pastaruoju • laiku vis 
dažniau atsitinka taip, kad so
vietų vyriausybė savo socialis
tinius priešus tyčia paskelbia 
“kriminaliniais nusikaltėliais”, 
idant tuo galėtų pa teisint i sa
vo smurtą ir danginti socialis
tus i Solovecką.

Fa rpt autinis Raudon a - 
sis Kryžius nori patirti 

politinių padėtį 
Solovecke

Ryšy su pranešimais apie 
baisią politinių kalinių padėtį 
Soloveeko salose, į kur sovietų 
valdžia iki šiol neleido nuvykti 
nė vienai užsienio komisijai, nė 
dagi iš komunistų susidedan
čiai, Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius kreipėsi dabar į sovie
tų valdžią prašydamas, kad 
jam leistų atlankyti Soloveeko 
salas ir ištirti vietoj politinių 
kelinių skundus. Prašyme pa
brėžiama, kad iki šiol dar nė 
viena valdžia nebuvo atsakius 
Tarptautiniam Raudonajam 
Kryžiui galimybės savo politi
nių kalinių padėtį ištirti.

Anglijoj greit busianti 
vėl darbininkų valdžia, 

sako Green
NEW HAVEN, Conn., vas. 

8. — Kalbėdamas Bijou teatre 
suruoštame mitinge, Amerikos 
Darbo Federacijos preziuentas 
William Green pranašavo, kad 
netrukus Anglijoj busianti vėl 
darbininkų valdžia.

South Dakota atsteigia 
mirties bausmę

> PIERRE, S. D., vas. 8. — 
Senatas priėmė atstovų buto 
bilių, kuriuo mirties bausmė už 
žmogžudyjbes South Dakotos 
valstijoj vėl atsteąpama.

Aldermanavimo laikas 
pailginama iki 4 metų

SPRINGFIELD, Ilk, vas. 8. 
— Astovų butas šiandie 128 
balsais prieš 0 priėmė bilių 
pailginti aldermanų tarnavimo 
terminą iš dvejų metų į ketve
rius. bet tik miestuose, turin
čiuose daugiau kaip 75,000 gy
ventojų. Bilius persiųsta sena
tui.

$150,000 gaisras
DANVILLE, III., vas. 8. — 

Praeitą naktį gaisras sunaikino 
Irvino rūbų krautuvę. Nuosto
liai siekia apie 150,000 dolerių.

SSSR pasmerkta 17 ko- 
munisty ištremti

Baudžiami už tai, kad jie pri
klausė opozicijai prieš Stali- 
rasa.

____________ __________ —• >

BERLINAS, vas. 8. — Sim- 
birske bolševikų teismas pa
smerkė ištremti septynioliką 
komunistų opozicininkų, tai yra 
komunistų, kurie ne visame 
kame sutinka su esančiais da
bar sovietų valdžioj vadais.

Penkiolika pasmerktųjų ta
po tuojau išdanginti j tolimas 
ir dykas Sibiro vietas, o kiti du 
uždaryti Simbirsko kalėjime.

Kapustinas, žinomas komu
nistų veikėjas Dono rajone, 
nuteistas taipjau kalėti.

Stresemannas Rivieroj; 
matysis su Mussoliniu
NICA, Francija, vas. 8. — 

J Rivieros rezortą Beaulieu at
vyko pasilsėti Vokietijos užsie
nio reikalu ministeris Strese
mannas. Beaulieu yra pusiau- 
kcly tarp Nicos ir Monte Karįo. 
Manoma, kad būdamas čia 
Stresemannas matysis su Itali
jos premjeru Mussoliniu.

Geležinkeliečiai laimėjo 
7'4 nuoš. priedo

WAS1UNGTONAS. vas. 8.— 
Ginčai tarp pietų rytų geležin
kelių kompanijų ir jų traukinių 
tarnautojų, grėsę pasibaigti di
deliu streiku, tapo šiandie išly
ginti.

Valdžios arbitracijos komisi
jos pastangomis geležinkelių 
kompanijos susitaikė su trau
kinių tarnautojų unijomis dėl 
naujos algų normos. Geležinke
lininkai gauna, pradedant nuo 
šio vasario 1 dienOs, 7 Vi nuoš. 
priedo prie dabartinių algų.

1,000 žmonių sužeista, 
du užmušta per mi

kado laidotuves
TOKIO, Japonija, vas. 8.

Paskiausiais policijos praneši
mais vakar per mikado Jošihito 
laidotuves, kurių procesijos 
žiūrėti buvo susirinkusios mil
žiniškos, apie pusantro miliono 
žmonių minios, du asmenys bu
vo mirtinai sutraiškyti, o arti 
1,000 žmonių sužeista.

150,000 Lenkų geležin
kelininkų grūmoja į 

streiku
VARŠUVA, vas. 8. — Apie 

150 tūkstančių Lenkų geležin
kelių ir telegrafo darbininkų 
pareikalavo 35 nupš. algos prie
do. Jei jų reikalavimas nebus 
priimtas, darbininkai grūmoja 
paskelbti streiką.

Chicagai ir apielinkei fedcra- 
inis Oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu, bet daug Šal- 
čiąvj; stiprus žiemių vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
taip 39n—43° F. v

šiandie saulė teka 6:55, lei
džiasi 5:14 valandą.

| Pacific and Atlantic Photo]
Benlah Graliam (Oakland 

Cal.) kuri yra 29 metų am
žiaus, o vienok jos duktė jau tu
ri lietu1:’’’] r.’.ėnccių vaiką.

Rusijos valstiečiai išsi
gandę laukia karo

Karo bijodami, urmu supirki
nėja druską, kurios jiems 
tesės dešimtmečiui

MASKVA, vas. 8. ~ Pskovo, 
Mogilevo ir Jaroslavo sričių val
stiečiai, įsitikinę, kad netrukus 
kilsiąs karas, ir to bijtykimi, 
ėmė urmu supirkinėti druską 
taip, kad tose dalyse druskos 
beveik nebegalima gaut.

Novgorodo gubernijos ūki
ninkai, atsimindami, kaip bega
lo brangi buvo druska per pra
eitą pilietinį karą, dabar prisi
pirko jos tiek, kad jiems tesės 
dešimčiai metų.

Rumanijos valstiečiai 
reikalauja atsteigt 

Karolio teises 
sostui

VIEN N A, Austrija, vas. 8.
Pranešimai iš Bucharesto 

sako, kad Rumanijos valstiečių 
partijos vadai ir nariai, ypatin
gai provincijoj, reikalauja būti
nai, kad kavaliuno Karolio tei
sės sostui, nors prieš metus 
laiko jis, priverstas, jų atsiža
dėjo, butų jam tuojau atsteig- 
tos, kol dar karalius Ferdinan
das tebėra gyvas.

Nikaraguos konserva
toriai vėl atėmė miestą

MAN AG U A, Nikaragua, va
sario 8. — Praneša, kad kon
servatorių prezidento Diazo jė
gos, Jungtinių Valstijų karo 
aeroplanams padedant, atėmu- 
sios vėl Crinandega miestą, ku
rį buvo liberalų prezidento Sa- 
casos kariuomenė paėmus. Da
lis miesto buvus sunaikinta 
gaisro, priešų bombardavimo 
pagimdyto.

į Montana už vaikų dar
bo reguliavimą

HELENA, Mont., vas. 8. — 
Montanos legislaturos senatas 

I šiandie 28 balsais prieš 21 pri
ėmė federalinės konstitucijos 
papildymo projektą vaikų dar
bui reguliuoti. Atstovų butas 
tą bilių buvo jau ankščiau pri
ėmęs.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III

Daug žmonių žuvo Rusų 
laivui paskendus

Del smarkių audrų Juodose jū
rėse daug kitų laivų taipjau 
mikentfjo

BUCHARESTAS, Rumanija, 
vas. 8. — Praneša, kad Juodo
siose jūrėse paskendęs Rusų 

'garlaivis Batiušiov ir kad jo 
'įgulos žmonės ir keturios de
šimtys pasažierių prigėrę.

Del smarkių audrų, sako, 
nukentėjo taipjau daug kitų 
laivų.

Netoli nuo Kpstendži pasken
do Rumanijos prekių laivas 
Braila, o Graikų garlaivis Kreia 
paskendo kelionėje į Konstan
tinopolį. Kiek pastarųjų laivų 
žmonių žuvo, pranešimai nesa
ko.

Berlino Tageblatto re
daktorius pasmerk

tas kalėti
BERLINAS, vas. 8. — D r. 

Lippert, Lerliniškio “Tageblatt” 
redaktorius, kurs viename savo 
straipsnių buvo parašęs, kad 
WaltOr Rathenau buvęs išdavi
kas ir norėjęs Vokietiją ati
duoti į bolševikų rankas, tapc 
teismo nubaustas trimis mėne
siais kalėjimo.

[Rathenau.buvęs Vokietijos 
užsienių reikalų ministeris, bu
vo 1922 m. birželio 24 d. mo- 
naręhistų sąmokslininkų Berli- 
ne užmuštas.]

Kautynės per rinkimus 
Sovietijoj

MASKVA, vas. 8. — Per rin
kimus netoli nuo Samaros įvy
ko riaušių. Naujai išrinktas 
r^iestelio sovieto sekretorius 
buvo užmuštas, o trys kiti val
dininkai sužeisti.

Netoli nuo Baku, Azerbeidža- 
ne, įvyko smarkios muštynės 
tarp neturinčių teisės balsuoti 
“kulakų” (“buožių“) ir kitų 
valstiečių. Vienas asmuo buvo 
užmuštas, daug sužeistų.

gyveno 122 metus
KEY WEST, Fla., vas. 8. -~ 

Šiandie čia mirė Michael Cul- 
mer — seniausias, kaip mano
ma, Jungtinėse Valstijose žmo
gus. Jis buvo 122* metų am
žiaus. • s

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

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:
AUŠROS.KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

Iš Kauno į Varnius ištrems 
i ■ 50 asmeny ..

KAUNAS, sausio 15 [E]. -L 
Šiomis dienomis Varniuose bus 
Atalu tinai pabaigti rengiam^ 
koncentracijos stovyklos <lar- 

bai. J stovyklą bus išsiunčiami 
asmenys: už priešvalstybinį 
veikimą, melagingų ir prama
nytų gandų skleidimą, ginklų 
neregistravimą ir šiaip visuo
menės rimčiai ir esamai tvar
kai pavojingi asmenys. Kauno 
karo komendantūros žiniomis, 
iki šiol nuspręsta išsiųsti iš 
Kauno iki 50 asmenų. Pirmoji 
partija netrukus bus išsiunčia
ma.

Numatomi Lietuvos diplo
matų pakeitimai

Kauno oficiozas “Lietuva”* 
praneša, kad “diplomatinėse 
sferose kalbama apie kai ku
rias atmainas musų diplomatų 
tarpe. Kalbama, kad busiąs at
kauktas atstovas Vašingtone 
p. K. Bizauskas ir paskirtas 
arba Londonan arba Rygon. 
Atstovu Vašingtonan numato
mas Klaipėdos uosto direkci
jos pirmininkas p. T. Jaruše
vičius. Dabartinis atstovas 
Londone p. Galvanauskas nu- 
inatomas į Klaipėdos uosto di
rekciją.’1

Lietuvos žydų suva
žiavimai

KAUNAS, sausio 15. — Va
sario mėn. 22, 23 ir 24 d. d. 
įvyksta Kaune Lietuvos žydų 
Ūkininkų generalinis suvažia
vimas (žydų žemės Ūkio Kre
dito Draugijos Lietuvoje stei
giamasis susirinkimas, įstatai 
jau įregistruoti). Kartu įvyksta 
2-ras metinis Lietuvos Žydų 
žemės Ūkininkų Sąjungos sky
rių atstovų visuotinas suvažia
vimas.

Lietuvos gen. konsulu 
Amerikoj paliekamas ir 

I toliau Rabinavičius
KĄUNAS, vas. 8. [ŽTA].— 

Vienas aukštas valdininkas pa
sikalbėjime su Žydų Telegrafo 
agentūros atstovu pasakė, kad 
Lietuvos užsienio ministerija 
nutarus palikti Henriką Rabi- 
navičių ir toliau Lietuvos ge- 
neraliu konsulu Amerikoj.
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SEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo ISABELLE KAY

l ietuvė fcciminmfcė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pageuuimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

KORESPONDENCIJOS

RODYKLE
\ irimo Receptas

Daugybl žmonių susimaišo 
nodami skirtumo tarp 
(baronkų ir “crullerių 
Doughnutai paprastai 
o crclleriai 
supinti, 
labai skanus 
nariui. Pabondykit 
tą, ir duokit juos 
Crullers labai lengva 
sai mažai kainuoja.

Crullers (Grūzdai)
puoduki sviesto 

puodukas cukraus
Tryniai 2 kiaušinių 
4 puodukai miltų 
’t šaukštuko tarkuoto nutmeg 
3’a šoukštuko kepamo pauderio 
1 puodukas pieno 
Miltinio cukraus ir sinamonų
Sutarpyk sviestą, dadėk cukrų 

lengva, paskui kiaušinių trynius 
rai suplaktus, ir baltymus 
j putas. Sumaišyk miltus 
ir kepamą pauderj: dadėk pamoinon 
su pienu į pirmesni mišinį; išversk 
ant miltuotos lentos, suvoliok plonai, 
ir supiaustyk i Šmotus trijų colių il
gio ir dvieju pločio"; » padaryk ketu
rias po colį ilgio skyles skersai. Per 

dėk i

nezi- 
dougrnutų” 
(gruzdžių).

yra su skyle, 
daroma susukti arba 

Namie daryti erų Bers bus 
kickviesam šeimynos 

sekantį recep- 
prie pusryčių, 
padaryti, ir vi-

ge
li plaktus 
nutmegą

colį ilgio skyles skersai, 
priversk i mazgus, ir su 

Verdančius gilius taukus.
Viriuve* Patarimai

Į kokį indą 
s neduos syru- 

pui bėgti per kraštus uiverdant.
Jeigu jūsų virtuvės sinka labai su

sitepus, naudok oxalic acid soliuciją. 
Tas prašalins visus plėtmus.

Jeigu jums reiktų patsry miltų ir 
jų po ranka neturėtumėt, galima jų 
lengvai pasidaryti sumaišant keturis 
puodukus paprastų miltų su 
puoduku krakmolo.

Pirm pilant syrupa 
taukuok jo vidų. T

18

vienu

No. 70
gali- 
van-

Sidabrinius daiktus lengvai 
manuvalyti sudėjus j karštų 
denį šaukštukų druskos ir kepamo 
pauderio.

Atnaujinimui nublankusio karpeto 
spalvų, mazgok su vandeniu 
reikia įdėti biskj ammonijos 
koa. Trink šepečiu.

Grožės Patarimai

kurin
ir (Irua-

lengvai 
minkšti,

Ar jūsų dantų smegenys 
paleidžia kraujų? Ar jie 
skausmingi ir išblyškusios 
Ar turit burnoj blogų skonj. Ar 
dantys atplaukti juodumu prie sme
genų ir po jais? Gal būt jus turit 
rukštj burnoj ir filmą ant dantų ku
ri surenka ligų perus ir sunaikina 
spalvą, 
naudojamas dantų 
lė) pataisys daugel 
mų, nes valytojai turi 
lios naiknia actus burnoj 
nuo dantų plėves. Turit 
dentistą dusyk per metus, 
rūpesčiai dėl dantų turi 
Protinga yra atminti jog 
tys reiškia gerą sveikatą.

Apatiški Sveikata

ligU
Patirsit jog geras abelnai 

valytojas (koše- 
dantų negeru- 

medegas ku- 
ir nuima 

nueit pas 
ir jūsų 
pranykt. 

dan-geri

knyga 
buvus 
kalba-

Pirm 
smeigk 
lengvia 
skils.

kalimo vinį į medi, 
ją per muilą. Pamatysi 
i bus įkalti ir medi

kad 
neper-

Galimas daiktas kad jeigu 
Elena Stebuklų Žemėj butų 
parašyta šiandien, joj butų 
ma apie “Daržoves ir Vitaminus“ 
kaip ir apie .“čeverykus ir alivus ir 
klijuojamą vašką” 
pustai ir karaliai' 
sakoj ir dauguma 
tume tą faktą kad kopūstai 
maistas visai tinkamas kaip 
liams taip ir prastuoliams, 
tai kada produktas 
ar tai agal mados ar pagal sveika
tos reikalavimo, jo kaina pakįla. 
Ant laimės taip neatsitinka su dar
žovėmis ir vaisiais, ir suradimas 
kad juose yra didžiausias šaltinis 
vitaminų nepadidino jų kainų. Pa
sirinkit vaisius ir daržoves kurios- 
yra sezone. Jeigu jų kada yra ma
žai tas nepadidina jų maistingumo 
vertės. Žemuogės birželyje yra taip 
pat geros jums kaip ir sausyje — ir 
turi geresnj skonj.

Be abejo, “ko- 
vis butų toj pa
mušų apvertin- 

yra 
kara- 

Papras- 
lieka populiarus,

Kuomct kūdikis verkia ir skausmo 
kankinamas spardosi savo mažiomis

VELTUI! VELTUI! I
Pareikalaukite veltui <!uo- I 

dainos pavyidinės bonkutės I 
BAMBINO. Mea norime, 
kad jų* Ubandytumct jj!
F. AD. RTCHTF.R & CO.

Berry & So. 5th St*. 
Brooklyn, N. Y.

———■ I ■■   

Geriausss Kūdikiams

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio 
gali būti 
tingesnio.

viduriuose ir skilvyje ne- 
nicko geresnio ir pagel-

35c. vaistinėse,

SVEIKATA TA! TURTAS IR LAIME
Per ilgą laiką aš sirgau ir tik buvau suvargęs, nuslabęs, kad 

net ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau 
ir išmokėdavau, ir buvau pristygęs vilties, 
kad bepasveiksiu.

Mane kankino vidurių nedirbiinas pilvelio 
nuslabnėjimas, skilvio nemalimas ir nervai; 
kandėdavo galva, 

t. u 
mus

M

tai visą daktarams
i

skilvio nemalimas ir 
krutinę, strėnas ir t.

•turėjau apetito ir neskanius atsirugi- 
abelnai buvau visai suvargęs.

itydumas, kad niekur negaunu pagel- 
čmiau tyrinėti pats. Ir man tiek pusi- 
surasti vaistus, vardu SALUTES B1T- 

TERIS VYNAS ir į 6 mėnesius palikau svei
ka* 
visuomenei; taipgi yra tūkstančiai 
pasveikę nuo SALUTES B1TTERIO 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie tik

kč

tvirtas, ir dabar čionai aš pasirodau 
žmonių 
VYNO Dabar Pirmiau
norite būti sveiki ir tvirti, tai 

naudokite SALUTES BITTERI ir jfims suteiks sveikatą, sudrutins 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skaudėjimą ir abel
nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir 
tvirtumą įaumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ- 
enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jj gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 
aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bunka $1.00, 12 bonkų 
$9.00. Siunčiant j kitus miestus už. vieną bonką $1.25, o už 12 bon
kų $11.00.

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufaeturing Co. Taipgi norė
dami greit aplaikyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusi
me <lel tamstų reikalaujamų gyduolių.

PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo kntrašą ir adiVsuo- 
kit taip:

SALUTES MANUFACTURING CO.
616 W. 31st St., (’hieago, III., Tel. Boulevard 7351

• * * Lengvina skausmą 
Nieką.’ nesuteikia tokios 
malonins pagalbos kaip 
originali-* Haume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Originales 
Francuziikas

BAUMF SENGUĖ

SIUSKIT PEK

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

So. Bend, Ind.
Protestas prie# Lietuvos 

fašizmą

Kadangi Lietuvos fašistai nu
vertė valdžių ginklo pagelba ir 
užkorė didžiumai žmonių gru
peles grobikų fašistinę diktatū
rų ir paskelbė visoj šaly, baltų- 
jį terorų;

Kadangi nespėjo fašistai už
imti valdžių ir jau sugrudo tū
kstančius nekaltų1 darbininkų j 
kalėjimus, uždarė visaš prof. 
sųjungas, konfiskavo jų turtų 
ir uždarė visus laikraščius, ku
rie tik eina prieš fašizmų ir 
visi pažangieji darbininkai su
grusti į kalėjimus;

Kadangti keilu.ri jkomunistai 
sušaudyti ir šimtai laukia su- 
šaudimo;

Kadangi užviešpalavimas fa
šizmo reiškia nelaisvę, terorų 
Lietuvos visuomenei ir biednuo- 
menai,

'Lodei mes, South Bend, Ind., 
lietuviai susirinkę į masinį mi
tingą sausio 16 d., darbininkų 
svetainėj, 1216 W. Colfax Avė., 
reiškiame grieštų protestą Lie
tuvos fašistams ir sakome:

Tuojau turi pasitraukti fašis- 
tai-teroristai nuo valdžios vai
ro ir turi būti grąžinta laisvė 
Lietuvos žmonėms išsirinkti 
tokią valdžią, kokia jiem tinka;

Tuojaus turi būti paliuosuoti 
vfsi politiniai kaliniai;

Tuojau turi būti grąžinta su
sirinkimų, organizavimosi, žo
džio ir spaudos laisvė visiems 
Lietuvos darbininkams;

Kad fašistai turi būti tinka
mai nubausti.

Mes pareiškiame, kad vėsimo 
kovų tol, kol nebus nušluota 
fašizmas nuo Lietuvos visuo
menės kūno. Mes duosime me
džiaginę ir moralę paramų 
tiems, kurie tik kovos prieš fa
šizmą.

šalin fašizmas iuio darbo 
žmonių sprando!

ši rezoliucija likosi venbal
siai priimta ir nutarta pasiųsti 
Lietuvos atstovybei Amerikoj, 
Lietuvos valdžiai, Amerikos ir 
Lietuvos spaudai.

Susirinkimo pirmininkas, 
Jonas P. Yakutis.

Cambridge, Mass.
Protestas prieš Lietuvos 

smurtininkus

Kadangi gruodžio 17 d., 1926 
m., ginkluota klerikalinių fašis
tų ir karininkų gauja nakties 
melu užpuolė prezidentą, mi- 
nisterius ir Seimą ir smurtu 
nuvertė teisėtų Lietuvos val
džia;

Kadangi tie krikščionių de
mokratų ir tautininkų sukurs
tyti smurtininkai suėmė šim
tus darbininkų, uždarė laikraš
čius, sutrempė darbininkų or
ganizacijas, pasigrobė jų iždus 
ir pasiskelebė save nsant “nau
ja Lietuvos valdžia”;

Kadangi jie įvedė krašte dik
tatūrų ir dabar žada pakeisti 
respublikos konstituciją taip, 
kad jie galėtų yaldyti kraštą 
prieš žmonių valių, tai

Tebūnie nutarta, kad Cam
bridge, Mass., . Lietuvos Sūnų 
Draugyste, skaičium 300 narių, 
avo metiniam susirinkime sau

sio 7 d., 1927 m., kelia griež
čiausi protestą prieš fašistus ir 
jų begėdiškų smurtą; ir taip 
pat

'Tebūnie nutarta, kad šis su
sirinkimas pareiškia, jogei 
Smetona, Voldemaras ir jų sėb
rai yra ne Lietuvos teisėta 
valdžia, bet besųžiniški uzurpa
toriai, sulaužę savo priesaiką 
ir sumynę krašto įstatymus; ir, 
pagaliau

Tebūnie nutarta, jogei šis su
sirinkimas reikalauja, kad tuo
jau butų sugrąžinta laisvė ne
kaltai suareštuotiems žmonėms 
darbininkų organizacijoms irat- 
steigta konstitucinė tvarka Lie-

NAUJIENOS, Chicagd, III.

Karalienė žymiausių cigaretų . . .kurie pageidauja 
ko nors geresnio cigaretuose.

laujame sugrąžinti buvusią 
žmonių rinktų valdžią.

Mes nepripažystame ir nepri- 
pažinsime fašistines valdžios 
Lietuvoje ir prisižadame viso
kiais budais kovoti prieš fašis
tinį elementą Lietuvoje;

Prižadame materialiai ir mo
raliai remti Lietuvos liaudj 
jos kovoje prieš dvarininkus, 
prieš 'kunigiją ir visus Bomos- 
Lenkijos imperialistų agentus, 
prieš fašistini Smetoną-Volde*- 
marą ir visus kilus.

šalin kruvinieji Bomos-Len- 
kijos agentai!

Lai gyvuoja 
dies kova prieš 
šizmą.

o^a.mer,
LIETUVON

KLAIPĖDA V
Tai Logiškas Kelias 

Sekanti Išplaukimai:

Estonia 1 d. Kovo 
Lituania 26 d. Kovo 
Estonia 16 d. Balandžio

Žiniom Kreipkitės j Vietos 
Agentus ąr j bendrovę:

B.A.L. 120 N. LaSallc St | 
Chicago

312 Second Avc. 
S. Minneapolis, Minn.

* i n n i ■ i m nnirT cT
Lietuvos lian- 

kunigiją ir fa-

tuvoje. Kol šitie reika 1 vilnai 
nebus išpildyti, Amerikos lietu
viai neduos jokios parartos Lie
tuvos valdžiai!

Šitos rezoliucijos kopijos nu
tarta paskelbti spaudoj ir taip 
pal pasiųsti Lietuvos pasiunti
nybei Washingtone 
nai, Valdemarui ir 
i Kauną.

dižiai, taipgi Lietuvos ir Ame
rikos lietuvių spaudai.

Mitingo pirmininkas
Vladas Jakubonis.

Prez. K. Sobutis
Sekr. K. Ramanauskas,
Kas. P. Pliuščika^.

Stulginskui

Pirm. V. I. Radville 
Sekr. J. Beliauskas.

Gary, Ind.
Gary, Ind. yra naujas mies

tas, didžiausia plieno išdirbys- 
tė pasauly. Darbai eina ge
rinus negu kur kitur. Didisis 
plieno fabrikas dirba 70%, o 
kiti, kaip paipų, blekių ir tiltų 
išdirbystės ir kiti mažesni fab
rikėliai dirba 100'?. Žinoma, 
darbų galima gauti, bet nevisai 
lengva, nes iš kitur daug žmo
nių privažiuoja.

Lietuvių čia gyvena nemažas 
būrelis, betgi darbininkiškas 
judėjimas yra veik visiškai už- 
iniręs. Daugiausia čia atsižy
mi tautiečiai, nes jų yra di-

Kadangi visur lietuviai darbi
ninkai pradėjo protestuoti prieš 
Liptų vos valdžią, už jos žiaurius 
pasiilgimus, taipgi ir Gary Lie
tuvių Darbininkų Pašelpinė 
draugystė bendrai susitarus su 
SLA. 242 ir 281 kuopomis ir 
ALDLD 123 kuopa, surengė 
masinį mitingą ir išnešė rezo
liuciją prieš Lietuvos smurti
ninkus.

Mitingas įvyko sausio 16 d., 
1927 m., Vokiečių svetainėj, 
1625 W. 12th Avė., 2 vai. po 
pietų. Kalbėjo Dr. Palevičius ir 
Andriulis. Kalbėtojai kalbėjo 
apie “dabartinį padėjimą Lietu
vos”. Publikos buvo pusėtinas 
skaičius. Po prakalbų buvo ren
kamos aukos dėl politinių ka
linių. Surinkta $24.11. Pini
gai tapo pasiųsti K. Petrikienei, 
Brooklyif, N. Y. Paskui Andriu
lis paskaitė rezoliuciją, kurią 
vienbalsiai

Kadangi

priėmė.
Rezoliucija

Lietuvos fašistai- 
ginklu nuvertė val

džią ir įvedė Lietuvoj žiaurų 
terorą;

Kadangi tokiais pasielgimais 
jie sumynė Lietuvos konstitu
ciją ir žmonių teises ir laisvę, 
uždėdami savo teroristinę val-

Kadangi šilokis žygis yra la
bai pavojingas Lietuvos nepri
klausomybei ir daro blėdj vidu
jiniam ir išlaukiniam šalies gy
venimui;

Todėl mes, Gary, Indiana, lie
tuviai, masiniame mitinge, 
Šauktame Liet. Darbininkų 
šelpinės Draugystės, SLA.
•r 284 kupų ir ALDLD 
kuopos Vokiečių svetainėj, 1625 
W. 15 th Avė., sausio 16 d., 
1927' m.

a) Griežtai smerkiame smur
tininkus ir jų biaurius žygius, 
kurie vien blogą teneša Lietu
vos liaudžiai;

b) Nepripažystam naujai su
darytos valdžios teisėta Lietu
vos valdžia, nes ji pati save 
užsidėjo visai nesiskaitydama 
r.u Lietuvos žmonių norais ir 
jų valia;

e) Beikalujanie, kad fašistai- 
klerikalai pasitrauktų ir leistų 
Lietuvos žmonėms pasistatyti 
tokią valdžią, kurią jie matys 
tinkamiausią.

Nutarta kopijos šios rezoliu
cijos siusti smurtininkų val-

sil-
Pa-

Waterbury, Conn
\Vaterburio Lietuvių šviesos 

Draugija laikytame susirinki
me sausio 2 d., “Venta” Hali, 
nutarė išnešti šią protesto re
zoliuciją,

Kadangi Lietuvoje užviešpa
tavo fašizmas, Lietuvos darbi
ninkai ir abelnai visa biednuo- 
menė baisiausiai persekiojama 
ir žudoma, jų vadai keturi jau 
sušaudyti tik už kelių minučių 
po teismo nuosprendžio ir 150 
žmonių gresia mirtis (?); šimtai 
šuareštuotų ir areštuojama kas
dien be jokios atodairos, visus 
progresyvės organizacijos išnai
kinamos; visos politinės tei
sės sumindžiotos po fašistų ko
jomis;

Todėl mes Waterburio Lie
tuvių šviesos Draugija (pašel- 
pinė)
kius klerikalinius Lietuvos fa
šistų darbus ir

G ARGALIOKIT SU ASPiRIN
SKAUDAMĄ GERKIĘ

Taipgi Užtikrina Greitą ir Gerą 
Pagelbą nuo Tonsiiitis

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.

griežtai pasmerkiame to-

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkiniij reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

griežtai reika-

GROŽES-EKONOMIJOS
* PAVYZDIS

Musų namuose yra sujungti du svarbiausi dalykai 
Real Estate: grožė ir ekonomija. Namai yra labai 
gražus, pigus,, talpus, drūti ir lengvais išmokėjimais. 
Čia taipgi yra gera transportacija, daugiausia dar
bų ir gera proga uždirbti pinigus.

Tik įsivaizelinkit:

įmokėti $2,500

4 augstų muro namas 
$23,500

2 augstų muro namas 
$12,650

Įmokėti $1,500

Muro Bungalovv $7,500 
įmokėti $350

Mes suteikiam geriausį patarnavimą, teisingą! pa
darome pardavimo kontraktus ir aktus ir duodame 
visišką apsaugą investuotiems pinigams. Ateikit ir 
persi tikrinkit!

W. HAYDEN BELL -
Ed. W. Bakševičius, Vedėjas

4336 So. Kedzie Avė. Tel. Lafayette 8600

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

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

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

f Išgirsk Gulbransen pas

Jos. F. Sudrik
Pianų Krautuvė

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

DR. W.
Y(JSZKIEWICZ, 

D. C. D. O.
Musų gydymo būdas tiktai na- 

turalis (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmų, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepe
nų, inkstų, gerklės, nosies, akių, 
ausų ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Brunswck 3164
Valandos nuo 9 r’ to iki 12 dieną, 

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

K$ reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagaliok, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiaine, 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- 
iuntimu 75 centai.

NAUJIENOS 
U39 S* Halsted St.m.
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Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Musų Kontesto Veikėjai

h nutęsto Honuratų Komisija:
ANTANAS O1AEVSKIS, 
SOPIU E KRASAUSKIENE 
DR. STEPONAS B1EŽIS.

Kontesto Numeratorius: 
ANTANAS RIPKEVIČIUS.

Kontesto Vigilijos: 
JONAS JANKUS.

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

“NAUJIENŲ“ draugų, “NAUJIENŲ“ skaitytojų yra 
būtina pareiga duoti visų galimų paramų šiems kontstan- 
tains, kad jų darbas butų pilnai sėkmingas, kaipo jiems 
patiems laimėjimui didžiausių dovanų, taip ir “NAUJIE
NOMS”, kurios šitų kontestų nori padaryti vienų iš sėk
mingiausių Amerikos lietuvių laikraštijos istorijoje.

5?
Juozas Norkus

štai yra didžiausis sargas ir 
viso Weslvillės miesto finan
sų globėjas (iždininkas) — p. 
Norkus. Jis per daugeli melų 
j ui tarnauja We3tvillės tarybo
je. Per jo rankas eina visi pini
giniai miesto reikalai. Garbė 
lietuviams, kad jie turi darbš
tų ir teisingą žmogų, kuris ata
tinkamai tarnauja piliečiams.

gryžo Amerikon j savo (s< ną 
darbą, i požemj kasti anglies. 
Jam nors Lietuva ir patiko, te- 
čiinis jis buvo pamylės šj kraš
tą, o ypačiai tą vietų, kurioje 
nuo seniau buvo apsigyvenęs — 
lai yra Peoria. Gryžęs i Peoria 
vėl ėmęs darbo platinimo “Nau
jienų”, o “Naujienoms’’ paskel
bus kontestą, skubiai pasižadė
jo darbuotis “Naujienoms”. Nė
ra abejonės, kad Peorios lietu
viai šiame konteste rems p. 
Košj, kad jis laimėtų, kuodi- 
džiausia dovana šiame k nutęs
to. Tai Ims tinkamas atlygini
mas už jo praeities darbavimąsi 
laiku Peorios lietuvių.

“DIAMOND DAZYVES” 
NUDAŽO RUDUS NAUJAI

Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

BUTKUS JONAS, Roseland, III.

DIAMONTAS JONAS, Melrose Park, III. 
DUBICKAS PIJUS, Chicago, III.

•; i linksminimo Kliube. 
kitose draugijose per daugelį 
metų. Jei ne p. Norkus, West- 
villč butų kaip ir kiti miestai, 

amerikonu valdomi. \Vestvi- 
•ičj mayoras lietuvis; kasi- 
ųinkf.s — lietuvis; Justice oi 
t be Peace lietuvis; raštini n- 
k is — lietuvis, net ir policijos 
mse lietuviška.

STASYS, Detroit, Mich.

Chicago, III.

IZB1CK1S JURUI

KOLAS VIKTORIJA, Indiana Harbor, Ind.

WM., Peoria, III.

LUCAS GEO., Chicago, III.
LUKOŠEVIČIUS F., Cicero, III.

MANKUS HTLLIAM, Chicago, III.
MARTIN - MARCINKEVIČIUS JONAS, Kenosha. Wis.

MARTIN KAITĖ H ATTIK, Chicago, III.

MAŽEIKA JONAS P., Chicago, III. 
MILLER POVILAS, Chicago, III.

MITCHELL JUOZAS, Waukegan, III.

NORBUTAS THOMAS, Chicago, III, 
NORKUS JUOZAS, Westville, III. 
OBECUNAS WILLIAM, Chicago, III. 
PATRACK ANNETTE, East Chicago. Ind.

POCIUS KAZYS, West Pullman, UI. 
PONELIS JUOZAS, Chicago, III, 
PURONAS ELEONORA, Aurora, III. 
REKAŠIS JUOZAS K., Chicago, III. 
RIMKUS JOE J., Irons, Mich. 
RUDINSKAS A., Chicago, III. 
RUDIENĖ ONA, Chicago, III. 
SABALIAUSKAS VINCAS, Chicago, III. 
SAKALAUSKIENĖ IZABELĖ, Chicago, III. 
SAUSERIS PRANAS, Philadelphia, Pa. 
SM ĮGELS A. M., Cleveland, Ohio. 
SKRABULIS KAZYS J., Kevvanee, 111. 
SLEGER1S STANLEY M., Chicago, Ilk 
STALMOKAS K., Chicago, UI.
STANES M. J., West Frankfort, III. 
STULPINIENĖ BARBORA, Chicago, III. 
SVERECK1S JONAS, So. Chicago, III. 
ŠERELIENĖ REGINA, Chicago, III. 
ŠIMONAUSKAITĖ NELLY, Chicago, III. 
ŠITUL1S MARY, Chicago, III. 
TAFTAS JUZEFĄ, Gary, Ind. 
TALASKA ALEKAS, Chicago, III. 
TA R VID J., Chicago, III.
UKTVEPvIS JUOZAS, Chicago, UI. 
URNEŽIS K. G., Chicago, III. 
UVICK AdNES, Chicago, III.

VALASKAS MYKOLAS G., Kensington, UI. 
VAINAUSKAS POVILAS, Chicago, III. 
VILIENĖ ONA, Chicago, III.
VILLIS ANTANAS, Roseland, 11). 
VISBARAS ANTANAS, Chicago, Ilk 
VOVERIS ANTANAS, Cicero, III. 
WILLIAMS VIKTORIJA, Chicago, UI. 
VIRBILA IGNAS, Chicago, III.
ZABELSKIS MARIJONA, Mt. Greenwood, III. 
ŽUKAUSKAS STASYS, Wilkes fiarre, Pa.

X

Yards 4961

Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillaa
AKIJŠERKA

3252 So. Halsted St.

Mrs. ^ICHNItVICZ-VIDIKIENE
AKUSERKA

Jlotei y u

8 vakaro. Kitu lai

ku nagai t> u t u r t j,

Viršuje
.-tato

ir mergi

nos «O

reikalais nuo 12 iki

U ni veria!
Banį

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvėn 

Tel. Yards 1119

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus nu
roti y m u s, 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 
L ne kitokios rūšies — ir pa
sakykit aptiekoriui ar materio- 
las kurį norit dažyti yra vilno
mis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas.

Pranas Andrijauskas

Patyrusi gydytoja ir akušėiS 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

._______ _ ____________________________ f

P-as Norkus yra pasiturintis 
žmogus, turi savo name didelę 
krautuvę. lis'yra naujienietis 
ir pasižadėjo visiems \Veslvi
lius, Georgrtosvn ir Danvillės-,

vienas kontesto stulų: 
Vyras, kuris yra apsuptas da 
Tybės draugų ir gerai yra žino
mas Biidgeporle.

l-iib Andrįlausli.-.b yra gabu: 
darbštus žmogus. Jis koiit s- 
i jštojo, anot jo, kad reik

nas”
numeratorių skaičiaus pakėli
mo.

—Aš nepatruksiu, jei trišimtį
riausį laikrašti, o juo yra “Nau
jienos”. Žinoma, lietuviai, pa- 
*emdr 
•ems 
'lybė, 
aug

TEN IR IA 
LIETUVOS 

PER HAMBURGĄ
' »nu<’i t'iiu Sriubų laivu 
NEVV YORK - HAMBIIRG 

DEUTSCHE AND 
ALBERT BALLIN 

ICESOLUTE, RELIANCE 
ir iiopuiiariAki vieno kubui 

laivai,
Ulevelai’d, WeMtphalia, 

Th u ringiu
Europinės kelionės asmeni-z 

niai vadovaujamos Į

is”. Kur dau- 
ir visiem bus

linksmiau

Walter Butkus
Šitas žmogus, kuris paeina iš 

vietos, apie kurią mes skaitė
me knygelėje “Kražių skerdy- 
nė’’. Istorijoj pažymėtas Kra
žių miestas, tad nori atsižymė
ti ir pats p. Butkus. šiamd 
“Naujienų” konteste jis tikrai 
atsižymės ir gaus dovanas. Yra 
garbė už tokį darbą atsižymė
ti ir net dovanas gauti, kurios 
visada suteiks smagumą.

P-as Butkus yra malonus 
žmogus. Jis myli draugauti su 
apsišvietusiais lietuviais. Apsi- 

myli ir skaito 
p. Butkus užra-

Avietę lietuviai 
“Naujienas” ir 
šinėja jas.

Yra lietuvių, kurie tik ret
karčiais nusiperka “N”, bet j k 
daug nustoja neskaitydami jas 
kasdieną. Daugeliui prisieina 
bėgioti po namus ieškant senų 
“Naujienų”, kad suradus ir per
skaičius. Per kontestą kiekvie
nas gaus pigiau, užsirašydamas 
per kontestantą, o kontestantas 
gaus dovanas.

užnešiu.
Jis supranta kodėl reik “Nau

jienom’' pasitarnauti. Jo opini
ja yra: jei mes, tarnausime 
“Naujienom jos tarnaus 
mums.

NEW Y0R- 

? fi S <KO IKI K A U- 
UVVNO IR ATGAL 

t

Pilis 1J. S. Revenue taksai

Tek Lafayette 0994

E. V. KREKĄS
Registruota Akušere

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

4120 So. Richmond Street

Nothing likę 
clean, bright 
and sparkling 
Furniture to 
make your 
Kome much 

prettier 
Ūse

Pijus Dubickas
sutverdamas ši

Savaitiniai išplaukimai 
l‘nl rinito ir kitu informa
cini kroipkitės prie viętinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Agents
177 N. Michigan Are. 

Chicago, III.

Om
Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
v ra naudingos.

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

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

Baigusi akuše
rijoj* kolegiją.* 
ilgui praktika* 
vusi Pennsyl* 
vanijoa 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 
gelbą.

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

■ i >i 11 ■■■ • •—m n i n —ee—<

j Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

I)R. G. SERNER 
(LIETUVIS)

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7G79

įT.
' ŠALIN PLIKUMAS! '

Vyrai ir moterys: jums nereikia 
būti nuplikusiomis gaivomis. Aė 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrink it.
Mano gydymo budus taipjp su

minkština plaukus, sustiprina 
Į plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 

pleiskanas, apsaugoja plaukų slin-
I kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz
I 1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Įvairus Gydytojai

žmo
gų padare didelę klaidą. Kodėl 
ji dievulis paleido darbininkų 
tarpe, nes su tokia galva butų 
jam kur kas geriau būti kokiuo 
milionierium. P-as Dubickas 
visa savo amžių vedė kova su 
tamsybe. Jis sakė pakalbas ir 
šaukė lietuvius šviestis, tyrinė
ti paslaptis ir grumtis su viso
kia neteisybe. Jis paliko netur
te, bet jaučiasi linksmas, kad jo 
darbai visuomenės labui pradė
jo žydėti.

šiame “Naujienų’’ kontete p. 
Dubickas įstojo apšvietus ar
mijom Jis turi draugų, kurie, 
anot jo, užsirašys- “Naujienas” 
ir jis gausiąs, be skriaudos 
skaitytojams, gerą ir neužmirš- 
lipą daiktą.

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 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Vak: Nuo G iki 8 va), kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tek: Hyde Park 3395

Telephone Yardi 0934

DR. MAUBICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8200

'Dk. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois.
? Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėiiomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

K. JURGELIONIS
AD70KAIA8 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 yal. vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bjdos vlsuope teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

7

rųšies

William Kosis

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 6950

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių

JOHN KUCHINSKAS
LAWYEK

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

Peoria lietuviai turi 
žmogų, 
širdingą “Naujienų” 
P-as Kosis yra maineris, 
gyvenimo pelė, kuris iš po že
mės kasa anglj. Darbas sunkus 
ir gana varginantis, bet p. Ko
sis pilnas energijos, pilnas ge
rų norų, pilnas pasišventimo 
labui švietimo, laimi kultūrini
mo vietos lietuvių. P-as Kosis 
buvo išvažiavęs Lietuvon, ten 

pabuvojęs pusmetį ar daugiau

rimtą 
rimtą darbuotoją ir 
“Naujienų” draugą, 

tas

Wm. Abečiunas
Prie kokios klases a.r 

skirti šį žmogų — nieks neat- 
spės. Jis turi jėgų ir energijos 
daugiau už 10 žmonių. Per die
ną dirba dirbtuvėje, vakare sa
vo krautuvės reikalus sutvar
ko, ir kas vakaras eina ir eina, 
tarsi amžinasis keliauninkas, 
per lietuvius užrašinėdamas 
“Naujienas”.

P-as Abečiunas nori 
ti savo gabumus ir, 
savo pači ūkei laimėti 
Jam yra viskas galima, 
bo jis nebijo. Prie tam p. Abe
čiunas yra linksmas ir didelis 
štukorius. Jam tai pasiseks, 
nes jis daug turi pažystamų ir 
draugų. s

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir PStnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

išmėgin- 
anot jo, 
dovaną, 
nes dar-

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. Ln Šalie St„ Room 531 
Tel. Central 6390

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

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijini Spaustuvė

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunag Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

Vakar <s 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teivp5r"ie Roosevelt 9090 

Namų Tele/v^ty Republic 9600

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
NaJrtinh Tai. Fairfax 6858

Dr. A. A. Roth 
Kanas Gydytojas ir Ctairvararma 

Specialistas Moteriškų, Vyriiką,

Vaikų ir visų chronišką lirą.
Ofisas: 3103 So. Halsted St„ Chicago 

arti 31at Street
Valandos*. 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir iventadieniais 10—12 dies.

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

Ofiso Tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191
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Editor P. GRIGAITIS 
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Chicago, III.
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sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 S. Halsted St. Chicago, 
111. — Talefoaau RooesveJt F6*9.
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LIBERALAS PEReJO Į DARBO PARTIJĄ.

LIETUVOS TAUTININKŲ “EVOLIUCIJA”.

Kai Smetonos partija per 6 metus nebuvo valdžioje, 
tai jos spauda buvo dažnai persekiojama. Klerikalai nuo
latos bausdavo piniginėmis pabaudomis ir uždarinėdavo 
tautininkų laikraštį, o jo redakotrius ir leidėjus traukda
vo teismo atsakomybėn arba persekiodavo administraci
jos keliu. P-as Voldemaras buvo kartų net ištremtas j 
Varnių koncentracijos stovyklą.

Bet šiandie tautininkai jau sėdi valdžioje, ir jų pa- 
žvalgos į spaudos laisvę staigu visai pasikeitė. Smetonas 
“Lietuvis”, pav. šlykščiai šmeižia Lietuvos • socialdemo
kratus, kam jie išmetę lapelius, kuriuose išspaudinta jų 
Seimo frakcijos pareiškimas. Platindami tuos lapelius ir 
dagi nenurodydami, kame jie buvę atspausdinti, social
demokratai, girdi, stumią Lietuvą “Lenkijos arba sovietų 
Rusijos glėbin.”

Tautininkų organas nesijaučia, kad tų lapelių plati
nimo pažymėjimu jisai apkaltina savo partiją ir valdžią, 
kurios pryšakyje stovi Smetona su Voldemaru!

Lietuvos socialdemokratams juk nereikėtų slaptai 
spausdinti lapelius su savo atstovų pareiškimu, jeigu da
bartiniai Kauno diktatoriai nepersekiotų socialdemokratų 
spaudos. Bet tautininkų vadovaujamoji Lietuvos vy
riausybė neleidžia socialdemokratų partijai kalbėti į vi
suomenę per savo spaudą. Ji nedavė išspausdinti “Social
demokrate” net pareiškimą, kuris buvo padarytas Seime!

Šitokio spaudos varžymo nebuvo ir bjauriausiais ca
rizmo laikais. Caro valdžia buvo uždėjusi aštrią cenzūrą 
laikraščiams, bet cenzorius neturėdavo teisės braukti 
Dūmos atstovų pasakytils kalbas.

Smetona su Voldemaru pralenkė net Rusijos caro 

deržimordas.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Anglijos liberalams atėjo liūdnos dienos. Desines- 
nieji jų partijos veikėjai dedasi prie konservatorių, o kai
rieji — prie socialistinės Darbo Partijos. Gi partijos vi
durys yra suskilęs: viena jo dalis seka paskui Lloyd 
George’ą, kita — paskui Asųuith’ą ir Grey.

Daugiausia laimės iš to liberalų smukimo Darbo 
Partija, nes ji gauna pačius energingiausius liberalų ele
mentus. Pirma į ją perėjo komandorius Joseph M. 
Kenvvorthy, o dabar kapitonas William Hedgwood Benn: 
abudu parlamento nariai.

Liberalų partijos smukimas Anglijoje reiškia besiar
tinantį galų liberalizmui visame pasaulyje, nes Anglija 
yra liberalizmo tėvynė. Kitų tautų liberalai (pav. lietu
vių) yra tik Anglijos liberalizmo pamėgdžiotojai, ir daž
niausia — labai prasti.

South Dakotos senatas priėmė atstovų buto bilių, 
atsteigiantį mirties bausmę žmogžudžiams. Per dešimtį 
metų ta valstija neturėjo mirties bausmės.

Tai yra žinksnis atgal. Mirties bausmės įvedimas 
reiškia grįžimą barbarizmo gadynėn.

Tiesa, kad žmogžuda yra kenksmingas visuomenei 
narys. Piktadarys, kuris atima gyvastį žmogui, atlieka 
baisų nusidėjimą. Bet valstybė gali padaryti jį nepavo
jingu visuomenei, nežudydama jo. Ji tam tikslui turi 
kalėjimus.

Kuomet valdžia galabija suimtą piktadarį, tai ji tatai 
daro jau ne visuomenės apsaugojimui, nes suimtas pikta
darys nebėra pavojingas, o tiktai keršindaftia jam. Bet 
kerštas juk nėra teisingumas. Kerštas, dabartiniu civi
lizuotos žmonijos supratimu, yra nedoras dalykas.

Ažuot davusi piliečiams blogą pavyzdį tokiais keršto 
aktais, valstybė turėtų auklėti juose žmoniškumo 
jausmus! ’ ' \

12th STREET
Tol. Kedzie 89*2 

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

CHICAGO, ILL.

Užsimokėjimu kalnai
Chicago je — paltu:

Molams ,—— $8.00
Pusei metu----------------  $4.90
Trims miuesiams ----- ---------- 2.00
Dviem mėmeiems--------- ------1.69
Viešam mlnaelsi----------------- .76

Chicagoje per neiiotojusž
Viena kopija---- .—.------------ $c
Savaitei ----------------------------- 18c
Mineliui -..................v—--------— 76c

Suvienytose Valstijose no Chicagoje, 
paltui

Metams___________ —--------- $7.0«
irisai ir.etų -----------------   3.60
Trims mėnesiams ----------—— 1.76
Dviem mėnesiams —-------------  1.26
Vienam mėnesiui----------- ---------- .71

Lietuvon ir kitur uiaieniuosei • 
(Atpiginta)

Metams------------------------------$8.00
Pusei metų —--- -----------------— 4.00
Trims mėnesiams----- --- -------  2.011
Pinigu* reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

ATGAL.

Apžvalga
KOMUNISTŲ “PROTESTAI”

Korespondencijoje iš East St. 
Louis, 111., tilpusioje “Laisves” 
30 num., aprašoma bendras 
protesto susirinkimas prieš Lie
tuvos fašistus. Kalbėtoju tenai 
buvęs “draugas“ Žalpis iš Chi- 
cagos. Apie jo “spyčių” taip 
rašoma:

“Drg. Žalpis nuosekliai iš
aiškino socialdemokratų ir 
liaudininkų valdžios supuvi
mą Lietuvoje ir kitose šaly
se, ir Lietuvos ir kilų šalių 
fašistų žiaurumus.’’
Vadinasi, publika buvo. su

šaukta tikslu užprotestuoti 
prieš smurtininkus, kurie nu
vertė liaudininkų ir socialde
mokratų valdžią. O tuo tarpu 
komunistų “oratorius-’’ išdergė 
liaudininkų ir socialdemokratų 
valdžią (kuri buvo davusi am
nestiją komunistams) !

šitokiu apgavikišku bildu 
musų komunistėliai valtį savo 
agitaciją (ir kaulija pinigus iš 
žmonių) visur.

Kadangi jie šmeižia demo
kratinę Lietuvos valdžią, kurią 
fašistuojantvs karininkai nu
vertė, tai aišku, kad jie fašis
tams padeda.

LIAUDININKŲ SĄLYGOS

Vyriausias vai. liaudininkų 
organas Lietuvoje, “L. Žinios”, 
ne viską pasako, kas butų Įdo
mu žinoti visuomenei. Jisai, pav. 
dar iki šiol nėra paskelbęs se
kančių faktų, kuriuos mes ra
dome 'Telšių savaitraščio “Že
maičio” (liaudininkų krypsnio) 
2 num.:

“Išeidami iš vyriausybės po 
17 gruodžio valstiečiai liaudi
ninkai sudarė su nauja vy
resnybe raštišką sutartį, kad 
paskutinieji paėmę valdžią į 
savo rankas negriaus Kon
stitucijos, užlaikys Seimą ir 
areštuotieji atstovai bus pa
leisti (autoriaus pabrėžta.

“N.’’ Red.). Tik po to Grinius 
pasirašė atsisakymą nuo pre
zidentavimo.”

'Tas pals autorius- tolinus ra
šo, kad dabar liaudininkai rei
kalauja, kad butų paleisti visi 
egalių organizacijų areštuotie
ji žmonės, kad Imlų panaikintas 
karo stovis ir karo cenzūra.

Kai dėl dalyvavimo valdžioje, 
tai, pasak “Žemaičio”, vai. liau
dininkai eis i valdžią tiktai tuo
met, “jei bus išpildyti aukš
tinus minėti pagrindiniai rei
kalavimai.”

Jeigu taip, tai liaudininkų nu
sistatymas nelabai vyriškas. 
Argi jie Kali ignoruoti tą rak
ti), kad dabartines vyriausybės C ’ v v
galva, “prezidentas’’ Smetona, 
dalyvavo Lietuvos konstitucijos 
sutrempime? ,

Pagaliau, juk ir visa dabar
tinė vyriausybė yra susidariusi 
konstitucijos sulaužymo rezul
tate.

šitas nusidėjimas prieš Lie
tuvos respubliką gali būt ati
taisytas tiktai tuo, kad naujoji 
vyriausyl*", atsteigusi piliečių 
’aisves, paskelbtų naujus rinki
mus į Seimą, pasižadėdama iš 
inksto pasiduoti balsuotojų 
nuosprendžiui.

Jeigu piliečiai savo balsais 
(laisvuose rinkimuose) išreikš
tų dabartinei' vyriausybei pasi
tikėjimą, —tiktai tuomet vai. 
liaudininkai galėŲj, nežeminda
mi savęs, eiti valdžion. K

Kitaip, tai Lietuvos liaudis 
turės teisę pasakyti, kad ta 
partija yra smurtininkų padė
jėja. Ir jai butų dviguba gėda 
dalyvauti smurtininkų pastaty
toje valdžioje, kuomet tie smur
tininkai yra pažeminę net jos 
vyriausj vadą Dr. K. (trinių, 
išversdami jį iš prezidento vie
tos 1

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

BOLŠEVIKAI —■ VOKIETIJOS 
MONARCHISTŲ TALKININ

KAI

Vokietijoje dar vis nepasibai
gia triukšmas, kurį iššaukė so
cialdemokratų atidengimai, pa
liečių santykius tarpe Rusijąs 
bolševikų ir Vokietijos karo 
ministerijos.

Karo ministerijų Vokietijoje 
dar tebėra monarehistų kon
troliuojama. Tečiaus ši atža
garei viškoji Vokietijos valdžios 
šaka palaiko draugingus santy
kius su Busi jos valdžia. Sovie
tų valdžia jau 1923 metais pa
darė su Vokietijos karo minis
terija eilę sutarčių, kuriomis 
einant vokečių amunicijos fir
mos gamina Rusijoje ginklus 
Vokietijos armijai ir slaptai ga
bena juos iš Rusijos į Vokieti
ją.

Socialdemokratų atstovus 
Prūsų seime, drg. Kuftner, sau
sio 19 d. iškėlė aikštėn tą fak
tą, kad Vokietijos karo minjs- 
terija dar pernai metais gruo
džio menesyje užmokėjo dide
les sumas pinigų Rusijos val
džiai už pagamintą amuniciją.

Iškėlimas aikštėn šitų sensa
cingų faktų pastatė keblion pa-

Ką mano prof. Metalni- 
kovas apie sielos ne

mirtingumų
Rosentalo fondas.—Prof. Metal

nikovas ir jo darbai. — Ką 
sako prof. Metalnikovas apie 
nemirtingumą? —Siela nega
li egzistuoti nepriklausomai 
nuo kūno. — Kūno pakriki
mai permaino žmogaus būdą. 
—Nėra įrodymų.—Nemirtin
ga siela gali būti tik nemir
tingam kūne.

Kiek laiko atgal Leonard Ru
sentai paaukavo vieną milionų 
frankų Įsteigimui specialiu fon
do, kuris kiekvieną metą skiria 
dovanas daugiausiai pasižymė
jusiems mokslininkams. Dova
nos skiriama tik tiems moksli
ninkams, kurie gyvena ir dirba 
Pra nei joj.

Bolševikiškoji revoliucija pri
vertė ne vieną mokslininką bėg
ti į užsienį. Pabėgėlių skaičiuje 
buvo ir pagarsėjęs \isame pa
saulyj biologas, prof. S. I. Me
talnikovas'. Prof. Metalnikovas 
iš pradžių apsigyveno Londone, 
o vėliau nuvyko i Paryžių, kur 
tapo pakviestas dirbti Pasteuro 
Institute.

Reikia žinoti, kad Pastęuro 
Institutas yra viena žymaiusių 
mokslo ištaigų pasaulyj, kur 
daro įvairiausius moksliukus 
tyrinėjimus pirmos eiles moks
lininkai. Po pergyventų audrų 
ir nelaimių prof. Metalnikovas 
užsidarė laboratorijoj, kad pa
tirti daugiau apie gyvybės pa
slaptis. šiandien, tur būti, nė
ra nei vieno biologo, kuriam 
nebūtų žinomi prof. Metnini ko
vo eksperimentai. Prancūzai 
buvo pirmi įvertinti to moksli
ninko darbus. Rosentalo fon
das du metu paeiliui (už 1925 
ir 1926 m.) paskyrė Metalniko- 
vui dovanas už jo mokslo srityj 
nuveiktus darbus. Apie vieno 
ar kilo asmens moksliškus nuo
pelnus sprendžia specialė komi
sija, kurios nariais yra tokie 
mokslininkai, kaip prof. Char
les Richet, pagarsėjęs fiziolo
gas ir Nobelio dovanos laimėto
jas. Visa tai rodo, jog iš Ro
sentalo fondo dovanas gauna 
tik tie mokslininkai, kurie pil
nai jų užsitarnauja.

Kaip jau minėjau, prof. Me
talui kovas yra biologas. Vadi
nasi, jo svarbiausias užsiėmi
mas yra studijuoti gyvybę. 
Prieš kiek laiko jis parašė kny
gą apie nemirtingumo ir at
jauninimo problemą. Įdomu 
tad bus patirti, ką tas garsus 
mokslininkas mano, sakysime, 
apie sielos nemarumą. Tą klau
simą savo knygoje jis sekamai 
apibudina:

dėtin Vokietijos komunistus. 
Jų vadai žino gerai, kad slapta 
sutartis tarpe Rusijos sovietų 
ir Vokietijos karo ministerijos 
gyvuoja; bet jie mėgina tai už* 
ginčyti, kadangi tuo baisiai pik
tinasi Vokietijos darbininkai. 
Monarehistų kon troliu jainoji
armija yra didžiausias pavojus 
Vokietijos respublikai ir vi
soms toms teisėms, kurias Vo
kietijos darbininkai yra iško
voję per revoliuciją.

TeČiaus savo veidmainingais 
užginčijamais komunistai nega
li Įtikinti visuomenę. Į kiekvie
ną vokiškų Maskvos davatkų 
mėginimą nubaltinti Rusijos 
sovietus dėl jų draugavimo su 
Vokietijos militaristais Social
demokratai atsako naujais fak
tais ir naujų dokumentų paskel
bimais. 'Todėl, negalėdami išsi
sukti, komunistai griebiasi pa
prasto jiems humbugo: kaltina 
socialdemokratus, kad jie norį 
tik pakelti savo partijos biznį, 
o ne apginti kraštą nuo mili- 
tarizmo pavojaus.

Bet faktas visgi pasilieka 
faktu, kad Rusijos bolševikų 
valdžia eina ranka už rankos 
su Vokietijos monarebistais, su
simetusiais į karo ministeriją. x

“Mintis apie nemirtingumą 
yra viena tų, kuri labiausiai 
kvaršina žmogaus protą. Sun
ku surasti galvotoją, filosofą, 
rašytoją arba šiaip apšviestą 
žmogų, kuris nesusimąstytų 
dėl šio baisaus klausimo: ar 
egzistuoja nemirtingumas?

“ ‘Sielos nemarumas’, sako 
Pascal, ‘tiek svarbu mums, liek 
arti mus liečia, jog reikia vi
siškai nustoti jautimo, kad in
diferentiškai atsinešti j tą klau
simą. Visi musų elgesiai ir vi
sos mintys privalo priimti vi
sai skirtingą kryptį, atsižvel
giantį tai, ar mes galime tikė
tis susilaukti amžinų gerybių, 
ar ne; tuo būdu negalima pada
ryti sužiniai nei vieno žingsnio, 
kad neturėjus galvoj to klausi
mo, kuris privalo būti mąstu 
visokiems musų darbams’.

“Religija, filosofija ir moks
las davė ir duoda skirtingus ir 
net priešingus ats-akymus į 
klausimą apie nemirtingumo 
egzistavimą.

“Tuo laiku, kai dauguma re
ligijų ir filosofiškų sistemų pri
pažįsta egzistavimą nemirtingu
mo ir amžinojo gyvenimo, tiks
lieji mokslai visuomet atsineš
davo skeptiškai Į tą idėją. At
rodo, kad ta idėja'griežtai prie
štarauja visam tam, kas yra 
žinoma kaip apie atskirų gyvū
nų, taip ir apie žmonių gyve- 
nimų.

“Iš tiesų, kiekvienas gyvas 
organizmas, kaip žinia, prade
da savo egzistavimą pavidale 
mažo, kariais mikroskopiško 
kiaušinėlio, kuris po apsivai- 
sinimo dalinasi į begalinę dau
gybę atskirų ląstelių. To dali
nimosi rezultate gauname gan 
sudėtinį ląstelių kompleksą, ku
ris vadinasi embrionu. Embrio
nas maitinasi, auga ir, ant ga
lo, išvirsta suaugusiu jaunu 
organizmu, kuris gyvena trum
pesnį ar ilgesnį laiką. Po to 
organizmas pamažėl ima sen
tų atsiranda visa eilė regresy
vių permainų įvairiausiuose or
ganuose, ir galų gale jis mirš
ta, t. y. išvirsta nekrutamu, be- 
jausliu daiktu, kuris pailsėsi 
daugeliui kitų daiktų, esančių 
neorganiškoj ir negyvoj gam
toj. Visos tos gyvojo, organiz
mo ypatybės, kurios taip ryš
kiai jį atskiria nuo visokio ne
gyvo daikto, pranyksta kartu 
su mirtimi. Pranyksta ir tos 
psichikos ir sielos savybės, ku
rios sudaro labiausiai charak
teringas žmogaus ir aukštes
niųjų gyvūnų ypatybės. Pra
nyksta ir tai, ką paprastai va
dinama žodžiu ‘siela’. Ir nėra 
jokių moksliškų davinių įrody
mui lo, kad siela ta brangiau
si žmogaus individuališkumo 
ypatybe- -nepranyksta kartu su 

kunu, ale tęsia savo 
mą ir po mirties.

“Pati sielos nuo kūno atsky
rimo galimybė; sielos egzista
vimo be kūno ir nepriklauso
mai nuo kūno galimybė atrodo 
neįmartbmu dalyku kiekvienam 
biologui, kuris studijavo gyvy
bę.

“Visi faktai ir žmonių bei 
gyvūnų gyvenimo stebėjimai 
kalba už tai, kad visi musų sie
los ir psichikos reiškiniai yra 
artimai ir nenutraukiamai su
rišti su musų kūno gyvenimu, 
su gyvenimu jo visų atskirų da
lių ir ląstelių.

“Mažiausia musų kūniškos 
organizacijos sukrikimas- tuoj 
atsiliepia į musų dvasišką dar
buotę. Suirimas mitybos or
ganų, pakrikimas širdies arba 
nervų sistemos paprastai pa
gimdo ryškias permainas visoj 
žmogaus psichikoj.

“Kokie nors menki kraujo 
išsiliejimai/ smagenyae, kurie 
taip tankiai pasitaiko tam tik
rame amžiuje, visiškai permai
no žmogaus dvasišką veidą. 
Energingas, judrus, protingas 
ir geras žmogus ne retai pasi
daro apatiškas, tingus ir piktas 
tik todėl, kad smagenyse plyšo 
koks nors mažytis kraujo su- 
dynas.

“Kas matė savo gyvenime pa
ralitikus, negalinčius judėti, 
kalbėti, galvoti, kurie yra pra
radę beveik visas žmogaus ypa
tybes, tas niekuomet negalės 
paabejoti dėl buvimo nenutrau-! 
kiamo ryšio, kuris, be abejonės, 
egzistuoja tarp kimo ir sielos. 
Vis tai faktai, kurie kiekvie
nam yra žinomi iš kasdieninio 
gyveninio.

“Iš kitos pusės, neužginči
jamų faktų, kurie rodytų, jog 
siela yra nepriklausoma nuo 
kūno arba bent atskirai gali

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. VVallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. B1EŽIS 
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 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare
1608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III.
.............................— -

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

t r 1 J \ nuo 9 ikt II vai. ryte, 
Valandos į nuo g vaj( vakare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, 11).

Tel. Boulevard 2160 
— Valandvt — 

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

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Nam^ Telefonas Chcsterfield ^^78

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

egzistavb .egzistuoti, mes visai nežinome, 
štai kodėl, nežiūrint į dauge
lio aistringą troškimą tikėti i
buvimą amžinos, nemarios ir 
nepriklausomos nuo medžiagiš
ko pasaulio sielos, mes negali
me tą tikėjimą sutaikyti su 
faktais, kurie jam priešinasi.

“Tokiu budu klausimas- apie 
sielos nemarumą, mums rodosi, 
privalo būti artimai surištas su 
kimo nemirtingumu. Nemirtin
ga siela gali būti tik nemirtin
game kūne’’.

Taip tai kalba apie sielos ne
mirtingumą vienas žymiausių 
pasaulio biologų.—K. A.

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

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

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

" — ..............ii. .. ....... . ■

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

V. S. Naryauckas, M, 0.
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.'
15.79 Milvvaukee 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 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia-, 
>..............................  ... u

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

i Dr. C. A. O'Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos j nu“ * “ aU V

l nuo 6 ik: 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJ A.S IK CHI I< VIliCSA S 

46tl So. Ashland. Tel. BovlTeard 
7820. Kės., 6641 So. Albany Avė. 
Tol. Prospecl 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 19 iki 12 d.

Phonę 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. Vczclis _
LIETUVIS DENTISTAS

4 6 45 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chieago, III.

D-RAl ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentistas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Hemlock 2615
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To The Graduates
I vvent to see the Commen

cement Exercises at a grade 
school, January 28, 1927.' Each 
graduate, as young as he vvas, 
had an air of importance, of 
granejeur, about him. VVaiting 
to hear his name called out by 
the principai, he did not knovv 
vvhether to smile or to have a 
serious mien. So he did both, 
blushing a little. As he received 
his diplomą, he bovved slightly 
and then vvalked away with the 
appearance of having suddenly 
become a Somebody.

Among Lithuanians
Americans hkve their “The 

Vagabond King” to rave about. 
Dennis King is in their dreams.
“Shanghai Gesture” thriils

Yes, Yvette” 
Būt they have 
on us, the

“Yes, 
them.

over

high school 
subjects that he is 
in. He has more

reason for feeling thus. For 
had he not just finished his 
elementary training? VVas he 
not stepping out of childhood? 
He vvas nou starting to prepare 
himself to be a Man, and a 
Somebody.

When he enters 
he studies 
interested
povver and ability to decide for 
himself, as a Man does. Uis 
ovvn inclinations and preferances 
are factors in determining his 
aims and pursuits.

On Commencement Night at 
high school, he experiences a 
nevv feeling. He is both happy 
and sad, both povverful and 
vveak, and bold and timid, all 
at the šame time. He realizes 
that, henceforth, he is a Man. 
Uis next duty, and in many 
vvays the hardest, is to make of 
himself — the Man — a 
Somebody.

College helps him in 
College makes him a 
distinet individual and a 
and stronger personality.
Man and his vvork become better 
acquainted; they become as one. 
They have one single ultimate 
ai m.

’ Thus, leaving college, he is 
prepared to go, finally, on the 
road to attaining his aim. That 
he is capable of doing this, and 
that, therefore, he is a Some
body, he novv proves to the 
vvorld during the- remaining 
period of his life.

So, vvhethcr you be a grade 
school, high school, or a college 
graduate, GKEET1NGS 
COMPLIMENTS that you 
reached such degree!

them. 
amuses 
nothing 
Lithuanians. We have our “dės
grandės choses,” too.

Sunday evening, January 30, 
1927, vve heard a lovely concert 
in Marquette Manor. Messrs. 
Byanskas and Yozavitas played 
the piano, Mrs. Krasauskas and 
Mr. Ramanauskas sang, and 
Miss Raben favored us vvith the 
violin. Each one of these is 
an artist of no mean repute and 
ability.

After the concert, there vvas 
dancing. All vvere pleased; all 
vvere happy. Even our older 
doctors, lavvyers and prominent 
business men danced. The 
evening vvas a success in every 
vvay.

We are novv vvaiting for 
Sunday, February 27, 1927, 
vvhen Mr. Pilka vvill again 
present “Aušros Sūnūs”, at the 
Goodman Theater at 8:00 P.M. 
We are all going to see this, 
because. this vvill be the lašt of 
his produetions in America, for

A Trip To The Moon
Perhaps the most fascinating 

and intriguing of the recent 
findings, are those coming from 
the laboratory of the astro- 
nomer. Not the least astonish- 
ing and enterprising of all 
these projects are the proposed 

Į explorations of neighbdring 
planets. Both Europe and 
America are agog with the 
prospective “Julės Verne” trip 
to the moon. Dr. Franz Hoeff 
and Prof. Herman Oberth, of 

IVienna, are engrossed in the 
construction of a huge steel 
rocket vvhich is to have a speed 
of 25,000 miles per hour, and 
which is expected to be capable, 
of reaching the moon 
two days.

The 
structed
ding of rear 
speed will be gradually inereas- 
ed to its maximum of nearly 
seven miles per second. 
this huge five-ton rocket, 
taxes the mind with 
fantastic conjectures, is 
expended all the^ clever 
ment knovvn to science.
expedition has been vvorked out 
in what seems minute detail. It 
is knovvn that beyond the region 
of the earth’s gravitational 
control, bodies vvill float. For 
this emergency engineers are 
constructing straps vvith vvhich 
they vvill make their journey 
through space to a land vvhich 
remains unsolved, and is novv 
būt a dream.

There
of landing 
How vvill 
be made?

Announcements A FutuĘe Business 
Man

vvithin

rocket 
that

is so 
by the

con- 
shed- 

chambers, .the

Into 
vvhich 
many 
to be 

equip-
The

this. ’ 
more • 
finer

vvill vvalk

and 
have 
And 

e you 
in triurpph, as a Man 
Somebody.

— Editor.

that in the futur

—They are able because 
they seem to be able.

How many people there are 
whom we cannot help būt 
admire. We have before their 
superiority. We marvel at 
their ability, their genius. Their 
achievements startle us.

Some people can do every- 
thing, Nothing perplexes them. 
\Vith perfect ease they accom- 
plish things that are difficult 
for us. They never lack time pr 
skili. They are always doing 
something that turns out to be 
great and big. They seem 
powerful!

Yes, they SEEM so powerful! 
And that is why they are 
|M>werful! If only more of us 
considered ourselves capable, ii 
only more of us trusted our
selves. ff we were not afraid

Mr. Pilka is leaving the 
United States February 28, 
1927, for Canada. From there 
he vvill go to London and then 
to Paris, vvhich he says he likęs 
very much. Finally, in spring 
he vvill go to Lithuania, vvhere 

vvill stay for a vvhile vvith 
freqųpnt trips to Russia, vvhere 
he is a favorite also.

Mr. Pilka is just a young man 
yet, būt he has already proved 
himself to be an actor, director 
and composer of great skili. We 
hate to see him go'avvay from 
us, būt vve vvish him success in 
Europe and hope that he vvill 
come back to us again someday.

“Aušros Simus” is a play that 
deals vvith life, typical of early 
Lithuania. Besides leaming 
historical facts from this play, 
vve get an insight into LitKu- 
anian character. The old 
mother and father, as real as 
any characters can be, are 
especially amusing and interest- 
ing. The story isi tragic, būt it 
also fumishes many laughs.

The actors, directed by Mr. 
Pilka, perform very vvell. Mr. 
Pilka, himself, takes the leading 
role and it is doubtful if another 
could carry it out better than 
he does. He has the feeling, the 
action, the voice of a true actor.

February 27, 1927, therefore, 
vve shall all save to go to see 
“Aušros Simus” at the Goodman 
Theater, at 8:00 P. M.

Don’t Forget!
Everyone is invited to vvrite 

articles for The Students’ Com- 
er. So far, it seems that the 
members of Ls S. A. A. have 
especially been bashful. Come 
on, vve are vvaiting for your 
contributions!

Būt, all contributors are 
asked please to «ign their narnės 
and addresses on their con
tributions.

All readers are asked to send 
in comments on Lithuanian- 
student life in other cities, We 
vvant to start the coiumn

and shy, if vvere a little bolder “Among Friends” vvherein inter- 
and more daring, if vve could city 
only seem to be able, vve should carried on. Write your opinions, 
be able!

correspondence vvill1 be

readers!

Hali.
mušt come.

, at
Ali

This

There vvill be a meeting of the 
L. S. A. A. Sunday, February 
13, 1927 at 2:30, P. M 
McKinley f Park 
members
meeting vvill be even better than 
the lašt meeting. There are 
several matters of vital impor- 
tance that are to be decided 
upon. Don’t forget, members, 
Sunday, February 13, 1927 at 
2:30 P. M.!

Wanted: original 
doggerels, prose-bits." 
announces that once 
Nevvs and Nonsense vvill be a 
contributors’ coiumn.

“This vvill help to dravv and 
hold the interest of a greater 
number of readers, for it vvill 
bring in material that vvill not 
deal vvith just the immediate 
group, “says Nuisance,” and 
Nevvs and Nonsense vvill then be 
able to include topies that vvil 
have a vvide appeal.”

So get busy, folks! Shovv 
Nuisance that you are interested 
in, and are a supporter of, Nevvs 
and Nonsense. Contribute!

poems, 
Nuisance 
a month

Mr. Alex Kezes has graduated 
from a( four year Technical 
Course at the Tilden Technical 
High School, Thursday, January 
27, 1927. He is now entering 
Cirane College to take a Business 
Course. After this he aims to 
study further the intricacies 
and secrets of Business at the 
Univcrsity of Illinois.

We know “Al” vvill be a suc
cess in vvhatever he undertakes. 
He was a good student at Tilden. 
Also his quiet, uhassuming 
manner wins him many friends, 
both in school and out.

In school, he was a member 
of the Glee Club, and played 
the piccolo in the Tilden Band 
for about one and one-half 
years. Besieles this, h e was on 
the staff of ‘the publication, 
Tilden Tech Times. His school-

NEWS AND NON$EN1E
*4. . ■

HELLO FOLKS1

How is everybody? I’m just fine. And I’ll tell you why. I 
just received a poem written to me. I doubt if anyone has ever 
written you a poem.

TO NUISANCE

Dear little Nuisance,
I wonder who you are.
I wonder if you are a blonde, 
a brunette, or a red. 
Ivvonder if you are.
Dear little Nuisance, 
I wonder if you are 
Who I think you are.
I wonder if you are. 
Are you?

— Irene B.

SMOULDERING PASSION

She waų small compared to him, yes indeed, much smaller 
friends gavę him the interesting |haį heartless/gigantic brute. For the mere satisfaction of 
nickiiame, “Birdie.” jone of his vices, he grasped, her under the head vvith two of his

In L. S. A. A., he is knovvn as fingers and struck her, būt she gavę no sound. He then struck
' He vvas Circulation her violently against the vvall, būt štili, no sound from her.

The Students’ (Takjng & firm hold of her, he rubbed her pretty! red head on the
lašt year. At fioor. No result. No life? He became furious and eursed hef.

A fevv members have' štili not 
gotten their pins. They vvill 
please get them at the coming 
meeting.

Personals
Frank J. has found hisAh.’

— his — or, I should say, likę 
a true artist he has found his 
inspiration.
novv he vvill
appearance
“Chocolate
Lindblom.
othervvise
his mind to guide and lead him 
on!

So undoubtedly, 
succeėd in his next 
on the stage 
Soldier” given 
How could he 

with E — ever

in 
at 
do 
in

And our Willie M. certainly 
prefers blondes, aš was evidenc- 
ed by his attentions to A. A. 
D’s blonde-friend on the 29th 
of January. He’s a gentleman, 
alright, n’est-ce pas?

Hereafter, Alex K. need never 
be late for a date vvith his little 
blonde from Cicero. Uis young 
men friends bought him a vvrist 
watch for a graduation present.

even 
such

Helen T. just had a birthday 
and celebrated it vvith a fevv of 
her friends.

“Al.”
M’&nager of
Corner this
present he is one of our best rnage sure that there vvas no life in her, taking a firm hold he 
and most liked members. 'struck her unmercifully against a red hot stove. Ah! She

May good fortune ever attend sh0Wed signs of life! She sputtered! She bumed! Yes, shd vvas 
you, “Al”, and may you vvin. still good. Such vvere the torturesi of a mateh!

— “Spud” Kazys, Syracuse, New York.....
Spud” vvrites that he is from Nevv York, būt, listen don’t

L. S. A. A. Member At be fooled, friends, he mails his letters in Chicago.

you, 
fame for yourselfand L.S.A.A.!

The Convention
The American Dental Associa- 

tion of Chicago held its annuali 
convention at the Drake Hotel 
January 25-28. Various parts 
of the United States were re- 
presented at this great gather- 
ing of dentists, They discussed 
latest methods, gavę demon-l 
strations, and several prominent 
dentists read papers written by 
themselves.

Dr.Mathilda White, o« member 
of L. S. A. A., gavę a dental 
elinie demonstration at this 
convention. She has her office 
in Berwyn, Illinois, where she 
receives patients in the evenings 
and on week-ends.
seems 
busy.

Her 
eVcr,
Univcrsity of Illinois Dental 
Clinic. Here our Dr. White has 
made herself most dear to her 
students and fellovv-teachers.

We are proud of you, Dr. 
White!

And it
that she is kept pretty

main occupation, how- 
is. teaching at the

/

TWAS EVER THUS
Beneath the paims, 
Beside the sea, 
Beneath the sun’s hot kisses, 

. Wrapped i n the arms of ecstacy,
She dreams,-------
Of hovvling winds, 
Of darkened skies, 
Of northern love enduring.
Beside the pines, 
On northern plains, 
Wrapped in a storm enraged, 
Torn by the bleak and biting winds, 
He dreams,------
Of tropic elimes, 
Of fragrance sweet, 
Of Southern maids alluring.

— Madame X

i

TO MY CINDERELLA

štili is the ųuestion 
on the moon.

safe landing 
How vvill they

contrive to return to tl>e good 
Old Earth, if a landing is made? 
Will they meet up vvith nevv and 
unforeseen forces in Nature? 
And the conditions on the moon, 
vvill they be such as to make 
human life possible, — any life, 
possible?

Some scientists believe that 
life is possible even under 
conditions that seem obviou>ly 
not eondueive to life. Others 
believe that extremities in 
temperature, extreme cold and 
extreme heat, or great pressure 
vvill make impossible the exist- 
ence of plants or animals z of 
any sort on a planet. Yet, it 
mušt be admitted that 
under adverse conditions 
as these, life does exist.
anthrox germs live for several 
hours in boiling vvater. Other 
organisms live in environs 
bearing an almost absohite zero 
of coldness. Under terrific 
hydraulic pressure life is found 
on the bottom of the ocean. lt 
seems that regardless of physi- 
cal conditions, animal and 
vegetable life seems to be able 
to acclimate itself.

lt is knovvn, too, that rtiost of 
the planets pošsess mineral- 
ogical and Chemical sub- 
stances knovvn to the earth as 
shovv h by the speetroseope. 
Bearing, therefore, in mind all 
the evidence presented and 
remembering that truth is often 
stranger than fietion, vve might 
well believe that 
form or another 
the 
how 
only 
the
transgress even our imagination 
in its unusualness? No. doubt, 
an attempt vvill sūrely be made 
vvithin the next fevv years to 
determine certainly the charact- 
er of our neighboring satellites, 
būt the results vve 
surmise.

Do you knovv that Frank S. 
has not given us his true name? 
No! His name is Francis and 
not Frank, though h e is called 
Frank. i

hisJay’s vvhiskers vary with 
moods. Now they come 
now they go. Saturday, 
29th, they certainly were a 
bother. Būt girls always will 
tease, won’t they?

• — Nuisance.

the

life in some 
may exist on 
planets, būt 

form, we can 
Will it be likę

neighboring-
and in what

theorize.
life on earth or wįll it

can only
— M.-R.

Famous Definitions
Gratitude —

is expectation of favors • to 
come.

Imitation —
is the sincerest form of flat- 
tery.

Anxiously į
I wait for Davvn to come around, 
Hoping each time that she will bring 
With her the day when I mayjsing: 
“My Cinderella I have found!”
Constantly
Throughout the day, I feel you netff, 
My Cinderella, būt vvhy, I pray, 
May I not go to you and say:
“So you’re my Cinderella, my dear?”

Yearningly
I think of you when Twilight turns 
On me the haunting, lonely dreams 
Of you and makes me doubt, it seems, i 
That your Love for me truly bums.

— Prince Charming.

Thirteen and Two! Up, dash, 
stop! What-’s-a-matter, Npr- 
bert, aren’t you a gud eriuf fut- 
ball player to finish dat-dere 
Grange-run ? Or vvere you afraid 
of your opponent, 
Saturday, Feb. 5, or 
— Sunday, the 6th ?

They say that girls are fickle. 
Būt Stanley has them beat! Or 
— is it a man’s privilege to 
change his companionsi at his 
vvill: one, one time; another, 
another time? (This also refers 
toAnthony). 1

A part of the following poem was printed in the lašt issue 
by mistake. Here is the vvhole poem: —

TO HER

Tvvo, lašt
— I mean

Wine, women and flovvers 
and red, red roses — yesi, it was 
some party at Junior’s! And 
that is why John could not come 
any earlier to Helen’s party.

— Nuisance

Your eyes are likę the atars that shine, 
Your lips are likę the sweetest wine, 
Your teeiti are likę the snowy pearta, 
You’ve got it on all other girls.

“Giggles” and her sistėr were 
just recently initiated into a 
certain girls’ club. Please toli 
us ,what happened, Giggles. We 
all likę to laugh.

Betty, Betty, why the sudden 
belief in Allah? He is just likę 
the ręst, so don’t be overcon- 
fident in him, either.

You’re likę a queen in fairy tales,
I even love your fingrer nails.
In fact, you are my only wish
I love you, dear, just Ūke a — fis>h

< v — Monsieur X.
Am sorry I could not find a better vvord to rhyme with

Ar jus žinote, kad
Alberg tunelis Alpuosa yra 6% my

lių ilgumo. Gunnison tunelis Colora- 
doj jna 6 mylios ilgumo. Hoosac tu
nelis Mtissachusetts yra 4% mylių 
ilgumo. Mont Cenis Italijoj ir Fran- 
cijoj yra 8 mylios ilgumo. New Oro- 
ton vandens tunelis New Yorke yra 
88% mylių ilgumo. Ar jus žinote, / 
kad skirtumas tarpe Helmarų ir pa
prastų cigaretų yra tas, kad Kelmai that 1’11 have to doi all the vvork myself, būt you just vvait’And see 
rai turi gerą njSj, o paprasti eiga-’ . . f v __ NUISANCKretai tik turi daugumą. tand leave H 10 NUinANVfc.

“vvish.”

So this vvas the contributors’ coiumn! Did you likę it?
There vvill be another one next month, if 1 get enough contribu- 

įltions. 1 knovv, of course, you( are hoping that 1 vvon’t get ąny, and 
-1. a X. T >11 1a ** w A aI a-v 1 1 A 1a *«• XV Aal a W »<■» XX I 4 l V t V 4- « •• A s 4- I ▲ Aa xl a.

— nvisanEe.
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CHICAGOS 
ŽINIOS
šaltis ateinąs

Iš Alaskos į Chicago ateinąs 
šaltis. Jis ateisiąs dar šiandie. 
Ryte busią jau lik 10 laipsniu 
augščiau zero. šaltis užtruksiąs 
perą- dieną; gal ir sniego bu
sią.

Chicagiečiai turės su
mokėti $5,000,000 

taksais
Federalinė, valstijos, pavieto 

ir miesto valdžios tikisi šiemet 
išrinkti iš chicagieciu daugiau 
kaip $5,900,000 taksais.

Pavieto taksais bus surinkta 
$310,371,311.

Frd oraliniai taksai — $190,- 
000.000.

Valstijos taksai $16,000,- 
000.

Automobiliu laisniai (valsti
jos) (’ook paviete - $6,000,- 
000.

Viso $522,371,311.
Miestas dabar ruošia savo 

biudžetą ateinantiems metams. 
Tikimąsi, kad miesto išlaidos! 
sieks $310,371,311.

Užkluptas policijos už-i 
simušė šokdamas 

per langą
»

Vienas žmogus užsimušė šok
damas per langą iš antro augs-
to neva tuščio namo prie 3017 
Archer avė., kuri buvo užpuo
lusi policija, kad išgelbėjus 
merginą, kurios šauksmą pagel
bės išgirdo kaimynai, kurie ir 
pašaukė policiją. Užsimušė Da- 
niel K.'ves, 33-m., 2831 Gradv 
U.t. Jis šokdamas persiskėlė 
galvą ir pasimirė bevežant į li
goninę.

Mergina, Dorothy Kavanaugh, 
kurios šauksmas prišaukė po
liciją, papasakojo, kad ji va
kare su tulu Jacovak išvadavu
si neva j teatru. Paskui susi- 
liko dar kitą vaikiną ir t rieše 
aplankė keletą karčiamų. Po to 
Jacovak naktį prikalbinęs ją ei
ti Į tą namą.. Ten rado dar apie 
porą desėlkų vyrų, kurie pra
dėję draskyti jos drabužius ir 
norėję* ją išgėdinti. Ji pradė
jusi priešintis ir šauktis pa
geliais, kurią ir susilaukė. 'Pe
čiaus visi vyrai išliėgioję, apart 
keturių, kurie ir tapo suimti, 
jų tarpe ir Jacovak. Suimtas ir 
saliunininkas John Jonės, 1 1g2 
Fuller St., pas kurį jie gėrė. 
‘Tuščiausia’’ namas irgi pasiro
dė gerai įrengtu munšainerių 
urvu. Mergina taipjau tapo 
areštuota, nes atsisakė* pasaky
ti. kur ji gyvena ir kas jos tė
vai.

Bomba prie sankrovos 
durų

Užperi itą naktį prie automo
bilių reikmenų sankrovos Fohr- 
man Bros., 2251 S. State St., 
sprogo bomba, kuri netik apar
dė visą sankrovos priekį, bęt 
nuo jos sprogimo išbirėjo lan
gai ir visoje apielinkėje. Fohr- 
man spėja, kad tai bus darbas 
jo konkurentų, kurie pavydėję 
jam didelio pasisekimo bizny.

Manoma, kad konkurencija 
kalta ir už antrą bombą, kuri 
buvo padėta ’ prie namų J. T. 
Peterson, VVilmette, kuris turi 
rūbų siuvyklą vidurmiesty.

Penki žmonės užmušti
Vakar automobiliai užmušė 

dar penkis žmones, šiemet į 
daugiau kaip mėnuo laiko auto
mobiliai užmušė jau 92 žmones.

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

Atsiimkit Laiškus Iš Pašto
šit* laiškui y.a atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyrin.is|jį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised \Vin- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturiolika (Fenų nuo pa
skelbimo.

503 Atkočiūnai Juozin
508 Releznay Ambras
511 Borus Viliui
512 Brarjones Peter
536 Kalines John
536 Kazakauskui Vincentui
516 Malonibiei Jo and

Antorini Kleiro
518 Macunans, W.
552 Mickiene Kastan Ii ja
554 Millerene A E
556 Murtas Wladyslaw
565 Petraitis Antanas
568 Marcijona Pokvitis
577 ('.estokas Josef
578 Sidaravicenci Basei

594 Vtainozini Adomui
596 Vainorini Adomui

“Aušros sūnys” - art. SI. 
Pilkos atsisveikinimas

Įsidėmėkite, kad sekmadie
ny, vasario 27 d. “Aušros Sū
nus“ bus pakartoti. Kai art. S. 
I’ilka pirmą kartą su didžiausiu 
pasisekimu pastatė tą veikalą
Goodmano teatre, .’.š visur pasi- tik ir negali to duoti. Pavyz- 
pylė reikalavimai “Aušros Su- džiui, imkime “Chicago“ teat- 
nųs” dar kartą pastatyti tame rą. žmogus užsimoka 50c, į- 
pačiame teatre. Kas matė tą ėjęs jaučiasi kaip puikiausiuo- 
veikalą, be a b- jo, dar eis žiūrė
ti, nes tokie vaidinimai retai 
pas mus pasitaiko. Be to, kai 
“Aušros Sūnūs“ buvo statomi
pirmą kartą. Čikagoje ta diena 
buvo net septyni ar astuoni 
lietuviški parengimai, supran
tama, kad daug žmonių negalė
jo to veiku’,i d' .’t-. Vaidini
mas ir šį sykį bus Goddmano 
teatre (mieste, prie Art Insti
tuto) Tai bus art. S. Pilkos 
atsisveikinimas, nes už dviejų 
dienų po to vaidinimo jis ap
leis Čikagą. — X.

Lietuviu Nuolatinis
Teatras

[Diskusinis straipsnis]

Ar gali gyvuoti lietuvių nuo
latinis teatras? šiuo klausimu 
buvo jau daug rašyta lietuvių 
spaudoj, ypač “Naujienose’’. 
Tai yra gan svarbus klausimas. 
Kad teatras šaliai arba tautai 
reikalingas, tuo klausimu, ma
nau, nereikės perdaug klibinti 
smegenis nė vienam, 'Teatras 
yra reikalingas ir lietuviams — 
lietuviškas, nes ant estrados 
žmogus pamato ir supranta j 
kelias minutes gan daug. > Jei
gu jam reikėtų iš knygų tiek 
daug išskaityti, suprasti, tai 
imtų gal ir poras mėnesių lai
ko, arba visai nepajėgtų to da
lyko galutinai suprasti, arba 
pasiskaičius jam visai neįdomu 
butų. Kitas dalykas, kuomet 
mato vaidinant ant estrados te
atre. Taigi ginčytis apie teatro 
reikalingumą ar naudingumą 
neteks. Gali būti tik abejonės, 
ar gali pasilaikyti nuolatinis 
lietuvių teatras.

Pastaruoju laiku “Naujieno
se“ ir kituose lietuvių laikraš
čiuose ėjo agitacija už palaiky
mą biznio pamatais pagrysto 
teatro, kad galėtų kuris nors iš 
lietuvių artistų daryti sau pra
gyvenimą, nors ir skurdų. Bet 
mano nuomone, tokis teatras 
pas lietuvius

t Pacific and Atlantic Photo]
Bernice Richardson, Millikin 

universiteto studentė, kuri nusi
nuodijo todėl, kad neišlaikė eg
zaminų.

kas negali išsilaikyti. Kuomet 
lietuvių tauta, kaipo visos ki
los tautos, turi palaikyti kaip 
ir sinkretizmą su Jungi. Vals
tijų meno šakomis, todėl teat
ras vienos kokios nors taute
les čionai, Amerikoj, skyrium 
negali gyvuoti ant platesnės 
r kalės, čionai reikalinga jau 
konkurencija, nes dabar yra 
t< kis gyvenime periodas, kad 
tik konkurencija palaiko biz
nius ir tik konkiyrancijos pa- 
ge’ba teatras gauna sau lanky
tai us. Na, ar mes lietuviai 
galime konkuruot bent su men- 

, krausiu amerikonišku teatro
liu, nekalbant jau apie didžiuo
sius? O žmonės dabar yra to
kio nusistatymo, kad už savo 
pinigą nori gauti kuodaugiau- 
sia. Lietuvių gi teatras kaip

Ise rūmuose. Visur minkšta, 
išvarų; puiki architektūra, pui
kiausia muzika, puikiai Įreng
tos scenerijos, šviesų sutaikini
mas laike vaidinimų. Visais at
žvilgiais teatro įrengimas yra 
stebėtinas, o ir įėjęs- nprivalai 
laukti kokią porą valandų iki 
prasidės vaidinimas. Privažia
vimas irgi labai parankus. Yra 
ir daug kitų tiek pat puikiai 
Įrengtų, kur tiek pat žema įžan
ga yra. Ar lietuviai Įstengs 
duoti tokius kostiumus vaidy- 
loms, kokie ištikrųjų turėtų 
būti, kokius vietiniai teatrai 
pristato, arba lošėjai turi nuo
savus? Duoda dar ir krutumus 
paveikaus. Ir tas viskas žmo
gų vilioja, gauna lankytojų ir 
gali samdyti apmokamus akto
rius. Na. o lietuviai kuo gali 
pasirodyti, kad gavus ganėti
nai lankytojų, kad būt galima 
iš to aktoriams pragyventi? 
Kokiose svetainėse lietuviai sta
to veikalus? Tegul paima, ge
riausiame atsitikime, Good
man teatrą, bet ir ten nėra 
reikiamų scenerijų, o ir pats 
teatro rūmas nėra žavėjantis. 
Priėjimas irgi neparankus. Jo
kios muzikos nesigirdi, nes jos 
niekas neduoda. Priruoštoji 
sceha vaizduoja mišką, o ir tvo
ra per mišką; bet kokis tas miš
kas, o tvora- tik poros pėdų 
ilgio, ir dar lipynė per tvorą, 
kuomet visiems aiškiai ma
tytis, kad kur lipynė, ten 
ir tvoros galas. Įspūdžio 
nėra. Kitaip negalima, nes 
nėra iš ko kaip reikiant pri
ruošti sceną. Įėjęs teatran 
dar turi laukti apie pusantros 
valandos iki prasidės vaidini
mas. O Įžangos vienok turi im
ti 2 dolerius, čionai aš paė
miau vieną iš geriausių . teatrų, 
kur lietuviai kai kada vaidini
mus stato, ir tai ar galima pri
lyginti su anais teatrais, kur 
žmogus įeini už 50 centų? Tad 
ką jau bekalbėti apie kitas 
“svetaines’’, kame teatrališku
mo ne už sudilusį peną nėra. 
Estrada kaip kišenė, scenerijų 
okių, nėra, o jei ir yra, tai nu

šutusios: gerai, jei kur rengė- 
Amerikoje kol jai, ar režisierius papuošė kiek

savais kokiais dalykėliais. O 
jau apie šviesų pritaikymą ir 
kalbos nėra. Net aktoriams 
persirengti nėra kur, kuomet 
norint aktoriams prieš išeisiant 
ant scenos persirengti kaip rei
kiant, jiems reikalinga kiekvie
nam atskiras kambarys. Ne- 
pri rengus estrados kaip veika
las reikalauja, jokiu budu nega
lima jį suvaidinti kaip reikia. 
() nesu vaidinus kaip reikia, 
žiūrėtojai negauna užsiganėdi
ni mo ir antru kartu jau sunku 
ir su pagaliu atvyti teatran 
tuos, kurie žino kals yra teat
ras. Taip pat sunku ir su tais, 
kurie yra ne simpatizaloriai, 
bei mėgėjai lankyti teatrus. 
Negelbsti nieko, nors ant slo
go užsilipęs šauk niekas ne
klauso. Aš nekaltinu nieko 
kito, kaip tik aplinkybes, ku
rios neleidžia mums lietuviams 
turėti nuolatinį teatrą su* ap
mokamais aktoriais. Yra dar 
viena yda lietuviuose, kuri la
bai daug teatro lankytojų at
baido. Tai lošėjai-mėgėjai. Dau
gelis musų lietuvių lošėjų yra 
tokiu, kurie turi vien užtek
tinai drąsos ir žino tik per ku
rį galą išeiti ant estrados, taip
gi ir nekurtos musų žvaigždės, 
patėmyję spaudoj, kad jis-ji 
“žvaigždė“, Inoj nesimoko ro
lių iš atminties, nežino, išėjimų. 
Nekartą pasiekiama kaip lošė- 
•as ant estrados žvalgosi kur 
jo partneris, ir eina ieškoti už 
kulisų. 'I’ai visos šitos priežas
tys, galimos ir negalimos pa
šalinti, neleidžia lietuviams 
luiėt savas* tikras teatras.

Paprastai musų lietuviška 
publika tuoj pašiepia lošėjus 
ir visus šunis karia ant jų ir 
netenka noro lankyti lietuvių 
perstatymus, manydami, kad 
tai negeri aktoriai, visai nežiū
rėdami kokiose aplinkybėse 
aktoriai dirba. Atvesk geriau
sius amerikoniškų teatrų akto
rius, pastatyk į tokį pat padė
jimą, kaip lietuviškieji, tai iš 
ių irgi nė velnio nebus. Prie 
to visko dar turime daugybę 
tųjų vietinių teatrų, kai kur 
ant kiekvieno gatves bloko net 
po kelis.

. Žinoma, galima eiti prie nuo
latinio lietuvių teatro, bet tik 
bus galima luome! jį išlaikyti, 
jei atsirastų kokis, ar kokie tur
tuoliai lietuviai, kurie in
vestuotų didelius pinigus, kad 
galėtų konkuruoti su kuriuo 
nors vietiniu teatru; ir kad 
lietuviuose įsiskiepytų būtinas 
lankymas lietuviško teatro, taip 
kai]) lietuviškos bažnyčios. Taip 
ir turėtų būti. Jei žmonės ma
to būtiną reikalą lankytis baž
nyčion, tai kodėl ne teatran? 
3et stengtis suorganizuoti nuo- 
atinį teatrą, kad butų galima 
užlaikyti apmokamus aktorius 
ir režisierių, be kapitalo, tai 
bergždžias darbas.

Dabar, kokis lietuvių teatras 
'ali ir turi gyvuoti, neš būtinas 
reikalas palaikymui lietuvys
tės? Tai tas pats, kuris dabar 
yra — “tarpu savis“. Tik rei
kalinga patobulinti ir dauginus 
populiarizuoti lietuvių visuome
nėj. Kuomet rengia kliubai, 
draugijos, rateliai ar grupės, 
;ie vakarai yra mėgiasi ir dau
gumas lankosi dėl užuojautos 
rengėjams ir tikslu pasimatyti 
ui pažįstamais. 0 kuomet yra 
tinkamas veikalas ir geri lošė
jai, atsilankiusieji lieka užga
nėdinti. Yra dar kiek progos 
žmogui, kuris yra gerai apsi
pratęs su veikalų statymu ir 
galys surinkti gabius lošėjus; 
tpkis gali dar vieną kitą dole- 
riuką ant silkės uodegos susi
gauti, bet padaryti gerą gyve
nimą, tai ne. Gali susirinkti 
vietos veikėjai ir susitvarkius 
gerai galėtų duoti tankius vai
dinimus ir uždirbti kokį dole
rį palaikymui savo grupės ar 
organizacijos, kaip ją ten pa
vadintų. Bet, žinoma, čia rei
kalingas pasišventimas lietu
vystės labui, o ne su tikslu pa
sipelnyti. Tokis “nuolatinis te
atras“ butų Chicagos lietuviams 
pageidaujamas.

Jeigu aš klystu, tai lai kas 
pasako, ko aš nesuprantu apie 
“nuolatinį teatrą’’.

Laisvės Varpas.

George Glasgow

RUSIJA ir EUROPA
Rusijos nusistatymas prieš 

Tautų Sąjungą labai gerai žino
mas . P. Krestinskis, vesdamas 
derybas dėl Vokietijos Rusijos 
nepuolimo sutarties Berlyne ko
vo mėnesį, sutiko priimti p. 
Strezemano. sąlygą neįsileisti 
anti-Saj ungos ir anii-Locamo 
tono. P. štrezemapMs labai lo
jalus Locarno idėjai, net ir tuo 
metu, kada kitoą Locarno sutar
tį pasirašiusios valstybės bandė 
padėti ją ant lentynos. Rusijos 
Lietuvos gi stuartimi anti- 
Sąjungos tonui leista pasireikš
ti, nes Lietuvai, prityrusiai vi
so, ko tik jį gavo patirti Są
jungos rankose, nebuvo sunku 
prisitaikinti prie p. čičerino 
prietaringumo šituo atžvilgiu, 
nežiūrint to, kad Lietuvos dip
lomatija nuo pat pradžios visa
dos buvo pažymėtinai lojali Ge- 
nevai ir visados atstatydavo jai 
antrą savo veido pusę.

Sutarties 1 sako, kad taikos 
sutartis, sudaryta tarp Rusijos 
ir Lietuvos Maskvoje, 192(^m. 
liepos m. 12 d., kurios visi nuo- 
tatai pasilieka galioje ir nelie
čiami, stoja pamatu santykiams 
tarp Socialistų Sovietų Respub
likos Sąjungos ir Lietuvos Res
publikos. Svarbiausia tai, kad 
tos '.sutarties nustatyta Lietu
vos siena eina gerokai į vakarus 
nuo Vilniaus. Pirmo straipsnio 
žodžiai gali pasirodyti akade
miški, jei neprisiminsi, kad Vil
niaus klausimu Rusijos nusista
tymas vis dėlto kaitaliojosi. 
1920 m. liepos 12 d. sutartyje su 
Lietuva Rusija pripažįsta Vil
nių Lietuvai. Kitais metais 
(1921 m-. kovo m. 18 d.) Rusija 
pasirašė sutartį su Lenkija Ry (Bus daugiau)

Grojikliai Pianai
Užsitarnavo ir laimėjo 

didžiausias dovanas
(Aukso Medalius, Diplomus ir 

Garbės Laiškus)
Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginama Vertybę

TOBULUMAS
TTELIU važiuoja labiausiai tobulas dalykas. Dau

gelį vielų turi su savim. Įvairus įrankiai yra 
užrakinti. Dideli stulpai yra sustatyti j skalas. Taip
gi yra vartojomos plieninės paipos dėl padarymo to 
kelio.

Kaip kada reikia sustatyti daug tų stulpų. Kaip 
kada reikia sudėti į daiktą daug vielų. Daug vyrų 
turi važiuoti tuo vežimu.

Telefonų trokas turi visoko pamatyti savo kelio
nėj. Nežiūrint koks butų laikas konstrukcijos dar
bas ir būtinas atlikimas darbo turi būt padarytas 
nežiūrint sniego, tai reiškia reikia pavartoti spė
ką, greitumą, tobulumą, ekonomiją ir žmonių pasi
šventimą, kad atlikus telefonų patarnavimą geres
niu, platesniu ir atsakančiu.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 
BELL SYSTEM

One Policy • One System • Vniversal Service
PIANŲ KRAUTUVES 

1922-32 So. Halsted Street 
4177-83 Archer Avenue

........... U 11 1 —

VYRU IR MOTERŲ
NAUJI DARBININKAI DIRBS

EKSTRA DARBĄ 
LIU0SU SAVO LAIKU

Labai gera proga uždirbti jaugiau pinigų dir
bant tiktai keletą valandų į dieną arba vaka
rais. Jums apsimokės čia atsilankyti ir išgirsti 
mano išaiškinimų. Patyrimas nereikalingas, 
nes aš suteiksiu jums visas instrukcijas. Dar 
galima priimti 3 žmones i darbą pilnam laikui 
nuo 10 ryto iki 5 po pietų ir nuo 6:30 iki 8:30 
vakare.

A. MEAGHER
160 N. LaSalle St., Room 922

susita- 
gerbti 

ir teri-
I rečiu 

, susi- 
viena ki-

goje; šiaj sutartimi pareiškia, 
kad Vilniaus ginčas paliekamas 
išspręsti bendru susitarimu tarp 
Lenkijos ir Lietuvos. Generolas 
Želigovskis aneksavo Vilnių tų 
dviejų Rusijos sutarčių protar
piu, tad Rusijos pareiškimai at
rodo, lyg pūtimas šaltu ir karš* 
tu abiem pusėm, bešališkai. Da
bar Lietuvos sferose laikoma la
bai svarbiu dalyku tai, kad ne
aiškumai turi būti išaiškinti, 
šičia, be abejonės, ir yra vienas 
tų motyvų, dėl kurių atsirado 
prie sutarties notos; apie jas 
minėsime toliau.

Antrame straipsnyje 
riančios šalys pasižada 
viena kitos suverenumą i 
torialinę neliečiamybę, 
straipsniu šalys pasižada 
laikyti nuo agresijos 
tos ir pasilikti neitralčs, jei vie
ną kurią šalį, nežiūrint jos tai
kingumo, pultų trečia ar trečios 
šalys. Ketvirtame straipsnyje 
yra, kad ir netiesioginis, nuro
dymas į Tautų Sąjungą. čia 
sakoma: “Jeigu trečiosios val
stybės sudarys politinę sutartį, 
nukreiptą prieš / vieną susita
riančiųjų šalių, arba jeigu są
ryšy su 3 str. 2 posme nurody
to pobūdžio konfliktu, arba tuo 
atveju, kai nė viena susitarian
čiųjų šalių nebus įsimaišiusi į 
ginkluotus susidurimus, tarp 
trečiųjų valstybių bus sudaryta 
koalicija vienai susitariančiųjų 
yįlstybių ekonomiškai arba fi
nansiškai boikotuoti, antroji su
sitariančioji šalis tokion sutar- 
tin arba tokion koalicijon nesi- 
des”.

Jei Nugarą Skauda
Plaukite Inkstus

Gerkite Apsčiai Vandens ir 
Imkite po Stiklą Druskų 

Pirm Pusryčių

Kada jūsų inkstai skauda ir nuga
ra gelia, neišsigąskite ir nepradėki
te kimšti j vidurius gyduolių, kurios 
suerzina inkstus ir visą šlapinimosi 
sistemą. Išvalykite inkstus, kaip iš
valote vidurius, plaunant minkštomis, 
nekenksmingomis druskomis.

InMstų darbas yra perkošti kraują. 
J 24 valandas jie iškošia 500 grūde
lių rūgščių ir išmatų, iš ko aišku 
svarba kad inkstai veiktų.

(Jerkite apsčiai vandens — negali
te persigerti; šalia to gaukite iš ap- 
tiekos apie keturias uncijas Jad Salts 
druskų. Imkite po arbatinį šaukštelj 
stikle vandens pirm pusryčių kas ry
tą per keletą dienų ir jūsų inkstai 
veiks puikiai, šio pagarsėjusios dru
skos padarytais iš vynuogių rūgščių 
ir’ citrinos sulčių su litbia. Per ilgus 
metus jos vartojamos išplovimui už
sikimšusių inkstų, taipgi nugalėjimui 
rūgščių, kurios yra priežastis suer
zinimo pūslės ir jos silpnumo.

Jad Salts druskos nebrangios; ne
gali pakenkti; padaro malonų puto
jantį lithia-vandens gėrimą, kurį kiek
vienas laikas nuo laiko turėtų ger
ti, kad inkstai butų veiklus ir šva
rus.. Pabandykite jas, taipgi nepa
meskite vandenį gėrę. Be abejonės 
tada sakysite, kas pasidarė su mano 
nugaros skaudėjimu ir inkstų var
gais.

Lnkc Ont., 
skaudėjimo, 
ir užkietė-

Surado pagelbą po 12 metų 
kentėjimų

Mr. A. A. Biederman, Gol<k-n 
kentėjo/per 12 metų nuo Kalvos 
apsivėljusio Liežuvio, nevirškinimo 
jimo v’durių. Ho suvartojimo tiktai trijų bu- 
td ių Nuga-Tone, jis rašo, kad jaučiasi gerai 
ir yra geroje sveikatoje. .Jis taipgi rašo, kad 
jos suteikė jam daugiau gero negu kitos gy
duolės,

Nugn-Tone yra geros nuo silpnų, pailsu- 
s’ų nervų, neinigės ir jautimo nuvargusiu Iš 
ryto, inkstų arba kepenų iritacijos, abelno 
nusilpnėjimo, prasto apetito ir akysto krau
jo. Vartoki^ jas keletą dienų ir jus paste
bėsite dideli pasitaisymą savo sveikatos ir 
stiprumo. N ilga-Tone yra garantuojama, kad 
jums pagelbės arba pinigai bus grąžinami. 
Nusipirkit butelį bite kokioje apt'ekoje, bet 
tik žiūrėkit kad butų Nuga-Tone. Imitacijos 
yra be vertės.

KIMBALL

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

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiuos už paprastus pia- 
nusi

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peojlee

“The Only Manu- 
Honored” (Vieniu^ 
laimėjęs augščiau-

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

Pranešam visiems “Nau
jienų“ skaitytojams, kad 
“Naujienos” įsteigė didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny
gos lietuviams. Neturinti 
“Naujienų“ knygų katalo
go — malonėkite pranešti, 
prisiusime. Siame kataloge 
rasite visas sau reikalin
gas ,knygas.

“NAUJIENOS"
1739 So. Halsted St 

Chicago, Ui.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

S. Gegužis išvažiavo
S LA. Prezidentas St. Gegu

žis viešėjęs Chicagoj keletą die
nu, pirmadieny išvažiavo namo 
— į Mahanoy City. Pa.

Nors p. S. Gegužis tik kelias 
dienas buvo Chicagoje (gryš- 
tant iš angliakasių konvenci
jos). bet atliko daug darbo. 
Jis padarė tardimus SLA. 36 
kuopoj, delei bolševikų ten sau
valiavimo ir laužymo SLA. kon
stitucijos. Nuosprendį dėl tos 
kuopos turės išnešti visa SLA. 
Pildomoji Taryba. Taipjau p. 
Gegužis apsilankė >SLA. 185 
kp., Indiana ilarbor, susirinki
me. Ten irgi yra didelių nesuti
kimų tarp niekurių narių. Kaip 
išrodo, tas p. Gegužio apsilan
kymas turės gerų pasekmių, 
nes jau dabar einama ten prie 
susitaikimo ir numatoma, kad 
netolimoj ateity toj kuopoj ne
sutikimai visai išnyks ir vėl vi
si nariai išvien ir santaikoj dar
buosis savo organizacijos labui.

Prieš išvažiuojant, p. S.'Ge
gužiui ir SLA. generaliniam or
ganizatoriui S. E. Vitaičiui jm*- 
reitą sekmadienį SLA. 6-tas 
apskritys buvo surengęs didelę 
pagerbimo vakarienę.

S. E. Vitaitis pasiliks (’.hica-’ 
goj gal net porai mėnesių, lai
kydamas čia prakalbas visose 
miesto dalyse ir taipjau orga- ’ 
nizuodamas jaunuolius. —S.

36-tos kuopos specialis 
mitingas

Tardymas praėjo ramiai; kuo
pa lauks Piki. Tarybos nuo
sprendžio.

Sekmadieny Liet. Auditorijoj 
įvyko tardymas 36-tos SLA 
kuopos. .Tardynvi vędę gori’.1 
St. Gegužis, SLA prezidentas. ■ 
Visas tardymas praėjo labai 
ramiai ir tvarkingai. Skundas į 
Pildomajai 'karybai, kurį pada- 
vė nariai, nebegaliu lieji pakęs
ti kuopoje esančios betvarkės, 
bus išspręstas vėliaus, pasire-! 
miant surinktais liudijimais.

Rodos apie pereitą lapkričio j 
mėn. kai kurie nariai, pasitarę1 
tarp savęs, parašė skundą ir su 
šimtu parašų pasiuntė Pild. Ta
rybai. Skunde paduota tokie 
nusiskundimai: 1) Kad tūli;
kuopos nariai kelia nesantaikų! 
tarp narių; palaiko kuopos su
sirinkimus nuolatiniame sumi
šime, keldami bergždžias dis-i 
kusi jas, niekindami ir užgaulio- : 
darni ramius kuopos narius, at
grasina juos lankyti susirinki-1 
mus ir kenkia Susivienijimo ge
rovei. 2) Kad kuopos valdyba Į 
nesirūpina palaikyti kuopoje, 
tvarką, be! pagelbsti suirutę; 
keliantiems nariams. 3) Kad 
kuopos valdyba daugelį kartų 
peržengė Susivienijimo įstaty
mus. pareiškė nepagarbą Pildo
mąją! Tarybai ir nenori klausyti 
jos įsakymų. Skundėjai reika
lavo, kad tie užmetimai butų 
ištirti ir prasikaltusieji nubaus
ti, pašalinant juos iš šios kuo
pos.

V1LLY’S',UNCLE

Tardymo susirinkime visi tie 
užmetimai ir kaltinimai buvo 
paremti narių liudijimais. Visi 
tie prasižengimai yra griežtai 
draudžiami SLA įstatymais ir 
už. tokius prasižengimus nariai 
gali būt pašalinti iš Susivieni
jimo.

Kaltinamieji nariai bandė už
ginčyti jiems primetamus pra
sižengimus, bet, vieton to, dar 
linai patvirtino. Kaltinamųjų 
nenaudai, pasirodė esą ir jų pa
čių padaryti užrašai ir nutari
mai.

Pabaigus tardymų, geri). St. 
Gegužis pareiškė, kad nuo
sprendį išneš Pild. Taryba. Da
rant nuosprendį bus vadovau
jamasi tik faktais, teisingumu 
ir Susivienijimo gerovės reika
lu. —Reporteris Pupa.

Cicero
SLA. 191 kuopa diena iš 

dienos eina didyn ir didyn. Pa
skutiniame susirinkime irgi bu
vo priduotos dvi naujos aplika
cijos ir be to organizatorius 
pareiškė, kad sekamam susirin
kime priduosiąs dar daugiau. 
Pats susirinkimas buvo skait

lingas ir tvarkus. Visi tikėjosi 
pamatyti svečią — generalinį 
organizatorių p. S. Vitaitį, bet 
nesulaukėm, — jis turi daug 
darbo kitose kuopose ir dar ne
spėjo mus atlankyti. Bet vis- 
tiek jį pamatysime vasario 15 
d. — prakalbose.

Buvo atsišaukimas nuo ser-> 
gančio nario J. Raslavičiaus iš 
Kanados. Suteikta $10 auka. 
Išrinkta darbininkus busian
čiam metiniam kuopos vaka
rui vasario 27 d. Iš komiteto 
pranešimo pasirodė, kad tai 
Lūs šilimus vakaras — koncer
tas ir vaidinimas. Jei oras pasi
taikys gražus, tai bus puiki 
sueiga visiems, seniems ir jau
niems. O ypač puiki proga šoki
kams, nes tai bus veik pasku
tinis šokis prieš gavėnią.

—K. P. Deveikis.

Bridgoportas
A, tai bus vakaruškos.

Jau nuo kelių savaičių ma
čiau Chicagos Komiteto Lietu
vos Našlaičiams šelpti darbščią- 
sias nares — K. Katkevičienę, 
Valančienę, Gulbinienę, Zolpie- 
nę visokiose sueigose kalbinant 
pavienius žmones ir siūlant pir
kti bilietus. Sprendžiau, kad 
tas komitetas ką-nors rengia. 
Bet vis nepasitaikė progos pa
siklausti rengėjų, nors to ko
miteto parengimais aš įdomau
ju, nes jie visuomet būdavo 
įdomus, savotiški ir suteikdavo 
atsilankiusiems ką-nors naujo. 
Tad labai gerai, kad p. Svir. 
šeštadienio Naujienose pranešė, 
jog Komitetas rengia vakaruš
kas sekmadieny, vasario 13 d., 
Lietuvių Auditorijoj. Dabar ir 
aš žinosiu kas rengiama ir, ži
noma, rengsiuos jose būti. Man 
visuomet patikdavo Lietuvoje 
vakaruškos — linksmios, beru- 
pestingos, kur susirinkęs jauni
mas šoka “polką”, kad, net gry
čia dreba. Jei taip bus ir čia, 
tai bus linksmiau už visus ba
lius, o ir lietuviškai pasišoksiu.

Aš patariu ir visiems links
mumo ir gražaus pasilinksmi
nimo mėgėjams būti šiose va
karuškose. — K. D. K.

Daug lietuviy baigė vidu
rines mokyklas

5,009 jaunuoliai baigė vidurines 
mokyklas šį viduržiemį.

l’žpereilą savaitę Chicagoje 
5,009 jaunuoliai-ės baigė vidu
rines mokyklas, (High School). 
Pavasarį gal dar daugiau baigs 
tas mokyklas.

Tarp baigusių vidurines mo
kyklas yra labai daug lietuvių. 
Dabar lietuviai labai didelę do- 
mę kreipia į savo vaikų moks
lų ir visus juos leidžia į augš- 
tesnes mokyklas, taip kad da
bar vidurinėse mokyklose yra 
šimtai lietuvių ir gal šimtai lie
tuvių jas kasmet baigia. 'Pe
čiaus tikrąjį baigiančių tas mo
kyklas lietuvių skaičių yra ne
galima paduoti, nes ’ daugelis 
savo pavardes- “amerikonina”, 
trumpina ir pritaiko prie anglų 
ištarimo, taip kad lietuvių, su
lig pavardžių, yra negalima iš
skirti, o mokyklos jokių užra
šų apie vaikų tautybę neveda.

čia paduodame tik dalęlę bai
gusių vidurines mokyklas lie
tuvių. kuriuos iš pavardžių* ga
lima buvo spręsti esant lietu
viais. Gal vienas kitas iš pa
duotųjų šiame sąraše ir nėra 
lietuvis, bet pateko vien delei 
jo panašios į, lietuvių pavardes. 
Pilnus baigančių mokyklas lie
tuvių galėtų priruošti tik patys 
baigiantieji, bet iki šiol jie to 
nedaro ir todėl dar nėra tikro 
budo sužinoti tikrąjį baigančių 
mokyklas lietuvių skaičių.

Austin High School keturių 
melų kursą baigė:

Aldona B. Galskis,
Remona A. Asinus.
Bowe«i High School keturių 

metų kursą baigė:
(salicile Jakaitis.
Dviejų mėtų kursą baigė:
Helen R. Galelis-, 
Mary Ivancevich.
C ra ne Technical High School 

keturių metų kursą baigė:
Irwin S. Baskes,
Leo Janas,
Palis K. Ladas (Junior Co

li ege).
Englevvood mokykloj biznio 

kursą baigė:
Estelle F. Ritant.
Fenger High School keturių 

metų kursą baigė:
Victor J. Abazoris,
Joscpli Derkacy,
Joseph J. Kenstovitz,
Arthur R. Millas, 
Alphonsus J. Pivoriūnas 
Helen C. Lambesis*.
Dviejų metų kursą toj mo

kykloj baigė:
Anthony Alesanskas,
Auna Kannevvas,
i lelen 1). Markauskas,
Helen E. Parkus.
Harrison Technical High 

School keturių metų kursą bai
gė:

Marceila F. Pestinick,
Mildred M. Pouzar,
AVilliam Jaučius,
Joan Sirutis,
Ruth Simenovicli,
Wm. J. Tautauicze, 
George P. VVedeles, 
Longine M. Zclinsky.
Dviejų metų kursą baigė: 
Julia Koše Balis-, 
Auna B. Boula, 
Paul P. Bukantis, 
Eleanor D. MaMrtin,

[Pacific and Atlantic Photo]

Grace Van Studdiford, garsi 
Amerikos dainininkė, kuri sau
sio 29 d. numirė Fort Wayne, 
Ind.

Mariau E. Martin, 
George Moulis.
Hibbard High School keturių 

metų kursą baigė:
Selina Malkus.
Hyde Park mokykloj dviejų 

metų kursą baigė:
Ruth Bailis.
Lane Technical High School 

keturių metų kursą baigė:
Sanley J. Jakus, 
George F. Kaimus, 
Fefdinand J. Petraitis, 
Charles V. Zaleski.
Dviejų metų kursą baigė: 
Anthony Augustin 
Frank Barberis, 
Harry A. Kaminski. 
Lindbloni Technical High 

School keturių metų kursą bai
gė :

Brunsvvick A. Bagdon, 
Katherine L. Barskis, 
Mollie Bulius, 
Emma Greicus, 
Algert Krukonis, 
Joseph S. Kundrat 
Frank M. Petkevicz, 
Tbepdore A. Pdska, 
Sam Palis, 
William Drigot, 
Anthony G. Januška, 
Heleh Robis.
Dviejų melų kursą baigė: 
Bernice F. Berkes, 
Ann S. Enidliss, 
Ben E. Vazgauskas, 
A n n Iktty Wenckus. 
Marshall mokykloj keturių 

metų kursą baigė:
Leah Anita Tankus
Ida Malis (dviejų metų kur

są).
Phillips Senior dviejų metų 

kursą baigė:
Emma E. Lucas.
Schurz mokykloj keturių me

tų kursą baigė:
Carl Makarski,
Elizabeth Rechtoris (steno

grafijos).
' Senn mokykloj keturių metų 
kursą bage:

Modeline E. t vėlius, 
William L. Backus.
Tilden Technical High School 

keturių mėtų kursą baigė:
Alex M. Kezes,
Julius Venckus,
Alex J. Paplauskas (architek

tūros).
Dviejų metų kursą baigė:
Raymond J. Urban,

John Valaskovic. f
Tuley mokykloj keturių 

tų kursą baigė: ll
Bose A. Kuchinsky,
Frank J. Lelakcs.
VValler mokykloj dviejų

tų kursą baigė:
Mary Alice Dūda.

mė

Kriaučių Dome!
269 

įvyks
Lietuvių kriaučių lokalo 

reguliaria susirinkimas 
penktadieny, 11 d. vasario, A- 
malgameitų svetainėje, 1564 N. 
Robey St. šiame susirinkime 
kalbės iš rytinių valstijų SLA. 
generalinis organizatorius drg. 
S. E. Vitaitis. Kad di$. Vitaitis 
yra geras kalbėtojas, tai čia 
nėra reikalo apie tai kalbėti,— 
kaip išgirsite, tai sužinosite. 
Aš girdėjau, kad drg. Vitaitis 
prisirengęs pasakyti labai daug 
naujienų. Todėl gerbiamieji, jū
sų pareiga yra skaitlingiausia 
atsilankyti į šį svarbų susirin
kimą, kuriame turėsime progos 
labai daug naujienų išgirsti ir t 
daug ko pasimokinti nuo to 
rimto ir gabaus kalbėtojo.1 
Kriaučiai, pasirodykit lietuvių 
lokalo patriotais ir atsilankyk it 
kuoskaitlingiausia, nes tai ir 
musų visų pareiga.

—J. Grigaitis,
269 lokalo pirmininkas. ■

EMILIJA VAIČIULIENĖ 
Po tėvais Monkunytė

Mylima moteris ir motina pa
liko vyrą Ignacą, sūnų Jonų 14 
m. dukterį Oną 10 m. ir sūnų 
Robertą 8 m., brolį Gaspa
rų Monkuną. Atsiskyrė iš mu
sų palikdama nubudusiais, pil
nais širdeglos, Vasario 6 dieną, 
1927 m., 10:40 vai. ryte, išgyve
nus 43 m. ant šio svieto, o šioj 
šalyj 18 met. A. A. Vaičiulienė 
gimusi Miciunų km., Pašvitinio 
valsč., Šiaulių apskr. Dabar ran
dasi prirengta j paskutinę ke
lionę, namuose 171—23rd Avė., 
Melrose Park, 1)1.

Laidotuvė įvyks 10 d. Vasario, 
10 vai. ryto iš namų j Mt. Car
inei bažnyčią, kur atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į Mt. 
Carinei kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiai paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimą.

Liekame nuliūdę, 
Vyras ir Vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Prabish. Tel. Melrose 
Park 797.

VLADISLOVAS VAIČIS
Mirė sekmadieny], Vasario 6 

(lipnų, 2 valandų po pietų, 1927 
m., sulaukęs 27 metų amžiaus; 
gimęs Plungės parapijoj, Alek- 
sandravo dvare, paliko 'didelia
me nuliudime brolį Jonų ir bro
lienę Zofijų, pusseserę Barborą 
Eimutienę.

Kūnas pašarvotas, randasi 
12045 Egglestone Avė., W. Pull- 
man, 111.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Vasario 10 dieną, 8:00 valandą 
ryto iš namų į šv. Petro ir Po
vilo parapijos bažnyčią, o iš ten 
į šv. Kazimiero kapinps. ‘

Visi A. A. Vladislovo Vaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse.

Lieka Brolis ir Brolienė

lei nori išmokt 
| gerai rašyti — 
į nusipirk tvpewriterj.

Garsinkiles Naujienose

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas !

mė-

senas žaizdas, ligas rectal, J I
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 CRAVVFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

25 METU PATYRIMO
Pritaikiine akiniu dėl visokiu akiuAA

JONAS PETRICK
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 6 dienų, 7 valandą ryto, 
1927 m., sulaukęs 19 m. am
žiaus; gimęs Chicagoj.

Paliko dideliame nuliudime 
Tėvus, tris brolius: Stanislovą, 
Jurgi ir Julijoną ir dvi seseris: 
Emiliją ir Oną.

Kūnas pašarvotas, randasi 
538 W. 37 St. Tel. Yards 6766.

Laidotuvės jvjyks Vasario 10, 
1927, 9 vai. iš ryto iš namų bus 
nulydėtas j Tautiškas kapines.

Visi Ą. A. Jono giminės, 
draugai ir. pažjstami esat kvie
čiami nuoširdžiai dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

J

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai ir Seserys.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Rudžius. Tel Canal 
6174. ’

PRANAS BUIVYDAS, .

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 5 dieną, 4 valandų po 
piet, 1927 m., sulaukęs 39 m. 
amžiaus; gimęs Platelių kaimas, 
Dintališkės valse,, Telšių apsk., 

paliko dideliame nuliudime brolį 
Jurgį, Joną Amerikoje, o Lie
tuvoj brolį Juozapų ir seserį 

Barborą.

Laidotuvės įvyko Chumpaign, 
III., vasario 7 ’d. 10 vai. ryto, iš 
namų į Anglų Katalikų Bažny
čių, o paskui į Champaign, III. 
kapines.

Nuliūdę liekame,

Brolis Jurgis.
■KJOMnBBUMMBnaH

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn AVe.

Chicago, ZiL

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMETRI8TAR 

Akiniai $4 ir augičiaa

IS AKIŲ SPECIALISTAS
kuru

LIET
Palengvins akių įtempimą, 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu* 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliroRygte 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žti usias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Val.i 10 
iki 8 vai. NedSIinj. 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė. -
Boulevard 7589

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.

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

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., 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 J

J.ERADZIUS
Pigiauiaa Lietavia 

Graboriu Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS:
668 W. 18th St 
Tei. Canal 6174 

SKYRIUS:
8238 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4063

S. D. LAGHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 VV. 23rd Place 
Chicago, III.

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

Tei. Canal 1271 
ir 2199

Phone Boulcvard 7314
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabama 
Vainikams

3316 So. Halsted S t., Chicaio

DAINOS
Del keturių balsų 

Sulinktos L. Eremino
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 dainų 
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. Si 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su prL 
siuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted SL 

Chicago. IU.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — t?J bus
brangi dovani

.1
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Tarp Chicagos 
Lietuvių Announcement

Pranešimui
Announcement

Pranešimai
Help Wanted—Malė 

Darbipinkų Reikia
Business Chances

Pardavimui Bizniai

Vasario 16 diena nebetoli
Kas, ką, kur. kaip ir kada 

rengia, veikia ar kviečia
DEL KELIAVIMO LIETUVON

,, . . . ... .. . laikvs savokaip turime sutikit nepnklau- yn^io 9 d,
somybės šventę?

Lietuviška Tcnt. Dr-tė Rūta Nr. I 
mėnesinį susirinkimą 
7:30 vai. vakari*, Liet. 

Halsted si. 
į mitingą. 
Frank Aušra,

įprašomi ateiti
I Už kelintos dienų atsilankys 

pas mus ir ta laukiama šventė Draugystė
•v ir l laikvs mėnesinį susirinkimą sere-—vasario U diena, kurioj <le- jj;. ' v.„.„.io - Vlll

vyni metai atgal Lietuva pasi-’l.iel. Auditorijoje, šio susirinkimo 
skelbė nepriklausoma. Tasai 
įvykis džiugina musų sielą, ne
žiūrint, kad musų tėvynės pa
danges laikinai ir uždengė ne
aiškumo debesys.

rast.

Jau artinasi “Naujienų” eks
kursija Lietuvon ir laikas vi
siems pradėti rengtis.

Atsiminkit, kurie nesat Ame
rikos piliečiais, yra labai geras 
dalykas apsirūpinti iš anksto su 

Lietuvos pas-
portu ir kitais reikalingais do
kumentais, kurių gavimas už
ima pusėtinai laiko.

Kas tik rengiatės keliauti L įe
it reip-

Palaimintos Lietuvos leidimu SUgryšti,

UŽDIRBK DAUGIAU 
PINIGŲ

PARDAVIMUI bekeroč labai pi
giai, geras obelio ir retai! biznis. 
Turiu parduoti greit, nes apleidžiu 
miestą. 850 W. 18th Street.

mai sutikus tą istorinę dieną? 
Mums praneša, kad rengiamos 
didelės iškilmės dalyvaujant 
stipriausioms artistų pajėgoms. 
Jos įvyks l’.eliose vietose: Lie
tuvių Auditorijoj, North Sidėj, 
Cicero ir greičiausia Town of 
Lake, žinoma, no viena diena.

Bet tuomi musų darbas dar 
neužsibaigia. Reikia, kad kiek
viena Chicagos lietuvių organi
zacija, kiekvienas asmuo priim
tu vasario 16 dieną, kaipo savo 
šventę ir liendaai su kitais da 
h vantų jos pagerbime 
visk m •*. • u > sm 
ir neęu'h* im n 
s ii .'ei i’*■> n o. —K.

Kaziuny s-dabrinės 
vestuvės

daug, todėl sunku visus juos 
pažinti ir žinoti apie jų 
V’mąsi ir nuopelnus pr 
są visuomenę.

Vasario 5 d. p. Elena 
tiejus Kaziunai šventė 
nes vestuves. T’ai yra inteli
gentinga ir viena tų šeimų, ku-

nui-

na

pp. 
k u. J

Kaziunai nuo senai gyve- 
Garfield Parko apielinkėj. 
šeima susideda iš 
E. ir M. Kaziunų ir I vai-

p. Bro-
vra vcuusi. jos vyras r. 
oda, yra vedėjas vienos 

krautuvės. Vyresnysis sunūs 
Jurgis Kaziunas yra gabus biz
nierius. antrasai Mikas moki
nasi teisių Marshall mokyklo
se, jaunesnysis gi A Un i tas ant
rus metus lanko Illinois univer
sitetą ir studijuoja industrinę 
chemija. Be to Alliertas yra ir
gi gabus muzikas-kompozito- 
rius. Jisai yra parašęs anglų 
kalboje keletą desėtkų dainelių, 
kurias ir padainavo savo tėvų 
vestuvėse.

Paminėjimui 25 metų ženybi- 
nio gyvenimo p. Kaziunai 
lė savo draugams didelę ir 
nią puoUj. Svečių buvo 
šimto ypatų. Nepasakysiu 
daug, jeigu pasakysiu, kad
gražiai, smagiai ir su skoniu 
surengtos vakarienės ir baliaus 
nesu Chicagoje mačiusi. Vaka
rienė buvo surengta “Three 
Sisters” restorane prie W. Ma
dison ir Crawford avė. Toast 
masteriu buvo l)r. A. Davido- 
nis. Apibrėžęs p. Kaziunų gy
venimą, jų darbavimąsi lietu
viams*, pagerbęs juos ir pasvei
kinęs su tokia puikia šeima da
vė progos ir kitiems svečiams

šau-
virš
1X4-
taip

chicagiečiams žinomas p. Eval
das iš Bridgeporto (lietuvių 
“stolyčios”), p. Jokubonis, ge
rai žinomas Garfield Parko pi
liečiams, ir Marė Jurgelionienė. 
Visi džiaugėsi ir reiškė didelę 
pagarbą p. Kaziunams už jų 
kultūrinę darbuotę Garfield 
Parko apklinkės lietuviams, jų 
pavyzdingą šeimynišką gyveni
mą ir jų puikius, smagius, ga
bius ir inteligentingus vaikus. 
Draugų suteikta daug brangių 
dovanų. Po vakarienei svečiai su
sirinko viršutinėj salėj, kur 
prie geros p. Pociaus iš Cicero 
muzikos šoko iki pat rytui. 
Daugiaus tokių šeimų su tokio
mis prakilniomis idėjomis ir to
kiais inteligentingais vaikais.

Svečias M. J.

Real Estate For Sale 
, Naroai-žemi Paritovimni

PARDAVIMUI rezidencija, yra 7 
kambariai ir gali gyventi dvi šei
mynos. Yra visi įtaisymai./ Daug 
žemės ir galima laikyt gyvuli 
sai arti prie gatvekarių. 
$5,500, įmokėti $1,500. Klauskit 
Bakševiėiaus.

W. HAYDEN BELL
4336 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 8600

Financial
Finansai-Paskolos

BE NUOSlMClįly. VI- 
Kaina 

Ed. paskolas ndfi , $100 iki 
notų. Pinigus ^rpokame 

Vienatinis 1 bfisas
PARDAVIMUI saldainių Storas ir 

grosernė. l^upirksit visai pigiai. 
Kreipkitės tuojaus.

3148 So. Auburn Avė.
Mes organizuojame naują de- 

partmentą, mums yra reikalin
gi 3 švarus lietuviai vyrai, su 
patyrimu arba be patyrimo. Dar
bas bus pagal musų naują nu
rodytą planą. Mes jumis išmo- 
kinsim. t

Jus dirbsite su patyrusiu ve
dėju. Jus turite turėti norą dirb
ti sunkiai ir galėti sekti nuro
dymus. Jus galėsite dirbti visą 
laiką arba dalį laiko. Tai yra pa
stovi vieta su puikia ateičia. At
sišaukit tuojau. Ofisas atdaras 
vakarais iki 8 vai.

JAMES VERR
29 So. La Šalie St.

Room 348

Duodame 
$300 ant 
j 12 valandų. 
ŠJttur-vakarinėj dalyj miestoį-—ku
ris teikia paskolas tokiomis sąly
gomis. Pasinaudokit iš tos progos.

Industrial Loan Service 
1726 W. Chicago Avė. 

kampas Hamilton Avė.

PARDAVIMUI Barber Shop, prie 
jos yra 4-ri ruimai gyvenimui. Par
duosiu pigiai iŠ priežasties kito biz
nio. 4508 So. Honore St.l.iet. Auditorijoje 

svarba yra lame, 
tarimas pirkimo Auditorijos Šerų ir 
rinkimas darbininkų dėl maskaradų į 

tuvon ateinančią vasarą, 
kitės j “Naujienas”, o čia jlbų 
reikalai bus aprūpinti ir geriau
siai sutvarkyti nuo pradžios iki 
galo. Kitų miestų lietuviai taip 
jau gerai aprūpinami ir priren
giami kelionei, kaip ir vietiniai.

Pradėkit rengtis tuojau.
NAUJIENOS

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

skitlingai
yra prašomi

Žilinskas,

Roseland. — Bendras protestas 
rengiamas prieš Lietuvos fašistus. 
Delegatų susirinkimas įvyks sere- 
doj, vftsario 9 d., 7:30 vai. vakare, 
Aušros kambariuose, 19000 Michi
gan avė. Visi delegatai malonėkite 
dalvavuti susirinkime, nes turim 
daug svarbių dalykų aptarti.

A. Pažarskas, sek r.

Roselande perstatymo “Valkata” 
tikietus galima gauti sekančiose vie
tose:

A. Yonaičio vaistynėje, 105 St. ir 
.Michigan Avė.

Vilimavičiaus vaištynėje, 107 St. ir 
Michigan

Youršis
ir vrosernėj, 10611 Edhrooke Avė.

F. RazmuR and Co. Drapanų ir č
10939 iMiebifr,

Kundrotąvičius bučernėj

k rautu,T j,

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
generalės repeticijos Įvyks vasario 9, 
s v. v. McKinley Puik svet. Visi lo
šėjai veikalu “Teismas" ir “Važiuo
jam”, būtinai turite susirinkti, nes 
vasario 12 d. jau turime lošti. Taip- 
pat turime aptarti visa to vakaro pro
gramą ir kitus tani reikalingus <laly- 

!. Gerbiami lošėjai, prašome 
i| li <1 »rr.f ;. — Režisierius.

DAR keletą jaunų vyrų, 17 iki 35, 
gali uždirbti gerai prie abelno dar
bo ir sykiu mokintis telegrafijos 
prie geležinkelio. Atsišaukit tuojau, 
MANAGER, 30 N. Dearborn, Room

vcnue.
We.«f

J5 W.
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Musical Instruments
Muzikos In.Urnmenfai

RriW M
Susilaukėm naujo banko

1S

namus

enoms , _______________________
j .Jukų <B( ).J I K LIS pianus, biskj vnrto- 
inokčti j |;ls s(( p,o rolelių ir benčiumi, $75, 

kas savaitė [turi Imli cash. 2918 Mihvaukee. Avė.

įjodami p;.ivmėkite p*lną savo n<lre- 
cj ir kur turi t»uti"paliekamos ‘‘Nau
jienos”.

PARDUOSIU grojiklj pianą, taip 
kaip naujas, už $85, su 75 roleliais 

i ir benčiumi, cash. Mr. Rudaitis, 
Hi5I2. So. Halsted St.

Furnished Rooms

kinui arba 
i šeinis mis.

su

merginai,

-------- 1 PARDUOSIU savo $150 vertės 
s vai- i Victor Fonografu už $23 cash. G136 
mažos I So. Halsted St.

GROSERNfi ir delikatessen parda
vimui, geras biznis.

4633 So. Spuulding Avė.

PEKARNĖ pardavimui, arba mai
nymui, visi įrankiai, geroj vietoj. 
Renda pigi ir geras biznis. Su ma
žai pinigų galinta nupirkti, arba gau
sit ant išmokėjimo. Kas pirmas, tas 
laimės.

5211 So. Halsted St. 
Tel. Yards 6657

PARDAVIMUI 
ir kontraktoriaus 
tas per 10 metų, 
kia apie $8000.

NAUJIENOS
1739 S. Halsled St. Box 866

elcctric shop 
biznis, išdirh- 
Kapitalo rei-

TUBI būt parduota tuojau 
grosime ir valgykla, 2 mašinų 
garažas, arkliui štebelis, 8 kam
barių pagyvenimas, lysas ir len
da tik $30 už viską, kaina $450 
1713 S. Canal st.

EXTRA BARGENAS

PARSIDUODA KARMA

Didžiausis bargenas, koks 
kada nors buvo pasiūlytas.

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

Žiūrėkit: 60 akerių derlingos, 
dirbamos žemės, 10 akerių pui
kių obelių sodno ir du akeriai 
greipsų sodno — viso 80 ake
rių derlingos žemės. 7 kamba
rių cemento fundamentu namas, 
barnė. dėl 25 karvių, cementinis 
kubilas kornams marinavoti, 
vištininkaš ir kiti budinkai.

'l ik 200 mylių nuo Chicagos. 
Randasi Michigan valstijoje.

Verta $8000, parsiduoda 
S2850. Įnešti reikia $1500.

UŽ

Ben. Kazanau.kas, Rašt.

2247 W. 23rd Place,
CHICAGO, ILL.

('.anai 3968

Educational
Mokyklos

DVI LIETUVAITES
Mokina visokius šokius. 

•tuo 10 va). 
:arais nuo 
! iki 5 po 

2128

Valandos 
ryto iki 2 po pietų ir va- 
7 iki 9. Nedėidieniais nuo 
pietų.
So. Halsted Street 
Pirmos lubos

Vas. 3 d. čia atsidarė natų 
Midland National Bar ■ 
• ra vi< natinis nacionalinis bau 
kas šioj apielinkėj ir. kaip iš 
lodo, jam gera’ seksis, nes ban- j
ko viršininkai yra prityrė ban-' 
kieriai ir gerai pažysta šios a-1 
pielinkės reikalus. Bankas lai-| 
kinai tajio atidarytas prie 4191 į 
Archer Avė. iki pasistatys nau-| 
ją banko namą.

Banko direktorių pirminin
ku yra David E. Shanahan, žy
miausias real i estate žinovas 
Chicagoj ir buvęs legislaturos 
pirmininkas Springfielde. Ban
ko prezidentu yra Wuehrmann, 
per 25 metus viršininkaująs di
diesiems Chicagos bankams ir 
finansinėms Įstaigoms. Vice-pre- 
zidentas Frank L. Webh yra 
taipjau s(‘iuis bankierius, vice- 
prez. ir kasierius Central Manu- 
facturing Districk Bank. Kaste
ri um yra V. L Vanicek, vienas 
viršininkų Central Manufactu- 
ring Districk, todėl gerai pažys- 
tantis šia

(inižioie apielinkėje 
iu<> kare llnilnu ’ 
a ve. Kepublic 3610.

patogumais, be Į
irtuvę naudoti.' TURIU parduoti sivo gražų $850 

vienas blokas j vertės grojiklj pianą už sandėlio iš- 
[>10 S. Savvver Į lu šėlus $130, pridedamas benčius, 

eabinet ir roleliai. BUDRIS, 6436 So. 
'Halsted St., 1 fl.

Pardavimui bučernė ir gro
sernė, geroj vietoj, biznis iš
dirbtas; nepraleiskit geros pro
gos; sykiu parsiduoda ir trokas; 

galima pirkti ir atskirai.
5306 So. Union Avė.

Tel. Yards 1321

Kiis miestą gyventi ant far- ; 
mos ir norėtų pirkti, atsišau- Į 
kit greitai, nes musų žmogus' 
nuveš automobiliu, parodys ir; 
parveš.

» MOTERYS ir vyrui, išmokit bar- 
jerystės. Mes mokinam dienomis ir

International Barber Collcge 
651—672 W. Madison SI. 

arba 109 S. \Vells si.

ii

W. HAYDEN BELL
W. Bakšfvičius, vedėjas 
4336 S. Kedzie avė.
Tel. Lafayette 8600

Miscellaneous 
{vairus

Flats For Rent
Real Estate For Sale 

Namai-žemė Pardavimui

apielinkę ir visus jos 
Jo pagelbininku bus 
C. (i. K i Įkiš, senas 
Park gyventojas, per 

bęs Universal 
Jo žinioje bus

lietuvis 
Brighton 
tris metus 
State banke,
taipjau pinigų siuntimo ir laiva
korčių skyriai. 

I

Banko direktoriai yra gerai 
žinomi vietos biznieriams: John 
T. Love, elektros kontraktorius; 
John VVajer, generalinis staty
bos kontraktorius; 
kasierius Harris 
Robert D. Gordon 
Gordon; Edward
sekr.-ižd, The Lehon Co.; John 
B. O’Connor, real-estatininkas; 
David E. Shanahan, direktorius 
Essley Corp.; Frank L. Webb, 
viie-prez. Central Mfg. District 
Bank ir H. F. Wuehrmann, 
banko prez.

H. H. Baųm,
Bros. Co.; 

iš Bartlett & 
A. Leonard,

Be direktorių yru dar ir pa
tarėjų komitetas susidedantis 
iš: J. W. Embree, prez. Rit- 
tenhouse Embree Co.; Meeker, 
vice-prez. Armour & Co.; H. E. 
Poronto, trustee Central Mfg. 
District ir vice-prez. nUion 
Stock Yards & Transit Co.

Midland National Bank teiks 
visus bankinius aptarnavimus, 
kokius duoda patys didžiausieji 
bankai.

Formalia banko atidarymas 
bus vasario 15 d., kada bus 
dudtos dovanos visiems atsilan
kiusiems.

Garsinkites Naujienose

KAMPINIAM naujam name, 6 
kambarių flatas, su vėliausios mados 
įtaisymais, karštu vandeniu apšildo
mas. Randasi Brighton Parke. Ren
da pigi.

4457 So. Tahnan avė. 
Lafayette 0455.

Iš priežasties ligos ir netekimo dar
bo turiu parduoti savo grojiklj pia
ną, su benčiumi įr 80 rolelių už $100. 
Pamatykit jj šiandien. Joe Demboski, 
2332 W. Madisop St., 1 fl.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas. $6000.00 cash. , Rendos neša 
$1440.00 metams.

44Q7 Wallare St.

riu

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo bučernėj 
ilgų metų patyrimų.

.L Jankauskas,
17 W. 119th St.

. Tu

PARDAVIMUI
2 vartoti pianai ......

kiekvienas.
1 VVurlitzer pianas .
Atsišaukite:

1538 W. Chicago ?
1 flioras.

.. $43

$47

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia 

REIKIA stiprios jaunos merginos 
hbelnam namų darbui. Patyrusios. Ge
ri namui ir gera alga. W. Lieberman, 
6329 Loomis Blvd., Tel. Normai 9264.

Furniture & Fixtures

PARDAVIMUI keturių kambarių 
rakandai, visai mažai vartoti. Savi
ninką galit matyti nuo 6 vakare 
iki 9 vakare. A. Šalis, 31'41 South 
Union avė.

FLORIDA
Jūsų e<|uity Floridoj savasties gal 

būt daro jums nesmagumo ir jus no
rėtumėt ją parduoti arba mainyti. 
MES TURIME PLANA KURIS YRA 
SAUGUS IR TIKRAS KUR JUS GA
LIT UŽDIRBTI 100% ANT KIEK
VIENO DOLERIO UŽ SAVO EQUI- 
TY. Tik atsiųskit savo vardą ir ad
resą. NAUJIENOS, 1739 So. Halsted 
St., Box 867.

BIZNIAVAS namas pardavi
mui, mūrinis, 6 kambarių, su 
laisniu soft drink parloras. 
Greitam pirkėjui bargenas. 7007 
S. Racine avė. Vincennes 9677.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

PARDAVIMUI sale, moder
niškas, fire proof, liurgler proof. 
Patogus dėl real estate arba 
kitam kokiam bizniui. Mainy
siu į automobilį. 5211 South 
Halsted st. Tel. Yards 6657.

PARDAVIMUI 7 kambarių 
cottage, lotas 50x125, yra elek
tra, gasas ir vanduo. Parduosiu 
už cash arba išmokėjimais.

10824 So. Albany Avė.
Mt. Greenwood -64

SOUTH SIDE
VYRŲ

jus gerai pažįstate apie- 
linkes South arba South West, 
aš turiu tokią jums vietų, kuri 
jumis labai užinteresuos.

$5,000 į metus aš manau mo
kėti vyrui, kuris moka anglų 
kalbą ir nori dirbti. Atsišauk' 
pas »

Jei

GENERAL MANAGEF
Room 660 

FIRST NATIONAL 
BANK BLDG.

31 So. Clark St.

REIKIA tuoj gero bučerio, 
geros sąlygos, atsišaukit.

Tel. Puliman 3990
12300 Emerald avė.

West Puliman.

FURMONŲ, mašinistų ir dirbtu
vės darbininkų. Mes turime spe
ciali darbą dėl tų, kurie Žingeidau- 
ja. Tiktai du vakarus į savaitę. Ge
ra mokestis. Atsiųskit savo vardą 
ir adresą.

Naujienos, 1739 S. Halsted st.
Bok 804

REIKALINGAS darbininkas prie 
ukės-farmos darbo. Atsigaukit i Sto
rą. 3500 So. Union Avė.

REIKIA patyrusių operatorių prie 
moteriški) kautų.

2816 W. 21st Place

Business Chances 
PardavimuiBizniai!

PARDAVIMUI karčiams su lais
niu, ant bizniavus gatvės ir pigiai. 
Kreipkitės į Naujienas, 1739 South 
Halsted St. Box 865.

SELESMENAS nori parduoti au- 
gštos klesos namą 7% iki 8% komi- 
šino. Atsišaukite:

WILLIAM Buramus Realty Co. 
1603 W. 87th St.

Bewerly 7780.

PARDAVIMUI cigarų, cigdretų ir 
visokių smulkmenų krautuvė. Yra ly
sas, kambariai gyvenimui. Vieta iš
dirbta per ilgą laiką ir biznis eina 
gerai, tik iš labai svarbios priežas
ties turiu parduoti greitai ir pigiai.

4120 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė geroj vietoj, renda pigi. Priežas
tis patirsit ant vietos. 256 W. 51 St.

PARDAVIMUI 8 ruimų bun- 
galow ir dviejų karų garažas. 
Parduosiu už $9,000, įmokėti 
$1500, o kitus $62 į mėnesį kar
tu su nuošimčiais. 6744 South 
Richmond avė. Prospect 2954.

PARDAVIMUI millinery ir gift 
shop, turi būt parduota tuojau, kaina 
prieinama. 2530 W. 47th St. lafayette 
7275.

PARDAVIMUI barbemė dviejų kė
džių, geras biznis, gera lietuvių ap
gyventa vieta. 39 E. 107th St.

PARDAVIMUI grosernė ir rūkytos 
mėsos Storas ir kitokių smulkmenų 
laikom. 72C W. 35 St. Tel. Boulevard 
1824.

ATIDUOSIU už pusę cash 
greitam pirkėjui

Namas ir lotas 90X125, la
bai geroje vietoje, modernišką 
6 kambarių rezidencija, karštu 
vandeniu šildoma, didelė sinka, 
automatiškas gasu šildytuvas, 
vėliausios mados elektros fik- 
čeriai, naujai dekoruotas, 20x 
20 moderniškas garažas, yra 
vištininkas ir vynuogių sode
lis 6049 S. Kildare avė.

HARDWARE ir variety Storas par
davimui arba mainymui j 2 flatų na
mą. šaukit Tel. Boulevard 7367.

PARDAVIMUI restauracija.
1114 W. Madison St.

PARDAVIMUI krautuvė, saldainių, 
delikatessen, mokyklos trankių ir ki
tokių smulkmenų. 8001 W. 39th PI.

PARDAVIMUI dviejų kėdžių bar- 
bernų. 6249 So. St. Ix)uis Avė., Tel. 
Prospect 2954.

AURORA, III. pardavimui 
plytų namas, 3 pagyvenimų, 
rendų neša ant mėnesio $110; 
iš priežasties ligos" turiu par
duoti nupiginta kaina — $2,000 
pigiau, negu kainavo pastatyti. 
$1000 cash ar daugiau, o kitus 
rendoriai išmokės. Kaina $10700 
Acb^lfas Yuška, 537 Galina blvd. 
Aurora, III.

PARDAVIMUI farma 83 akrų že
mės, arba mainysiu į namą. 5 kar
vės, 4 arkliai, kiaulės, vištos žąsys,; 
turkės ir visos mašinos, 3 metų se
numo. Žemė lygi, arti miesto, 'prie 
cemento kelio. Naujas namas 8 rui
mų stuba'ir kiti visi geri budinkai; T 
Illinojaus Valstijoj.

Kreipkitės prie savininko.
5211 So. Halsted Street 

Tel. Yards 6657

FARM A 71 akrų žemės gali
ma renduoti ant pusės dirbti, 
arba nupirkti. Žemė gera, gy
vuliai, padargai, arti Chicagos, 
prieinama kaina. Kreipkitės 

3311 S. Halsted st.

Exchange—Mainai
MAINAU ant mažesnio bizniavo 

muro namo. 834 \V. 33 St. Mainau 
ant biznio, ant mažesnio namo ar
ba lotų.

Matvkit
LEON JARUSZ, 

3252 So. H»lste<l st.
Yards 4951

Financial
Finansai-Paskolos

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

PĮione Central 6260

2- RI MORBlClAI
3- TI MORGlClAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
/ j vieną dieną

Perkame real estate
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

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

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

Galit derėtis.

KAUFMAN STATE BANK
124 N. La Salio St^ Chicago

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Ma'evojam ir popieruojam. Ui- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Sol Ellis & Sons, Inc.
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

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
{VEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį 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. Roosovelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
Jernių, Delikate- 
sren, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
komių. Musą 

©^^specialūmas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheima, 1912 So. State St.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausia iš lietuvių, kur duoda 

tiŽganėdinimą. {vedam elektros dra- 
tus, motorus, talsom elektros reik
menys, fikČerius 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, 111.

Generalls kontraktorius
PASTATYSIME ir finansuosirti* 

2 flatų arba bungalow ant jusu iš
mokėto loto. Nereikia nieko įmo-

aukoti. Saukit Virginia 0544.


