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Lietuva neteko didžio sa
vo darbuotojo

pen

esą to

pusiau apdegę

Bizauskas.

Vienas nuteistas mirties baus
mei, du kiti turės kalėti

tai ži- 
polici- 
šiomis

pasirodė
kaimo gyvento-

Vaclovas ir -Jan-

žmogžudžiai, to paties Blauzdžių kaimo yerniokai, susekti ir 
areštuoti •

’ • ' 1 1

Mirė Daktaras Jonas Basanavičiusv

Leningrade pasmerkta trys 
Estų piliečiai Kaip buvo žvėriškai išžudyta 

Šimatonio šeima
Lietuvos kabinetas paskelbė 

kių dienų gedulą
Vakar Naujienos gavo iš Lietuvos Pasiunti

nio Washingtone, p. K. Bizausko, telegramų, ku
ria jis praneša liūdną žinią apie mirtį didžio Lie
tuvos darbuotojo D-ro Jono Basanavičiaus. Tele
grama skamba:

šešioliktą [vasario] vakare Vilniuje mirė Ba
sanavičius. Laidotuvės dvidešimt pirmą, Vilniuje.

Ministerių Kabinetas nutarė paskelbti pen
kių dienų gedulą.

LENINGRADAS, vas. 17.
Sovietų teismas šiandie pasmer
kė tris Estijos piliečius, kalti
namus dėl šnipavimo, dėl tero
ristinių aktų ir dėl sąmokslo 
užmušti Ado Birką, buvusį 

' Estijos ministerį sovietų Rusi
jai.

Vienas kaltinamųjų pasmerk
tas sušaudyti, du kiti nuteisti 

; kalėti: vienas aštuonerius, an
tras vienus metus.

N. Y. unijos gena laukan 
komunistus D-RAS JONAS BASANAVIČIUS

Sovietai susirūpinę garny 
bos ir prekių brangimu

20 fabriku Rusijoj gamina 
karo dujas

gimė 1851 m. lapkričio 23 dieną Ožkabalių 
kaime, Bartninkų vaLč., Vi kariškio pav. 
— Mirė 1927 m. vasario 16 dieną Vilniuje.

įtartino nerasta, visi pėdsakai 
buvo išnaikinti gaisro, stipraus 
vėjo ir lietaus ir nebuvo 'žmo
nių, kurie ką nors apie 
notų. Čia buvo sunkus 
jai darbas, kurį vis tik 
dienomis išaiškino.

žmogžudžiai 
pat Blauzdžių 
jai: Bagdonas 
kūnas Juozas.

Po tėvo mirties Bagdonas li
ko 4 m., augo neprižiūrimas 
Rygoj, kur susidraugavo su 
valkatomis. Mokytis amato tin
gėjo ii- dabai' gyveno pas pa
tėvį.

Jankūnas neteko tėvo 9 met., 
motina blogai prižiūrėjo, mo-

Reformuoja pramonių adminis
tracijas ir šalma ’ neekono- 
mingus valdininkus

Paryžius skelbia, kad dalis tų 
gaminių slapta siunčiama Vo
kietijai

NĖW YORKAS, vas. 17.
New Yorko Central Trades and 
Labor taryba šaukia šį vakarą 
mitingą, kuriame turės būt 
priimta atitinkamų priemonių 
vyti laukan komunistų dele
gatus iš International Fur 

(\Vorkers ('kailininkų) unijos ir 
1 International Ladies Garment
VVorkers unijos.

Toks žingsnis prieš komu
nistus daroma einant Amerikos 
Darbo Federacijos centro 
miteto patarimu.

ko-

baugiau Amerikos karo Vėl du studentai atsiėmė
jšgu Nikaraguon

KAUNAS. — Kaip jau buvo 
savo laiku spaudoje minėta, 
1926 m. gruodžio 27 d. 9 vai. 
vakaro įvyko Blauzdžių kaime, 
Žeimių vaisė., Kėdainių apskr., 
žvėriškas išžudymas pil. šima- 
tonio Jono šeimos. Nusikalti
mo vietoj buvo toks reginys: 
prieš apdegusį namą ant kie
mo iš valkioti
vaikų ir suaugusių žmonių la
vonai. šimatonis Jonas 72 
metų buvo pavyzdingas ir pasi
turįs 40 dešimtinių ūkininkas.

Minėtą vak-ira kai kurie kai
mynai apie 7 v< 1. vakaro matė 
pas’šimatonį šviesą, bet niekas, 
kaip paprastai, nekreipė jokios 
domės. Praslinkus porai valan
dų. kaime pasigirdo šauksmas kytis tingėjo, gyveno palaidai, 
“dega!” dega!” apie Ši mato- nors paaugęs pradėjo ukinin- 
nio degantį namą susirinko kauti ant 27 ha. Pradėjus jam 

•žmonės, pradėjo kelti šeiminin-girtuokliauti, motina nebedavė 
kus. i pinigų, tada vagčiomis pradėjo

I Nesulaukdami iš vidaus atsa- pardavinėti mišką ir gėrė. 
ELMIRA, N. Y., vas. 17. — kymo, išmušė langą, pro kuri 

• baisų reginį!
jo žmona ir

sau gyvastis
■ an. i., vus. u. —(Kymo, išmušė
Šiandie priėmus nuodų nusižu-.įlindę pamatė
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MASKVA, vas. 17. — Kovo- 
dama su vis didėjančiu gami
nimo brangumu x ir su kylančio
mis mažmens prekių kainomis, 
sovietų valdžia pradėjo daryti 
griežtų reformų 
vieno pramones 
administracijose, 
valdžios vietų pašalinta kelioii- dvidešimt 
ka komunistų dėl to. kad ,įie Rusijoj

beveik kiek-
departamento

Iš svarbių ' pranešę, kad
“ - 1 1 1 • - t • 1 » •

nemokėjo ar nenorėjo daryti 
ekonomijos, kaip kad jiems bu
vo įsakyta. Pašalintiems duota 
menkesnės tarnybos vietos.

200 žm. žuvę Balkanų že
mės drebėjimuose

PABYŽIL’S, vas. 17. —Pra
neša, kad pastaruoju laiku so
vietų Rusija stropiai gaminan
ti nuodingąsias dujas karo rei
kalams. Sako, kad vienos Euro- 
pos valstybės slapti agentai pa
darę pamatingų tyrinėjimų it 

1 nemažiau kaip 
cheminių fabriku 

gaminą nuodingąsias 
dujas ir įvairias guzų bombas 
bei aparatus. Sako, kad dalis 
tų fabrikų dirbą Vokietijai. Su 
žinia sovietų valdžios tie Rusi
joj gaminti fabrikatai slaptu 
budu persiunčiami i Vokietiją.

Žemės drebėjimai
Ohio supurtyta

niekur nepadaryta, tik

Amerikiečių “gyvybėms ir tur
tui saugoti“^ siunčiama dar
200 jūreivių ir 6 aeroplanai. dė Elmiros kolegijos studentė, pats šimatonis,

'Edith Stevvarl, 23 metų, buvu- vyriausias sūnus gulėjo aukš
ti paskutiniame kurse. Jos tė- telninki ant žemės negyvi.

kad ameri-lvai gyvena Tuxedo Parke, N. Kaimynai tuojau išnešė juos 
gresiąs Y. Sako, kad ji nusižudžius bi- į kiemą, po to pradėjo ieškoti

WASHINGTONAS, vas.
— Tuo pretekstu, 
kiečiams ' Nikaraguoj 
pavojus ir kad jų gyvybėms ir
turtui ginti jau esančių ten 
Jungtinių Valstijų karo jėgų 
nepakanka? Washigtono valdžia 
siunčia į Nikaraguą dar 200 
laivyno kareivių ir šešis karo 
aeroplanus.

jodama pabarimo už menką jos 
nusikaltimą kolegijos taisyk
lėms.

BELG R A DA S, J u gosią v i j a, 
vas. 17. — šiandie atsikartojęs 
smarkus žemės supurtymas 
Liubinej, Hercegovinoj, padarė: 
daugiau žalos ir dar du žmones 
užmušė.

Apskaičiuoja, kad per pas
tarus žemės drebėjimus Dal- 
matijoj Bosnijoj ir Hercegovi
noj, įvykusius praeitą sekma-1 
dienį, antradienį ir trečiadienį 
buvo užmušta i 
200 žmonių, neskaitant padary
tos iniižiniškos materialines 
žalos.

Harry Sinclair nori kon
ferencijos su Meksikos 

prezidentu

Dar 1926 m.^ >kričio mėn. 
Jankūnas važiuodamas iš ka
riuomenės atostogoms pakeliui 
užsuko pas Bagdoną Vaclovą, 
ten Jsigėrė ir susikalbėjo eiti 
apiplėšti Šimatonį Joną. Jankū
nas tuomet buvo ginkluotas 
revolveriu, o Bagdonas pasiėmė 
baslį ir nuėjo. Bagdonas atsi
stojo sargyboje, o Jankūnas 
išmušė langą ir jau norėjo lįs
ti vidun, bet šimatonio šeimy
noj pakilo triukšmas ir plėši
kams teko bėgti.

kitų vaikų, iš kurių du atrado 
ant pečiaus, ketvirto vaiko ne
rado ir manė, kad jis kur 
nors pasislėpė.

Po to ėmė gesinti degantį 
namą. Likvidavus gaisrą, prie 
apžiūrėjimo rado ir ketvirtąjį 
vaiką veik sudegusį. Padarius 
gydytojui skrodimą nustatyta.

MANSFIELD, Ohio, vas. 17. 
— Praeitą naktį apie 11:30 
vai. čia ir apielinkėj buvo jaus
tas žemės drebėjimas. Žalos re
gis
žmonės buvo išgąsdinti.
Žemės drebėjimas Kamčatkoj

PARYŽIUS, vas. 17. —Gre
noblio observatorijos seismo
grafas įregistravo smarkų Me
mfis drebėjimą, turėjusį atsitik
ti turbut Kamčatkoje, Sibire.

Drebėjimas Švedijoje
STOKHOLMAS, Švedija, vas. 

17. — Praeitą naktį čia įregis- 
tiuota smarkokas žemės drebė- 

Registras rodo, kad 
šiaurinėj

Radę vaistą nuo biau- 
rios jūrių ligos

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
17. — Meksikoj lankosi Ame
rikos aliejaus magnatas Harry jimas.

Consolidated Oil dfebėjimas atsitiko 
A t- Švedijos daly.

F. Sinclair, 
korporacijos pirmininkas.
vykęs į Meksikos Miestą jis tu
rėjo konferenciją su F 
Marones, pramonės, prekylr.-s 
ir darbo ministerių, ir tikisi 

nemažiau kaip ’ netrukus matytis su respubli
kos prezidentu Callesu.

Luisu išSpr()gdino tris kasyk
lų kompanijos namus

MIRĖ 126 METŲ NEGRĖ

DAYTON, Ohio, vas. 17. — 
, Susana 

VVatkins, 126 metų amžiaus. Ji 
turėjo dvidešimt vaikų, bet iš 

i dar esan- 
jos vai- 

karą 
to ji 
nebe-

1 * i X ’ v "’ili t f y n d

F. S. rilštai Lietuvos at- ęia mirė viena negrė, 
stovybei Ženevoj

GENEVA, I. 19. (Elta). — jų ji žinojo tik du 
Lietuvos pasiuntinybei Gene- čius gyvus. Visi kiti 
voj Tautų Sąjungos generalį- į kai buvo prieš pili 
nis sekretorius atsiuntė pasku- 'parduoti vergybėn, ir po 
tinio Tautų Sąjungos pilnaties nieko daugiau apie juos 
kongreso (p. m.*rugsėjo mėn.)'girdėjo, 
sąryšy su Locarno susitarimu; -----------------

BHOVVNSVfLLE, Pa., vas. 
17. — Praeitą naktį dinamito 
sprogimo buvo sudraskyti trys 
Pittsburgh Coal kompanijos 
Crescent kasyklų įnamininkų 
namai., Trys žmonės buvo pa
vojingai sužeisti. Areštuota du 
įtariami asmenys.

Kasyklos nuo praeito lapkri
čio menesio 
pagalba

operuojamos su 
neunijinių darbininkų.

GIRTAS

Sužeidė

priimta rezoliucija, raginančią NUŠOVĖ MERGINĄ IR PATS 
GALĄ PASIDARĖtarp savęs 

pakto dvasiai atalin- 
arbitražo ir saugumo 
taikai ir tautų sugy- 
apsaugoti ir laiduoti.

KĖBLINAS,. vas. 17. — Vo
kietijos daktarai sakosi suradę 
vaistą nuo vandeniu keliaujan
tiems labai nemalonios jūrių li
gos. lasai vaistas tai ox y ge
nas [lietuviškų “chemikų” vi
saip vartomas: degiu, deguo- 
niu ir k.]. Pakvėpavus oxyge- 
no tris keturias minutes,’ ligo
niui tuojau pasidarą geriau, 
dagi širdies pykimas pranyks- 
tąs.

25 d., tai yra Kalėdų pirmąją 
dieną, pas Jankūną užėjo sve- 
čiuosna jo draugas Bagdonas 
Vaclovas ir b ?s i kalbėtam i pra
dėjo vienas kitam skųstis savo 
likimu. Bedejuodami nutarė 
plėšikauti. Vėl apsistojo ant 
šimatonio Jono, bet ir šį kartą 
Šimatonį apiplėšti jiems nepa
vyko. Pagaliau gruodžio 27 d. 
vakaro metu galutinai susitarę 
nuvyko pas šimatonį Joną ir 
įvykdė senai sugalvotąjį planą. 
Bagdonas po šio įvykio1 rašė sa
vo pažįstamam į Rygą laišką, 
kuriame pažymi, 
žmogžudys ir kad 
greitai skirtis su 
liu.

Visa ši didžiulė

ELIZABETH, N. J., vas. 17. 
— Ali Saints Episkopalų baž
nyčioj šį rytą rado gulintį ne
gyvą septyniolikos metų ber
niuką, Clark ą Kesslerį, viduri
nės mokyklos studentą. Jis, Į kad šimatonis Jonas nužudytas 
matyt, pats pasidarė galą, nes I šūviais iš medžioklinio šautu- 
netoli nuo jo kūno rasta dai vo. Jo žmona Zofija, 32 metų 

amžiaus, nužudyta taipogi šū
viu į šoną. Sūnūs Petras 12 
metų amžiaus nužudytas, ant 
pečiaus peiliu į krutinę. Sūnūs 
Bolys 8 metų amžiaus rastas 
taipjau ant pečiaus nužudytas 
tuo pačiu durtuvu į krutinę. 
Sūnūs Jonas 6 metų amžiaus 
veik sudegęs ir iš jo liko rik 
sudegęs anglies šmotas su nu
žudymo ženklu krutinėję, ir sū
nūs Stasys 4 metų amžiaus ras
tas ant motinos kojų nužudy
tas keturiais durtuvo smūgiais. 
Gulėjo jis ant motinos kojų 
matyt, ieškojo jos pagalbos.

žmogžudybės vietoje nieko

netoli nuo jo kūno 
kiek nuodų.

Šuniui tikosi taip, kaip 
Floyd Collinsui

Buvo 110 valandų Įstrigęs po
žeminiame urve, bet tapo iš
gelbėtas

jog jis esąs 
jam reikėsią 

šiuo pasau-

byla perduo
dama Kariuomenės Teismui.

DABOKITĖS, DIDELIS ŠAL
TIS ATEINA

Pavasariškos dienos pasibai
gė. Atslenka šalta srovė ir, pa
sak federalinio oro nusakytojo, 
p. Donnelio, šį rytą Chicaga 
virpėsianti nuo šalčio, kurs 
sieksiąs gal iki 10° žemiau' zė- 
ro.

AUTOMOBILISTAS
Oficialinis oro pranašavimas 

• apielin-devynioliką žmonių, žiai dienai Chioagai ir 
tris jų mirtinai kei toks:

- i i
DANVILLE, Va., vas. 17.— Nenusistojęs oras;

Rinkoj, kur buvo privesta mu- šaltis; stiprus žiemių 
17. lų parduoti, vienas automobi- vėjas. 

La- listas įlėkė su savo mašina į 
Devyniolika

gerokas 
vakarų

TORONTO, Ontario, vas.
Del to, kad Kathleena 

lin>go, 17 metų mergaitė, atsisa- žmonių minią.
kė už jo tekėti, Joseph Plcca- žmonių buvo sužeista, trys jų
dati, 19 metų vaikinas, nušovė mirtinai. Automooilistas, kaip

Klaipėda nori įsigyti 
karo laivą

Proponuoja referendumu 
prohibicijos klausimu

WOODRUFF, S. C., vas. 17. 
— Dviejų dešimčių vyrų kuo
pa, visą naktį dirbusi kirtik
liais ir kastuvais, pagaliau iš
gelbėjo vietos farmerio F. Kel- 
lyzšunį, kurs praeitą šeštadie
nį buvo įstrigęs ilgame pože
miniame urve, lygiai taip, kaip 
nelaimingas Floyd Collins,
kurs 1925 metais žuvo įstrigęs 
Sand Cave urve.

Praeitą šeštadienį Kelly bu
vo išėjęs medžioti. Jo šuo, vy
damas lapę, nusivijo ją į gilų 
urvą, ir ten įstrigo. Kelly pa- 
ipasakojo atsitikjimą kaimy
nams.
—geriausio žmogaus draugo 
ir tuojau susidarė būrys vyrų 
jį gelbėti. Darbas buvo neleng
vas, teko ne tik kirtikliai ir 
kastuvai vartoti, bet ir dinami
tas uoloms draskyti, ligi paga
liau šiandie prisigriebta prie 
šuns ir jis išgelbėta gyvas.

Urve įstrigęs šuo išbuvo 110 
valandų. Džiaugėsi jis ... kaip
šuo kad moka savo nžiaugsmą 
ir dėkingumą pareikšti * - iš
gelbėtas, bet taipjau džiaugėsi 
ir jo gelbėtojai, išgelbėję gyvo 
sutvėrimo gyvastį.

WASHINGTONAS, 
Kongresmanas

vas. 17.
McLeod

Žmonėms pagailo šuns (reP” Mich.) šiandie įnešė re- 
__ |Zoliuciją, kad 1928 m. pre*.- 

dento rinkimais butų padarytas 
• visuotinas balsavimas prohibi- 
•cijos klausimu, idant tuo 
patyrus, kaip‘į jį žiuri 
kraštas.

m. prefti-

budu 
visas

Lenkai konfiskavo tau
tinių mažumų laikrašti

įsigyti laivą, 
tralerio tipo, 
300 500 to- 
metrų ilgio,

KLAIPĖDA. — Klaipėdos 
uosto ]>olicija juros sienai ap
saugoti nutarė 
laivas turi būti 
/ie mažesnis kaip 
nų netto, 50—60
G—7,5 metr. pločio, 3,20—3,60 
mtr. aukščio, 14—17 jurų my
lių normalinio greitumo ir gin
kluotas dviem 75 milimetrų pa
trankom.

Apie laivo įsigijimą skelbia
ma užsienių spaudoj, kad ata
tinkamos firmos galėtų Lietu 
vos atstovybėms ir konsulą 
tams patiekti savo pasiūlymus. 
Terminas pasiutyinas paskirtas 
kovo m. 1 dieną.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai tarp 36° ir 40® F.

šiandie saulė teka 6:43, Ir.i-

valstybės sutartį
Locarno 
kančias 
sutartis 
venimui

Be to, atsiuntė aplinkraštį į- 
vairių susisiekimo su Genevoj 
esančiom Tautų Sąjungos istai- ją, paskui dviem kulipkom pats pasirodė, važiavo girtas. Jis džiasi 6:25 valandą. Mėnuo te- 
goms pagerinimo reikalu. ./galą pasidarė. areštuotas. »ka 7:27 vai. vakaro.

VARŠUVA, vas. 17. — Vy
riausybes įsakymu tapo kon
fiskuotas visas tautinių mažu
mų Lenkijoj laikraščio “Nacja”
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SMIGUS MAISTAS DEL KŪDIKIU

_ - ^TIKRINK savo kūdikiui dgą 
U Untamą jodant gį

A kaip tik negalėsi p savo kru
Bta ^«den . Brand Condensed
penatu .nnanu ir geras maistas
pienas yra svarus, s uįikių tn»Wni-
ptirengtas skabai dėl kudiKM 
P r .neva ji paduoti ir JI kuu ^ tn0’ .Sir^ns.kaip irjusnP^-

ir j'«*»”“•’ĄV“

WE BOKDEN

kornai
»

Prašalina Skausmą Tuoj 
Be laukimo—viena minutė po hžhj 
jtmo. Dr. Scholl, Žino”,d, t 
skausmas pranyks. Kuomet kornai 
išgydomas jis ncatsinaujina T.’ 
nauji ceverykai erzina ta vi...' 
Zmo-pad pataiso viską. Senas b. da, 
piaustymo koruy abra vartojimai 
rūgščių yra pavojingas.

Dr Scholl’t Žino pati, yra Mu 
ąri-Uska apMugojąnt... gydanti*. L 
Mbna komą pri«a,t.»-tnniin i 
<hmą cevcrykų Apheko»e n Z-v/vi 
kraatuveae. Kamuoja tik bisk>

DlScholfs 
Hno-pads 
Uidėkit vieną ir ikauitnas pranyks

PAGRAŽINKI! SU 
"DIAMOND OAŽVVEMIS
Tiktai jmerkit dėl Spalvos
arba pavirinkit dėl Dažymo

A Kiekvienas 15 
centų pakelis tu- 
ri PaPrastus mi- 
rodymu s, kad 
kiekviena mote- 

Mįįr^ir ris gali nuspal- 
Rljl ** vu°ti švelnia 

spalva arba nu
dažyti turtingai ir suteikti spal
vas de.l lingerie, šilko, ribinų, si
jonų. veisčių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

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

Pirmiaus negu pirksi mu- 
zikališkų instrumentą dėl 
namų, išgirsk BRUNS- 
Wick. Naujas Muzikalia 
Instrumentas. Groja viso
kius rekordus.
Žemas basso ir augštos 
notos išduodamos taip aiš
kiai, kaip jus niekados ne
esate girdėję.
Kainos nuo $115.00 ir auk
ščiau.

Lengvus daliniai 
išmokėjimai

JOS. F. BUDRIK
PIANOS, RADIOS, 

FURN1TURE 
3117-21 So. Halsted St. 

Phone Blvd. 4705

kuo

Tel. I.afayvtte 4228
Plumbing, Heating

Kai|x> lietuvis, lietuviams vfsado® 
patarnauju

M. Y
»?2« W. .VU h Chic«<o

GEROVĖS skYRIUSS 
DEL APRŪPINIMO1 

MOTINŲ IR JŲ 
LKUMKĮŲ SVEIKATOS^

KMIkiM •prtpiniMM Ir K-

<r mn ja.fta.nr, kad tai

atvirai ir laiaval
P«r|»U4«atL

STRAIPSNIS 2.

Motinos Atsakomybė
1 ūksiančiai kūdikių kasmet 

hnH aP eŲ',no-_ Jie šiandien 
hnti V"’ *r miKsnu jei 
k . •* -.uvę rinkamai rūpintasi.aitas . Slinrimfn.vn

miršta 
______ galėtų 

hn*1 8Ve’ki ir linksmi jeigu jais 
kni?. ,.,uvę rinkamai rūpintasi. Kas 
ki • aS ’-r .Suprantama, kad ne kutli- 
tlo* , atsakomybė priklauso 
vi i?S’ ,ur’^ pareiga yra žiūrėti, kad 
rl^ka‘s . as galima butų buvę pada- 
mimo PkL??a ,ysf‘ui kaip ir paskui gi- 
tę >f gyvybę.

Paprastai motina yra kaltinama už 
>ie ink amą kūdikio priežiūrą. Kai 

U( a ji užsipelno šios kritikos, bet 
1 auk’elyje sykių ir ne. Tėvas daug 
® vejų yra lygiai kaltas, o kai kada 

Jis vienas yra kaltas už kūdikio 
apleidimą U mirti. Bet nepaisykite 
as kaltas —- vistiek kūdikis turi 

nuicentėt.
.2?^ žmonijos labo bukit žmo

niški ir duokit savo kūdikiui teisingą 
progą gyventi, būti sveiki ir linksmi, 
kad galėtų vėliau ne tik pats savimi 
pasirūpinti, bet aprūpinti gali būti ir 
tėvą ir motiną. Atminkit kad jūsų 
kūdikis nieko negalėjo sakyti nei už 
nei prieš atėjimą j šj pasaulį — jus 
JI čionai jvedėt — taigi duokite jam 
dabar progos.

Motinų Mirtinuinas

Retai kas iš musų tikrai įsivaizduo
ja, kaip kūdikių gimdymas yra pa- 
vojingas gyvybei. 1916 metais Ame
rikoje netekta mažiausia 16,000 mo
tinų nuo priežasčių surištų su kūdikių 
gimdymu, ir beveik viso to galima 
buvo išvengti. Gimdymo karstinė 
yra dažniausia mirties priežastis, o 
ji paprasčiausia paeina nuo užkrėti
mo pribuvėjų ar patarnautojų rankų 
motinos žaizdų.

Iš 150 atvejų gimdymo viena moti
na netenka gyvybes: vienas kūdikis 
iš kiekvienų dvidešimts gimusių neiš
gyvena nei šešių savaičių. O mirtis 
karo lauke buvo vienas vyras iš pen
kiasdešimts aktyviai dalyvavusių.

Per keletą gentkarčiu lietuves mo
tinos augino savo kūdikius Borden’s 
Eagle Pienu. Tai todėl, kad joms tą 
pieną rekomendavo <1 raugai ir todėl, 
kad jos tą pieną rado patenkinančiu. 
Bet ant nelaimės daugelis lietuvių 
motinų nebuvo tikrai informuotos del- 
ko jos gavo tokių* gerų pasekmių. 
Eagle Brand yra puikiausias pienas 
moksliškai sumaišytas su geriausiu 
cukru ir sudaro geriausį maistą ten 
kur motinos krūtų neužtenka.

Trinkit su terpentinu skaudamą 
gerklę. Niekas tain nepagelbsti dėl 
skaudamos gerklės kaip Terpentinas. 
Jis tuojau prašalina skausmus ,kaip 
tik patiinate. Geriausias būdas pa
sinaudoti iš Terpentino, tai reikia var
toti jo pro<luktą kuris yra žinomas 
kaipo Turpo, tai yra terpentinas su 
prašalintu nemaloniu kvapsniu ir ne
turi savyje deginimo. Apsimoką vi- 
sumet turėti slovikė’į pas save na
muose. Jūsų vaistininkas jį par
duoda.

SKaityk atydžiai kas savaitę tuos 
sfraii>«niiiH ir pridėk ateičiai.

Brighton Music&
Jewolry Store „

Expert Watch Rcpairinjf 
Gerai ir greit darbas atliekamas. Pil
nai garantuojamas. Taisome visokių 
išdirbyščių didžiausius ir mažiausius.

c. J. GURIN 
4216 Archer Avenue 

ChicMgo* l,1‘

Sveikatos Dalykai
“Sugedęs Kraujas”!

Rašo Dr. Margeris

Žmonių mulkinimo ir išnau
dojimo darbius visados eina po 
kokia nors priedanga — taip, 
kad ir ne visai žiopli žmonės 
negauti; teisybės pamatyti. Im
kime, pavyzdžiui, šundaktarius, 
kurie labai daug visokiuose 
laikraščiuose skelbiasi. Jie ne
sako visai sveikiems žmonėms, 
kad anų rankos- arba kojos yra 
išklypę, sugedę ir kad todėl bū
tinai atitaisyti jas reikia. Jie, 
matote, žino, kad čiaxir kvai
liausias žmogus pamatys, jog 
šundaktariai per akis meluoja. 
Bet jie kad ir sveikinusiems 
žmonėms labai drųsiai kalba 
apie jų “sugedusį kraujų“; mat, 
savo “sugedusio kraujo“ žmo
gus taip lengvai kaip išklypu- 
sių kojų arba rankų matyti ne
gali. Todėl šarlatanai gali leng
vatikiams ’ žmonėms apie jų 
kraujų plepėti viską, kas tik 
tiems po liežuviu pasipina. Jie 
ir plepa. Jie įkalba kad ir svei
kiausioms žmonėms visokius 
“kraujo sugedimus“, visokias 
“baisiausias kraujo ligas’’, po
draug, žinoma, ir “geriausią gy
dymą“. Tiktai dirstelėkime, ką 
ligoniai, kuriems teko per šar
latanų šerengą pereiti, gydyto
jui papasakoja.

Visai nesenai įeiną į mano 
ofisą žmogus vyras apie 40 
metų amžiaus. Nedrąsus, dai
rosi, lyg ir bijosi ko. Jau tik iš 
pirmo akies užmetimo matosi, 
kad jis fiziškai gana" sveikas, 
tik protiškai, tai atrodo tikras 
neurastenikas (nervų ir proto 
nusilpnėjimas). Jisai sėdasi ir 
pradeda pasakoti: “Ponas gydy
tojau, mano kraujas sugedęs. 
Jaučiau, kaip jis kūne vaikščio
ja, kartais bėgioja arba net ir 
kliuksi, štai, ponas gydytojau, 
rankoj kartais tik kliu-kliu- 
kliu, o kojoj, tai gana dažnai 
tik pir-pirrrrr.“ ’

Iš kur tamsta žinote, kad 
jusu kraujas sugedęs? Ar buvo
te pas tikrą gydytoją? Ar jūsų 
kraują kaip reikia išegzamina- 
vo?

Būti buvau; kur-gi nebusi. 
Buvau mieste pas didelius dak
tarus — propesorius, sakau, 
pas tuos, ką laikraščiuose gar
sinasi, kad už vieną dolerį mok
sliškai kraują išegzaminuoja. 
Sakė, kad mano kraujas nie
kam nevertas. Jeigu, girdi, ne
sigydysiu, tai visai pamazgoms 
pavirs.

Ką jię darė su tamsta?
Paėmė lašą kraujo iš au

sies, nusinešė į kitą kambarį, 
sugrįžę pasakė, kad su mano

“NAUJIENĮĮ” KNYGŲ 
KATALOGAS ,

Pranešam visiems “Nau- 
i jienų” skaitytojams, kad 
I “Naujienos“ įsteigė didelį 

knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny
gos lietuviams. Neturinti 
“Naujienų“ knygų katalo
go — malonėkite pranešti, 
prisiusime. Šiame kataloge 
rasite visas sau reikalin
gas knygas. (

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

VALET

AutoStrop 
Razor

Pasiga- 
landa 
pats 

krauju baisus daiktas tėra pa
sidaręs.

Ar nenugirdai, tamsta, juos 
sakant “sifilis“?

Taip, taip, ponas gydyto
jau, sakė, kad aš sifili turįs. 
“Sukirmysi“, sako, “jeigu ne- 
aigydysi“.

f—Ar tamsta ir sutikote gy-

Tai kaip nesutiksi? Suti
kau, ir gydžiausi kol pinigų tu
rėjau. Dabar nebeturiu, tai 
pas lamstą atėjau.

Lakai abejoju, kad tamsta 
turėtumėt kokią nors kraujo 
igą, vis dėlto tikrai pasakysiu 
tik tada, kai pilnai išegzami- 
nuosiu. Ar sutinkate, kad tatai 
padaryčiau?

Žmogus sutiko. Išegzamina- 
vau gana atsargiai, bet tokios 
igos, kuri rodytų kraujo sugė- 
dimą, visai neradau. Paėmiau 
tad kelis lašus kraujo ir išeg- 
zaminavau dėl anemijų (maža
kraujystė), o dėl sifilio pasiun
čiau j laboratoriją. Jokio krau
jo sugedimo šitas žmogus visai 
neturėjo.

Tai taip. Vis dėlto šitas 
sveikas žmogus, pasiskaitęs 
laikraštyje labai įtikinanti skel
bimą, kad jo kraujas yra “su- 
gedęs”, kad toks ir toks 
cialistas“ . tik už vieną 
“išegzaminuos’’ ir “viską 
kys“,—taip šusirupino 

spe- 
dolerj 
pasa- 
savo

krauju, kad neįtiktai pas vieną, 
bet net ir kelis ^‘specialistus”

“Plaukite po Amerikos Vėliava”
Velykas ir Planuokite praleisti 

Pavasarį

LIETUVOJE
Nupiginta ten ir atgal kelione 

trečia klesa į 
LIETUVĄ 

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen

Tam tikra ekskursija išplauks 
puikiu laivu

S.S. George Washington
iš New Yorko Kovo 23.

JA asmeniškai ves Mr. Jos. Turck, iš 
United States Lines, kuris panašias 

ekskursijas vadovauja keturiolika metu. 
Galima Išanksto priruošti vietas ir bagažą, 
pervežimui iš prieplaukos iki jūsų namų 
gelžkeliu.

Galite keliauti ir Bile kitu laivu United 
States Lines, kur gausite tokį pat neprily
gstamą patarnavimą už kurį United States 
valdžios laivai garbinami.

Kovo mėnesio išplaukimai:
S.S. PRESIDENT HARDING 

Kovo 2
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Kovo 9
S.S. LEVIATHAN 

Kovo 19
S.S. REPUBLIC

Kovo 26
S.S. PRESIDENT HARDING 

Kovo 30 e

Gaukite pilnų informacijų nuo 
vietos agento arba rašykite į

United 
States Lines 
o 110 So. Dearbom St. g 

45 Broadvvay, New York City

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainų, naudokite 
Naujieinų kablegramų 

ėjo,* savo sveiką kraują “egza
minuoti“ leido, ką šundaktariai 
sakė, tikėjo, na, ir atidavė jiems 
visus pinigus už “gydymą“ li
gų, kurių jis niekad neturėjo! 
Del visai nereikalingo kamavi- 
mosi, pinigų metimo ir rūpes
čių jo nervai ir protas nusilp
nėjo, ir šiandie jis tikras ne
urastenikas. Tai labai karakte- 
ringa šarlatanų auka.

Bet kiek šitokių nelaimingų 
žmonių yra? Nėra tos dienos, 
kad vienas ar du į ofisą neuž
eitų. Jų visų istorija beveik ta 
pati. Vis tik “sugedęs kraujas“, 
“pilnas kraujo išegzamlnavimas 
už d<crį”, “sifilis“ ir “gydymas 
kol pinigų buvo’’.

šitokie žmonės 
yra ateiviai; mat, šarlatanai ži
nodami ateivių 
kaip tik daugiausiai 
laikraščiuose ir garsinasi.

Garsinimus, kaip dabar ma
tome, kad “pilnai išegzaminuo- 
jame kraują tiktai už dolerį“, 
yra bjauriausias humbugas. Tai 
meškerė lengvatikį žmogelį pa
sigauti, paskui visokias “bai
sias“ ligas jam įkalbėti, na, ir 
“gydyti“, žinoma, kol jis pini
gų turi.

Pilnų kraujo tyrimą už dolerį 
anaiptol padaryti negalima. Tai 
yra didelis darbas, reikalaująs 
ir žinojimo ir patyrimo, paga- 
liaus, tam tikrų prietaisų ir 

daugiausiai

lengva t ikystę, 
ateivių

Jeigu ne kontestantas, tai kodėl Tamsta nenori būti kontes- 
tantu ir laimėti: Paige, Jewett ar Fordo automobilių? Kodėl 
nenori laimėti: Kimball, Gulbransen ar Bernard up-right pianų? 
Kodėl Tamsta nenori laimėti: Brunswick Radiolų, puikų parlor 
setų arba gramafonų? • Kodėl Tamsta nenori laimėti puikų 
deimantinį bruceletų, žiedų ar špilkų? Jeigu Tamsta nenori 
dovanų daiktais veik kontestantu ir imk dovanas pinigais. Daug 
yra vietų Amerikoj, kuriose gyvena skaitlingai lietuviai, bet 
kontestantu neturime. Gal Tamsta esi vienas iš tų vietų kame 
mums kontestantas yra būtinai reikalingas. Tamsta veikdamas 
konteste nieko nepralaimėsi, o laimėti galite labai daug. Todelgi 
nieko nelaukdamas tuoj išpildykite čia esamų Blankų ir siųskite 
j “NAUJIENAS”.

BLAN KA
I • I

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

Mano Vardas Pavardė .......... ......................................... ..........

Adresas .......................................................................................

PASARGA
NAUJIENAS’

• Išpildę šitą Blanką iškirpkite ir prisiųskite j 
Ant konverto užrašykite sekamai:

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

tam tikrų skiedinių. IŠ vieno la
šo kraujo apie sifilį visiškai 
nieko -pasakyti negalima. Čia 
reikia mažiausiai kelių desėt- 
kiį lašų. Jeigu daktaras, pa
ėmęs lašą kraujo, nueina kitan 
kambarin, ir atėjęs sako, kad 
jis kraują “išegzaminavęs ir si
filį suradęs“, jis yra tikras 
žulikas. Ir žmonės, rodos, tu
rėtų tatai žinoti, nes jau ne 
kaVtą buvo apie tai laikraščiuo
se rašyta. Jie turėtų žiūrėti į 
lokius ‘daktarus“, kaipo j ki
šenvagius arba diplomąis ir lei- 

kus. Ir stebėtina musų val
džios dora. Pavyzdžiui, plėši
kus, kurie su ginklu rankoje užr 
puola žmones ir jų kišenius iš-' 
krausto, areštuoja, teisia ir kar 
lėjiman padeda. Bet dar aršes
nius plėšikus,t kurie žmones bai
siausiai mulkina, nebūtus daik
tus jiems įkalba ir paskui ne 
tiktai jų kišenius iškrausto, liet 
ir ligoniais padaro, valdžia 
ne tik neareštuoja, bet dailės 
jiems leidimus duoda žmones 
gydyti!

Bulgariška žolių Arbata
Gerkit karšta eidami gulti.
Dtl PRAŠAIJNIMO SLOGŲ.
Del sustiprinimo kepenų. Del tin

kamo ėjimo lauk. Bulgariška Žolių 
(Kraujo) Arbata yra sudėtinė iš gry
nų žolių. Ji pataisys kraujų ir už
laikys jumis sveikais. Parduodama 
visur vaistinėse arba prisiunčiama 
apdraustu siuntiniu, 1 didelė šeimy
nai dėžutė $1.25 arba 3 dėžutės $3.15 
arba 6 dėžutės $5.25. Adresuokite 
H. H. Von Schlick, President Marvel 
Products Company, 100 Marvel Build- 
ing, Pittsburgh, Pa.

JOHN

fyMMANlOVEtf
WITH

DOLORES COSTELLO 
» oamL 
VITAPMone 
w fyęsęntations
W00DS

Atsidarys Pėtnyčioj, Vasario 
Aprubežiuotas skaitlius perstatymų. 

Tikietai parduodam! dabar.

CASCARETS" NUO GAL 
VUS SKAUDĖJIMU, SIU 

GŲ, VIDURIŲ UŽKIETE
JIMO

šį vakarą! Išvalyki! savo žarnas 
ir sustabdykit galvos skau

dėjimą, slogas ir vidurių 
rugštumus

Nusipirkit už 10c bakselį.
Vartokit Cascaret šį vakarą 

dėl išvalymo Kepenų, Skilvio, 
Žarnų ir jus ištikrųjų jausitės 
gerai iš ryto. Jus vyrai ir mo
terys, kurie turit galvos skau
dėjimą, apsivėlusį liežuvį, dide
les slogas, raugėjimus, esate 
nervuoti, nusilpę, kankina jus 
liga, turit gasų, suirusius vidu
rius, turit gaivos skaudėjimą ir 
jaučiatės visai silpnai. Ar jus 
užlaikot savo skilvį švariai su 
Cascarets - - arba kankinate sa
ve kas antra diena su drusko
mis, pilėmis arba castor alyva?

Cascarets tuojau išvalo ir re- 
gulioja skilvį, prašalina iš vidu
rių rugstumds, nesuvirintą ir 
gendantį maistą, gasus iš vidu
rių, prašalina tulžies perdideli 
kartumą ir išvaro lauk sukietie- 
jusias dalis iš vidurių ir visas 
nuodingas dalis iš skilvio.

Atsiminkite, Cascarets šį va
karą pavartotas, dikčiai sustip
rins jumis iš ryto. Už 10 centų 
baksiukas nupirktas nuo aptie- 
koriaus, reikš sveiką vidurių 
veikimą, sveiką galvą ir smagu
mą mėnesiams. Neužmirškit ir 
vaikų.

Didelis Pasisekimas

Feen&inmt
^The Chewing LAKATIVE

Gardus, mint kramty
mui gumas, kuris užlaiko 
vidurius reguliariai. Vai

kai mėgsta jį.

15c ir 25c
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Sulaikytojas progreso vaikų mokyklose tan

kiausiai yra priežastimi badavimas dėl stokos vita
minų arba nedavalgymas. Nėra taip didelė bėda 
dėl stokos maisto, kaip dėl stokos, vitaminu rųšies.

SCOnS EML1SI0N 
yra malonus, vartoti ir geras būdas užtikrinti vai
kams užtektinai sveikatą budavojančių vitaminų 
iš cod-liver aliejaus. Scott’s Emulsion yra specialiai 
naudingas dėl pagelbėjimo berniukams ir mer
gaitėms, namie ar mokykloje, dėl gero maisto 
ir gero atrodymo.

Visuomet reikalaukit Scott’s Emulsion!
Scott X Bowne, Bloomfield, N. .1.

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Honoratų Komisija:

ANTANAS OLAEVSKIS, 
SOPIU E KRASAUSKIENĖ, 
DR. STEPONAS BIEŽIS.

Kontesto Numeratorius: 
ANTANAS RIPKEVIČTUS.

Kontesto Vigilijų*:
JONAS JANKUS.

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

Musy Kontesto Veikėjai

Geriausis Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo mažiomis 
kojomis^—pamėginkite

'Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

31 ui So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8»*2

3514-16 Roosevelt Rd.
CHICAGO. U-L.

26-46
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Tas Kuris Turi Gerą Amatą — Turi Nuosavybę

Mes gauname nuolat reikalavimu r.erai išsilavinusių, specialiai išsila
vinusių l’HOTO-ENGRAVERS. čia yru vienatine šios rųšies mokykla 
Jungtinėse Valstijose, ’l'he Ulines School of Photo-Engruving yra 
įstaiga augštos etinės rų.Šies ir jau gyvuoja virš 30 metų; ji siunčia 
vieną savo atstovą j Chicagą dėl pasirinkimo

virš 18 metų 
gali suprasti 
mokinti į 6-8

10 JAUNŲ VYRŲ
amžiaus, turinčius ge as mintis ir sveikus, kurie greitai 
praktiškai demonstruojamų instrukcijų; jie gali būti iš- 
rnėnesius specialistui , ekspertais visokiose skyriose

PHOTO-ENGRAVING
'lai yra art i amas išdirbinejime spauzdinimui pleitų iš Zinc ir Copper, 
augštai išvystytu photo-mechanišku Hudu. Visos iliustracijos kokias ma
tote laikraščiose, žurnalose arba knygose yra spausdintos iš photo-en- 
graved pleitų, baltai, juodai arba palvuotai.

Vyrai parinkti dėl šito mokinimus turi turėti keletą šimtą dolerių pa
dengimui išlaidį mokslo ir pragyvenimo. Šią mažą sumą pinigų uždirbs 
į kelias savaites, kaip gaus vietą vienoje iš 700 Photo-EngrAving kom
panijų Jungtinėse Valstijose. Tos kompanijos daro apyvartos į metus 
apie 50 milionų dolerių. Mums taipgi reikia užbaigusių mokyklas vyrų 
dirbti ofise.
Jei jus esate vienu tokių vyrų, kurio mes pageidaujame, tai atsišaukite 
pas Mr. Coleman nuo 5 iki 8 vakare, nedėlioj nuo 9 iki 12 dieną šią 
savaitę, j viešbutį Uashington. vidi rmiestyj, o po vasario 20 rašykit, 
Mr. Coleman, Box 133,- Effingham. 111.

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo- 

damoa pavyzdinča bonkutča 
BAMBINO. Mes norime, 
kad jus išbandytumet jį t
F. A D. RICHTER & CO.

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

i akuše- 
kolegiją.- 
praktika* 
Pennsyl- 

ligom 
Sąži- 

patar- 
visokio-

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio 
gali būti 
bingesnio.

viduriuose ir skilvyje ne 
nieko geresnio ir paget

Baigusi 
rijos 
ilgai | 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pr 
gimdymo.

“NAUJIENŲ” draugų, “NAUJIENOJ” skaitytojų yra 
būtina pareiga duoti visą galimą paramą šiems kontstan- 
tams, kad jų darbas butų pilnai sėkmingas, kaipo jiems 
patiems laimėjimui didžiausių dovanų, taip ir “NAUJIE
NOMS”, kurios šitą kontestą nori padaryti vieną iš sėk
mingiausių Amerikos lietuviu laikraštijos istorijoje.

ANDREKIS KAZYS, Englevvood, III. \ 
ANDRIJAUSKAS PRANAS, Chicago, III. 
BĄKANAS STASYS, Pittsburgh, Pa. 
BARDAUSKAS JONAS, Hyde Park, UI. 
BUTKUS JONAS, Roseland. III. 
BUTKUS WALTEH, Chicago, III. 
CHESNULIS JONAS, Elizabeth, N. J. 
ČEPUKAS KAZYS, Chicago, III. 
DANELIS PRANAS, Chicago, III.
DAUGIN JUOZAS, St. Charles, III. . 
DAUJOTIENE JULIJA, Chicago, 111. 
DIAM0NTAS JONAS, Melrose Park, III. 
DUB1CKAS PIJUS, Chicago, 111.
FRANEVSKIS MYKOLAS, Milburn, W. Va. 
GAUGAS POVILAS, DeKalb, III.
GERŠTAUTAS STASYS, Detroit, Mich.
GNIŽ1NSKIS A. J., Johnston. City, 111. 
GRICIUS POVILAS, Chicago, III. 
GRIGAITIS JONAS, Chicago, 111. 
GRUŠAS JUOZAS, Chicago, III. 
IZBICKIS JURGIS, Harvey, III.
JANKAUSKIENE MARY, Chicago, III.
J ASUI) WALTER, Chicago, III.
JURĖNAS PRANAS, Chicago, III.
KOLAS VIKTORIJA, Indiana Harbor, Ind.
KAL1N PETJER, Chicago, 111. 
KANTENIS PRANAS, Chicago, III. 
KARNELSKIS ANTANAS, Chicago, 111. 
KASPER JONAS P., Gary, W. Va.
KELPŠIENĖ VERONIKA, Chicago, 111.’ 
KOSIS WM„ Peoria, III, 
LINGĖ ANTANAS, Cicero, III. 
KLIKNA PRANAS, Chicago, III. 
LUCAS GEO., Chicago, III.
LUKOŠEVIČIUS F., Cicero, 111. 
LUNECKIS ANTANAS, Chicago, III. 
MANKUS WILLIAM, Chicago, III. 
MARTIN-MARCINKEVIČIUS JONAS, Kenosha, Wis. 
MARTIN JUOZAS, Roseland, III.
MARTINKAITĖ HATTIE, Chicago, III. 
MASELSKA ANTANINA, Chicago, 111. 
MAŽEIKA JONAS P., Chicago, III. 
MILLER POVILAS, Chicago, III. 
M1KUTAITIS SOFIJA, Chicago, III. 
MITCHELL JUOZAS, Waukegan, III. 
NAINIUS VINCAS, Chicago, III. 
NORBUTAS T1I0MAS, Chicago, III. 
NORKUS JUOZAS, VVestville, I1J. 
OBECUNAS WILLIAM, Chicago, III. - 
PATRACK ANNETTE, East Chicago, Ind. 
POLOINER JULIUS, Wašhington, Pa. 
PETRAITIS ANTANAS, Cicero, III. 
POCIUS KAZYS, West Pullman, III. 
PONELIS JUOZAS, Chicago, III. 
PURONAS ELEONORA, Aurora, III. 
REKAŠIS JUOZAS K., Chicago, III. 
RIMKUS .IOE J., Irons, Mich. 
RUDINSKAS A., Chicago, III. ' 
RUDIENE ONA, Chicago, III. 
RUMŠUS BARBORA, Roseland, III. 
SABALIAUSKAS VINCAS, Chicago, III. 
SAKALAUSKIENĖ IZABELE, Chicago, III. 
SAUSERIS PRANAS, Philadelphia, Pa. 
SMIGELS A. M., Cleveland, Ohio. 
SKRABULIS KAZYS J., Kewanee, III. 
SLEGERIS STANLEY M., Chicago, III. 
STALMOKAS K., Chicago, III. > 
STANES M. J., West Frankfort, III. 
STULPINIENĖ BARBORA, Chicago, III. 
SVERECKIS JONAS, So. Chicago, III. . 
ŠERELIENE REGINA, Chicago, III. 
ŠIMONAUSKAITE NELLY, Chicago, III. 
ŠITULIS MARY, Chicago, III. 
TAFTAS JUZEFĄ, Gary, Ind. 
TALASKA ALEKAS, Chicago, III.
TARVID J., Chicago, III.
UKTVERIS JUOZAS, Chicago, III. 
URNEŽIS K. G., Chicago, III. 
UVICK AGNĖS, Chicago, IlE 
VALASKAS MYKOLAS G., Kensington, UI. 
VAINAUSKAS POVILAS, Chicago, III. / 
VAITEKŪNAS PETRAS, Chicago, III. 
VILIENE ONA, Chicago, III.
VILLIS ANTANAS, Roseland, III.
VISBARAS ANTANAS, Chicago, UI.
VOVERIS ANTANAS, Cicero, III.
WILLIAMS VIKTORIJA, Chicago, III.
VIRBILA IGNAS, Chicago, III.
ZABELSKIS MARIJONA, Mt. Greenwood, III. 
ŽUKAUSKAS STASYS, Wilkes Barrc, Pa.

35c. vaistinėse.

“BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMį

Vartoki t be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

B AVĖ R

Does not af fect 
the Heart

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

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

Slogų 
Neuritis 
Dantų gėlimo 
Neuralgia

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. • Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj,

Varas {951

Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas
AKUfiERKA

3252 So. Halsted St.

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

Viršųjo 
jtate

Universa'
Bank

ir margiMoterys 

uos Kreipkitės su

reik a lai h nuo 12 ik
8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti

Tel. Lafavette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terim# ’r 'inorginoma patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartj).

4120 So. Richmond Street

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

Phone Pullman 0621
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGEIIONIS 
advoka/a* 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 1Q ryto iki 12 

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

JOHN KU&HINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie Stw Room 539 
Tel. Central 6390

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

Naujienų Spaustuvė
m IlBijiai SBaTOtovi.

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių jtempimą, ir galvos 

skaudėjimo

DR. G. SERNER
(LIETUVIS)

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

3265 S. Halsted St.
. Tel. Boulevard 7679

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipęi su

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

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

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0094

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

• iki 12 dieną.
Res. telephone Plaza 8200

HERZMAN
- IS BOSUOS-

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių

A ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Kaistoj St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčioa.

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

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th ŠU netoli Morgan St.

VALANDOS* Nuo 10--12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
3110. Nakų

South 'hore 2288 
Boulevard 4186

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
'Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drezel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirergaa 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaikų ir visų chronišką ligą.

Ofisas: 3103 So. Halsted Stn Chicaga 
arti 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
NukUiua Tel. Kairi a x 6853

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

Optemestrist
Boulevard 6487

^^H^M^*4649 S. Ashland Av.
ir 805 E. 47th St 

K«nwood 1752

M
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DR. JONAS BASANAVIČIUS.

(1861 m. lapkr. 23 d. — 1927 m. vas. 16 d.)
Lietuvių tautinio atgimimo partiarchas, Dr. Jonas 

Basanavičius, mirė. Jo mirtis atėjo kaip tik tų dienų, kai 
buvo sukakę lygiai devyni metai nuo Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo, — vasario 16.

Basanavičiui, tuo budu, buvo lemta sulaukti vienos 
savo didžiųjų svajonių išsipildymo — Lietuvos pasiliuosa- 
vimo nuo svetimo jungo.

Kita jo didžioji svajonė, kad istorinė lietuvių sostinė 
Vilnius pataptų nepriklausomos Lietuvos sostine, dar nė
ra įsikūnijus. Todėl ir pačiam Basanavičiui teko numirti 
ne iškovojusioje savo nepriklausomybę tėvynėje, bet po 
okupantų valdžia.

Vilnius dabar, po jo mirties, įgis Lietuvai dar dides
nės reikšmės: ne tik kaipo centras senosios, kunigaikščių 
valdytosios lietuvių valstybės, bet ir kaipo vieta, kur ilsisi 
naujosios, tautiniai atgimusios Lietuvos didvyrio kūnas.

Lietuvos išeivija, kartu su visos Lietuvos — nepri
klausomos ir okupuotos — žmonėmis lenkia savo galvas 
prie Dr. Jono Basanavičiaus karsto.

Mažiaus kaip prieš tris mėnesius buvo minima Dr. J. 
Basanavičiaus 75 metų amžiaus ir 50 metų visuomenės 
darbo sukaktuvės. ,

Basanavičius gimė 1851 m. lapkričio 23 d. Ožkabalių 
kaime, Bartininkų valse., Vilkaviškio apskr., iš tėvų Jur
gio ir Marijonos Basanavičių — lietuvių ūkininkų.

1873 metais jisai pabaigė Mariampolės gimnazijų ir 
įstojo į Maskvos universitetų, pradžioje į istorijos-filolo
gijos skyrių, o paskui — į medicinos. Pabaigęs gydytojo 
mokslą 1879 m., Basanavičius buvo pakviestas Bulgarijon 
ir, iškeliavęs tenai, užėmė daktaro vietų Lom-Polankos 
departamente.

Už trejeto metų jam teko Bulgarijų apleisti ir jisai 
aplankė Serbiją, Kroatiją ir Austriją, tyrinėdamas Bal
kanų tautų istorijų ir archeologijų. Tame laikotarpy jisai 
susipažino ir su cechų tautos veikėjais ir susidomėjo Tra
kų giminės praeitim.

Tuo tarpu jisai ėmė rašinėti tautiniai-istorinio turi
nio straipsnius į Prūsų lietuvių laikraščius, “Naująjį Ke
leivį” ir “Lietuvišką Ceitungą”.

Būdamas cechų Prahoje, Dr. Basanavičius sumanė 
leisti “Aušrą”, kurios pirmas numeris, jo suredaguotas, 
pasirodė Tilžėje 1883 m. balandžio menesyje. “Aušra”, ku
ri suvaidino didžiausią rolę lietuvių tautinio atgimimo is
torijoje, buvo pirmas laikraštis, skiriamas Didžiosios (po 
rusų valdžia patekusios) Lietuvos žmonėms, visų-pirma 
josios inteligentijai.

Tilžėje, be to, buvo išleista atskiromis knygelėmis Ba
sanavičiaus raštai “Apie atradimą Lietuvoje rašyto ak
mens”, “Žirgas ir Vaikas” ir “Žiponas bei žiponė”.

1884 m. Basanavičius vėl buvo pakviestas ir sugrįžo 
Bulgarijon, kur ir išbuvo daugumų laiko iki 1905 m. ru
sų revoliucijos. Revoliucijos metu parvažiavęs Lietuvon, 
Basanavičius kartu su keletu kitų asmenų įteikė rusų val
džiai memorandumų, įrodinėdamas, kad Lietuvai turi būt 
suteikta autonomija. Tais pačiais metais jisai buvo vie
nas iniciatorių sušaukti Vilniun visos Lietuvos žmonių 
suvažiavimui (seimų), kuris įvyko gruodžio 4 d.

Nebūdamas politikas, tečiaus, Basanavičiaus vėl pa
kreipė savo veikimą tautinės kultūros sritin. Vilniuje ji
sai suorganizavo “Sąjungą” lietuvių kalbos teisėms ginti 
bažnyčiose. 1907 m. jisai įsteigė “Mokslo Draugijų”, ku
rios vadu ir pirmininku jisai pasiliko iki pat savo mir
ties.

Visus straipsnius ir šiaip smulkmenius raštus, kiek 
Dr. J. Basanavičius yra parašęs, čia butų sunku ir su
minėti.

Iš stambesniųjų jo kurinių verti pažymėjimo dar ypač 
šie: dvi knygos “Ožkabalių dainų”, keturios knygos “Lie
tuviškų pasakų” ir daugybė rimtų istorinių ir etnologiš
kų tyrinėjimų, tilpusių dideliam žurnale, “Lietuvių Tau
ta”, kurių nuo 1907 m. iki šiol leidžia aukščiaus paminė
toji Mokslo Draugija.

Pamatine idėja, kurią per visą savo gyvenimų vado
vavosi Dr. J. Basanavičius, buvo — atstatyti lietuvių tau-

Ušsimokijimo kainai
Chicagoje — paltu:

Metam* —................. -—— |8.(K
Pusei metų...... ............. |4«M
Trinu minėdami ------ 2.0(
Dviem maneliams ------ 14M
Vienam mineaisi .7*

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ------—--------------- 8c
Savaitei............—.... —--------- 18c
Mineliui 75c

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoje, 
paltui

Metams------------ ——.. 17.01
Pusei metą------—----------------- 8.W
Trims minesiams :___________1.76
Dviem minesiams 1.25
Vianatm zx**»»alui.71

Lietuvon ir kitur dslanluoMi 
lAtpiflnto)

Metams —---------------------------- 08.00
Pusei metu —................................. 4.00
Trims minėsianti_______ 2J0
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su ušsakymu.

Mokyklos suaugusiems

tos senovę, kad tuo budu susidarytų tradicijos ir pagrin- priešai yra priversti pripažinti, 
das savarankiškam lietuvių tautinės kultūros vystymuisi. mokslas jose yra gerai pa- 
Tas jo darbas, žinoma, nesutvėrė tautinio lietuvių atgimi-.staAtyta8, .. ...
rno, kaip daugelis mano. Lietuvių tauta atgijo ir eme ko- tarp keturiolik<>s ir dviejų de- 
voti už savo pasiliuosavimą labiausia dėl to, kad jos ne- Kimčių metų dirba šioj šalyj.
ištautėjusieji sluoksniai;— ūkininkai ir iš jų kilę amati
ninkai, inteligentai ir kiti — buvo įgiję ekonominę lais
vę, kuomet 1864 m. tapo1 panaikinta baudžiava.

Bet'Basanavičius savo raštais be galo daug prisidė
jo "prie to, kad kultūriniai ir tautiniai atgįjančios Lietu
vos liaudies judėjimui buvo duota tam tikra kryptis ir 
tikslas. Dvi paskutinės lietuvių visuomer^es veikėjų kar
tos buvo tiesiog jo raštais išauklėtos arba bent užaugo 
didžiausioje jų įtakoje. Toli-gražu ne su visu tuo, ką ji
sai skelbė galima sutikti, bet neužginčijamas yra faktas, 
kad jo darbas daugiaus, negu kurio kito atskiro asmens, 
prirengė Lietuvos žmonių protų nepriklausomam tautos 
gyvenimui.

Vis didesnis ir didesnis skaičius 
suaugusiųjų lanko mokyklas. 
—Carnegie įstaigos tyrinėji
mai.— Korespondencinės mo
kyklos.—Kiek korespondenti
nės mokyklos turi įplaukų?— 
Mokyklos. kunos turi iki 
250,000 studentų. — Kokie 
žmonės daugiausiai mokinasi 
korespondentinėse mokyklo
se?—Darbininkų palaikomos 
mokyklos.—Vakarinės ir ki
tokios mokyklos.

Niekuomet dar Amerikoj toks 
didelis suaugusių žmonių skai
čius nelankė mokyklas, kaip 
dabar. Grįžta į mokyklas tie, 
kurie dvi vienokių ar kitokių 
priežasčių paliovė mokytis bū
dami 11 15 metų amžiaus. Jie 
gauna patirti, jog be mokslo 
nėra lengva gyventi ir lodei 
nusprendžia geriau vėliau mo
kytis, negu visą savo gyvenimą 
bemoksliais pasilikti. Tarp 
besimokinančių yra nemažai ir 
profesionalų: daktarų,, advoka
tų, mokytojų ir Lt. Tos pušies 
žmonės stengiasi vienoj ar kitoj 
mokslo šakoj savo žinias papil
dyti. Neatsilieka ir darbinin
kai, kurie rūpinasi kultūringais 
žmonėmis tapti.

Prieš porą mėnesių Carnegie 
korporacija užbaigė tyrinėjimą, 
kurio tikslas buvo patirti kiek 
žmonių grįžta atgal į mokyk
las trumpesniam ar ilgesniam 
laikui praėjus po jų apleidimo, 
"lyrinėjimas apėmė korespon
dentines mokyklas, darbininkų 
palaikomas švietimo įstaigas, 
vakarines ir korporacijų mo
kyklas, etc. Pasirodė, kad su
augusių švietimas vedama be 
jokio plano. Tarp mokyklų nė
ra tampresnių ryšių. Nėra ir 
vienodų metodų. Kaip kas iš
mano, taip ir mokina.

Paskelbtieji tyrinėjimo davi
niai tiek suįdomino visuomenę, 
jog įsikūrė specialė draugija, 
kuri rūpinsis tinkamai sutvar
kyti suaugusių švietimo darbą. 
Draugijai vadovauja prof. 
James E. Russell, žymus švie
tėjas.

Jungtinėse Valstijose randasi 
apie 350 korespondentinių mo- 
myklų. lai tipiškos Amerikos 
įstaigos. Kitose šalyse jų be
veik visai nėra. John S. Nof- 
isinger, kuris tyrinėjo tos* rų
sies mokyklas, sako, jog jų 
skaičius nuolat didėja. Dauge
lis tų mokyklų neilgai tegyvuo
ja; po kelių metų egzistavimo 
užsidaro. Bet jų vietoj atsi
randa naujos.

Korespondencinės mokyklos 
yra labai i>opularės tarp suau
gusiųjų. Apskaitoma, kad kas 
metai į jas įstoja apie 1,500,000 
naujų studentų. Su senaisiais 
studentų skaičius siekia 2,000,- 
(MM). Vadinasi, korespondenti
nėse mokyklose mokinasi ketu
ris kartus daugiau žmonių nei 
universitetuose, kolegijose ir 
profesinėse mokyklose.

Korespondentinėms mokyk
loms studentai kas metą sumo
ku ąpie $70,000,000. Keturiolika 
mažesnių valstijų tiek teišlei- tinkamai atsirekomenduoti. Net

džia viešųjų mokyklų užlaiky
mui. Ta suma yra pusantro 
kario didesnė nei kad universi
tetų ir kolegijų studentai su
moka už mokslų. Koresponden
tinių mokyklų kursai atsieina 
nuo $10 iki $280. Vidutiniškai 
imant,- kursas atsieina apie $10. 
Tankiai iš pat pradžių reika
laujama įmokėti maždaug $25. 
Sakoma, kad daugelis mokyklų 
tik ir tegauna tų pradinį mokes
nį; jos nesitiki daugiau iš mo
kinių begauti. O tai rodo, jog 
mokslas toes mokyklose yra la
bai blogai' pastatytas.

Korespondentinių mokyklų 
yra trijų rusiu: vienos jų yra 
pavienių asmenų laikomos-, ki
tos kelių žmonių, o trečios pri
klauso stambioms kompani- 
jams. Kai kurių mokyklų kapi
talas siekia $10,000,000. Pavyz
džiui, vienos mokyklos štabas 
susideda iš 4,000 žmonių. Tiek 
ji turi mokytojų, ofiso darbinin
kų ir kitokios rųsies tarnauto
jų. "l'os milžiniškos mokyklos 
studentų turi nuo 100,(KK) iki 
250,000. Tos mokyklos, sako 
Noffsinger, atlieka naudingų 
darbų. Jos turi savo tradicijas 
ir stengiasi mokinimą tinkamoj 
aukštumoj palaikyti. Nors jos 
yra vedamos biznio pagrindais, 
bet tuo pačiu laiku rūpinasi ir 
savo studentais—rūpinasi su
teikti jiems mokslo.

Visai kas kita yra su pavie
nių vedamomis, korespon
dentinėmis mokyklomis. O 
jų yra . daugiausiai — 
keturi penktadaliai. Tos rųšies 
mokyklas veda dvasiškiai, dak
tarai, valdininkai, artistai, mo
kytojai, detektyvai, rašytojai, 
etc. Mokykloj vedimui jie pa
švenčia tik savo liuosų laiką,— 
tai jų šalutinis užsiėmimas, 'los 
rųšies mokyklų vedėjai preten
duoja esu viskųžinantys. Jie ap
siima išmokyti šokti, pianus 
taisyti, inžinierystę, etc. Pavyz
džiui, viena tų mokyklų paskel
bė, jog ji duodanti 867 skirtin
gus kursus. Aišku, sako Nof
fsinger, jog tos rųšies kores
pondencinės mokyklos tik pri- 
gaudinčja žmones.

Kokie žmonės daugiausiai 
mokinasi korespondentinėse mo
kyklose? Noffsingero tyrinėji
mai rodo, jog apie 85% besimo
kinančių dirba prie tokių dar
bų, kurie nereikalauja didelio 
išsilavinimo ir patyrimo. Tai 
daugiausia jauni žmonės nuo 21 
iki 35 metų amžiaus. Daugu
ma jų yra baigę pradines mo
kyklas. Tarp besimokinančių 
randasi ir lokių, kurie yra lan
kę kolegijas. Del kurios nors 
priežasties jie nepasiekė profe- 
sijos arba neišmoko amato, tad 
tų trukumų bando pašalinti ko
respondentinių mokyklų pagel- 
ba.

švietimo dirvoj Amerikos 
darbininkai yra toli atsilikę, 
sakysime, nitų Anglijos darbi
ninkų,’ kurie įkūrė savo kole
gijų dar 1899 m. Bet pastaruo
ju laiku pasireiškia gan nema
žas bruzdėjimas ir tari) Ameri
kos darbininkų. šiandien jie 
turi 35 kolegijas ir mokyklas. 
Kai kurios tų mokyklų spėję 

Pasak Owen D. Evans, vienas 
iš penkių lanko ar tai vakarinę, 
ar kitokių mokyklų. Iš šešių mi- 
lionų tarp 21—24 metų amžiaus, 
kurie pelno sau duonų, tik 8% 
mokyklas telanko./

Iš tų dviejų grupių 386,000 
lanko prekybos mokyklas, 100,- 
OOO mokinasi vieno u. t* kito 
amato ir 842,000 lanko viešą
sias vakarines mokyklas. Be to, 
256,000 mokinasi y.M.C.A. 
(jaunųjų krikščionių) mokyklo
se ir 90,000 vyčių mokslo įstai
gose. Tuo budu 1,882,000 jau
nų darbininkų tarp 14 ir 24 me
tų amžiaus tęsia pradėtąjį mo
kslą.

Prie viso to dar reikia pri
dėti speciales mokyklas, kurias 
steigia įvairios korporacijos sa
vo darbininkams. Tas mokyk
las irgi lanka keli desėtkai tū
kstančių darbininkų.

Taip dalykams esant suaugu
sių švietimas juo toliau, tuo 
labiau pradeda atkreipti švie
tėjų dėmesį. Carnegid įstaiga 
paskyrė tam tikrą sumų pini
gų, kurie bus sunaudoti palai
kymui “American Associalion 
for Adult Education”. 'Pa drau
gija rūpinsis tinkamai sutvar
kyti suaugusių švietimo darbų.

—K. A.

Braziliškos Scenos
Kalėdų rytą mes nuėjom 

prie stoties Brazo ir de Luz, 
ir jų pasieniuose pamatėm 
vengrus, bulgarus, lietuvius.

Tos šeimos bėga iš fazendų*), 
Pašėrę “bišų”**) kraujuose,- 
Džiova, drugys ar materija 
Matutėj, tėve, vaikuose.

I

Ir guli jie ant šaltų laiptų, 
prie sandėlių ir patvoriuos; * 
Tik juodas negras-policistas 
ramiai sau vaikščioja pro juos.

* * *
štai guli ex-amerikonas 

prie cementinės užtvaros, 
šalių pundelis, matyt, rūbų 
jo sergančių: dukters, žmonos.

Duktė yr’ gimusi Ne\v Yorke, 
(Dabar ji grįžt į ten negali). 
Ant tilto sėdi su mamyte: 
Gal ką aukos, kas eis pro šalį.

Geltonos kasos dvylikmetės. 
Prie tėvo džiaugdamos ji bėga: 
Dcar pae dois mills I have col- 
' leeted—

Ir vėl ant tilto grįžus sėda...
Rūsčiai susikaupė jo tėvas, 

nuvargintas darbu, alkiu.
Ir per veidų nuriedėjo 
rasa lietuviškų akių.

* * ♦
štai šeši kudikiai-našlaičiai 

su motinėle vos gyva 
Dejuoja: tųvas musų žuvo, 
nebepasiekt mums Lietuvy.

į pieglaudas vieni pakliūna, 
kiti išeina elgetauti.
Matutei viltys visos žuvę; 
ik mirčiai lemta lik vergauti.

♦ * *
/ Kita matutė verkia, guodžias: 
pons jos dukrelę išviliojo— 
iš ūkės išvežė į miestą, 
nežinia, kur ji dar nakvoja?.. 

>;« :;s >;<
Slidus čia kelias Yfirangon, 

į dos Timbiras ir Aurora***), 
Kur pasileidę pulkai vyrų 
Už pinigus tuokias į porų.

“Linksmų namų’’ rajonai plak
tus.

Kelnaitės ten languos prie tako 
sifilihgo balso tonu 
“Entrė senhor” kiokvienam 

sako. » 
* ♦ *

šiai dar jauna nušlė-žcmaitč 
Pagimdė kūdikį gatvėje.
Ją niekas niekur nepriglaudžia. 
Maldaudama ji vaikštinėja.

Gavome iš Lietuvos Tur
tingų turiniu Darbininkų 
Kalendorių 1927 metams. 
Parduodame pigiai, tik už 
50 centų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

* * ♦
Kurie seniau čionai gyvena, 

Imbrikuos dirba ar laukuos, 
be draugijų jie laiką leidžia. 
Reik paminėt ir apie juos.

štai švenčiant kučią keli 
vyrai

pingos****) prigėrę vos paėjo. 
O kuomet nigerius apkūlė— 
šventes policijoj turėjo.

Organizuotis jie nepratę. 
Kas tik lietuviška—jie neigia; 
Žiauraus gyvenimo prispausti, 
patys m a. v c ir visa Icoilcia.

Tamsybė) priespauda ir vargas 
apgaubę laiko čia visus, — 
dar ilgai reikės palūkėti, 
šviesesnės dienos kol čia bus.

—S. Dabmb’ka.
6-1-27, Sao Paulo.

(*)—Fazendos—ūkiai;
(* ‘)—“bišu”—vabalai, padaranti

baisias žaizdas kūne;
(***)—gatvių vardai;
(• “ e)—pinga—braz. degtiųė.

KOSULIO
SPAZMOS

žaksėjimas, Kokliušas, Ner
vinis kosulys, Dusulys, Kru- 
pai etc., pašalinami greitai 

Johnson’s Belladonna 
Plaster’iu

Iširusių muskulų spazmos dėl nuo
latinio ir didelio kosėjimo yra beveik 
urnai pašalinamos vaitojant Johnson’s 
Belladonna Plaster’j. Jūsų vaistinin
kas jums aiškiausia pasakys, kur jį 
vartoti. Jus busite nustebinti, kaip 
greit šis senas gelbstantis vaistas nu- 
ramys ir palengvins kosulį ir pašvel- 
nys skausmą ir silpnumą. Johnson’s 
Pelladonna Plaster’is tur pripažintą 
vėliavą. Jis gelbsti tarsi magišku bu
du, dėl to, kad Belladonna Johnson’s 
Plaster’iuose visuomet išsilaiko viso
je stiprumoje ir geroje formoje, grei
tai persisunkianti per odą į apimtas 
plėveles.

Kaip greit plasteris yra panaudo
jamas, Belladonna eina tiesiog j ap
imtas vietas ir pradeda savo gelbs- 
tantį darbą kuo veikiausiu budu. Del 
greito ir patvaraus rezultato, buk ti
kras pareikalaut Johnson’s Belladon
na Plaster’j. Visose vaistinėse.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

r'
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos 

9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare 

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.

V-

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

rz i J J nuo 9 ikt II vai. ryte; 
Fo/andoa^ nuo jjj g va|i vakare

Z
Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chięagot III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —: 

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

-J

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1D748 So. Michigan Avė.
Valandosi 2—4 dieną; 6:30—8:30

Ofiso Telefonas Pullman 1193 
Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. KARCERIS
3327 So. Halsted Street 

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

L '

"AIMI REIKALAUJA
“CASTORIA”

Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus
Motinos! Fletchers Caatoria 

yra jau vartojama virš 30 me
tų kaipo malonios ir nekenks
mingas pavaduotojas dėl Castor 
Oil, Paregoric, Dantų Lašų ir 
5 Aoot.li i ntr Sytups. Neturi eavyj,. 
narkotų. Nurodymai randasi ant 
kiekvieno pakelio, (lydytojai vi- 
a ur rekomenduoja jas. Tikros 
gyduolės turi šį parašą.

GYVENIMAS 
Mėnesinis Žurnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Dar yra laiko užsisakyti 
GYVENIMĄ nuo pat pir
mo numerio, nuo Naujų 
Metų. Kas dar jo nematė, 
prisiusime vieną numerį 
DYKAI.

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

— ■»

DR. K, DRAUGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

A. M0NTVID, M. D.'
1579 Milvraukee Ave^ Rooni 209 
Kampus North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8633

Ultravioletine šviesa ir diathennia

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

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

7909 So. Halsted Street
Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vaKai-e 

Res. 6000 So. Campbell Avė.

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos 1 nU0 9 iki 11 Vt Fyl°Valandos j nuQ 6 jki 9 vah vak<

DR. M. T. STR1KOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

/------------------------------
Office Boulevard 7942

.. Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

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. 
Chicago, III.

D-RAI 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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Tarp Chicagos 

Lietuvių

ATSILIEPKITE

P-as Dominkas Dz inkus, ku
ris 3 metai atgal gyveno prie 
4224 So. Albany Avė., prašo
mas tuoj aus atsišaukti į Nau
jienų laivakorčių skyrių.

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės apvaikš- 

čiojimas
Ateina didelis šaltis
Oro biuras praneša, kad iš 

Alaskos ir Kanados ateina j 
Chieago didelis šaltis, kuris ry
toj ryte pasieksiąs 10 laipsnių 
žemiau zero. Jau šiandie šaltis 
sieksiąs zero, bet pats šalčiau
sias laikas Imsiąs rytoj. Šaltis 
aplankys ne vien Chieago, bei 
ir didesnę dalį Jungi. Valstijų. 
Dabar šaltis jau yra apėmęs 
Dakotos, Minnesotos ir lo\va 
valstijos, lai busiąs didžiausias 
šios žiemos šaltis.

Nušovė savo meilužę 
oačios seseri

Vakar ryte einantys i darbą 
darbininkai prie IX ir Keeler 
avė. gt. rado du lavonus — mo
teriškės ir vyro. Moteriškės la
vonas, pervertas dviejų kulkų, 
gulėjo ant šalygatvio, o vyro 
lavonas gulėjo dirvoje, už ko
kių 50 pėdų nuo pirmojo lavo
no, netoli gi jo rankos gulėjo 
su iššautomis penkiomis kul
komis revolveris.

Tyrinėjant pasirodė, kad la-

Vasario 16 <1. Lietuvių Audi
torija buvo kupina žmonių. Vi
si su dideliu žingeidumu klau
sėsi turtingo programo: muzi
kos, kalbų ir dainų.

/ Kada Reporteris Pupa įėjo 
auditorijon, Jaunuolių Orkest
ras, diriguajamas p. Grušo, jau 
griežė pirmą kavalką. Kas bu
vo pirmiau, Pupa nežino.

Pradėsim nuo Jaunuilių Or
kestro. Tie jaunuoliai man la
bai patiko: vieni jau gerokai 
paūgėję, kiti dar mažiukai; lx?t 
skaistus, gražus, kaip angeliu
kai. Orkestras susidėjo iš smui
kų, bosadlos, piano ir būgnų. 
Grojo daug ir grojo gerai.

Pabaigus Jaunuolių Orkest
rui, p. Kundratas atidarė susi
rinkimą ir, pabrėžęs jo tikslą, 
perdavė tvarkos vedimą p. Ro
džiui.

Muzikalė programo dalis su
sidėjo iš dainų, piano ir dekla
macijų. Dainavo jaunas daini
ninkas — mėgėjas, p. Jakavi- 
čius, p-ia Krasauckienė, -p-ia 
Biežienė; deklamavo artistas 
Pilka ir pianu skambino p-lė 
Maskaliunaitė; programą už- 
Lirigė “Birutė”. Visas , muzikalia 
programas ėjo sklandžiai ir ge-

kelia, ir kaip vieni, taip ir ki
ti vaduojatės ne protu, bet 
tipu. Vienas jūsų veikėjas, sa
ko, begėdiškus melus ir šmeiž
tus skleidžia apie Lietuvos ar
miją. Jis suko, kad perversmą 
padarę karininkai; o tikrenybė
je — padarė moksleiviai. Moks
leiviai Lietuvoje, sako, yra 
priešingi kairumams (o revo
liuciją kelia, kaip ir bolševikai! 
Pupa), ir Lietuvos ateitis yra 
jų rankose. Ko jums čia pro
testuoti, sako, ir ko jums 
džiaugtis; ten jūsų protestų 
niekas nepaiso. Jie ten moka 
tvarkytis, sako, ir susitvarkys 
kaip aplinkybės reikalaus; o 
jus Lietuvai nereikalingi ir 
nieko nepadėsit.

Auditorijoje publika buvo la
bai kantri: tylėjo per daugiau 
kaip pusvAlandį, raudo ir ken
tėjo visus tuos paniekinimus ir 
įžeidimus. Bet, pagalios, jai 
pritruko kantrybės. Ėmė ploti, 
ploti — ir ponas žadeikis nuė
jo neužbaigęs savo kalbos,

Visų ūpas sugedo, nupuolė. 
Susirinkimo siela tapo prislėg
ta taip, kad nė “Birutės” dai
nos, nė Lietuvos llymnas ne
bepataiso. Skirstėsi žmonės su
siraukę ir rugodami.

—Reporteris Pupa.

Roselaml
lloselandicčiai vis dar kallya 

apie pereito sekmadienio “Val
katą”. Kurie buvo sekmadieny 
LSM. Batelio vakare, tie džiau
giasi pamatę gerą veikalą ir 
tiek pat gerą vaidinimą. Kurie 
nebuvo, tie gailisi, bet vargiai 
butų bejtilpę, nes ir taip salė 
buvo pilna žmonių; Džiaugiasi 
ir ratelieČiai, kad jiems* pasise
kė tokį gerą vakarą roselandie- 
čiams duoti.

Dabar roselandiečlhi, be abe
jo, neakntriai lauks kito Bate
lio vakaro. Bet neteko patirt, 
ar ratelieČiai rengiasi duoti dar 
vieną vakarų šį sezoną. Jie jau 
davė keletą vakarų šj sezoną 
ir į kiekvieną vakarą teko įdė
ti daug darbo. Tadzgal dabar 
norės nors kiškutį pasilsėti.

BoselandieČiai turėtų džiaug
tis turėdami savo tarpe tokius 
energingus scenos mylėtojus, 
kokiais yra ratelieČiai.

vonai yra David L. Kosentluil, 
31 m., 1319 S. Keeler avė., ir 
jo pačios seserics p-lės Minnie 
Glick, 25 m. Spėjama, kad jis 
ją nužudė ir paskui nusižudė.

Sužinota taipjau, kad per 
keletą metų tarp jų buvo mei
liški ryšiai. Apie tuos meiliš
kus ryšius tarp jos vyro ir jos 
sesers pastaruoju laiku sužino
jusi ir Rosentbal pati. Gal būt 
nujautė ir kiti giminės. G rusi
no kilti skandalas. Kad to skan-‘ 
dalo išvengus, spėjama, ir Įvy
ko ši baisi tragedija.

tai.
Labili taikią ir gerą prakal

bą pasakė D r. Zimontas. Jis 
sako, kad būdamas mažas, Lie
tuvoje gyveno prie didelės u- 
pės ir tankiai žiūrėdamas į te
kantį vandenį mąstydavo: iš 
kur tas vanduo teka ir teka? 
Vėliaus jis dažinojęs, kad van
duo iš jūrių, okeanų ir ežerų 
kyla oran garu p ividale, išsi
sklaido, paskui pavidale lietaus 
krinta ant žemės, vėl teka upė
mis į jūres ir susirenka į vie
ną vietą. Taip, sako, yra ir su 
lietuviais: jie išsisklaido į par-

Pakars du negrus
šiandie ryte pavieto kalėjime1 

bus pakarti du negrai, jei pa-' 
skutinėj minutėj gubernatorius l 
ar teismai vėl nesustabdys jų 
pakorimo. Vienas jų, Oscar 
Ouaries yra nuteistas pakori- ( 
mui už nušovimą praeivio lai-i 
ke apiplėšimo vienos sankrovos { 
pernai pavasari; kitas 
niūri \Vasbington, bus
tas už nušovimą savo

savaitę, b,t pakorimą

pakar- 
pačios. 
pereitą ! 
atidėta

atsikreipti prie gubernatoriaus 
prašyti pasigailėjimo ir pakei
timo mirties bausmės amžinu 
kalėjimu.

vijas, į frakcijas, bet svarbes
niam reikalui esant vėl sueina 
,į krūvą ir dirba išvien.’

Ponas Vitaitis pabrėžęs svar
bumą Nepriklausomybės šven
tės, pareiškė, kad šią Šventę 
i reikia minėti su prislėgta siela 
ir skaudančia širdimi! Taip yra 
todėl, kad tam tikri žmonės 
Lietuvoje sulaužė teisėtumą ir 
sutrempė laisvę ir demokrati 
ją. Bet, sako Vitaitis, mes 

‘“Įturime remti Lietuvą, ir pageb 
| l>eti jai išeiti iš nelaisvės ir 
vėl įstoti į teisėtumo ir teisin
gumo kelią. Pono Vitaičio kal
ba buvo labai gyva ir graži.

Pagalios pradėjo kalbą Lietu
vos konsulas, p. Žadeikis. Jis, 
prilyginęs Lietuvos nepriklau
somybės šventę prie Amerikos 

! nepriklausomybės šventės ir 
_ papasakojęs aplinkybes, kurio-

Vėl ruošia paskaita
IjSS. 4 kuopa, vėl ruošia pa

skaitą. Dvi pirmosios paskaitos 
buvo labai sėkmingos ir skait
lingai atlankytos klausytojų, 
kurie pareiškė norą, kad ir 
daugiau panašių paskaitų butų 
duota. Tas ir paskatino kuopą 
rengti paskaitą ateinantį sek
madienį, vasario 20 d., lygiai 
10:30 vai. ryto, Lietuvių Audi
torijoj (mažojoj svetainėje). 
Kaip pirmesnės dvi, taip ir ši 
paskaita bus įdomi visiems, 
būtent apie meilę. Skaitys gi 
Dr. A. J. Karalius, kuris, kai
po gydytojas, su tuo klausimu 
yra plačiai susipažinęs ir, be 
abejo, daug naujo ir paprastam 
žmogui, ne daktarui, negirdėto 
papasakos klausytojams. Tad 
visi kviečiami atsilankyti į šią 
įdomią paskaitą. — Kuopietis.

Draugas traukiamas 
teisman

Kun. S. A. Geniotis šiomis 
dienomis, per savo advokatus 
Gilbert and Baker, patraukė 
teisman' dienraštį “Draugą”, 
reikalaudamas $50,000 atlygini
mo už apšmeižimą. Tie šmeiž
tai buvo dviejuose straipsniuo
se, kurie nesenai tilpo “Drau
go”.

Byla yra užvesta Circuit teis
me, bylos No. B—142096.

Kun. S. A. Geniotis yra pa
rašęs knygutę “Kas, yra katali
kų bažnyčia,” delei kurios 
“Draugas” ir pradėjęs jį šmei
žti. Pirmais tardymas šioj by
loj galbūt bus kovo mėnesy.

Ar jus žinote, kad

Jungtinėse Valstijose randasi apie 
1650 skerdyklų, kaliose dirba apie 
110,0(11) žmonių, i tai yra investuo
ta apie •* 1,000,000 kapitalo. Metinių 
produktu iš tų industrijų netoli 
$1,100,000,000. Ar jus žinote, jei pa

se Lietuvos . nepriklausomybė 
tapo paskelbta, ėmė peikti ame
rikiečius už protestavimą prieš 
• umindžiojimą Lietuvos konsti
tucijos ir teisėtumo. Ką jus, sa
ko jisai, žinot apie perversmo 
priežastis? Jus įsikarščiavę ra-

prasti cigaretai apvilia rūkytojas. Į-Ote ilgus ir trumpus protestus; 
tai jie gr|/.la prie llelmarų ir su- , ... . L, . ..
randa tikrą smagumą. .kiti sveikina, manifestacijas

SIUSKIT PEK

NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

plLLY’S^UNCLE

Vienas musų žmogiukas ra
šė, rašė bolševikų gazietai ko
respondencijas, vargo, prakai
tavo, bet mato, kad iš to nieko 
neišeina, o tik visi iš jo juo
kiasi, tai viską metė ir nuėjo 
porkčiapą pardavinėti. Gal čia 
jam geriau seksis, negu su ko
respondencijomis.

Pereitą penktadienį Aušroj 
buvo Draugijų Sąryšio, kuris 
palaiko Aušros knygyną pirma 
šį sezoną paskaita. Skaitė inž. 
K. Augustinavičius, temoj: 
“Gyvybė ir' Mirtis”. Paskaita 
buvo labai įdomi ir jos pasi
klausyti prisirinko pilni Aušros 
kambariai. Butų gerai, kad ir 
daugiau tokių moksliškų pa
skaitų butų surengta.

II —

Musų Petronis per tsavo išdi* 
durną nesenai pralaimėjo ir vi- 
ce-pirmininko vietų Vytauto 
dr-joje. Jis nesenai pralaimėjo 
ten pirmininko vietą, o dabar 
neteko ir vice-pirm. vietos. Jis 
tur būt manė, kad jis yra labai 
didelis vyras ir be jo draugija 
negalės gyvuoti. Tad jis.perei-
tame susirinkime išdidžiai pri
grūmojo rezignacija. Tur būt 
manė, kad visi nariai puls ant 
kelių ir maldaus jį pasilikti. 
Bet atsitiko taip, kad vienas 
narių pasiūlė jo rezignAciją pri
imt. Ir kol Petronis atsipeikė* 
jo ir suprato kas aplink deda
si, tai nelik jo rezignacija bu
vo priimta, bet jau ir, naujas 
vice-pirmininkas išrinktas. Iš
rodė, kad jis labai gailėjosi sa
vo' išsišokimo, bet jau buvo per 
vėlu kų daryti, nes pirminin
kas jau paprašė jį su visu ku- 
juku pasitraukti nuo stalo ir 
užleisti savo vietą naujai iš
rinktam vice-pirmininkui. Liūd
nos dienos užėjo IMroniui. Tur 
būt todėl tai, iš desperacijos, 
jis nei teismu grūmoja, kam 
apie jį kalbama. Ir buvo kam 
čia apie jį kalbėti, tarsi jis bu
tų labai svarbi ypata, tas mu
sų “karžygis”. —Ros.

Vasario 6 d. įvyko biblistų 
prakalbos. Pirm pradėjimo pra
kalbų sugiedojo keletu giesmių, 
akom pakuojant muzikai. Po to 
pirmininkas užkamandavojo 
publikų sustoti ir paliepė žmo-

giukui atkalbėti maldą. Kalbė
jo it apmiręs. Nors jie ir sako, 
kad milijonai žmonių daugiau 
nebemirs, bet patys atrodo it 
apmirę. Po maldos pirmininkas 
pasakė, kad prasidės prakalbos. 
Kai betoj um bus Beneckas. Pa
sirodė Beneckas ant pagrindų ir 
pasakė, kad bus aiškinama die
vo planas, kuris yra nupieštas 
ant drabužio. Kadangi ne vie
nam atėjo mintys į galvą, ku
rias jisai pats keletą kartų yra 
sakęs, kad dievo niekas nema
nė ir nematys, tai kaipgi galėjo 
dievas nupiešti planą? Benec
kas apie tai paaiškino, kad 
toks planas, yra dievo galvoje, 
o žmonės iš jo galvos* paėmė ir 
nupiešė ant drabužio. Bet pir- 
miaus aiškino, kad dievas yra 
nematomas, reiškia be kūno ir 
galvos, tai kur galėjo rastis tas 
planas paslėptas? To tai nepa
aiškino. Aiškino, kad dievo 
planas padalytas į tris gadynes. 
Pirmoje gadynėje buvo viešpa
čiais angelai. Jie beviešpatau- 
dami raškažiuose nusidėjo prieš 
dirvą. Buvo išnaikinti tyanu. 
Antroje gadynėje viešpatavo 
šėtonas*, šioje gadynėje visiems 
gerai, kurie daro blogo. Tre
čia gadynė ateisianti — Kris
taus gadynė. Sako jau Kristus 
atėjęs, jis per tūkstantį metų 
darbuosis, kol suriš šėtoną. 
Tvirtino, kad tas bus padaryta 
ir niekas negalėsiąs sutrukdyti. 
Pašiepė lai s v ošiu s žmones už 
burnojimą ant dievo. Esą neiš
mintingi žmonės, kurie bliuž- 
nija ant dievo už nepabaigtą 
sutvarkyti pasaulį. Kartu pa
smerkė ir' socialistus, kad per 
dešimtmečius darbavos, o ne
įvykdė socializmo. Sako, todėl, 
kad neprašo dievo pagelbos.

Buvo norinčių paduoti klau
simus, kodėl dievas per keletą 
tūkstančių metų neįvykdė die
vo karalystės ant žemės, o tik 
sako, kad dar bus po tūkstan
čio melų. Pašiepė ir katalikus, 
bet patys beveik tą patį daro, 
kaip ir katalikai, tik kitokioje 
formoje. Prikalbėjo daug nesą
monių, — visas sunku butų su
rašyti.

Prakalbos užsibaigė giesmė
mis ir malda. Žmonių buvo ne
daug, —- tur būt nusibodo klau
sytis biblijos nesąmonių su vi-
sokiais prilyginimais.

Alginis Vergas.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj '

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS 

Akiniai $4 ir aagičiaa

LIETUVIS AKIŲ SPEClftlSTAS
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Vituo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
ži! usias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Val.i 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p, 

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

•’ A "t* A
JONAS KIŠKUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Trečiadieny], Vasario 16 dienų, 
5:45 valandą ryto, 1927 m., su
laukęs 55 metų amžiaus, gimęs 
Stultiškių kaime, Upytes para- Ij 
pijos, Panevėžio apskričio, pa- | 
liko dideliame nubudime du su- j 
nu Joną ir Ludviką, tris dūk- | 
teris Mary, Clara ir Julė ir dvi 
marčias Eleną ir Valeriją ir du 
žentu Antanas Szemežis ir Ha- 
rold Tegtmeyer. Du broliu ir I 
.vieną seserį Amerikoj ir du bro- I 
liu Lietuvoj. Kūnas pašarvotas, Į 
randasi 2225 So. Iz^avitt St.

Laidotuvės įvyks šeštadieny], ■ > 
Vasario 19 dieną, 8 valandą ry
to iš /lamų į Aušros Vartų pa- I 
rapįjos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j Šv. Kazimiečo kapines.

Visi A. A. Jono Kiškuno ■ 
minės, draugai ir pažįstami ■ 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti L 
jam paskutinį patarnavimą ir I 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Simai ir Dukterys

Laidotuvėse patarnauja gra- ■ 
borius Lachavvicz, Telefonas 
Canal 1271. „

aVa

JULIJONA SH U PSIN SKIEN Ė 
Po tėvais Stanislavaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario, 17 dieną, 10:15 valan
dą ryte, 1927 m., sulaukęs 35 
metų amžiaus, gimęs Kauno rė- 
dyboj, Joniškiu apskričio ir pa
rapija, paliko dideliame nuliū
dime vyrą Adomą, dvi dukteris 
Antoniną ir Valeriją, sūnų 
Aleksandrą, motinėlę Jievą ir £ 
brolius Tedaušius, Kazimieras ir 
Adolfas, o Lietuvoj 1' sesere. 
Kūnas pašarvotas, randasi 2911 
W. 38th St.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Vasario 21 dieną, 8 valandą ry
te iš namų j Nekalto Prasidėji
mo Panelės švenčiausios para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
KėdulinięoH pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Julijonos Shupsin- 
skienčs giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Vaikai, Motinėlė 
ir Broliai

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

J. F. R ADŽIUS
Pigiassias Lietavia 

Graborias Chicagoje

S
 Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby
je.

OFISAS:

668 W. 18th St.

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.Tel. Blvd. 4063

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

/įkyrių.
3307 Auburn Avė.

Chieago, I1L

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabami 

Vainikams
3316 So. Halsted S t., Chieago

KAZIMIERAS SPAITIS
Du metai praslinko, kaip musų 

brangus vyras ir tėvelis atsiskyrė 
nuo musų. Slegia jumis šalta žeme
lė, o musų širdis slegia skausmas ir 
nubudimas. Mirė vasario 20, 1925. 
Už velionio sielą pamaldos atsibus 
Šv. Kryžiaus bažnyčioj^ vasario 19, 

8 vai. ryto. Širdingai meldžiu visus 

gimines ir pažystamus dalyvauti pa
maldose, o po pamaldų meldžiu at
silankyti j namus, 4559 So. Justine 
Street.

Ilsėkis brangus musų teveli šaltojoj žemelėj ir lauk musų at
keliaujant pas save.

Liekame nubudę,
Moteris, Dukterys ir Sunai
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7 eatras
Announcements

Praneiimai
Announcements

Praneiimai
Business Chances

Pardavimui Bizniai
Real Estate For Sale

Namai-žemė Pardavimui
Financial

Finansai-Paskolos

North Side BIRUTIEčIŲ DOMEI
Kas, ką, kur, kaip ir kada 

rengia, veikia ar kviečia

Musų kolionijos lietuviai pra
dėjo sparčiai veikti. Ypatingai 
rimtosios ir nusistovėjusios or
ganizacijos kaip politinės taip 
ir laboaringos. Kliubai pradėjo 
gal už vis labiau darbuotis, nes 
artinasi miesto rinkimai —bal
savimai. Prisidėjimas ari prie 
politinio judėjimo ir palaiky
mas vienos ar kitos partijų yra 
gal ir naudingas lietuviams.

Nepriklausomybes šventė

Iš priežasties l)r. J. Basana
vičiaus mirties, komp. A. Va
nagaitis kviečia choristus-es 
susirinkti į nepaprastą repcli- 
ciją šiandie vakare, Raymond 

Visi būtim i susir:nki- 
aldylia.

DEL KELIAVIMO LIETUVON

te.

A. Vanagaičio benefisas
Jvyks mažu permaina progra

moje
Iš Lietuvos atėjo 

nia, kad vasario 16
liūdna žt- 
d. numirė 
Dr. Jonas 

šis, sutarty su Vilniaus Vadavi-! Basanavičius. Ryšyj šu tuo įvy- 
mo Komitetu, rengia didelę vi- Rju tapo truputį pakeista kom-
sų lietuvių sueigą, kurioje kal
bės geri tėvynainiai, aiškinda
mi plačiai apie Vilniaus liki
mą ir apie dabartinę Lietuvos 
politinę padėtį. Apvaikščioji- 
nuis įvyks septintadieny, vasa
rio 20 d., 2:39 vai. po pietų, 
Liuosybčs svetainėje. Rodosi, lygiai 
bus ir muzikalia programas iri 
ko kitko. i

pozitoriaus Vanagaičio benefiso 
vakaro programas. M uz i kalė 
dalis bus išpildyta, bet neitus 
šokių. Vietoj šokių bus Dr. 
Basanavičiaus atminties pami
nėjimas. «

Vakaro programa prasidės 
vakaro.

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

Kas tik rengiatės keliauti Lie
tuvon ateinančią vasarą, kreip
kitės į “Naujienas”, o čia jūsų 
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

Amerikoj Lietuvių Piliečiu Kiltu 
bo susirinkimas |vyks nedėlioj, va
sario 20 d., 1:30 vai. po pietų, Mc- 
Klnley Park svetainėj. Būtinai turit 
būti šiame susirinkime nes bus 
daug svarbių dalykų svarstyti ir 
nepamirškite atsivesti po keletą 
naujų narių. —Jos. Eringis, rašt.

Cicero Lietuvių Namų Savininkų 
Kliubns šaukti) visuotiną namų sa
vininkų susirinkimą šiandie, 7:30 
vai. vak., šv. Antano parapijos sve
tainėj. Bus svarstoma kas link gat
vių cementnvhjio. —Kliubo rastin.

I.MSA 2 k|>. HiisirinktmaN įvyks 
šeštadienio vakaro, 8 vai., vasario 
1!) d., J. Lapaičio luite, 3311 Ever- 
green avė., 3 lubos. Noriai ateikite, 
nes yra svarbių reikalų aptarti.

Kp. Pirm.

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

Ben. Kazanau.-kas, Rašt.
2247 W. 23rd Place,

CHICAGO, ILL.
Ganai 3968

Sandariečių vakaras
Iš Birutes

 j Komp. ir Birutės choro vedė
ALT. Sandaros 23-čia kuopa Jas A. Vanagaitis

jau senai čia gyvuoja ir daug 
pasidarbavo įvairiose gyveni-1 Atėjo laikas Kada musų 
mo srityse, o jos nariai Ijeveik ta pradėjo daile daugiau 
visi yra Įtekmingti 
Tiesa, kaip sandariečiai taip ir 
socialistai, dirbdami 
organizacijose ir 
tam daug laiko ir 
dažniausiai užmiršta 
jines organizacijas.

Man prisimena p. 
čio kalba, pasakyta 
apskr. pagerbimo 
"liaudis apgina savo 
per savo politines 
jas. o neorganizuota dalis būna 
blaškoma j visas puses.” Tai 
yra tikra tiesa musų gyvenime.

Sandaros vakaras, balius-šo- 
kiai, įvyks šio šeštadienio va- i 
kare, vasario 19 d., Liuosybčs1

tau
rų- 

lietuviai.(pintis, negu kad iki šiol rūpi
nos ir mes šiandie • galime jau

įvairiose džiaugtis ir gėrėtis tuo ir t»k- 
paaukodami 11 ai didžiuotis, kad esame lietu

vis išgirstameenergijos,; viais. Kasdie 
sąvo ide- naujenybių.

nedeldienį įvy-
V’anagaičio va-

Auditorijoj.
vakare: 

teises tik 
organizaci-

. . • ksta komp. A.
karas. Lietuvių 

iTas vakaras rengiamas tikslu 
įtinkamai įvertinti A. Vanagai
čio nuopelnus, o jis to 
nai užsitarnavęs.

! Čia paminėsiu nors
I jo darbuotę tik per 
metus.
buvo

* m ingai. Apie

yra pil-

trumpai 
pereitus 

“Birutės” choro sezonas 
pradėtas labai trukš- 

Generalę Repeti
ciją’' ir iki šiai dienai yra kal- 

ir-

PARDAVIMUI gronemė, bučemė 
Ir vaisių krautuve. Turiu groit par
duoti, nes išvažiuoju iš Chicagos. 
4103 Archer Avė., Piet. Ryt. kampas 
Archer ir Mozart.

PARDUOSIU ice crcain pnrlor; 
mainysiu ant namo arba priimsiu 
partneri. 3528 S. Ilahtcd st.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė su namu arba be namo; geroj 
vietoj, lietuvių, vokiečių ir lenkų 
apgyventa. Priežastis pardavimo — 
turiu kitų bizni. b'su priverstas 
greitu laiku parduoti.

2011 W. 44 St.
Lafayettę 7219

BUČERNfi ir grosernč su namu 
ar be namo. Geroj vietoj, lietuvių, 
lenkų ir vokiečių apgyventa. Prie
žastis pardavimo — turiu kitų biz
nį ir esu priversiu greitai parduoti.

2611 W. 44 St.

PARDAVIMUI kendžių ir delika- 
tesen Storas. Parduosiu pigiai. 2979 
Archer avė.

BARGENAI

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, po 6 ir 6 kambarius, įtaisy
tas pagal vėliausios mados. Namas 
randasi 6653 S. Talrnan avė .

NAUJAS mūrinis namas 5 ir 5 
kambarių, geras namas, graži vie
ta. karstu vandeniu apšiIdoinas pir
mas floras. Namus randasi 4637 S. 
Washlena\v avė.

6 KAMBARIU mūrinė cottage, lo
tas 35x125 lt. Geras bargenas, vie
ta labai graži, netoli karų linijos 
Archer avė. Namas randasi 2825 W. 
39th Piure.

MEDINE cottage, karštu vande
niu apšildoma, geras namas, gera 
Iransportacija; parduosiu pigiai. Na
mas randasi 4552 S. Erancisco avė.

ra abejonės, jog Šios kolionijos 
lietuviai skaitlingai atsilankys 
ir parems sandariečių veikimą.

— Sandarietis-Liaudininkas.
o-

North Sidės lietuvių protesto 
rezoliucija

Mes North Sidės lietuviai, • 
susirinkę masiniame susirinki-- 
me, rengtame North Sidės 
Draugijų Sąryšio vasario 1 d., 
Liuosybčs svetainėje, Chicagos 
mieste ir išklausę pranešimų
apie įvykusį perversmą Lietu-j 
voje ir kreipdami ypatingos
domės bei remdamies oficialė- 
mis žiniomis dabartinės per
versmo vyriausybės,

Randame, kad įvykintas Lie
tuvoje gruodžio 17 d., 1926 m. 
ginkluotas nakties metu už
puolimas Seimo, prezidento, 
ministerių ir teisėtos vyriau>.y-' 
bes, buvo padaryta be jokių pa
teisinamų priežasčių, sulau
žant Lietuvos konstituciią, įs-1 
tatymus ir žmonių valią ir tuo- 
ini pastatant didžiausiame pa
vojuje Lietuvos piliečių gyvy-

bama. “Gegužės Karalaitė 
gi buvo tinkamai pastatyta. O i 
naujų dainų liaudies, džiazų, 
perų dalykėlių, tai tik per
Vanagaičio pasidarbavimą bu
vo išpildyta. Kurie lankosi 
“Birutės” vakaruose, gerai ži
no, kad jie visuomet išgirs ką 
nors nauja iš komp. A. Vana
gaičio. A. Vanagaitis netik 
kad rašo, mokina, bet visuomet 

dalyvauja parengimuo- 
yra labai retenybė.

Sesutės Munšainulės 
juokingą ir ‘kartu pa

se, kas
Trys
Labai

mokinantis dalykas. Vaizduoja
ma, kaip jaunimas 
munšainą ragauja, 
sb, kad ir senelis, 
kas perspėja. Bet

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

Liet. Teatr. Dr-jos Av. Martino 
mėnesinis susirinkimas įvyks šeš
tadieny, vasario 19 d., 7:31 
karo, šv. Jurgio parapijos 
Place ir Auburn avc. V 
malonėkite laiku pribūti, 
svarbus susirinkimas. —P,

>i nariai 
ne,s yra 
K., rašt.

PašelposVyskupo Valunčausko
Draugija laikys savo mėnesinį su
sirinkimą vasario 20 d., Liet. And. 
svet., kaip 12 vai. dieną, kaip bu
vo nutarta iškelti susirinkimus į 
antrą penktadienį iš priežasties ne
buvimo svetainės, draugija laikys 
susirinkimus tam pačiom dienom, 
lik pradėti vieną valandą

K. Urnežis,
anksčiau.
nut. rast.

SandarosNorth Side
23-čia kuoua rengia šokius ir balių 
iiame šeštadienio vakare, vasario 

Liuosybčs salėje, 1822 \Va- 
uve. Pradžia 7 vai. 

jaunuoliu orkestras, galėsime 
kiar visi pasilinksminti. Visus 
čiani atsilankyti. —Rengimo

bansia Grieš 
pui- 

kvie- 
Kom.

Personai
Asmenų Ieško

REIKALINGAS pusininkas j pel
ningą biznį su 800 dolerių. \Vest 
2560.

Help W«nted—Male-Female
Darbininkų Reikia

BEIKIA I vyrų ir moterų pil
nam arba dalinam laikui, gera 
proga geriems darbininkams. 
Klauskite
Mr. Devore, 131 N. La Šalie st.

Boorn 700

PA IEŠKAU senos moteries arba 
vyro pridaboti vaikų man dirbant. 
Meldžiu atsišaukti po 5:30 p. m. 
1601 S. Halsted st., 2nd floor, front
— , II III -

Help Wanted—Female
Darbininkių. Reikia

l’I.IKALINGA veiterka restorane; 
turi būt patyrusi tą darbą. Geisti
na, kad butų iš šios apygardos. At
sišaukite 1180 Ąreheii avė.’

REIKIA patyrusios merginos dar
bui į Beautv Shop. Nancy Beauty 
Shop, 3133 S. Halsted st. 2nd floor.

Paskaita apie meilę. — LSS 
ruošia paskaitą sekmadieny, 

lygiai 10:30 vai. 
toruos maž. svet.

Karalius, temoj:
kviečiami atsilankyti.

Komitetas.

I .iet.

vasa- 
r.vte, 

Skai- 
“Mei-

North Side. — Sandaros 23 kuo
pos susirinkimas įvyks vasario 20, 
10 vai. ryto, Liuosybčs svetainėj.

K omi tetas.

Draugystės Lietuvos Gojaus mė
nesinis susirinkimas atsibus nedė
ti ii. vasario 20 d., 1 ;30 vai. po pie
tų, Antano Bagdono svet., Union 
avė ir kampas 18 gat.. Visų narių 
atsilankymas labai yra reikalingas, 
nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Nauju narių atsiveskit.

Valdyba.

Pranešimas Brightėn P»rko 
Lietuviams 

visiems 
kad aš 
lietuvius

gilinu ja ir 
visai nepai- 

blaivinin-
kada pakliū

va į |>olicijos rankas, 
puola prie blaivininko senelio, 
kad užtartų už juos. >

Jos dalyviai
Bus labai įdomu matyti vai

dinant Vitkų, seniausį birutie- 
tį, kuris yra vaidinęs Keistu
čio rolę kada
paraše “Birutę”. Antras, J. Y.u- 

irgi yra pionierius Bim-
lo.S)tfe. V. Bigeliutė, kuri prie 

Birutės užauginta, vaidins vie-
griež- "Os sesuU? ™l6i - M“’'y' i diplomą “ir "įSij.“ Ptdkus’ 

ir reikalavin>1)lVlc,Onja Voltc-rmtS tai dau- 7xi jaunom mergaitem. 
Ogiausiai mus prijuokins,, nes
itikrai gyvena ir kartu Šoks po
lo. Ji vaidiha antrą sesutę — 
Topsy rolėj. Trečia sesutė 
Krasauckienė -r- Katties rolėj.
Komp. A. Vanagaitis, sesučių ma drama “Aušros Sūnus”,

tuomet

M. Petrauskas

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

ATYDA sales inanagcriains. Mes 
garantuojame šąles nianageriams 
pilną arba dalį laiko darbą. Atsi- 
šukit ir pasikalbėkit su Mr. ('lemens 

SIIEKLETON BROS.
Subdividcrs imd developers 

Room 416 — 160 N. Sa Šalie St.
Phone Central 8008

REIKIA lietuvių vyrų, gerai at
rodančių atlankyti lietuvių šeimy
nas. Real estate patyrimas pagei
daujamas, bet ne būtinai reikalin
gas. Sutriksime jums pilną kopera- 
eiją, garsinsime jus laikraštyje Nau
jienose kasdien. Tikrai gera 
kiekvienam.

’ Matykit Mr. Collins, 
Room 503

32 W. \Vashington St.

REIKIA

proga

Brighton Parko 
aprūpinu šitos 

‘Naujienoms” 
pertat, kurie 

Naujienas” kasdie ryt- 
išnešiotoją, malonėkite

Pranešu 
lietuviams, 
apielinkės 
kasdie anksti, išryto, 
norite rauti 
mečiais i er 
duoti man žinią žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4500 South 
Talman Avė., Tel. Prospect 1887.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
dek naudingų žinių,

žymėjimą gaus auksinį medalį. 
tGerų pasekmių! Pernai gavo 
mokytojos laipsnį, subatoj gaus 

i pa-

respublikos likimą bei 
klausomybę, ir radome 
lingu išnešti prieš tai 
čiausį protestą 
greičiausio sugrąžinimo teisė
tos konstitucinės vyriausybės, 
laisvės nekaltai suareštuotiems 
žmonėms, spaudai ir darbininkų 
organizacijoms.

Ir ypatingai mes smerkiame ’ apaštalas. Blaivininkas — Jo- dėlioj, vas. 27 d 
politinį terorą ir mirties baus- nas Ramanauskas. Kiti vaidy- teatre, 
mę. Taipgi pareiškiame, kad los yra Kemėšis, Balsis, Poga- Pilka atvažiavo, 
mes visuomet rėmėme ir rem- reckis, Puišys, Mileris, Ascila, pertraukos dirbo, kad parodyti 
sime tiktai konstitucinę demo- Skimeris, Yocaitė ir Stradoms- visuomenei kaip 
kratingą Lietuvos vyriausybę, kaitė, 
ir bile kokia vyriausybė, suda-1 
ryta smurto keliu, gali laukti 
tiktai griešto pasipriešinimo į- 
vairiais mums galimais budais.

Susirinkimo pirmininkas
C. Kairia,
K. čepulevič, sekretorius

“Aušros Sūnus“

irAtsisveikinimui artisto 
režiserius St?. Pilkos atkartoja- 

, ne- 
Goodmano 

Per visą laikąs kaip 
, tai be jokios

Dirbtuvių darbininkų, mašinistų, šiaip 
darbininkų, ir įrankių dirbėjų, dėl 
specialio darbo, tiktai 3 vakarus į sa
vaitę, valandos nuo 8 iki 10 vakare. 
Gera mokestis. Tik atsiųskite mums 
savo vardą ir adresą. NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St., Box 873.

REIKIA patyrusio naktinio vei- 
terio. Nuolat dafbas. 3103 S. Halsted 
strcet.

Musibal Instruments
______ Muzikoa^Instrumentai >

JEI jus norite nusipirkti gerą 
grojlkli pianą pigiai, tai pasiinaty- 
kit su Otto Phielfer, 1 fl. 2332 W. 
Madison St. Aš norėčiau gauti $100 
cash, pridėsiu 64 rolelius ir cabinet 
dykai.

GROJIKUS pianas, biskį varto
tas, su 60 mielių ir benčiumi, $75, 
turi būti cash. 2018 Milvvaukee. Avc.

PARDAVIMUI- grojiklis planas 
taip kaip naujas, už $85, pridėsiu 75 
rolelius ir benčių, $25 cash, kitus į 
5 mėnesius. 6512 So. Halsted St.

P-lė H. Sadauskaitė
Birutietė p-lė 

gabi jauna pianistė, dalyvauja 
subatos vakare 9 d. vas., E. V. 
Eggert Piano koveerte, Kimbal 
Hali. P-lė Sadauskaitė už atsi-

veikalai turi 
būt pastatyti. Ir jis tai parodė, 
daugely veikalų. Tpdel1 butų 

\ sarmata chicagiečiams išleisti 
Sadauskaitė, tą žmogų, kuris išsijuosęs dir

bo lietuvių menui, neišleidus jį 
tinkamai. Tad nepraleiskite 
progos pamatyti “Aušros Sū
nus”. — Katriutė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI groąemS ir delika
tessen, geras biznis ir geroj vietoj. 
Parsiduoda labai pigiai. Mainysiu* ant 
lotų arba automobilio. Priežastis par
davimo, turiu kitą biznį. Malonėkite 
atsišaukti greitai; kaa pirmesnis, tas 
laimės.

6645 So. Mozart St.

PARDAVIMUI bučernė su namu 
ar be namo. Gerai pasilaikąs bfznis.

aršu
119 Wentworth Avė,

PARDAVIMUI grosernč ir sal
dainių krautuvč. Parduosiu pigiai. 
Priežastis pardavimo — apleidžiu 
miestą. Agentams komišinas. 2742 
W. 38 st.

PARDAVIMUI Road Ilouse 
prie Tautiškų kapinių, namas ir 
biznis, kaina $15.000, Atsišan- 
kit pas Mrs. Kavecki, 6412 So. 
Campbell avė. Tel. Prospect 
1195.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

5427 SO. CARPENTER ST. 2 fla- 
tų mūrinis namas, 5-6 kambarių, ar
žuolo trimas, garu šildomas, su Spen- 
cer boileriu, kuria pats prisipildo, pir
mos klesos stovyj, $14,500.

Kreipkitės:
C. D. EULETTE

5529 So. Halsted St.

PARDAVIMUI mūrinis bungalow, 
frontas ir užpakalis yra iš press 
plytų, aržuolo trimingas, namas ką 
tik užbaigtas. Apačioj yra 4 kam
bariai ir grosernč, o viršui 6 dideli 
kambariai. Visi įtaisymai naujos 
mados, šalę yra lotas, yra 2 karų 
garažas. Sykiu parduosiu ir troką. 
UŽ viskų tik $11,00(1. Priežastis par
davimo — išvažiuoju i Lietuvi}.

3847 W. 66 St.

BARGENAS, naujas 4 flatų na
mas, tilė sienos vanoję, aržuolo ir 
beržo irimas, 2451 W. Marųuette 
blvd., pusė bloko j vakarus nuo 
Western avė. Savininkas ir būda
vot o jas.

6004 S. Artesian avė.
Republie 1145

5 KAMBARIU mūrinė cottage, 
mūriniu pamalu, furnas šildoma, 
$5500. 6915 So. Robey St.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas po 6 kambarius, naujos ma
dos įtaisymai, 2 kari; mūrinis ga
ražas, karštu vandeniu šildomas. 
Parduosiu labai pigiai.

7013 S. Washtenaw avė. 
Republie 0182.

PARDUODU naujų muro na
mų, 4 flatų po 5 kamb. ir 4 ka
rų muro garažas, octagon fron
tas, vėliausi įrengimai, Kewanee 
boileris, 1 ’/<* bloko nuo Mar- 
quette parko. Parduosiu pigiai 

savaitę, $9,000 cash. Priim- 
mažą mainų.

S. Paszkewicz, 
6345 S. California avė. 

Hemlock 4555

šių 
siu

DIDELIS PASIAUKAVIMAS

Savininkas yra priverstas par
duoti savo 2 namus, namai yra 
moderniški, vienas 2 flatų,' 2 
IX) 4 kambarius, šiltu vandeniu 
apšildomi, o kitas yra 2 flatų, 
5 ir 6 ruimai. 2 garažai. Kaina 
už .vienų $10,500, 
$11,000.

už antrų 
Įmokėti reikia tik 

$1500, o likusius kaip rendę. 
Gatvės cementuotos, arti baž
nyčios ir mokyklos, 
ant Garfield bulvaro, 
Gagč parko.

Kreipkitės:
J. N. ZEWERT & 

4377 Archer avė.

Randasi 
priešais

PARDAVIMUI lotas 100x255, 
augančioj vietoj; mainyčiau j 
grosernę arba į saldainių krau
tuvę; gausit bargeną. Kreipki
tės vakarais. J. Juodoikis, 3402 
S. Auburn avė.

PUIKUS lotas, puikioj vietoj, 
arti parko ir bulvaro, 43 pėdos 
platumo. Nebrangiai.

2215 W. 22nd st.
II lubos 

Canal 2591

NAUJAS tik baigiamas būdavot i 
keturių pagyvenimų namas ir 3 ka
rų garažas. Graži vieta; namas ran
dasi 6601 S. Rockvvell st.

JOKANTAS BROS.
•It:m ARCHER AVĖ.

Lafayette 7674

Atyda Brighton- 
parkiečiams

NAUJAS 2 augštų mūrinis namas, 
4—4 kambarių, yra skiepas ir kiš
kai, moderniškas, randasi prie 47 
PI., Vi bloko j vakarus nuo Wes- 
tern avė. Parduosiu išmokėjimais. 
Savininkas ant vietos.

2424 W. 47th PI.
SOUTH S1DE

PARDAVIMUI 1 aukščio mūrinis 
Storas, karštu vandeniu apšildomas, 
2 garadžiai. Namas didumo 32x65, lo
tas 32x91. Nupirksit kaipo bargenų. 
Kalbu lietuviškai.

šaukit

6 DIDELI kambariai ir miegoji
mui porčius, naujas mūrinis bunga- 
low, karštu vandeniu šildomas, vėliau
sios mados plumbingas ir elektros 
fikčeriai, aržuolinės grindys, aržuolu 
baigtas, su grindimis viškai, didelis 
skiepas, 30 pėdų lotas. Atdaras dėl 
apžiūrėjime kasdien ir nedėlioj. Ne
praleiskit progos nepamatę.

Savininkas
7141 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI namas, gera 
vieta Aušroš Vartų parapijoj, 
2213 W. 23 PI. Geras namas 
dėl graboriaus arba dėl real 
estate. Pardavimo priežastis — 
savininkas turi kitų namų. 6935 
S. California avė.

PARDAVIMUI namas, storas 
ir 3 flatai, prie karų linijos, ar
ba mainysiu į drabužių storų ar 
shoe storų. Kreipkitės 

Chas. Zekas, 
4454 S. !Western avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
naujas medinis namas, su 3 lo
tais, arti karų, randasi Mt. 
Green.wood. • Nupirksit pigiai. 
Janulevič, 3227 S; Auburn avė. 
Tel. Yards 2875. 

n .................................... i —■. i.. ■ .. ...... .
Farms ■ FOr Sale

________ Ūkiai•Paidayimui________
PARDAVIMUI Michigan valstijoj 

60 akrų farina, yra stuba; garažas, 
barnč, arklininkas, 50 vištų, už 
$1700. Savininkas čionai, priverstas 
parduoti.

1810 North Avė., 2 fl.
G. Wendtland

Financial
Finansai-Paskolos

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas. 1

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

BE NUOŠIMČIŲ
Duodame paskolas nuo $100 iki $300 
ant notų. Pinigus išmokame į 12 
valandų. Vienatinis ofisas Šiaur-va- 
karinėj d ai y j miesto, kuris teikia pa
skolas tokiomis sąlygomis. Pasinau- 

dokit iš tos progos.

INDUSTRIAL LOAN ' 
SERVICE 

1726 W. Chieago Avė. 
kampas Hamilton Avė.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vienų dienų 
Perkame real estate 

kontraktus 
International 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

MES PERKAME 
Už $40 cash, $100 vertės Lietu
vos Valdžios Bonus nuo patvir

tintų legalių savininkų. 
Taipgi perkame Lenkijos Doleri
nius Bonus, Vokietijos ir Aus

trijos Bonus. 
Galit derėtis.

KAUFMAN STATE 
BANK

124 N. La Šalie St., Chieago

Miscellaneous

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. {vedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chieago

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

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

Taisau Senus Namus 
įvedu Namų Apšildymų 
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 apšil
dymą. Reikale virš pažymėtų dar
bų kreipkitės pas savo tautiečio lie- 

‘ tuvio — “Naujienų” adresu:
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

VYNUOGIŲ SUNKA
Saldžios ir šviežios, ga
lima padaryti greitai iš 
Guasti grynų Vynuogių Sy- 
rupų — receptai ant parei
kalavimo.
ITALIAN VINEYARD 

COMPANY
400 W. Kindzie St., 

Chieago, III.
KRAUTUVIŲ FIKČERIAI

Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Bestaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu- 
>SU specialumas. Ge- 

» ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

Edųcational
Mokyklos

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

International Barber College 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

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


