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Smurtininkų valdžia neleido 
D-ro Griniauspaskaitos

Daugiau žinių apie Clovackio-Kli
maičio-Tomkaus sąmokslo

Steigsią “Lietuvi? Res
publiką” Sovietijoj

Jos galvomis kominternas pla
nuojąs pastatyti Kapsuką su 
A n garieč i u

VARŠUVA, vas. 8. (Elta).— 
t zeczpospol i >s” žiniomis iŠ

Šauhajuj paskelbta streiko 
paliaubos

Streikas atkaukta; generolas 
Li sulaikė streiko vadų eg
zekucijas

Anglija irgi ginsianti sa
vuosius Nikaraguoj

Nutarė siųsti karo alivą, kadan
gi J. V. negalinčios ten jos 
piliečių apginti

Nori panaikint Vokietijos 
reichswehrą

Demokratų partija reichstage 
reikalauja reichswehrą pa
keist milicija

ŠANHAJUS, Kinai, va s. 24
Vilniaus, Sovietų Rusijos spau-j (kantoniečiams) pritariančių ' siųsti į 

da Minske paskelbusi sensacinę kinų darbininkų ir griūvančios 
žinią, kad trečiojo internaciona
lo operacijų skyrius patiekęs 

' liaudies komisarų tarybai Mas- 
. i • kvoį projektą įsteigti SovietųKominternas planuojąs įsteigti Rusijos vakaruose lietuvių res- 

pi • a •• • . • ta i i»i .publika, į kurią įeitų kelios□OVietljOj Lietuvių Kespubhką,l pasieny esančios apskritys
Tai respublikai butų pavesta 

100,000 hektarų [247,100 ak
rų) miško, kurį einant 1920 
metų sutartimi Sovietų Rusi
ja pasižadėjusi grąžinti Lietu
vai.

Tos respublikos prieky atsi
stotų trečiojo (komunistų) in
ternacionalo lietuvių sekcijos 
prezidiumas su Angariečiu ir 
Kapsuku. Tam projektui įvyk
dyti pradėtas leisti ir Sovietų 
Rusijos lietuvių kalba laikraš
tis “Raudonasis Artojas”.

LONDONAS, vas. 24. —An- 
vu.iaž i,t nutarė tuojau 

savo karo 
gyvastims

BERLINAS, vas. 24. 
kiečių demokratų 
stage šiandie jneše 

kuria reikalaujama panaikinti
reichswehrą (kariuomenę) ir

Vo- 
partija reich- 

rezoliuci.ją,

Smarkus žemės drebėjimas 
Bulgarijoj

Kastičane sugriuvo septyni na
mai; Juodose Jurėne audra 
padarė daug žalos

Lietuvoj taip, kaip fašistų | Dar apie Glovackio-Klimai
Italijoj čio-Tomkaus sąmoksląItalijoj

D-rui Griniui, buv. Lietuvon 
prezidentui, neleidžia nė pas
kaitos laikyti

KALNAS, vas. 8. — “Lietu
vos žinios” praneša:

Vakar susirinkus į paskelb
tąją D-ro K. Griniaus pa
skaitą “1905 atsiminimai”, ras
ta prie Rotušės uždarų durų 
priklijuotas Miesto policijos va
do pasirašytas raštas, kuriame

RYGA, Latvija, vas. 24. — 
Vietos laikraščiai paskelbė sen
sacingų žinių iš Kauno. Tomis 
žiniomis, Kaune buvęs susektas 
sąmokslas, kuris butų galėjęs 
įgramzdinti kraštą į pilietinį

Sąmokslininkų galvos buvę 
Klimaitis, Lietuvos kaulių va
das, majoras Tomkus ir pir
mykščio pervarto meisteris 
pulkininkas Glovackis-Grigaliu-I

parašyta, kad Kauno karo ko-Inas. Klimaitis su Tomkum ta- 
mendanto įsakymu D-ro Gri-jpę areštuoti, bet Glovackis

tos neleidimo priežastys neiš
aiškintos.

Leidimas paskaitai buvo gau
tas prieš keturias dienas.

Kellogg priešingas senato 
vizitui Meksikai ir 

Nikaraguai
\\ ASI l 1M i i O N Ab, vas.

Valstybės sekretorius 
logg, pasikalbėjęs su preziden
tu 'Coolidge’u. pranešė senato
riui Borah, senato užsienio 
reikalų komisijos pirmininkui, 
ingei valdžia nematanti reika
lo, kad senato užsienio reikalų 
komisija atlankytų Meksiką ir 
Nikaraguą tikslu patirti esa
mas ten sąlygas.

Kel-

Tomkaus bute radę didelę, 
užsienio valiutos, pinigų sumą 
ir smulkmeningai sutaisytą 

I projektuojamo “putšo” planą. 
1 Diktatorium išanksto buvęs pa
skirtas pats Glovackis.

J policijos rankas patekę do
kumentų, kurie parodą, jogei 
sąmokslą naujam pervartui į- 
vykinti pinigais rėmusius Vo
kietijos monarchistų organiza
cijos. Taipjau suimta sąrašai 
asmenų, kurie sąmokslininkų 
buvo numatyti nužudyti.

[Apie tą naują Lietuvos 
smurtininkų, Vokietijos mo- 
narchistams parsidavusių “did
vyrių”. sąmokslą 
buvo jau pranešusios šio mene
sio 5 ir 7 dienos leidiniuose.]

“Naujienos”

Įstatymas prieš Kii-
Klux-Klaną N.

Carolinoj

“Lietuvos Žinios’’ 
Vilniaus "Slovvo” 
pranešimų, kad pas 
Tomkų rasta vokiečių 
chistų organizacijos 
kuriame ji pasižadanti 
ginklų ir amunicijos,
policijos rankas patekęs sąra
šas asmenų, kurie turėję būt 
suimti, atiduoti karo teismui 
ir sušaudyti.

paduoda iš 
papildomų

suimtąjį 
monar- 
la iškas, 
atsiųsti

Kartu i

North Carolinos valstijos sena
tas kaip vienu balsu priėmė bi- 
iių, kuriuo užginama slaptų or
ganizacijų nariams rodytis vie
šai kaukėtiems. Einant tuo įsta
tymu organizacijos, kurio** savo 
narius slepia, bus likviduojamos, 
įstatymas kreipiamas vyriausiai 
prieš Ku-khix-klaną.

Ou laivai sudužo per audrą 
Pacifike

KONTESTAS 
“NAUJIENŲ”

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

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

“Naujienų'’ Kontestas

Jo 
ni 

cirkuliacijos, pardavinė- ,vo 
‘Naujienų” skelbimų ir

SEATTLE, Wash., vas. 24. 
— Gauta žinių, kad per audrą 
Pacifiko vandenyne žlugo du 
Amerikos žvejų laivai.

Laivas Scandia sudužo ties 
Alaskos krantais, keturioliką 
mylių nuo Kodiak Harbor, ir 
šeši jo įgulos žmonių veikiau
siai yra žuvę.

Antras laivas, škuneris Mary 
E. Moore, sudužo Oregono pa- 

netoli nuo Bandono. 
įgula, viso dvidešimt aštuo- 
žmonės, buvo motorinio lai- 
Admiral Peary išgelbėti.

' AEROPLANŲ HANGARAS 
SUDEGĖ

KANSAS CITY, Kans., vas. 
24.—Richardą stovykloj, neto
li nuo čia,

• aeroplanų 
keturiais 
Nuostolių

gaisras sunaikino 
hangarą kartu su 
pašto aeroplanais, 
padaryta daugiau

' siųsti į Nikaraguą 
laivą Britu piliečių 
ir turtui ginti.

Toks nutarimas padaryta po pakeisti ją federaline milicija, 
to, kai Britų charge d’affaires kuriai
Managuoj pranešė savo vy- buojami trumpam tarnybos lai- 
riausybei, kad Jungtinių Vals- kui. 
tijų ministeris 
rantuoti apsaugos 
piliečiams Nikaraguos 
niame kare.

milicininkai butų ver

negalėjęs ga-| Kadangi 
Britanijos 

pilieti-

nustebusVVashingtono valdžia
WASHINGTONAS,

— VVashingtono vyriausybė nu
stebus Britų valdžios sumany
mu siųsti savo karo laivą į 
Nikaraguą. Valstybės sekreto
rius Kellogg pareiškė, kad

VIEN N A, Australi ja, vas. 
24. ---- Gauti čia pranešimai
sako, kad Sumlos apygardoj, 

Bulgarijoj, vakar įvykęs smar
kus žemes supurtymas, pada
ręs didelės žalos. Kastičane 
sugriuvo septyni namai, tarp ;ų 
ir miesto rotušė. Ar žmonių 
buvo užmušta, pranešimai ne- 

j paduoda.
) Po žemės drebėjimo kilus 

i daug žalos 
pertraktaci-j padarius laivams Juodosiose 
valstybėmis jūrėse.

„i reichswehras buvo;
sukurtas einant Versalės sutar
tim, rezoliucija prašo, kad vy- baisi audra, kuri
riausybė pradėtų ]—L—1 ‘
jas su santarvės valstybėmis
sutarčiai modifikuoti.

vas. 24.

Laivas laivą paskandino; ^ar * *aįva’ p'auk'a
103 žmoni? išgelbėta į Šanhaju

rnaršąlo Sun čuanfąno valdžios 
šanhajuj padaryta paliiubos.

Gcn. Li Paočanas. šanha
jaus apsaugos komisaras, kurs 
per penkias streiko dienas 
šimtui ar daugiau streikininkų 
vadų nukirto galvas, tolesnes 
egzekucijas sustabdė, o genera
linė darbininkų unija išleido 
proklamaciją, kuria visuotinį 
streiką atšaukia.

Kitoj išleistoj proklamacijoj 
generalinės darbininkų unijos 
vadai pareiškia, kad streikas 
ai šaukiamas tik šiuo tarpu, ir 
kad atėjus tinkamai valandai 
streikas bus vėl paskelbtas, —
tur būt kai militarinė situacija admirolas Latimer buvęs in- 
pataps visai palanki nacionalis- struktuotas ginti lygiai ameri- 
tams. | kiečių, kaip ir visų kitų sve-

Itimšalių gyvybes ir turtą
Mano, kad 200 streiko agitato- kliraguoj> ir kad jis tatlli 

rių nugalabinta v kiek galėdamas.
Generolas gi Li Paočanas-------------------

macijoj prisipažįsta, kad '""t Streikas Vokiečiu metalo
“.S S?. “ J5: pramonėj baigtas 

čiaus puse buvo nugalabinti -------- —
viešai. Svetimų valstybių vai- 150,000 darbininkų, vietoj 52, 
dininkai betgi mand, kad galvų dirbs 53 valandas savaitėj 

BERLINAS, vas. 24. —Ap-'buvo nukapota nemažiau kaip 
saugos ministeris Gessler pa- du šimtai.
reiškė reichstago užsienio rei
kalų komisijai, kad visi santy
kiai tarp Vokietijos reichssveh-1 
ro (kariuomenės) ir sovietų 
Rusijos tapę nutraukti.

Tuo pareiškimu Gessler pri- šimt astuonios mylios į pietus 
sipažįsta, jogei socialdemokra
tų iškelti reichstage faktai 
apie Vokiečiu generaiinio šta
bo ryšius su Maskva buvo ne
prasimanyti. Socialddemokratai 
sakė, kad Vokiečių karo vy
riausybė sumokėjus sovietų 
Rusijai 50,000 dolerių už amu
nicijos pristatymą.

Prisipažįsta reichswehras 
turėjęs ryši? su Maskva

Vokiečių karo ministeris pa
reiškia, kad dabar tie santy
kiai esą nutraukti

Sun čuanfano armija dcmora- 
li^uota

Tuo tarpu gauta neramių 
pranešimų iš Sunkiango, dvide-

nuo šanhajaus. Jie sako, kad 
maršalo Sun čuanfano kariuo
menė, kuri užėmė ten paskuti
nę poziciją prieš besiartinan
čius kantoniečius, ėmus plėšti 
miestą ir nebeklausyti savo va
dų, 
daug 
dyti.

Disciplinai, išlaikyti 
savo kareivių įsakę

vadai 
nužu-Į

Ni- 
da-

LEIPCIGAS, Vokietija, vas. 
24. • Kilusi Vokietijos metalo 
pramonėj kova, kuri buvo iš 
vienos pusės streikas, iš ant
ros — lokautas, ir kurioj daly
vavo nemažiau kaip 150,006 
darbininkų, dabar pasibaigė. 
Ir darbininkai, ir įmonių savi
ninkai sutiko priimti valstybės 
arbitracijos teismo sprendimą, 
kuriuo darbo valandų skaičius 
padauginta iš 52 j 53 savaitėje.

Pataria, kad francuzai 
evakuotų Saarą

BALTIMORE, Md., vas. 24. 
— Del tirštos miglos, praeitą 
naktį .Chcsapeake įlankoj susi
dūrė garlaivis City of Rich-' 
mond su garlaiviu City of An-; 
rtapolis. 
sužalotas, paskendo, 
žieriai ir įgula, 
nes’, buvo išgelbėti ir to paties ! 
City of Richmond garlaivio ga
benami į Baltimorę.

Nelaimė atsitiko ties Virgini-' 
jos krantais, apie mylią nuo 
Smith’s Point.

Pastarasis.

viso

WASIIINGTONAS, vas. 24. 
— Laivyno departamento įsa- 

jkymu iš Manilos, Filipinuose, 
įplaukia i šanhajų, Kinuose, dar 
keturi Jungtinių Valstijų karo 

.ilaivai, HulLert, Noa, Preble ir smarlcim n .._ Rarrott.Jo pasa-
103 žmo- •

Saukia Pabaltijo savival 
(lybi? konferenciją

RYGA, vas. 1.
Gegužės mėn. 26 d. Rygoj šau
kiama Pabaltijo valstybių savi
valdybių darbuotojų konferen
cija. Joj dalyvausiančios Latvi
ui, Estija ir Lietuva.

Darbiečiy laimėjimas
rinkimuose Anglijoj

Lietuvos Jaunimo šuva 
žiavimas neleista

KAUNAS, vas. 8. [Lž]. — 
Praneša, kad nei Kauno apskri
ties viršininkas nei karo ko
mendantas neleido Lietuvos 
Jaunimo Sąjungos skyrių su
važiavimo, kurs turėjo įvykti 
vasario 20 ir 21 dienomis.

(Eita). —' Neklerikalai mokyklų 
vedėjai atleidžiami

KAUNAS, vas. X. [LŽ], — 
Teko patirti, kad Alytaus gim
nazijos direktorius Totorius 
švietimo ministerijos atleidžia
mas nuo einamų pareigu ir ke
liamas mokytoju į Tauragės 
komercinę mokyklą.

i Tauragėj paliuosuotas pra
džios mokyklos No. 1 vedėjas 
Povilas Buračas.

Sužinojęs apie Buračo atlei
dimą Tėvų Komitetas norėjo 
sušaukti tėvų visuotiną susirin
kimą, bet karo komendantas 
tėvų susirinkimo neleido.

Anglija, vas. 24. 
rinkimuose 

Stourbridge 
kurie teko

vas.
Saaro srities kontrolės
. rekomendavo,

GENEVA, Šveicarija, 
24.
komisija rekomendavo, ked 
Francijos okupacinės jėgos bu
tų ištrauktos iš to krašto, o jų 
vietoj pastatytas tarptautinis 

LONDONAS, vas. 24. —Bri- geležinkelių apsaugos korpu-
— Praeitą naktį Maniloj vėl'tų vyriausybė davė įsakymą sas.
siautė didelis gaisras. Svar- 'kreiseriui Colombo, esančiam -------- --------

Didelis gaisras Maniloj
Devyni verslo namai sudegė; 

apie $2,000,000 žalos

Britų kreiseriui Colom- 
bo išakyta plaukt į 

Nikaraguą

MANILA, Filipinai, vas. 24.

blausiose miesto gatvėse ugnis Bermudoj, tuojau plaukti į Ni- Maryland atmete Vllikll 
nušlavė devynis verslo namus, karaguą. . . iofatvmu
daug kitų trobų apde*ė. Gaisro 
padarytus nuostolius apskai
čiuoja nuo pusantro iki dviejų 
milionų dolerių.

Praeito sausio 10 dieną siau
tęs Maniloj gaisras nušlavė 
daugiau kaip 200 namų, ir tūk
stančiai filipiniečių buvo likę 
be pastogės.

SUĖMĖ PAMIŠUSI farmerį, 
NUŠOVUSĮ DU ŽMONES

YUTĄN, Neb., vas. 24.—Pa
mišęs fatmerys John Marsh, 
kur vakar du žmones nušovęs, o 
kitus tris sužeidęs buvo pabėgęs, 
šiandie buvo vienoj atokioj for
moj suimtas. Jis nesipriešino.

darbo įstatymą

24. 
at-

ANNAPOLIS, Md.. vas.
Marilando legislaturos 

stovų butas atmetė federalinės 
konstitucijos papildymą 
darba kontroliuoti.

vaikų

Turkai suj’udę dėl gan
dų apie Italų Britų 

paktą
WASHINGTONAS, vas. 24.
Prezidentas Coolidge pasira

šė radio kontroles'* bilių.
KONSTANTINOPOLIS, Tur-Į 

kija, vas. 24. > Gandai, kad,
Anglija leidus Italijai elgtis 
kaip tinkama su Turkija už tai, 
kad Italai kooperuotų Kinuose, 
taip sujaudino turkų visuome
nės opiniją, kad Italijos ir Bri- !........ . .  ( _..... I Chicagai ir apielinkei federa- 
tų ambasadoriai Konstantinopo- Hnis oro biuras šiai dienai pra- 

... našauja:
( Dalinai debesiuota, kartais 
^gali būt lietaus; šalčiau po 

$10,000,000 KOVAI SU JAVŲ'piety ar vakare; vidutinis mai- 
KIRMINAIS nąsis vėjas.

♦ Vakar temperatūros buvo 
vas. 24. minimum 89°, maksimum 53° 

Coolidge šian- Fahrenheito.
šiandie saulė teka 6:33, lei-

ly matė reikalo viešai tuos gan
dus nuginti.

RADO ŽUVUSIŲ ARMIJOS 
AVIATORIŲ AEROPLA

NO LIEKANAS

ATLANTIC CITY, N. J., 
vas. 24. Pakrantėj ties For- 
ked River, N. J., rado van
dens išplautus propelerį ii- ae
roplano sparnų dalis. Manoma, 
kad tai žuvusių per pastarąją 

aviatorių, leitenantųaudrą
Gray ir Harris, aeroplano lie
kanos.

Bankas bankrotąv o
1 MAlRIETTA, Ohio, vas. 24.— 
Bankrotavo vietos Central Na
tional bankas, kurio resursai sie
kė arti $3,000,000.

De Pinedo Brazilijoj

PERNAMBUKAS, Brazilija, 
vas. 24. — Italų aviatorius de

WASHINGTONAS,
— Prezidentas
die pasirašė bilių, kuriuo ko
vai su javų kirminais skiriama džiasi 5:34 valandą. Mėnuo te- Pinedo, pasiekęs Braziliją, šian-
10 milionų dolerių. ka 1:28 vai. ryto. idie atskrido j Pernambuką. _

OLDBURY
— Papildomuose 
Worcestershird”' 
rinkimų apskrity, 
daryti dėl konservatorių atsto
vo D. P. Pielan mirties, laimė
jo Darbo partija. Išrinktas jos 
kandidatas W. VVellock, gavęs:
16,561 baisą, tuo tarpu kai Nori ir Anglijoj nevedė- 
bin gavo 13,461, o liberalų lius apdet mokesniais 
kandidatas Edwards vos 9,586 
balsus.

GAISRAS KASYKLOSE

24.CENTRALIA, III., vas.
— Marion County Goal kompa
nijos Glen Ridge kasyklose 
šiandie kilo gaisras, dėl kurio 
apie 500 angliakasių buvo pri
versti skubotai kasyklas aplei
sti.

LONDONAS, vas. 24.—Par
lamento narys pulk. Harry Day 
pasiūlė atstovų bute, kad Ang
lija padarytų taip pat, kaip kad 

' diktatorius Mussolini padarė 
Italijoj: nevedėlius apdėtų spe- 
cialiniais mokesniais. Anglijo
je esą apie 2 milionai nevedusių

Pabaltijo valstybių žur 
nalistų konferencija

KETURI VAIKAI ŽUVO 
MŲ GAISRE

NA-

ESCANABA, Mich., vas. 24. 
— Gaisre, kuris sunaikino Har
ry, McLaughlinų namus, žuvo 
jų keturi vaikai. Motina, ban
dydama vaikus gelbėti, pati pa
vojingai apdegė.

RYGA, vas. 24. — Latvijos 
rašytojų ir žurnalistų kongre
so valdyba numato šaukti Ry
goj 1928 metais Latvijos de
šimtmeti nių nepriklausomybės 
sukaktuvių proga Pabaltijo 
valstybių žurnalistų konferenci
ją

AREŠTAI KOMUNISTŲ ČILĖJ
PAMINKLAS KLANIECIO 

UŽMUŠTAM ŠERIFUI

HERRIN, III., vas. 24. — 
Darbininkai pastatė čia pamin
klą šerifui Orą Thomasui, kurs 
1925 m. sausio mėnesį buvo 
Ku-Klux-klaniečių žudeikos, S. 
Glenn Youngo, užmuštas. Pa
minklo 
$2,3Q0.

SANTJAGO, Čilė, vas. 24.
Naujoji premjero Ibanezo vy
riausybė pradėjo medžioti ir 
areštuoti komunistus.

Reichstago pirmininkas serga

BERLINAS, vas. 24. —Paul 
pastatymui išleista | Loebe, reichstago pirmininkas, 

■ staiga susirgo appendicitis.



KŪDIKIO PIHMUTINIAI
METAI YRA SVARBIAUSI

T O pradžia gyvenimo priguli nuo maisto kokį jis 
* gauna laike dvylikos mėnesių. Maistas kuris 
budavoja stiprius kaulus ir stiprias kojas turi būti 
geras, maistingas, ir tuo pačiu laiku pilnai suvirškin
tas. Jei negalit penėti savo krūtimis kūdikio, 
Borden’s Eagle Brand Condensed Pienas turi būti 
vartojamas. Per virš šešiasdešimtis devynis metus 
motinos pasitikėjo juomi.
Jei Ju« prlalųalte mum* ilt* p»*keU>imi* nu Juaų vardu Ir ndreau. 
urbs prlahjaite iiiiiin* atvirute, niro pmtlųidme Jum*, dykai, pamn. 
klntinij Jutų kalboje kaip peo*ti Juaų kūdiki; taipgi valkų knygute 
Ir kitokiu* Įdomios llteraturoa. Parsiduoda vUoae vaistinėse Ir 
i: rMtrniu.

THE BORPF.N COMPANY
Borden Building
New Y«rk, N. Y.

Farsiduud* viaoae wM»tinfae Ir

Tautiška Draugystė Lietuvos Dukterų 
Rengia Baliu

Subatoj, Vasario-Feb. 26 d., 1927
, TAUTIŠKOJ SVETAINĖJ 

351 h St; ir So. Union Avė.
Pradžia 7 valandą vakare 

kiai prie geros muzikos. Kviečia KOMITETAS

/kČDIKIų'K
uEROVes skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR «JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

M*ai. akyriaj* talka*

KOdlkiv aprOpiniaaa* Ir pe

nėjimą* yra dalyk** ryvo*

yra dalyk**, kur) ■*

tarpiai* atvirai ir tetarai 
p*r(vU4«alL

NAUJIENOS, Chicago; III.

PADAUŽŲ FILOSOFIJA

! ■' e 1 j e t o n u s

Šiaurės ašigalyje

Lig tik Amundsenas nusilei
do į šiaurės ašigalį, tuoj sargy
binis juros vėplys pastebėjo jam 
rūsčiai:

— Musų krašte be leidimo 
skraidyti draudžiama!

O kas čia duoda leidimus?
—Kreipkitės į ruonių ir vėp-

O kam jums čia reikalingas 
batų tepalas?

Kaip kain? Bailieji lokiai 
juodaisiais dažysiu... Tokie lai
kai — kievienam reikia persida
žyti.. . v

šit kaip—susirūpinęs tarė 
Amundsenas tokia jūsų tvar
ka? Tai kam gi aš jūsų at
rasti dar. lėkiau? Sudiev! Gy
venkite neatrasti!

Nusispiovė ir nuskrido.

Penktadienis, Vas. 25, 1927
........... —- ■ - - •— — ...........................................  i '■

skaitė jo eilėraštį 
Vilkus’’, iš kurio 
jog Vilnius esąs 

Geležinio Vilko galva, Kaunas 
širdis, Klaipėda papilvė, 

(iaila tik, kad nepasakė kas vil
ke uodega ir iš kurio miesto 
galima sužinoti, ar žengės vil
kas patinas ar patelka?

V. Bičiūnas salėj valgė ubuo-

| “<J<»ložiniH
| sužinojom,

per 20 Metų

HELMARAI išaugo j populiariŠkumą per 
dvidešimtį metų patvirtintu savo gerumu.

Atsakymai į pa
klausimus

—Leiskite paklausti, 
vėply, atsargiai užkalbino 

su baltai- 
rodos, tai, 
gyventojų į

siais lokiais? Juk, 
bus šiaurės ašigalio 
kamienas?

-Lokiai? Ir dar baltieji? —- 
Vėplys spiovė ir piktai su
braškino uodega. Atsikratom 
nūs lokiais, Užtenka! Prisi
siurbė jie musų kraujo.

nustebo Amundsenas.
-Kitus prie sienos, kitus 

po ledu, kilus pietų ašigali.
Koks jūsų dabar susi!vai 

tymas, drauge vėply?

-Taip, taip...' O kame gi, 
tikrai sakant, tasai šiaurės aši-

Mes adresų biuro neturime, 
įkilę pats. O kam tau jo

.eikia?
(ii taip... Atrasti noriu.
O leidimą atrasti i.š ruonių;

vykdomo esi gavęs?
—luk aš čia ik ilgam.-. Atra

siu ir nulėksiu algai...
—O gal norėtum ledo konce-

Plojikų unijos preziden 
to pareiškimas

šiuomi turiu garbės išreikšti 
viešą ačiū viesiemsPiojikų uni
jos nariams už jūsų, broliai, tin
kamą pasirodymą aną dieną 
Lietuvių Auditorijos prakalbo
se*. O, žinote, mieli broliai plo- 
jikai, jogei prakalbose vienas 
didžiai gerbiamas kalbėtojas 
ponas žad. pradėjo pataikauti 
1‘ašistamsZ' Jus, broliai, atlikote

te, kol didžiai gerbiamą fašistų 
užtarytoja visai suplojote.

Dar kartą ačiū visiems bro
liams plojikams- ir visiems mu
sų unijos sirnpatizatoriams.

—Plojikų Unijos Prezidentas.

L ... - , • • •■
Kl. Kaip išmokti “pavyzdin

gai” ‘koliotis?
Ats. Skaityk Laisvės ir Vil

nies editorialus?
H.

Kl. Ką raiškia “bendras fron
tas”? •

Ats. “Bendras frontas” yra 
tam tikras namas (ne bolševi
kų), per kurio frontines duris 
visi turi teisę eiti. Kadangi 
dabar yra prohibicija Amerikoj, 
lai musų bolševikai ir reikalau
ja “bendro fronto”. Iki šiol jie 
turėdavo eiti Įier užkapalines 
duris.

III.
Kl. Kurioj partijoj yra dau

giausia fanatikų?
Ats. šitame dalyke kontes- 

tuoja musų komunistai su mu

sų klerikalais. Dažnai vieni ki
tus pralenkia. Tikrus rezulta
tus galima bus sužinoti tik šių 
metų pabaigoj.

IV.
Kl. Prašau patarti man kaip 

lengviausia išsimokinti už re
daktorių ir gauti darbą. Aš esu 
įjarberis.

Ats. Kreipkitės į komunistų 
Vilnį.-r-P.

Menas

Kaunas. Keturių Vėjų gru
pė š. m. lapkrici'i 29 d. vaidino 
literatūros vakarą. Kazys Bin
kis paskelbė Keturių Vėjų ar
mijai ir flotui įsakymą be nu
merio apie pabėgimą jauno 
puskarininkio seinerio j limona- 
dininkų armijos eiles, seine
rio vieton priimta pirm metų 
miręs rusų poetas Jeseninas.

V. Dineika už beraštį poetą

Dauguvietis išpildė koliojimų 
dalį- Turėjo dalyvauti artistės 
Jonikaite ir Bymaitė, bei neda
lyvavo, kadangi koncertas bu
vo mėnesio 29 dieną ir jos su
sirgusios. Šia proga turime pa
tarti koncertų rengėjams niekad 
nieko nerengti mėnesio gale,, 
kadangi visuomet galima tikė
tis sąrašo moteriškosios dalies 
susirgimų. [“S.”]

“BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMį

Vartokit be jokios Baimė* 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

0 AVĖ R

“Plaukite po Amerikos Vėliava*’

Velykas ir Planuokite praleisti 
Pavasarį

LIETUVOJE
Nupiginta ten ir atgal kelionė 

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.

I A asmeniškai ves Mr. Jos. Turėk, iš 
** United States Lines, kuris panašias 
ekskursija* vadovauja keturiolika metų. 
Galima išanksto priruošti vietas ir bagažų, 
pervežimui iš prieplaukos iki jūsų namų 
pelzkeliu

Galite keliami ir Inte kitu laivu United 
State* Lines, kur gausite tokį pat neprily- 
g-'tanių patarnavimų už kurį United States 
\aidžios 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
Gaukite pilnų informacijų 

v ietos agento arba rašykite į

United
States Lines
p 110 So. Dearborn St. «

45 Broadway, New York City

Ką gi aš su juo darysiu?
—Koncervus gaminsi. Jus 

možiai prašmatnus—viską su-

thefleaAiy
Kol jus nematot “Bayer Kry

žiaus!’ ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negauna t tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo
Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

nuo

‘■NAUJIENŲ" KNYGŲ 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Pirm Kūdikiui Ateinant

Pirm negu kūdikis ateis yra būtina 
kiekvienai motinai sekanti dalykai:

1. Pasitarimas su gerai išlavintu 
kydytoju: pilnas kūno išegzaminavi- 
mas, imant ir pilvo išmieravimą ir

i uažnu analyzą šlapumų
2. Maistingas valgis su ganėtinai 

pieno.
I 3. Nureguliavimąs perdidelio augi- 
, mo svaryn dažnai pasitveriant ir su- 
‘ mažinant krakmolo ir cukraus dalj 
i valgiuose.
| 4. Užtektinai skystimų, kaip pieno 
. ir vandens. ,

5. Reguliavimas vidurių nuo užkie
tėjimo, jei galima vien maistu, be gy
duolių.

I 6. Kasdien reikia maudytis, kad 
I prakaitavimas gerai eitų.

7. Priežiūra dantų.
S. Užtenkamai poilsio ir miego.

I 9. Dirbti reikia nepervirš ir mankš
tintis be nuovargio. |

10. Reikia nešioti tinkamas drapa
nas ir tinkamai atsilsėti.

11. Kasdien pavaikščioti ore ir ge- 
I lai vėdinti miegkambarius.

Išlavinta Priežiūra Laike Gimdymo
Išlavinta priežiūra reikalinga kad 

gimdymas atsibūtų gerui; gymdyme 
nu.sitarnauti reikalauja ypatingo mo- 

I kimino ir yra atskira chirurgijos da
lis. Geriausias chirurgas nėra per- 
geras jei žmogus kenčia nuo nulauž- 

t tos kojos ar apendicito. Gabus vete
rinaras yar pakviečiamas susirgus

I brangiai galvijų vešliai. Taigi ar gy- 
, vybė ir businti sveikata motinos ir 
vaiko neužsipelno geriausio gydytojo 
ir slaugytojos priežiūros kokią tik ga
lima gauti |

I Borden’s Eagle. Pienas šiandien au
gina tokių kūdikių, kurių tėvai buvo 
juo išaugnti, o 60 ir 70 metais jų tė
vai. Apsvarstę, kad tas picas varto- 

' jamas per tris gehtkartes ir kas
kart vis daugiau žmonių jj vartoja 
reikia žinoti, kad yra tam priežastis.

I O priežastis ta, kad tas minėtas pasi- 
i rodo užgančdnantis ir žmonės juo taip 
ilgai pasitiki.

Dabar yra toks metų laika; kuomet 
valkai įgauna krupą Krunąs yra 
pažystamas greitu užkinkančiu kosu
liu. Reikia tuojau veikti. Pasivėli- 
nimas yra pavojingus. Yra protinga 
turėti namuose, gatavas vartojimui 
bbtelj Dr. Drake’s Glessco. Jūsų ap- 
tiekoj parduoda jas.

Skaityk utydžiai kas savaite šiuos 
straipsnius ir padėk ateičiai.

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

Gavome iš Lietuvos Tur
tingą turiniu Darbininką 
Kalendorių 1927 metams. 
Parduodame pigiai, tik 
50 centų.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

UŽ

Klausykite, drauge vėply, 
iraleiskite mane toliau... šit 
ums rūkyto lašišo galas...

Tikrai sakant, toliau nega- 
ima... Bei... O ar didelis ga-

Didelis. Keturi kilai. Ir 
unis užteks ir šeimai pasiliks— 

mažiesiems vėpliukams dar par- 
rinešite...

Na, gerai, eik. 
pusę kilo vienam 
tarybos ruoniui...

—Na, tuo tarpu 
reikiant pamanė

rodos, kraštas 
<yšius ima.

Nuėjo jis toliau.
galio sėdėjo du girti ruoniai ir

Pridėk tik 
pažįstamam

viskas kaip
Ainundsenas 
kultūringas:

Prie pal aši-

Pasiguvo supuvusį ryklį ir pa
tys suėdė, o mums kad nors 
žvynias butų palikę... Reikės 
naujus rinkimus paskelbti....
Pakankamai jie prisiėdė. ..Me
las ir mums.. .

—Oho! pamanė Amundse
nas čia ir visuomenės gyveni-, 
inas pasireiškęs: yra ir opozi-. 
cijos!

Patsai ašigalis nebuvo nieko 
ypatingo: didžiulė lytis, o ant 
jos drūtas vėplys, kuris sėdėjo 
ir pardavinėjo rūkytas silkes.

paklausė Ainundsenas, manda
giai sveikindamas.

nuo silkės uodegos didelius-.
Noi3 ėmės daryk krautuve..

A V l

—Obe!—vėl pamanė Amund
senas’ juk čia ir socialinė tvar
ka grynai etiropiška... štai ir 
šiaurės ašigalis, kad nori.

Jus Galit Prisidėti Prie Uždarbių 
Šios Didėlės Industrijos

TŪKSTANČIAI taupių vyrų ir moterų yra. jau pastoję ant kelio finansinės ne- 
prigulmybės per Utility Securities Company. Mes galime jums irgi padėti!

Su pagelba šios plačiai žinomos Chicagoje investmentų įstaigos jus galit priversti 
savo sutaupytus pinigus dirbti dideliame biznyje publiškų patarnavimų už kuriuos 
gausite metinių dividendų 6% ar daugiau. Čia jūsų pinigai bus saugus, nes dieną ir 
naktį Amerikos miestai reikalauja elektros, gaso ir elektrinės transportacijos.

Nes delsių saugumo ir liberalių dividendų, 
kią mes pasiūlome, pasidarė viena populariškiausių 
Illinois valstijoj 650,000 vyrų ir moterų 
turi investavę į tokias apsaugas.

Jums nereikia būti turtingu, kad naši nau
dojus proga musų patarnavimų. Su pagel
ba musų THRIFT DEPARTMENTO vyrai 
ir moterys iš visų gyvenimo1 sryčių — šei- 
myninkės, salesmenai, darbininkai, gydy
tojai, stenografės ir biznieriai — ^ra pa
dėję savo pinigus .darban dėl 6% ir dau
giau į šią didelę industriją.

Jus atidėkit po $10 ar daugiau kas mėne
sį, kol jūsų .investmentavi bus išmokėtas. 
Tuo pačiu laiku jus gausite 6% nuošim
čių už jūsų įmokėtus pinigus.

Be jokios jums atsakomybės mc*i maloniai 
prisiusime pilnas informacijas apie musų 
investmentus. Atsiųskite kuponą šiandien!

public utility securities tokios rųšiesi ko- 
formų investmentų. Vien tik

Utility Securities Company turi įsteigusi 
Investmentų Departmentą pas Common- 
A’ealth Edison Kompanijų ir musų didysis 
ofisas randasi Edison Name, 72 W. Adams 
Street.
Apart Edison Kompanijos mes reprezen
tuojame The Peoples Gas Light and Coke 
Company, Chicago Rapid Transit Company, 
Chicago North Shore & Milwaukee Rail- 
road Company, Public Service Company of 
Northern Illinois, Midland Utilities Com
pany, ir Middle West Utilities Company. 
Dividendus mokančių šorų Common\vealth 
Edison Kompanijos yra dabar turinčių virš 
42,001) vyrų ir moterų, daugumas jų yra 
Chicagiečiai.
Mes maloniai ir jums išaiškinsime kaip ir 
jus galite pasinaudoti tuo dideliu pasiseki
mu public utility industrijos. Atsiunčiant 
<uponą jums nebus jokios atsakomybes.

v ________

Utility Securities
COMPANY

72 West Adams Street, CHICAGO 
St. Louis Milwaukee Louisville Indianapolis

O tamsta, gerbiamasis, kuo 
busite čia reikalu? susidomė
jo drūtasis vėplys.

(ii norėčiau atrasti šiaurės 
ašigalį.

Meskite. Atraskite geriau 
•lę krautuvėlei su batų te-

Daug bus pirkėjų...

Be jokios man atsakomybės malonėkit atsiųsti pilnas informacijas apie jūsų 
public Utilities investmentus, kurie neša 6% ar daugiau — ir apie jūsų Mėne
sinių. Taupymų Planą.

I
Vardas ................... .................................................................................... ....................................

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

■ HMOfl

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus jpumdyjnus. Parankus bak- i 
sfukii -18 dvylikos tabletų kai'* ' 
nuoja kdletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 

ir 100.

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Geriausis vaistas nuo viduriu 
užkietėjimo.

Pirmiaus negu pirksi mu- 
zikališką instrumentą dėl 
namų, išgirsk BRUNS- 
WICK. Naujas Muzikalis 
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- v v • sciau.

Lengvus daliniai 
išmokėjimai

JOS. F. SUDRIK
PIANOS, RADIOS, 

FURNITURE
3417-21 So. Halsted St.

Phone Blvd. 4705

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naiijieinu k abiem* Arnų



Naujienos, Chicago, m.

• c.

M R
No. 1I, maloniai pa
tarnaus savo drau
gams. Jei norite, tai 
Pašaukite Roosevelt 
2700 dėl pasimaty
mo su juo.

Penktadienis, Vas. 25, 1927

Lengvais Išmokėjimais Be Nuošimčių

Kerzheim
Grojiklio Outfitas

Aleksandra Masalskis

ilsu seni pianai priimami į mainus

laikui įneš ga- 

aristok atiškils, 
Kerzh.im Gro-

liktai apruheiiuotam 

lime pasiūlyti šiuos 
Kražiais išmargintus

iiklius Pianus. Tie pianai yra par
itindami su musų garantija kaipo ab

soliutiškai užganėdinanti, paremti re

putacija 46 metu tnusii teisin- o biznio

PIANO STORe 1
m 1n 1i 1-1

Dykai Piano Uždangalas
Pastatoma Liampa 
Muzikos Roleliai

Rolių Cabinet 
Grojikliui Benčius

Ar Jus
KONTESTANTAS?

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

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

Mano Vardas Pavardė
Adresas

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 89*2

8514*16 Roosevelt Rd.

CHICAGO, ILL.

fttusf 
TU įė

Garsinkites NAUJIENOSE”

VALET

AutoStrop 
Razor

Pasiga- 
landa 
pats

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Ilonoratų Komisija:
ANTANAS OLŠEVSKIS, 
SOPH1E KRASAUSK1ENR, 
DR. STEPONAS BIEŽ1S.

... .. .. ....... ... ,----
Kontesto Numeratorius:

ANTANAS RIPKEV1ČIUS.
Kontesto Vigilijus:

JONAS JANKUS.

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

Musu Kontesto Veikėjai
“NAUJIENŲ” draugų, “NAUJIENŲ” 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 lietuvių laikraštijos istorijoje.

Dvidešimt astuoni metai at- 
?al Aleksandras Masalskis, kaip 
ii* kiekvienas lietuvis, atvažia
vo i šią sali laimės paieškot. Jis 
jaeina i 
galus valsčiaus, Kėdainių apsk. 
Kiek pagyvenęs Chicagoje nu
važiavo Į Pittsburgh, Pa. Ten 
pas John Elanery, pagrabų di
rektorių, mokinosi šios profe
sijos- Sugrįžęs Chicagon įstojo 
i International College of Em- 
Lalmy and Anatomy and Sani
taru’.

Užbaigęs mokslą, p. Masals
kis pastojo laidotuvių direkto
rium ir balsam notoj u. Kovo 
mėnesy sueina jau 14 metų, kai 
p. Masalskis tarnauja lietu
viams, laidodamas mirusius. Jis 
moka gražiai apseiti, maloniai 
pakalbėti ir visus savo patarna
vimu užganėdinti. Delei to p. 
Masalskiui biznis gerai eina. 
Skamba ir skamba jo namuose 
telefonas: “Reikalingas grabo- 
rius, norime p. Masalskį.’’

P-as Aleksandra Masalskis 
apsivedė su Juzefina Lukošai-s 
te. Puiki moteris p. Masalskie
nė, tad dievulis ją ajMlovanOjo 
trimis dukterimis.' Pranciška, 
17 metų, birželio mėnesy baigs 
Lindblom aukštąją mokyklą; 
Sttlla turi 15 metų, lanko Eng- 
levvood aukštąją mokyklą, ir 
Irene, 8 metų, lanko Armour 
Public School.

P-as Masalskis “Naujienų“ 
konteste .nuo p. Luco nupirko 
30 apgarsinimų kortų. Žada da 
daugiau pagarsinimų kortų pa
imti. Jam patinka “Naujienos“ 
ir jas skaito per daugelį metų. 
Jis gerbia kiekvieną žmogų, tad 
ir p. Masalskį visi gerbia. Ge
ram žmogui gerai gyventi ir 
viskas jam gerai klojasi.

Graboriaus A- Masalskio ad
resas yra: 3307 Auburn avė. 
Tel. Boulevard 4139.

naldas, p. Nainis, p. Andrijaus
kas, p. Grušas ir p-ia šerelienė. 
Nors jų gana daug, 1/et dirva 
ria didesne. Ten yra vietos dėl 
kitų tiek kontestantu. Vieni iš 
ių tenkinasi mažais kąsneliais 
(prenumerata), bet kiti, kaip 
•). Vizbaras ir p. Lukas, ieško 
labai didelių kąsnių. Jie žino, 
kad kas ko ieško, tai ir randa, 
šiandie jiedu kaip du priešu. 
Lukas negali apsileisti Vizba
rui. Žmonės delei jų net pradė
jo ginčytis; gatavi yra ir pini
gus betuoli delei jų varžytinių. į

tas dovanas (autus), bet kuris
Raukiu kaimo, Bau- jį jų prilips aukščiausio ir pas-

Bridgeportas
Čia susimetusi yra didžiau

sia kontestantu spėka- Darbuo
jasi: P. Miller, Petras Vaitiekū
nas, A. Vizbaras, G. Lucas, p. 
Rekašius, p. Luneckis, p. Da

Pinigai
Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS 
3210 So. Halsted St.. 
Tel. Boulevard 9663.

kutintojo laipsnio pirmiausia? 
Jei jiedu neapsižiurės, tai pasi
jus, kad paskui juos atlipa ir 
gal pralenks daugelis kitų, ku
rie pradėjo iš lengvo ir tolyn 
smarkyn pakils.

Vigilijos patėmijo kai kurių 
kontestantu negerą sistemą. Jie 
daug laiko gaišta dovanai va
žinėdami pas savo gimines bei 
draugus. Žmonės nesulaukdami 
kontestantu ateinant, kurie vi
sai arti gyvena, prašo Vigili- 
lijaus užrašytu “Naujienas’’. 
Daug važiuoja į raštinę ir pa
tys užsirašo. įteikia pradėti nuo 
savo narni' ir pakeliui pereiti 
per visus.

P-ia šerelienė jau turi gerą 
pradžią. P-as Miller neužsiga-

n ėdi na 8 laipsniu ir žada persi
kelti aukščiau. Andrijauskas 
jau viena koja stovi laipsnyje 
Ponas Vaitiekūnas tik 
rankas trina iš džiaugsmo. Jis 
pareiškė: “Broli, bučiapražiop
sojęs gėrę progą laimėti “Nau
jienų’’ dovanas dėl savo ma
mytės. Man nieks neatsisako! 
Daug prašė palaukti, kol su pė
de pareis, tada užsirašys.’’ Kon- 
tcstantai net pasižymėjo die
nas, kuriose jie ateis pas prisi
žadėjusius paimti pinigus už 
prenumeratą. Pradžia darbų 
gaišina, bet mokine, ir lavina 
kontestantus. šioje kolonijoje 
yra visi geri. Kurie ieško, tie 
ir randa: kurie veikia, tie turės 
garbę ir puikias dovanas.

Vigilijus.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIEitf
AKUŠEllkA

3101 So. Halsted Street
'Kampas 31-mos gatvės

Tel. Yards 1U9

Mrs.
Y£rds 405]

Anielia Jarusz-Kaushillas
AKUfiERKA 

3252 So. Halsted St.

Moterys

8 vakaro. Kitu lai

ku nagai sut^rtj.

uos sreipkitis it 
reikalais nuo 12 ik.

Viršuje

tate
Unlveraa

Bank

ir margi

Tel. Lafavette 0094

L. V. KRUKA$ 
ReirMrųota Akušerė

nnf’iientani reikaluose patam a n 
i iHmuiw «rha ligonbutyje. Mo- 

:r rnprj/jpnnnių patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nup 2 
vai. no pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street

Patyrusi gydytoja ir akuŠėiė 
Napranaf?

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

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom StM 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 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergę.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

K.JURGEUBNIS
A D V O K A [ A Q 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. rak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

b 1 ■■■■ 1 .—J

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 C i
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Are. 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstrakti 
Vedėjas visu teisių

JOHN KUCHINSKAS
LAWY

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

arti Leavitt St. 
Telefonas CanaI 2552

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. ta Šalie. St., Room 531 
Tel. Central 6390

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

Garsinkite Naujienose

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

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika* 
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pr 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akiu įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER 
(LIETUVIS)

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

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 taipgi 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 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedaliomis nuo 1(1 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 8200

MB. HERZMAN
-Iš RUSIJOS-

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

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

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

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
8110. Nakų

South 'hore 2288 
Boulevard 4186

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. ▼. ---------------------- „J

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midvay 2880

» I . II UI. ............../

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 91S1

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgai 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Vaikų Ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 8103 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. No- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dioa.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Nahtt’u* Tsl. Fairfav 6858

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

Opteinestrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 

ir 805 E. 47th SL
Kenwood 1752
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RUSIJOS BOLŠEVIKAI IR VOKIETIJOS 
MONARCHISTAI.

Kai kurie žmonės manosi sugalvoję kų tai nepapras
tai prakilnaus, kuomet jie skelbia obalsį: /Lietuva lietu
viams”. Jie užmiršta, kad to obalsio reikšmė priklauso 
nuo aplinkybių.

Buvo laikas, kada svarbiausias dalykas lietuviams 
buvo atsiminti, jogei jie yra lietuviai, o ne vokiečiai, lenkai 
arba gudai. Tai buvo tautinio atgimimo gadynėje, kuri 
prasidėjo Dr. J. Basanavičiaus darbu. Lietuviams tuomet 
buvo svarbu pabrėžti savo tautines ypatybes, atskirti 
save, kaipo tautų, nuo kitų žmonijos narių, idant tuo pačiu 
faktu, kad lietuviai yra atskira tauta, parėmus savo rei
kalavimų tam tikrų tautinių teisių.

Savo garsioje “Priekaiboje”, kuri tilpo pirmam “Auš
ros” numeryje, Dr. J. Basanavičius šitaip išreiškė tą 
mintį:

“Juk ir mes esame tokiepat žmonės, kaip ir musų 
kaimynai (vokiečiai, lenkai ir rusai. “N.” Red.), ir 
norime visomis teisybėmis, prigulinčiomis visai žmo
gystei (žmonijai. “N.” Red.),dygiai su musų kaimy
nais naudotis.”
Aišku, kad lietuviai turėjo įrodyti, joge} jie yra tokia 

pat “žmogystės” dalis, kaip ir kiekviena kita tauta, jeigu 
jie norėjo naudotis “visomis teisybėmis (teisėmis); prigu
linčiomis visai žmogystei.“

Vokietijos socialdemokratai praeitų metų gale iškėlė 
aikštėn tą faktų, kad Vokietijos karo ministerija yra pada
riusi slaptų sutartį su Rusijos sovietų valdžia, kuria 
einant sovietų teritorijoje gaminama ginklai Vokietijos 
armijai. Kaip vokiečių' monarchistai, taip ir rusų komu
nistai mėgino šitų faktų užginčyti, bet pagaliau jisai tapo 
pačios vokiečių valdžios patvirtintas.t

Telegrama iš Berlino sako, kad Vokietijos karo mini- 
steris, p. Gessler, užvakar, atėjęs į reichstago užsienių 
reikalų komiteto posėdį, pareiškė, jogei visi santykiai tarp 
karo ministerijos ir sovietų valdžios jau esu nutraukti. 
Vadinasi, ministeris Gessler pripažino, kad slapti santy
kiai su Maskva iki šiol gyvavo.

Taigi jau dabar nebegali būt) abejonės, kad sovietų 
valdžia iš tikrųjų gamino amunicijų Vokietijos kariuome
nei. šitaip elgdamasi, ji visų-pirma padėjo Vokietijos 
militaristams apgaudinėti savo krašto žmones' ir jų atsto
vus, nes reichstagas apie tų slaptų armijos ginklavimų 
nieko nežinojo.

Antra, sovietų valdžia, slaptai gamindama amunicijų 
Vokietijos armijai, rėmė Vokietijos milrtaristų laužymų 
taikos sutarties, kurių Vokietija yra padariusi su kitomis 
valstybėmis, ir tuo budu statė pavojun pasaulio-taikų.

Trečia, sovietų valdžia tuo savo elgesiu stiprino ino- 
narchistus Vokietijoje. Karo ministerija Vokietijoje iki 
šiol yra reakcijos ir monarchizmo tvirtovė. Jeigu Vokie
tijos dvarininkai ir kaizerio tarnai dar iki šiol nėra pra
žudę vilties sugriauti respublikų, tai ta jų viltis remiasi 
armija. Ir šitų armijų Rusijos bolševikai stengėsi aprū
pinti kariniais aeroplanais, 1<anuolėmis, šoviniais ir nuo
dingais gazais!

Ir kuomet bolševikai šitaip darė, tai tuo pačiu laiku 
jų agentai, prisidengę “Komunistų Internacionalo” skrai
ste, kurstė Vokietijos darbininkus sukilti prieš kapitalis
tus. Kuomet Maskvos agentų apmulkinti darbininkai 
Vokietijoje mėgindavo padaryt sukilimą, tai ateidavo ka
riuomenė, apginkluota pagamintomis Rusijoje granato
mis, ir juos išžudydavo.

šitokiu budu “raudonieji” Maskvos jėzuitai darė “pa
saulio revoliucijų”! .

“MANDAGUMAS”

Brooklyno “Vienybe” savo paskutiniame numeryje 
priinešii tokią žinią iš Chieagos:

“Čia gauta telegrama, kad Dr. Basanavičius 
mirė plaučių uždegimu, išsirgęs 8 dienas.”
Kad ta telegrama buvo gauta “Naujienų” ii’ “Naujie- 

nose” buvo paskelbta, Brooklyno tautininkų laikraštis to 
nepamini. Tai, mat, vis “tautiškas mandagumas”.

TAUTA IR| VALSTYBĖ. i Apie Įvairius Dalykus

Uisimokljlmo kalnai
Chlcago je — paštu:

Metams _______ >8.00
Pusei-metu_________ -_____ M-W
Trims mėnesiams  --------- 2.00
Dviem menesiams----------- — 1J»I
Viešam mtnasiai --------------- _ .75

Chicago Je per nešiotojos:
Viena kopija---------- --  *b
Savaitei ——-----------  18c
Mineliui.................  75c

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagpje, 
paltui

Metams >7.09
Pusei meta---------------------------- 8.10
Trims minesiams —----- 1.75
Dviem mėnesiams------------------ 1.25
Vienam mšueslui------------------ .75

Lietuvon ir kitur uiaieniuoaei 
(Atpiginta)

Matams __ ______ —................ >8.00
Pusei metų------——— 4.00
Trims minesiams-----------------2.10
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Iš šito dėsnio, kad lietuviai yra atskira tauta, sekė 
reikalavimas' “Kad Lietuvoj lietuviai mokslų ir apšvie
timų lietuviškose mokslinyčiose gautų.”

“Aušros” įpėdinis “Varpas” už. šitų reikalavimų vedė 
^markių kovų ir praplėtė jį dar reikalavimu lietuvių kal
bos teismuose ir vietinėse administracijos įstaigose. Iš 
“varpininkų” tarpo, laikui bėgant, išsivystė ir politinės 
grupės — Socialdemokratų partija 1896 m. ir Demokratų 
partija 1902 m., kurios iškėlė Lietuvos nepriklausomybės 
reikalavimų.

Šitas reikalavimas irgi buvo paremtas tuo dėsniu, kad 
lietuviai yra atskira tauta. Lietuviai reikalavo, kad jiems 
butų leista valdyti save ir tų plotų žemės, kuriame jie gy
vena — taip, kaip savo gyvenamas žemes valdo rusai, 
vokiečiai ir kitos tautos.

1918 m. — už 35 metų po to, kai pasirodė pirmas, 
“Aušros” numeris — Lietuva per savo Valstybės Taryba 
pasiskelbė esant nepriklausoma, ir neužilgio tas siekimas, 
kad Lietuva tektų lietuviams, tapo įkūnytas gyvenime. 
Lietuva pavirto savarankiška valstybe.

Klausimas, kokių gi dabar reikšmę gali turėti obalsis 
“Lietuva lietuviams”?

Pirma tai buvo kovos obalsis dėl lietuvių tautos teisių. 
Dabar lietuvių tautinės teisės yra ne tik iškovotos, bet ir 
apsaugotos valstybės suverinitetu, nepriklausomybe nuo 
kitų, valstybių. Kam gi tad dar reikia skelbti, kad Lietuva 
turinti priklausyti lietuviams: argi yra pavojus, kad ne
priklausomoje Lietuvoje valdžia gali patekti į kurios nors 
kitos tautos rankas?

Tokio pavojaus nėra. Tautinės mažumos negali nė 
svajoti apiu tai, kad paėmus Lietuvų savo valdžion. Dau
giausia, ko jos gali tikėtis, tai — kad joms butų duota tei
sė be trukdymų iš lietuvių pusės tvarkyti savo kultūros 
reikalus: turėt savo mokyklas, savo spaudų, savo švieti
mo organizacijas ir t. t.

Išrodo, kad žmonės* kurie šiandie skelbia obalsį “Lie
tuva lietuviams”, šitos teisės nenori pripažinti tautinėms 
mažumoms. Jeigu taip, tai tie žmonės eina prieš Lietuvos 
valstybės reikalus.

Lietuva gavo nepriklausomybę dėl |o, kad pasaulyje 
paėmė viršų tautų apsisprendimo principas. Lietuva pa
statytų savo nepriklausomybę pavojun, jeigu ji atsisaky
tų pati tų principų gerbti, paneigdama Lietuvoje gyvenan
čių tautinių grupių teises. Reikia niekuomet neužmiršti, 
kad nepriklausoma Lietuva laikosi ne savo fyzine pajė
ga (armijos kanuolėmis ir šautuvais), bet morale pajėga 
tos, anot Basanavičiaus, “žmogystės“, kurios dalis ji yra. 
Panaikink pasaulyje ta moralę pajėgų, ir Lietuva kaip be
matant bus kokio nors imperialistinio dramblio — vokiš
ko, rusiško ar lenkiško — sutrempta!

Taigi Lietuva nieku budu negali žaisti viena tų “visai 
žmogystei prigulinčių teisybių”, kuria yra pagrįstas pats 
jos gyvavimas. Ji turi pasiimti ant savęs visas tas parei
gas, kurios yra surištos su jos, kaipo valstybės, gyva
vimu.

Lietuviai šiandie yra ne tiktai tauta, kuri turi tam 
tikras, kiekvienai tautai priklausančias, teises, bet jie yra 
ir valdytojai tam tikros teritorijos, už kurių jie atsako 
visai žmonijai. Šitoje lietuvių valdomoje teritorijoje pri
valo būt pagerbiamos visos tos “prigulinčios visai žmo
nijai” teisės, dėl kurių per dešimtis metų vedė kovų patys 
lietuviai. Jei ne, tai buvo melas tos idėjos, kurias nuo 
“Aušros” laikų skelbė lietuvių tautinio atgimimo vadai!

To, matyt, nesupranta aukščiaus minėtojo obalsio 
skelbejiii. .Jie dar vis jsivąissduoja lietuviij tautą tokia, 
kokia^ ji buvo prieš nepriklausomybės iškovojimų, ir igno- 
ruoja visa, kas yra Lietuvos pasiekta per paskutinius de
vynerius metus.

Slenkantys kalnai. — 
Duonos kraujinės li
gos. — Perskyrų pro

cedūra Tunise

Jeigu kalnas nueina prie Ma
hometo, tai Mahometas eina 
prie kalno. Tų posakį žmonės 
nuo senai vartoja, 'norėdami 
tuo pašiepti stebuklų, kurį buk 
Mahometas padaręs. O tas ste
buklas buvęs toks: Mahometo 
jsakymu, kalnas prisiartinęs 
prie jo.

šiandien protaujantys žmo
nes, žinoma, netiki, kad tokis 
stebuklas butų galėjęs atsitik
ti. Iš viso mokslo žmonės ma
no, jog visokie pasakojimai 
apie stebuklus yra tik legendų 
ir pasakų rinkinys. Senovės 
žmonės stebuklu skaitė viską, 
ko jie negalėjo suprasti 1r iš
aiškinti. Juo mažiau žmonės 
žinojo, tuo daugiau atsitikdavo 
stebuklų. yį j 

į l'aciau, reikia tiesą pasakyti, 
l jog kalnai slinkdavo ne tik se
novėj, bet jie slenka ir musų 
laikais. Skirtumas yra tik tas, 
kad tą reiškinį šiandien niekas 
stebuklu nebelaiko. Prieš kiek 
laiko iš Londono buvo praneš
ta, jog Monmouthshire (Angli
joj) kalnas! Domėn Fawr pradė
jo slinkti. Toki pat žinia atei
na ir iš Šveicarijos, kur kal
nas Arbino ėmė judėti.

Prieš keliolikų mėnesių nema
žai baimės įvarė miesto Meeker 
(Col.) gyventojams slenkantis 
kalnas. Gyventojai ir pirma 
buvo pastebėję, kad tas kalnas 
slenka. Vienok slinkimas bū
davo labai nežymus, tad žmo
nės nepaisė. Betgi užpraeitais 
metais kalnas begiu dviejų die
nų paslinko apie šimtą jardų, 
sunaikindamas kelią, kuris jun
gė Meeker su kitais miestu
kais. Tuo pačiu laiku tapo už
pildyta tarpkalnė, ir gyvento
jams nebereikės statyti tiltą.

Kalnas Domėn Fawr, nors 
slinko daug lėčiau, bet nuosto
lių pridarė labai daug. Pir
miausiai jis užtvenkė upę*, ku
ri patvino ir užliejo nemažai 
namų. Apie 50 šeimų liko be 
pastogės.

Kalnas Arbino per dvi dieni 
paslinko tris pėdas. Dūliai to 
Bellinzonos miesto gyventojai 
labai susirūpino, nes jie gyve
nę netoli nuo slenksčio kalno. 
Buvo reiškiama baimės, kad 
Aribno gali visiškai miestą su
naikinti. Vėliau betgi paaiškė
jo, kad bent šiuo tarpu tokio 
pavojaus nėra.

Slenkančių kalnų nedaug tė
ra žinoma- Del tos priežasties 
mokslininkai tikrai dar negali 
pasakyti, kodėl tas slinkimas 
pasireiškia. įteikia žinoti, jog 
tik paskutiniais keleriais me-* 
tai pradėta tas klausimas rim
tai studijuoti. \ *

Kalnų slinkimo priežastis 
dauguma mokslininkų yra linkę 
aiškinti sekamai: prieš daug 
njliOnų metų ant žemės" pavir
šiaus iškilo arba išaugo kalnai. 
Pasitaikė, kad vieno kito kal
no pamatas susidėjo iš molio. 
Per šimtmečių šimtmečius van
duo ir lietus dirbcr savo darbą: 
niovė ir plovė kalno pamatus. 
Mol is pasidarė purus ir nebe
galėjo atlaikyti milžinišką kal
no sunkumą. Taip dalykams 
esant kalnas ima slinkti ton 
pusėn, kur randasi atšlaitė.

'lai taip maž-daug aiškinama 
kalnų slinkimo priežastis...

* * ♦

Viename laikraštyje S-is štai 
ką rašo apie duonos “kraujines” 
’igas:

Ant pyrago paviršiaus kaip 
kada atsiranda raudonos dėmės 
panašios j kraujo lašus, šitokius 
apsireiškimus prasti žmonės 
skaito stebuklingais. Senovėje 
dėl tokių apsireiškimų daugy
bė žmonių neteko gyvasties.

šita kraujinė duonos liga pa
sidaro dėl bakterijų Bac. prodi- 
giosus, šitos bakterijos" auga, 
daugiausiai ir ant duonos suda
ro raudoną dėmę kraujo lašo di
dumo.

Toki “kraujo lašai” atsiran
da ant plotkelių (šv. Sakra
mentų) laikomų bažnyčiose šil
tai ir drėgnai, šitokį apsireiš
kimą skaitė Dievo rūstybe už 
nusidėjimus, kuri reikėdavo iš
pirkti krauju.

Panašių raudonų dėmių atsi
randa ir ant žydiškų macų, jei
gu jos laikomos šiltai ir drėg
nai. Del šitų apsireiškimų žy
dus Įtaria, buk jie macoms var
toja katalikų kraują. žydus, 
pas kuriuos pastebėdavo macos 
su tokiu neva “krauju” seno
vėje sudegindavo. Sako, kad 
1292 metais Vokietijoje buvo 
sudegintu apie 1 <> tuksiančių 

žydų.
Yra ir juodos duonos “krau

jinė” liga, kurią sukelia grybe
liai, vadinami “Oidium auran- 
tiacium’’. šita liga būna ne ant 
duonos paviršiaus, bet duonos 
viduryje, minkštime.

Kada Aleksandras Makedo
nietis laikė apgulęs miestą Ty
rą, kareiviai, pamatę duonoje 
raudonas dėmes, buvo labai nu
sigandę. Bet gudrus kunigas 
Aristander šitą apsireiškimą ka
reiviams šitaip išaiškino: krau
jo lašai duonos viduryje, tai 
yra Dievo apreiškimas, kad pi
lies įgula greitai turės kraujo 
praliejimą. Kareiviai padrąsin
ti šitokiu “apreiškimu” su di
džiausiu smarkumu puolė mies
tą ir paėmė.

Duonos kraujinė liga buvo 
pastebėta Paryžiuje 1843 me
tais ir Alžire 1817 metais, bet 
tada jau žmonių nedegino, nes 
priežastys tokio apsireiškimo 
jau buvo žinomos.

>;s « #

Bepigu vyrams gyventi Tu
nise!

Taip pasakys ne vienas vyras, 
kuriam šeimyniškas gyvenimas 
pasidarė taip kartus, kaip tur
kiškas pipiras. Tiesa, galima 
gauti “divorsą”. Bet reikia tep
ti. Reikia samdyti advokatą, 
kuris paprastai moka iš sveti
mos bėdos pasinaudoti.

Visai kas kita Tunise. Jei 
vyras ten sumano nuo savo bo
bos atsikratyti, tai štai ką jis 
daro: liudininkams girdint pa
kartoja tris kartus, jog jis skai
to vedybas neĮvykusiomis. Po 
to jis eina pas teisėją (kadį) ir 
praneša apie tai, ką jis padarė. 
Iš teismo jis grįžta liuosas žmo
gus.

Iš vyro visai nereikalaujama 
pasiaiškinimo, kodėl jis nori 
divorsą gauti. Nors teisme, dėl 
svieto akių, jis paprastai išpa
sakoju visas savo pačios ydas. 
Jeigu žmona, sakysime, aplei
džia kelioms valandoms namus 
be leidimo, tai vyras turi pilną 
teisę perskyrų reikalauti.

Visai kitas reikalas su mote
rimis. Moteris perskyras gauti 
tegali tik tada, kai ją vyras ap
leidžia arba kai dėl vyro kaltės 
nėra vaikų.

Dauguma Tuniso gyventojų, 
kaip žinia, yra arabai, kurie 
išpažįsta mahometonų tikėjimą.

—K. A.

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
msipirk typewriterį

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Rup. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.'
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
(Cor. Lear it t St.)

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

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulcvard 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 4Cth St. Chicago, III.

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų

nuo
nuo

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago. Ui.

Tel. Boulevard 2160
— Valandas —

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

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos) 2—4 dieną; 6:b0—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterl'icld 0578

Redakcijos Atsakymai
Naujienų Skei.y«ojui, Chica- 

go.—Jei priklausote unijai, tai 
paduokit unijai skundą ant tos 
kompanijos. Jei nepriklausote, 
tai praneškite savo adresą, mes 
laišku pranešime kur reikia 
kreiptis.

SULAIKYK AGONIZUO- 
JANČIUS SKAUSMUS

NUO RHEUMATIZMO

Skausmas, uždegimas, tini
mas, visi pasiduoda John
son’s Belladonna Plaster’iui

Greita, tikra, nuostabi pagclba, ku
rią Johnson’s Belladonna Plaster’is 
suteikia Rheumatizmo ar Podagros 
atvejais priklauso nuo to, kad bella
donna vaistai per odą sunkias tiesiog 
j apimtas vietas, ar per nervus eina 
j apimtas dalis. Belladonna veikme, 
kai ji panaudojama viršsakytu budu 
veikia labai urnai ir yra daug kartų 
stipresne, negu belladonna imama j 
vidurius.

Štai dėl ko skausmas pasiduoda 
taip urnai — tarsi magišku budu — 
kuomet Johnson’s Belladonna Plaste
r’is yra vartojamas. Uždegimas pa
lengvinamas, tinimas sumažinamas, 
ir malonus, ramus, komfortas sutei
kiamas labai greitu laiku. Johnson’s 
turi savy galingą belladonną ir visas 
vaistingumas palaikomas pilnoj for- 

■ moj dėl greito ir patvaras persisun- 
kimo per odą j .skausmų vietą. John
son’s Belladonna Plaster’is turi visą 
jogą, tad galite būt tikri patenkini
mu, reikalauk Johnson’s Belladonna 
Plaster’io jos vardu. Parduodami vi
sose vaistinėse.

DR. K. 0RANGEL1S
DENT1STAS

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

Ultraviolėtinč Šviesa ir diathennia l.... , /
Vincenncs 6987 arba Hemlock 5524

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

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.

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

Tel. Lafayette 4146
ir i .1*1 nuo 9 iki 11 v. rytoValandos j nuo 6 ik| 9 vat vafc

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

■ — ■ —

Office Boulevard 7942

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

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

—i ........................... ■■■■«
Res. 6600 So. Artesian Avė.

Phone I’rospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St.
Chirago. Hl.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgas

' M. ŽILVITIS
Dentistaa

3243 So. Halsted SL
Ofiso Tel. Boulevard 7179

Res. Telefonas Hemlock 2615

G E R B. Naujienų įkai
ty to jos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 

j skelbiant N a u j i e n o ■ e« !• I
• • • i ■
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This is būt to amuse and not to instruct:—
THE FOOLS* VVALTZ.

“Mid the tavvdry purple and tinsel briglit, 
With a mimic crowd bowing low at hia ieet, 
In crown and seeptre of gilt bedight, 
And a poor robe falling in lold and pleat, 
He stalks ort the stage and takes a seat, 
A h \vell, lel him prospcr while he may: 
l'he eurtain's soon do\vn, for the hours are lleet, 
And the.'king’s būt a beggar after the play, 
In his borrowed plumage, poor shallow cheat, 
He struts the stage \vith a strange conceit;
Būt let him prospcr while he may, 
1 h? king’s būt a beggar after the play.”

Bu r ton Egbert Stcvenson.

P. S.—And \vho shall darė 
say “Never Ihe 'l\vain Shall 
MeetM or the double “Twain”. 
1'ime may affect great changes 
in us but here’s hoping we 
may some day drink to the 
šame success under the šame 
bannner.

—E.
2nd P. S.—Send all your 

letters for this column to S. K. 
E. in care of the Editor of The 
Students Corner.

—E.

“Ihe king’s but a beggar 
after the play”. Blind quibbling 
fools all dancing the Fools’ 
\Valtz across the stage of life! 
Living, loving, abhorring imto 
the end, and all for what? 
Steeped in life’s joys and sop
ioms. regretting and forgetting, 
man whirls a long in the whirl- 
igig of petty human activities.

VVhelher grovelling in the 
dust or cro\vned \vith the dig- 
nity of a king, man’s only 
seeptre is birt h, his only berit- 
age is death, and he builds and 
destroys in an endless syele 
until he, himself, is laid lo\v at 
death’s altar. From the cradle 
to Ihe grave, man’s labor is end
less and seemingly uscless, 
whether prompted by rank 
hypocricy, by sinister k na very, 
by gaping stupidity, or by( a 
Uigh ;unl comprehending ideal. 
Day by day, year by year, de
cade by decade, man movės 
across the short span of life,— 
now a vivid, colorful panora
ma, now a drab and sorrovvful 
revievv, fading into a strcak on 
the horizon.

He eomes into the present, 
holds the audience but a mo- 
ment, and passes into history 
to be vagilėly, or not at all, re- 
callcd- Now feasting, now 
starving, man has, through 
\perienee, forged ahead each 

decade and, after all, that has 
been the only įustification and 
consolation for the seeming 
endless cycle of construction 
and destruction, building and 
razing.

It is lor this bit of progresą 
that man has gonc on through 
counlless time, creating and 
d< stroying only to create again. 
Frow the \vilderness of ig- 
norance, he has made his way 
to light — to everlasting 
happiness or to lasting 
perdition? VVho knows? And 
to attain this end for prospe- 
ity, he has ei t her as a clovvn 
or as a prophet played his part. 
He has made a home, reared 
children, fought, slaughtered, 
drcamed, and spread his doc- 
trine, but to see in the end 
himself broken by death, his 
projH'rty attacked by decay, and 
his proplncies bandied about 
and twisted by knaves, and re- 
plaeed by ne\\ and alluring 
knowledge.

All that is left is but a grain 
on the vast shore of mystery, 

unfathomable life. All that 
rėmains after an endless strug- 
gk is but a bit of dust and 
perhaps a good deed implanted 
in a heart, or a rauk thought 
IMilluting the soul of time.

So on and on man dances 
the Fools’ \Valtz to the fatal 
end. Whether glorious or low- 
ly, svhether sad or hilarious, 
\vhether \vooing or scourning, 
vvhether revelling or vvorsihipp- 
ing, he eomes and goes and the

Among Friends
“I \vonder who you are, what 

you are, and where you are”. 
This in brief is just about the 
thought that often eomes to 
the minds of many members 
of our organization in speculat- 
ing as to the probable num
ber of Lithuanian students, 
who are not members of our 
organization but \vho, ncver- 
theless, read our corner.

Personally, I, who am writing 
this have often thought that 
it \vould l>e both interesting 
and perhaps highly revealing 
i f t bose, who read our corner 
in places ‘‘ ’way out there” 
across the plains, valleys, or 
niountains, would kindly send 
i n letters offering criticisms, 
contributions, suggestions, or 
arything else that may be had 
i n mind. You, m y dear Miss, 
Mrs., or M r. L’nknovvn Fri-end, 
have no conception of ho\v 
highly appreciated your kind- 
ness i n this respect \vould be. 
1 n deed, correspondence with 
those \vho live nearer Chicago 
is just as much vvelcomed and 
desired by us.

Let us become accquainted 
with each other; let us all be
come one i n our purpose anc 
ai m for self betterment anc 
culture which is also thd benefit 
of the group and of human 
siK’iety in general. What, 
kindly tell me, is more interest
ing than the making of new 
friendships, and the formation 
of ne\v ties all made binding 
by the mutual and free con- 
sent of each of us that we help 
one another by encouragement 
and othenvise to attain oui* re- 
spective goals* and ideals?

Undoubtedly you yourself, as 
you read this, can attest to the 
fact that friendships formed 
under the most peculiar cir- 
eumstances have oftentimes re
sni led in affecting the whole 
latrr lives of the individuals 
involved (and, if I may add, it 
was oftentimes to t bei r mutual 
advantage as our former editor, 
I am sure, would tell you, 
should you but write to him).

Hovvever near or far, whether 
to the South, North, East, or 
West of me you may l>c, I wish 
to extend (in behalf of the 
S.L.A.A.) greętings of welcome 
and friendship to all Lithuainian 
student.s with the sincere hopc 
that at sorne time in tlie future 
we may meel “face to face” as 
\ve are or will Ik*, o r as fellow- 
student members of the L.S.A.A.

lwei; and always your,
Sir Knight Errant.

king’s but a beggar after the 
play.

—Madanie X.

MK. PILKA, OUR VJSITOR

The lašt regulai’ meeting of 
the L.S.A.A. \vas held Sunday, 
February 13, 1927, at MeKinley 
Park Hali. The usual order of 
Business was dispensed with to 
the salisfaction of everyone 
present though a fe\v difficulties 
were left for the next meeting.

All formality \vas dropped 
upon the entrance juto our 
meeting place of a pleasant 
appearing young man. Our 
pnsident, M r.. Bakstis, intro- 
duced Mr. Pilka, a man who 
is quite prominent here for his 
skillful and adept work in 
Lithuanian dramaties.

Mr. Pilka, then, špoke to us 
briefly on the Lithuanian and 
American theatres and their 
probable futures. He told us of 
Lithuanian actors-, in general, 
and of their abilities.

What was very interesting 
and amusing to us, he špoke 
of the present American-Lith- 
uanian generation, saying, 
among other things, that it 
špoke Lithuanian beautifully. 
There are many who accuse 
the young people of not being 
able to speak their ancestral 
language well, but, according 
to Mr. Pilka, the modern youth, 
in many cases, speak Lithuanian 
better and more beautifully 
than the generation that \vas 
boru and spent its early days 
i n Lithuania. »

Mr. Pilka also told us a 
liltle of European and Lith
uanian life as compared with 
American. A propos of this, 
he explaine<l “Aušros Simus”, 
the play which he is directing 
and in which he is making his 
lašt appearance i n the United 
States, for he is leaving for 
Europe in the % beginnig of 
Mareli, and he does not kno\v 
if he will ever return to 
America or not.

Mr Pilka impressed us with 
his sincere friendliness, his 
knovving the precise thing to 
say, his \villingness to cooperate 
and the totai absence of affecta- 
tion in his personality.

He left us earrying away 
with him (though he may not 
have been aware of it) our 
hopes and wishes for the 
greatest success and highest 
achievements i n all his endea- 
vors and scholarly attempts.

Further than the above, our 
meeting conlinued in the ac- 
eustomed niannir. lt ended by 
adjourning until the Special 
Meeting, to be held Sunday, 
February 27, 1927, a t 2:30 P. 
M., at the home of John Chesta, 
Jr., 3501 W. Olst Place.

—A. D.

BOOST^ ’EM

Come one, come all! Let’s 
boost scholarly attempts! All ofi 
.o the Goodman Theatre, Sun
day, February 27, 1927 at 8:00 
P. M. “Aušros Sūnus” is worth 
weeing; it is vvorth' your supix>rt. 
I am going to see it again. You 
mušt see it even more i f you 
"tave not seen it yet.

— See You There.

ANNOUNCEMENT 
L.S.A.A. MEMBERS \

There will be a Special Meet
ing of the US.A.A., Sunday, 
February 27, 1927, at 2:30 P. 
M., at 3501 West 61st Place. 
There are several matters that 
mušt be decided upon irome- 
diately. All members are urged 
to be present and to come on 
time, at 2:30 P. M.

To rcach 3501 W. (ilsi PI., 
take any west or east car to 
Kedzie Avė. and transfer and 
ride south to (ilst St. Walk 
three full blocks west on 
61st Place. Or else take 
any south bound car to 
(i3rd St. and transfer and ride 
to 3500 VVest, then yvalk one 
and one half blocks north.

SUCCESS BE WITH YOU!

M r. Julius Bakstis, presiden; 
of the L.S.A.A., besides being 
the youngest is no\v the only 
Lithuanian registered graduate 
pharmacist in Chicago. In 
partnership withj Dr. Belskis, 
for \vhom he has worked a 
long time, he has bought a drug 
store in Marąuętte Manor.

M r. Hakslis is going to 
manage the drug store, him- 
self. Wc knovv that our “Jay” 
\vill make good and so it is 
almost unnecessary to add: 

“May success be with you, 
Julius!”

HERE AND THERE

General Electric Company 
Scientists succeeded in pro- 
dueing the largest metai crystal 
in existance. This crystal of 
coppcr is seventeen inches long 
and t\vo and one-eighth inches 
in diameter and \veighs hvelvc 
pounds. It can be easily 
broken, having about the con- 
sistency of putty-

A Frenchman has invented an 
automobile with no clutch or 
gears. To put car in motion, 
it is necessary only to start 
motor and press the accelerator, 
the eonneetion between motor 
and vvhcels being made gradual- 
ly by means of governors 
aelivated by centrifūgai force.

'Ihe American Philosophical 
Society is the oldest society in 
America. It was organized 
t\vo hundred years ago by 
B; njamin Franklin.

Professor Ernest W. Brown 
of Yale University claims that 
the moon is- not> exaclly round. 
but a trifle “lop-sided”.

................... ■*—I

'l'he Paliest Office building in 
the \vorld is to be erectcd in 
New York City. The Larkin 
To\ver will be one-hundred-ten 
steries high, and will pierce the 
kights at an altitude of one- 
thousand, two-hundred and 
eight feet.

“Chevon” is the name used 
on menus for goal meat.

Gold is present in very minute 
ųuantities in »ca-\vater, but 
procesą for its- extraction is not 
known.

—Monsieur X.

Lietuviukai, Lietuviškai

Kas sake, kad mes nemokam 
kalbėt lietuviškai? You should 
have heard our president at 
the lašt meeting. He was really 
very, very good. Taip, taip, 
tamstele, labai gražiai jis kal
bėjo lietuviškai.

NEWS AND
Well, well,

I got to take me pen in hand 
and write you down some nevvs 
and nonsense which I leamed 
since the lašt time when I 
yvrote you- Sure, sure, I 
alw?ys learn something all the 
time. But, first, before I give 
you some know|edge, I mušt 
ask one inipurtant ųuestion of 
someone:

Why, oh why, oh why?
Alex K., \vhy do the 'l'ilden- 

ites rali you “Birdie”? We 
want to kno\v because—because 
—well, you see, we’re STU
DENTS and we just want to 
KNOVV.

And another thing:—

\vhy does Helen insist on think- 
ing that Anthony is Nuisance? 
lt makes ME, who really is 
Nuisance, jealous, because she 
sometimes says that the column 
is good, and so then why 
shouldn’t I be jealous? When 
she says it’s bad—oh, never 
mind!

Even More than Before

Miss E. Chesna ahvays was 
interested in French for some 
reason or other, but recently 
she even declared that she was 
going to take up and study 
French. Pourquoi, mademoi- 
s<lle, pourquoi?

And now, Dear Reader,

I mušt explain that the follow- 
ing poem is a contribution and 
that it is published in this 
issue because — orders are 
orders. But I do wish that 
Prince Charming would tell us 
all about himself and about this 
rush and trouble of his. It 
hints of love, or hate, or friend
ship, or a ąuarrel, or a clial- 
lenge, or some such mystery. 
But 1 want to know more, 
don’t you, dear reader?

Ty My Cinderella

You likę to tease and bother 
me,

You’re dearly fond of flattering 
me,

You claim you thing so much 
of m e,

And yet, you try to make a fool 
o f me,

My innocent Cinderella, you,
A dangerous college flapper, 

you,
YOU THING THAT I KN0W

NIL OF YOU
And all your various trieks, 

svveet friend, DO YOU?
—Prince Charming.

Honeymoon in Lithuania
■H W

So,,so, dear sir, that is where 
you’re going to take her. It’s al- 
right, Ulyssa, now that “Jay” 
has declared even that little bit 
of his plaus for the future, you 
may rightly start to dream of 
New York, the Atlantic Ocean, 
Parisi, and tho ręst, comprenez- 
vous ?

And She was a Little Boy!

Recenfly Lucy was to a “Kids’ 
Party” given by her “Office 
Bunch” at her home. And she 
was a little boy!

NONSENSE
%

Hah, hah, hah, hah!

The chauffeur almost made 
our Four Horscmen walk home 
after motoring them out some 
distance from home, Sunday, 
the thirteenth. They wanted 
to be swell with a chauffeur 
and a fivc-passengcr Buick 
when they called on their “ma 
cherie” (oh, my yės! they were 
all, the hine of ’em, going to 
ride in that one car) and they 
were almost very nearly, made 
a laughing stock by the chauf
feur. Just for fun, chauffeur, 
\vhy not surprise that haughty 
Four and really leave them and 
not return, next time?

(VVho are the Four Horse- 
men and their chauffeur? 1’11 
tell you—sccretly':—

Wjasfiontrlhtaalnknniolken- 
eyy.)

—sh! the little birdie.

VVelcome to Our City”

There \vere f i ve new mem
bers present ai the lašt meet
ing of the L.S.A.A. Emily 
Žilvitis and Joseph George 
Yakubo\vski are from far off 
Cicero. Ulyssa Alice Moskas is 
a gradudate from the University 
of Illinois. Genevieve Getling 
and Tony Tverionas are two of 
Lindblom’s popular song-birds. 
Welcome! LS A.A. is proud to 
include you in its list of mem- 
bers.

“Tai ir likit sveiki ir links
mus

iki kita pasimatima”,
\ Nuisance.

Lai f

Such iz laif! 1 dont no wat 
(oo doo. Ken it bi thet tha end 
uv tha wurld iz kuming? OI 
the men ar kumiting sooisaid. 
This wurld wil be no gud i f t ha 
men oi disupir. Tha wimun 
wil hav nobudi to kapi. Nau 
thei kapi tha men. Thėi smok. 
VVai et Nort\vesturn lunivursiti 
tha wimun ar ivun asking fur 
smok rooms—u v kors its onli 
bikoz tha men hav smok rooms 
that thei want too hav sum 
too. End so nau if tha men 
kumit sooisaid, tha wimun wil 
no longur hav them to blo thcr 
smok at, and tlnd wont want 
no smok rooms ithur bikoz 
ther wont be no men in this 
vvurld to meik engri, end thei 
wil kwit smoking. So meibi its 
betur if ther wur no men in 
this wurld—but no—no, I am ei 
man, and I sėd this only bikoz 
I am a funi

—filasofur.

Howdy?

Al Lubersky came down to 
see us' lašt meeting after having 
stayed away for a while. We’re 
not so bad after all, are we, Al?

Aldonna, too,
. I. „■■y—

had taken a vacation for a fevv 
meeting^. But no, none desert 
us. They all come back.

But, by the way,

do you remęmber anything a 
little unusual at the lašt meet
ing? Junior really remembered 
to take the correct Sunday off 
fiom work and came down to 
the meeting. Hurray!

Užsilaikyki! Tinkamai Šią Žiemą
Laike šaltesnių mėnesių kuomet Gamta praša

lina gydančius saulės spindulius, laikas tiems kurie 
lengvai pasiduoda kosuliui, slogoms, bronchitui arba 
kitoms kvėpavimo organų ligoms, būtinai rei
kalauja.

SCOTT S EMUISION
Jis suteikia silpnai sistemai turtingų, malonų sko
niui, kaip Smetoną maistą ir toniką, kuris turi<^ 
savyje sveikatą teikiančius vitaminus iš cod-^S.
liver aliejaus. Bukit stiprus, vikrus ir gerai mai- W 
tinami šią žiemą — vartokit Scott’s Emulsion.

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 26-47
TTTXIXXXXXXXXXXXXXXXXXIXTXIXXXXXXIXXXXYXXmXXXXXm
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Grojikliai Pianai 
KRAUTUVĖSEPEOPLES

Yra kelrodis Lietuviams, kur Įsi
gyti geriausj pianą už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
marketuose geresnių ir vertesnių 
pianų už “Kimball”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
pas “Peoples!”
Prašome atsilankyti ir susipažin
ti sd mumis ir Kimball Pianais. 
Ijabai lengvus išmokėjimo budus 
prituikinam kiekvienam.

4177-83 Archer Avė.
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKROfclS, Vedėjas

Garsinkities “ Naujienose"
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JCHEN 
ĘttERj

A Glistening White

'Bath Room
and

No CleaningWorries

DAKTARAS PASAKĖ PNEUMONIA
Ji atsirado iš slogi, ir jis visai nepaisė. Daktaras rekomenduoja karštą Bul- 
garian Žolių arbata <lel prašalinimo greitai slogas.

A ps i sau go k i t i n f I uenzos.
Bulgurian Žolių Arbata prašalini Reumatizmų, Užkietėjimą, Kepenų, 

Inkstų ir Skilvio trubelius ir padaro stiprų kraują. Tikrai reikalaukit nuo 
savo vaistininko tikros Bulgarian Žolių Arbatos Raudonose ir Geltonose 
skrynutėse su mr.no vardu ant jų. Yra 3 mierų, 35c, 75c ir $1.25. Pastaba: 
Didelės šeimyos turėtų turėti mano didelę 5 mėnesiams dėžę. Atsiųskit $1.25 
ir aš tuojau atsiųsiu jas jums. Adresuokite man, H. H. Von Schlick, Pre- 
sident, 100 Marvcl Building, Pittsbuigh, Pa.

REUMATIZMAS
PRAŠALINA ANT VISADOS

Garantuotas Išgydymas
TIKTAI Į 20 D1ENĮĮ LAIKO

i

ga iJtikrųjų prašalinti savo 
Musų A. B t 
savyje narkotų 
kenkiančios, ai

tiktai
ki

Tūkstančiai Išgydytų
Reumatizmru visokiose formoje dabar gali 

išgydytas tu pavelija musu A. B.
TREATMENT, kuris yra vėl'ausis 

mokslininko, Dr. Tom. Nėra »k rtu- 
kenčiate nuo bile kokio Reumatu- 

Neurits, Neuralgia, Asthritia, 
t. t. Musų A. B. C. ANTl- 

TREATMKNT pilnai prašalina visas ši- 
visatlos. Nemiegotos naktys ir skaua- 

r jus vė. atgausite pilna/ savo sveika- 
nieko nekainos, jeigu nepagelbės. Mes ga- 

užganėdinimų arba jūsų pinigai bus grą-

pp <‘kmi ritai 
ANTI-RHEUMATIC 
išradimas ii romo 
mo kaip ilir i jus 
mo, Luml«r.>, Sc atica, 
N u it a ros Skcudėjimų ir 

’ R H EI J M AT IC 
la-< linas ni>: 
mai pranyk' 
t o Jums 
rantuojame 
Einami a turai.

Tukstaniia' 
kitus budu 
čia mums 
kuriu jie 
A. B. C. 
dešimt dienu, 
rins jumis 
kus jus

būt.

kenčiančių, kure yra bandę visokius 
išsigydymo ir be pasekmių, dabar ataiun- 

š' dingus padėkavojimus už puik ų pagalbą, 
/ri gavę po vartoj mo tiktai vieno sykio 
ANTI-RHKUMATIC TREATMENT per dvi- 

V’enaa pilnas 20 dienų gydymas pertik- 
-avo stebėtina jėga. Visus liųd jančiua laiš- 

galite pamatyti musų ofise.
atsitikimo Reumatizmo ligoa. kuris butų il

giau ir mes pasiūlome jums gyduoles, kurios praša- 
ins tkausmi.s ant visados, o kitaip jus turėtumėt 

kentėti visą savo gyvenimą. Žinomas mokslininkas, 
T)r. Tom, išrado šitą paslaptingą forinulą sujungiant 
tris skirtingas gyduoles, iš kurių A. H. C. ANTI- 
RHKUMATlC TREATMENT susideda. Kaina už 20 
Dienų Gydymą tiktai ?8. štai yra jūsų paskutinė pro- 

Reumatizmą ant visados, jus negalite nieko pralaimėti. 
AN l'l-RHEL'MATIC TREATMENT yra garantuojamas, kad neturi 

arba K tų pavojingų gyduolių. Jas gali vartoti visi absoliučiai ne- 
art to malonios vartoti.

iškirpkite šita apakę bima ir apšiurkite 20c. persiuntimo lėšų. Jus užmo- 
už gyduolei kuomet atneš į jūsų namu-s.

CHICAGO MEDIKAI. LABORATORY
1723 N. Kedzie Avė., Dept. 754, Chicago, Iii.

KtJRESPIlNŪtNGIJOS k_ _ _ bu ~--------- į——

Detroit, Mieli.
.MMr MM* **«.

K. Požėlos ristynės

Negalima nepaminėti apie K. 
Požėlos ristynės, j vykusias De- 
Iroite, vasario 4 diena, Fairview 
Garden svetainėje, šias risty- 
nes surengė Detroito belgai. 
Taigi didžiuma publikos švelni- 
nėję buvo belgai, bet gan ge
ras bulelis buvo ir lietuvių 
(reikia pastebėti, kad j .šias ris- 
tynes atsilankė daug moterų 
bei merginų).

Per visą vakarą ristynėse da
lyvavo keturios poros, žvaigž
dė tu rislynių buvo K. Požėla 

Įsu E. Vonderlinden belgų čem
pionu. Jisai taipgi buvo persta
tytas kaipo “The World’s 
Champion”.

Taigi nuvažiavom j ristynės 
kartu su Požėla. Rengėjai va- 
kere veikiai pasišaukė Karoli 
į as save, kaip sako, ant rodos. 
O toji rodą tai buvo tokia, kad 
Ki’icbs turės būt paguldytas 
ant malraso. Mūsiškis jautėsi 
n< i šiaip, nei taip ir atsiskubi
no pas mus pasitarti. Paisai 
Požėla sako “nepasiduosiu, 
kad ir irt didžiausius pinigus!” 
Mes pritarėm jo nusistaymui ir 
vienbalsiai pasakėm: “Nepasi
duok belgui!”

Mums bekalbant, Požėlai at
ėjo mintis j galvą išgauti pini
gus iš kalno. Taip ir padaryta. 
Po trumpo pasikalbėjimo u 
rengėjais Karolis gavo savo da
lį pinigų. Tas žingsnis buvo 
padaryta tam, kad išvengti vi
sokių nesusipratimų ir ginčų 
dėl pinigų.

Prasidėjo ristynės; imasi vie
na pora, antra, trečia, ir ant 
galo išeina Požėla su Vonder
linden, belgu. Svetainėje pasida
rė ramu; visi įsmeigę akis, žiu
rėjo, kas darosi ant matraso. 
Buvo galima pastebėti, kad Ka
rolis paties belgą. Nepaisant 
visokių trankymų ir spaudinių, 
kokius tiktai prisiėjo belgui 
kentėti nuo Karoliaus, vistik 
reikia pasakyti, kad belgas sta
tė visą savo keterą, kiek jo pa
jėgos nešė. Galų-gale belgas, 
privarytas prie koto ir jau 
kvapo netekęs, pradėjo šauktis 
prie Jėzaus. Belgas tapo iš
tiestas ant matraso. Rodos tai 
užtruko apie 10—-15 miliutų. 
Atsilsėję truputį antru kartu 
susikimba. Belgas, jau visiš
kai nuilsęs, vėliai išsitiesia ant 
matraso, ir viskas pasibaigia.

lai buvo gražios ristynės. 
Garbė Karoliui. Girdėtis, kad 
Požėla rengiasi pasitikti ant 
matraso Komarą. Sakau, tai 
jau bus juokų. —Detroitietis.

Stasys Zmuidzinas

Nepaprasti Prietykiai

(Pabaiga)

čiau, sakydamas: “Labai- ma
lonu, tuoj tuojaus, na, vyrai! 
poni!” Jau galvoj jautės koks* 
tai biesas įlindo, liežuvis pra
dėjo alrofiruotis, pradėjo ne
veikti, mintys maišytis ir jau
čiaus, kad pilietis Staselis jau 
suvis silpnėja.

JEI ESATE AITRUS, SER
GANTIS IR TURIT VIDU
RIŲ U2KIETIEJIMĄ VAR

TOKI! “CASCARETS"

APSIDRAUSK!

$10,000 atSt policy
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

“DIAMOND NUDAŽO”
BILE KUBUS, ŪRAPERY

Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ..................................-..................................
Adresas (gatvė) ........................................................
Miestas ir Valst..........................................................
Užsiėmimas...................................... Amžius............
Pašeipgavis ...............................................................

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus nu- 
rodymus, kad 
kiekviena mote
ris gali nuspal- 
vuoti švelnia 
spalva arba nu

dažyti turtingai ir suteikti spal
vas 4el 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.

•ąejd od -piA g pn oąXj 
(A oi onu sivpidipiąpoN 
’ftlVjpA *A 8 jųi A g 
onu ojpsBų suluptu siųj 
-Xąg oinRunis ftRpiij

ANSIfUYN
..............  —r-i------- =---------“

“Atsiprašau”, vis tuo laik sa
kydavau, kuomet jausdavau ką 
.ai minkšto po koja. Nors ji ir 
šokinėjo, kaip ožkutė, mato
mai, pajausdama mano “gerą” 
įpratimą -• dailinimą batuku, 

bet visgi savo porciją atsi
ėmė su kaupu.

'lai buvo paskutinis šokis....
Mes nuo dulkių pažaliavę ėjom 
alsivėdyti. Potam suradau sa
vo pažįstamus: Trikojus, Zemu- 
žiukus, Menkučius ir kilus ir 
skubinom aptarti savo vykimą.

Be abejo, ir Barbytė nuva
žiavo, tik ne su manim, o su 
Trikoju ir Žemaičiuku. Atvy
kau a.š vėliausia. Vidury buvot 
stalas, o ant stalo ko ten ne
buvo: ir baltų butelių, ir ilgų, 
ir geltonų, žalių; o valgio, 
dešros, agurkai, sūrini, svies
tas ir t. t. Galva apsisuko ir 
nepajutau kaip atsisėdau šalia 
stalo tarpe knipkiuotų karinin
kų 21-to pulko ir kitų. O ten 
Trikojai, Žemaičiukai, Menku
čiai ir daug kitų. Kitam gale 
už vazono su kvietkomis nuo 
manęs pasilėpus Barbytė. Na, 
manau sau, pabėgai ir nereikia. 
Stengiausi gerti, valgyti, kalbė
ti, juoktis daug, daug ir nežiū
rėti i pusę Barbytės... čion

aukštos kalbos už tėvynę, apie 
kraujo liejimų, apie, medžioklę, 
apie paneles, apie kitus menk
niekius, kurie visi susiliejo į 
kokį lai užimą, panašų žydų 
sinagogai.. . Vieni bučiuojasi, 
kiti butelius•atkimšinėjo, o dar 
kili verkti veik pradėjo, atsi
mindami pergyventas jautrias 
širdies valandas... Pradėjo dai
nuoti, bet balsai buvo įdužę ir 
labai gurguliuojančiu netobulu- 
6 Pepapr. Prietikiai 
mu skambėjo prirūkytam kam
baryj. Kadangi Barbytė kur tai 
dingo su Žemaičiuku, tai ir aš 
pasidariau atviras ir drąsus.

(Atsistojęs tariau:
“Vyrai, kadangi mes pergy

venome čion gerų valandą, tai 
pakalbėkime apie tai, kas buvo 
čion nuveikta, prie ko mes žen
gėm ir... ir....” užkliuvo gerk
lėj ir nustojau . oratoriškumo. 
Truputį kveptelejau; išgirdau 
aplink pagyrimų. Koks- tai bo
sas tarė:—Prašau vyrai išgerti 
ir už jo sveikatą! —rodos kad 
šnabinis viršininkas tai pasakė. 
Ir bedantis kuopos vadas iš len
kiško: “Taip pupne, raikia, rai- 
kia, labai prose, nesidzievacikit, 
prose!” —Aš kaip kurkinas pa
pūtęs sudžiuvusj smakrą kra

“Užtrauksim broliai dainą 
naują, Kuria jauniams tesu
pras...”—užtraukė ir varlioke 
po ratu plikas neapriboto lai
psnio kariškis, greičiau karo 
valdininkas. O ponas Morku- 
čis tik sriaubė ir kaip turkų 
diplomatas tylėjo ir nieko nau
jo: dešra, agurkas, vynas kon
jakas ir priprastai dvokiantis 
smurtas degtines žlugo ret
karčiais alidaromoj burnoj.

Nebus galvos skaudėjimo, už- 
kietiejimo, slogų ar rugštumų 

viduriose iš ryto

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus
brangi dovana.

Nusipirkit už 10c, baksuką.
Ar turit tulžies aitrumą! Ar 

jus turit nuolatinį galvos už
imą, nemalonų skoni burnoje, 
kaista jūsų akys, oda yra pagel
tonavusi, turit pajuodavusias 
akis, jūsų lupos yra išdžiuvu
sios. Nėra jokio nusistebėjimo, 
kad jus jaučiatės piktas ir ne
sveiko temperamento. Jūsų kū
nas yra pilnas tulžies aitrumo, 
viduriai neveikia gerai, jums 
reikia juos išvalyti. Nebūk nuo
lat su tuo tulžies aitrumu, ne
malonus sau ir tiems kurie jus 
myli ir nevartoki! perdaug pra- 
valninaneių gyduolių, kurios įri
tuoja ir kenkia. Atsiminkite, 
kad daugelis suirimų skilvio, 
kepenų, žarnų yra išgydoma per 
naktį su maloniomis gyduolė
mis Cascarets —• jos veikia, 
kuomet jus miegate. Už 10c 
bakselis nupirktas nuo aptieko- 
riaus, užlaikys jūsų kepenis ir 
žarnas švariai ir jūsų galvą čy- 
stą per mėnesius. Vaikai mėg
sta vartoti Cascarets, nes jiems 
patinka jų skonis ir jie neser
ga.

HOME OFFICE, CiNCINNATI, OHIO

Beveik kiekvienas turi gyvenime ap
draudę, bet tik apie penki žmonės iŠ 
šimto yra užtektinai apsidraudę, kad pa
dengus savo reikalavimus. Priežastis 
yra ta, kad daugelis žmonių nesupran
ta, kad gyvybės apsidraudimas pagelbės 
jiems išrišti daugelį problemų naminia
me ir biznio gyvenime.

Jūsų siekiai ir ambicija yra beveik 
vienodi kaip ir kitų teisingai galvojan
čių žmonių; gyvenimo apsidraudimas 
yra tik priemonė dėl pilno įvertinimo tų 
siekių.

Apdrauda reiškia maistų, rubus, pa
stogę dėl jūsų šeimynos. Ji reiškia ap
švietę dėl jūsų vaikų atsitikime jūsų 
mirties arba tuolaikinės negalės.

Apdrauda reiškia visus šiuo.s dalykus 
ir dar daugiau.

Ji pagamins jums sąvastj kuri užtik
rins jums patogumų ir nepriklausomy
bę senatvei. •

Musų atstovas maloniai viską išaiš
kins, be jokios jums atsakomybės, pla
ną apsidraudimo, apsisaugojimą ir su- 
taupymą pinigų, kur atsakys jūsų rei
kalavimams ii- nedaug jums kainos.

Visiškas arba laikinas susižeidimas ir 
dvigubas atlyginimas už netikėtą mirt}, 
su biskiti dadėjimo mokesties.

Atsišaukite i bile skyriaus ofisą arba 
rašykit j didyjj ofisą.

Western and Southern
Insurance Company

‘ W. J. W1LLIAMS, Prejident

Sutrauka Finansinio Steitmento, Gruodžio 31, 1926
ASSETS

Real estate ........................................................................................$ 1,022,581.52
M'yrtgage loans, first liens............................................................. 54,680,178.55
Loans to policy holders................................................................ 1,528,962.34
Cash in'banks, Government and Municipal bonds................. 5,567,339.73
Accrued interest on bonds and loans..........‘............................. 1,134,307.32
Net uncollected and deferred premiums................................... 1,074,109.39

Totai......................................................................................$65,007,478.85
LIABILITIES

Legal reserves pn outstanding policies ....................................$55,243,835.76
Premiums and interest paid in advance ................................   302,301.83
Policy claims (avvaiting complete proofs) ............................... 182,112.00
Taxes (1927) and all other indebtedness.............................. 447,000.00
Capital and surplus ................................................................................................... 8,832,229.26

1895
1900
1995
1910
1915
1020
1925

1926

Augimas Penkių Metų Periode

Totai......................................................................................$65,007,478.85

Asset«
155,630.85
506,132.53

1,824,295.02
5,614,764.61

10,279,683.40 
22,885,057.24 
5(1.174,995.1 B

Income Policies in Force 1
$ 251,883.17 56.960

632,227.05 181,182
1,410,657.14 256,116
2,603,267.98 371,106
3,888.089.21 613,615

10,244,159.09 1,277,277
19,228,823.48 1.787,519

Insurance In Fore* 
$ 5,294,381 

13,618.878 
31,739,266 
49,245,028 
89,596,883 

251,504,364 
438,794,588

65.007,478.S5 ■>1.811,791.43 1,932,461 505,503,086

Distriktų Ofisai:
CHICAGO:

J. E. McDONNEL, Superintendent, 
Chicago-Cicero
401 South Cicero Avenue, 
Chicago, Illinois
J. R. DANIELS, Superintendent, 
Chicago-Douglas Park, 
302-3 Reliance State Bank Bldg., 
8 North Ogden Avenue, ’
Chicago, Illinois
C. L. McMANIS, Superintendent, 
Chicago-Englewood,
301-4 & 320 Merrick Bldg.,
357 West 63rd Street,
Chicago, Illinois
G. W. IjAMSON, Superintendent,
Chicago-Humboldt,
312 Humboldt Bldg.,
2753 West North Avenue,
Chicago, Illinois
WM. PEGLOW, Superintendent, 
Chicago-Irving Park, 
4710-18 Irving Park Blvd., 
Chicago, Illinois

E. E. EASTWOOD, Superintendent, 
Chicago-Lakeview, 
426 Lincoln-Irving Bldg., 
3959 Lincoln Avenue, 
Chicago, Illinois
E. B. STUKENBORG, Superintendent, 
Chicago-Ogden Park,
12 Aaron Bldg.,
6255 So. Ashland Avenue,
Chicago, Illinois
M. GILBERT, Superintendent, 
Chicago-Roseland, 
10411-13 Michigan Avenue, 
Chicago, Illinois
ELI. ROSEN, Superintendent, 
Chicago-South Chicago^
Rooms 1-2-3, 8951 Commercial Avė.,

• Chicago, Illinois
J. J. O’LEARY, Superintendent, 
Chicago-West,
4800 West North Avenue, 
Chicago, Illinois
W. J. BUNTENBACK, Superintendent, 
Oak Park, 
212 Wisconsin Avenue, 
Chicago, Illinois
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CHICAGOS 
ŽINIOS

V

Suėmė plėšikus
jau-Gary policija suėmė du 

nūs plėšikus, kurie dvi valan
das prieš tai laivo apiplėšę Pa- 
lace teatrą, Gary. Juos suimta 
susidaužius jų automibiliui 
gryžtant į Chicago. Suimtieji 
griežtai atsisakė pasisakyti 
kas jie yra, bet manoma, kad 
jie yra Chicagos universiteto 
studentai, kurie papildė plėši
mą vien, kad gauti “stiprių

Seniai apsivedė ir 
susiprovojo

Prisipažino nušovusi 
vaikiną

East Chicago tapo suimta 
Florence Stokes, 6540 S. Green 
St., kurios policija ieškojo ir 

l kuri tuoj po suėmimo prisipa
žino nušovusi priė savo namų 
savo buvusį vaikiną James 
Glennon, 6715 So. Green St., 
kurį ji mylėjusi, bet kuris ją 
pametė ir ketino su kita a)>si- 
vesti. Esą kada ji pasakiusi, 
kad ji negalinti be jo gyventi ir 
ketinanti nusižudyti, tai jis tik 
pasijuokęs ir įteikęs jai revol
verį, kuriuo ji ir nušovusi jį. 
Bet policija nenori tan* tikėti, 
nes jos kambary rasta kulkų, 
o taipjau instrukcijos kaip 
vartoti automatinį revolverį.

Išsigelbėjo nuo mirties
Sužinota, kad negrui Sam 

\Vashington, kuris turėjo būti 
pakurtas praeitą penktadienį 
už savo pačios nušovimą, bet 

riam jau metas su graborium' pakorimą atidėta iki šiandie ry- 
vesti derybas, dar sumanė ap-|to, gubernatorius Small mir- 

i bausmę pakeitęs kalėjimu 
gyvos galvos. Už jį užsisto- 
net ir šerifas, kuris pasam- 
negrui advokatą.

I .ouis 60 m.

rine, 63 m., bet dar gana stip- iki 
ria senute. Pagyveno jis ketu-’jo 
rius mėnesius, ir — išsiskirė. 
J’urbut dar stipriai senei nepa
tiko jau liguistas senis.

Dabar jiedu ėmė provotis. 
Louis Frankas apskundė savo 
senę teismui, reikalaudamas iš 
jos — alimonijos.
nas, nebegalys dir

dė

Nenori kapinių
VVorth priemiestis ’ jau turi

Esą jis silp-] kapinių ir daugiau jų 
bti, o ji esan- T^dJ
galinti dirbti, nusipirko žemės ^negrai ir 

tad lai ir maitina jį. Jis teuž- Įsitaisyti f .
dirbąs tik $15 savaitėj, o ji 
—$30. O ji esanti smarki ir 
žiauri moteris. Esą už mėnesio 
po vestuvių, kada jis sirgęs, jo 
pati apipilusi jį karšta druska, 
kad jis nusiplikintų ir pasimir- 
tų, o paskui per keletą dienų i 
negryžusi namo. Bet jis išlykęs 
gyvas. Dariusi ji ir kitokių 
stangų jį numarinti, bet 
mirti dar griežtai atsisako

nebenori turėti. Todėl kada ten 
ren- 

i savo kapines, 
tai kilo didžiausias pasiprieši
nimas. Prie kapinių tapo pa
statyta policijos sargyba nelei 
sti palaidoti nė vieno žmogaus. 
Gyventojai irgi patruliuoja lau
kus ir daboja, kad kas slapta 
nepalaidotų. Trys žmonės, ku
rie bandė palaidoti negrą ir 

)a_ tuo įsteigti kapines, tapo areš- 
jis t,uoti, o lavonas liko sugrąžin

tas Chicagon. Areštuotieji yra 
Lovon, nuo 31 gt. ir Bentkows- 
ki ir Dermick iš llinsdale.

Susirėmimas tarp 
policijos Turtuolis nusižudė

Vienas policistas nušautas, 
sužeisti

\ eik užpakaly, N. Robey po
licijos stoties, 3801 N. Robey 
St., ištiko susirėmimas tarp po- 
licistų, kuriame vienas policis
tas liko nušautas, kitas policis
tas sužeistas, taipjau sužeisti 
ir du pastarojo draugai.

Priežastį susirėmimo aiškina
ma visaip. Abu policiniai buvo 
civiliniuose drabužiuose. Vie
ni mano, kad vieni kitus pa
skaitė už plėšikus, o kiti sako,

t'žvakhk savo namuose 20 E. 
Cedar St., nusišovė milionierius 
bankierius George French Por- 
ter, artimas mirusiojo Roose- 
velto draugas.
laiku sirgo nervų pairimu, 
vo ligoninėj ir rengėsi šią 
vaitę išvažiuoti į Europą 
liau gydytis.

mirusiojo
Jis pastaruoju

bu-
sa- 
to-

atsiimkit Laiškus Iš Pašto

kad susišaudymas 
susipikimo uz visai 
lyką, kuris nuolat

i menką da- 
atsitinka

atvė.į.

E. Chicago 
mobiliu namo, prie pat N.

nosvski

draugai

ri-ii, abu

Richard Nash, iš 
stoties, gryžo auto- 

Ko-
> stoties. Jis pra-
automobilių, kuriuo 

policistas Frank Ru- 
1824 N. Cuyler St., iš 
’ark stoties, ir du jo 
John \Villogal ir Mi- 
»hr, smulkus politikie- 

gerokai įsitraukę.

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyiiausjjį paštą (Clark 
r Adams gatvių) atsiimti. Rei

kia klausti prie langelio, kur 
oadėta iškaba “Advertised Win- 
iow” lobėj nuo Adams gat
vės-, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas 1 
tik keturiolika fbenų nuo 
skelbimo.

pa-

903
901
907
912

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Art. S. Pilka išvažiuoja
Pilka, kuris Chi'ca- 
daugiau metų laiko 
laiką daug nuveikė,

goj veikė 
ir per tą 
atgaivindamas apmirusį lietu
vių teatrą, šiomis dienomis ap
leidžia Chicago ir gryšta Lie
tuvon.

Art. S. Pilka atsisveikinimui 
su chicagiečiais ateinantį sek
madienį Goodman teatre pakar
tos (fcidelę dramą 
kovos už šviesą 
“Aušros Suhųs”.

Pastatymas toir 
mos yra jo

is lietuvių 
ir laisvę —

gražios dra- 
atsisveikinimas. 

Musų gi atsisveikinimo su arti
stu tebūnie skaitlingas atsi
lankymas į tą vaidinimą. Art. 
S. Pilka buvo su mumis; da
bar, jam išvažiuojant, parody
kime savo skaitlingu atsilanky
mu, kad ir mes esamą su juo 
ir jo sunkų darbą tarpe mus 
netik įvertiname, bet ir bran
giname, o patį darbuotoją irgi 
giliai gerbiame. — V.

Dr. Jono Basanavičiaus 
mirties paminėjimas

Bridgeport
183 Jaunuolių kp. 

veikia
jau

Atvykus Chicagon “Tėvynės” 
Redaktoriui; kaipo SLA. genia
liam organizatoriui, gerb. S. E. 
Vitaičiui sujudo ir jaunuoliai. 
LSA. 183 Jaunuolių kuopa vas. 
8 d. laikytame savo mėn. susi
rinkime nutarė surengti prakla- 
bas ir pakviesti gerb. S. K. 
Vitaitj, kad paaiškintų reikalin
giausius dalykus, kurie liečia 
SLA. ir čia gimusį bei augusį

SLA. Jaunuolių kuopa turi 
ir savo orkestrą, kuris jau 6 
metai kaip sėkmingai darbuojas 
tarpe vietos lietuvių ir yra 
akstinu vietos ir kilų kolonijų 
lietuviams, kad ir jie, jaunuo
lius grojant užgirdę, imtųsi 
taipgi organizuot jaunuolių or
kestrus. Ir tas mums pasise
kė. Daugelis jau bando sekt 
jaunuolius, tveria orkestrus, la
vina jaunuolius ir 1.1. Tik gai
la, kad tie organizatoriai dau
gumoj mažai apie orkestrą te
nusimano. Daugiausiai kokios 
tai idėjos įkvėpti ir ideingų 
savo draugų raginami, organi
zuoja, patys veda ir “mokina”. 
Bet su laiku suranda ir moky
tojus atsakantesnius ir prade
da grojinti kiek geriaus-

Tik visgi nereikėtų būti to
kiais ignorantais, kokiu pasiro
dė Dr. Graičiunas, kuris vas.

Įplaukų buvo $£i3JM); išlaidų 
$31.25; pelno liko $31.75. Pi
nigai bus pasiųsti Lietuvon su- 
šelpimui našlaičių.

Ačiuojamci jioniai S. Žilvitie- 
nei už aukavimą minkštų gėri
mų, ir visoms darbininkėms. 
Taipgi ačiuojame visiems atsi
lankiusiems ir tiems, kurie pir
ko tikietus vien dcl parėmimo.

Dar kartų varde Lietuvos 
našlaičių tariame visiems ačiū!

Chicagos Komiteto Lietuvos
Našlaičiams šelpti Valdyba.

Padėka

Chicagos Lietuvių Auditori
jos Komitetas koncerto rengi
mo Vasario 13 d. taria ačiū vi
siems biznieriams, kurie prisi
dėjote duodami apgarsinimą į 
programą; visiems atsilankiu
siems, kurie atėjot ir parėmėt 
Chicagos Lietuvių Auditoriją, 
nežiūrint 'blogo oro; taipgi p. 
B. F. Mastauskui už gražią kal
bų ir paraginimą išvien dar
buotis dėl Auditorijos labo; 
p.p. Saboniams už surengimą 
puikaus koncerto; visoms dai
nininkėms ir dainininkams, ku
rie dalyvavot Chicagos Lietuvių 
Auditorijos koncerte ir pianis
tui p. J. Ryanskui,— vardan 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
tariam širdingą ačiū. . ' i.

—Rengimo Komitetas-:
P. Lietukas, S. F. Martinkus 

ir T. S. Janulis.

, GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1O. Ne<16- 
lioj nuo 2:80 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marahall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

VAIKAI REIKALAUJA 
“CASTORIA”

Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus

Motinos! Fletcher’s Castoria 
yra jau vartojama virš 30 me
lų kad apsaugojus vaikus ir 
kūdikius nuo Užkietėjimo, žeg- 
čiojimo, Wind Colic ir Diar- 
rhea; prašalina kilantį pas juos 
karštį, ir reguliuoja skilvį ir 
žarnas, pagelbsti suvirškinti 
maistą, suteikia naturd|į miegą 
be opiates. Tikros gyduolės tu
ri šį parašą.

1 " ------ -- ... —

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
. naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMETKISTA« 

Akiniai $4 ir augUiaa

LIET S ARIU SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamu akių kar&tj, atitaiso 
kareivas akis, nuima kataraktą, ati- 
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
roma* su elektra, parodančia ma
žti usias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaiku*. Val.t 10 
iki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

astatyti automobilių 
Jas pralenkimas ir 

staigus užsisukimas labai nepa
tiko Runovvski, kuris taipjau 
pasuko ėlėn ir čia visi trys iš
šokę iš automobilio puolė Nash. 
Ištiko susirėmimas, kuriame 
Runovvski ir j0 draugai liko 
sužeisti, o Nash ant vietos nu
šautas. \V i Uogai yra gal mirti
nai sužeistas, bet kiti abu su
žeisti lengvai. Runovvski utim-

aražiuje.

areštuotas.

Užpuolė teatre

Du plėšikai užpuolė Palace 
teatrą, Gary, išieškoję visą te
atrą, susirado manažerį Hans- 
kins ir privertę jį atidaryti sei- 
fr, pabėgo su $1,500. Teatras 
tuo laiku buvo pilnas žmonių, 
bet plėšikų jie nepajuto, nors 
plėšikai kelis kartus buvo įėję

manažerio.

916
917
926
911

Ambras J. 
Bartkus A. 
Bikulocieni Arina 
Blozys .Juozas 
Bruzgulis Auna 
Bundzinski Anton 
Ihvarione Kasimer 
Janusus Gust 
Jakaititei Stanislava 
Jenkauskis Vicentos 

Josilaitis Miss Auna 
Keiba Kazimeras 
Krales Angelicke 
Kulykauskas Jonas 
Mikulekitei Aldutei 
Motekaitis Josep 
Nizinskas Longinas 
Paulauskui J. 
Blienis A. 
Ruddorlos Jands 
Sereiko Allbns

961
968
970
971
982
985
991
997
1000 Sirvinskui Banui
1009 Woitovich T.
1011 Zoagynaitė Barboorih

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

Pereito trečiadįenio vakare, 
Lietuvių Auditorijoj įvyko ant 
greitųjų surengtas Dr. Jono 
Basanavičiaus mirties paminė
jimas. Kalbėjo keturi kalbėto
jai, grojo Jaunuolių Orkestras, 
deklamavo artistas Pilka ir 
dainavo ponia Biežienė; pro
gramą vedė ponia Katkevičie
nė.

Kalbėtojais buvo Dr. A. Zi- 
montas, Marė Jurgelionienė, 
Naujienų Redaktorius P. Gri
gaitis ir advokatas Kodis. Vi
sų kalbos buvo apie Dr. Basa
navičiaus nuopelnus Lietuvai ir 
lietuvių taritai jos išbudinimo 
darbe. Trumpai suglaudus 
bų turinys buvo toks:

Po Liublino unijos, 1569 
tų, Lrietuva buvo visiškai 
stojusi savarankiškumo ir 
tuvos kaimiečiai pavergti 
ponių ir prislėgti 
sunkenybėmis, 
didesnės sau naudos jungėsi su 
kitų tautų dvarponiais; o kai
miečiai neturėdami teisių nė 
šviestis savo prigimtoj kalboj, 
nei organizuotis, neturėdami 
jokių vilčių sulaukti geresnės 
ateities, nyko ir grimzdo už- 
mirštin.

Dr. Basanavičius, 
atgal, davė 
viltį atgyti ir 
kaipo tautai. Jo pradėta 
vių atgaivinimo pradžia, 
lietuviuose pritarimo ir 
čiai ėmė plėtotis, net 
sparčiau, negu tikėjosi pats Ba
sanavičius.

Dr. 
daugiau gero 
Jis surinko visas 
pasakas ir padavimus, 
die yra vienintelė 
atvaizdinanti lietuvių 
gyvenimą, papročius, 
vietų tarmes ir gyvenimo sąly
gas. Jisai surinko ir iki šiai 
dienai saugojo ir užlaikė seno
vės lietuvių daiktų liekanas. .

Dr. Basanavičius pasižymėjo 
didžiausiu nuoširdumu. Jis šali
nosi nuo politikos; nieko netiž- 
gaudavo; rūpinosi mokslu, isto
rija, senovės liekanomis ir 
žmonių švietimu. Jis tvirčiau
sia laikėsi vagoje savo darbų 
ir niekad iš jų neiškrypo.

Susirinkusioji publika su di
deliu dėkingumu klausėsi kalbė
tojų ir sykiu su jais apgailes
tavo Daktaro mirimą.

Puikų įspūdį padarė ir Jau
nuolių Orkestras ir ponia Bie
žienė savo muzika ir dainomis. 
Jaunuolių Orkestras, tai tąsa 
Basanavičiaus pradėto darbo; 
tai neįkainuojamai geri norai 
tų vaikučių tėvų ir pačių jau
nuolių; tai pasišventimas jų

kai-

me
nų-

Lie- 
gti dvar- 

baudžiavos 
Dvarponiai dėl

.44 metai 
lietuviams naują 

susiorganizuoti 
lietu- 
rado 
spar- 
daug

Basanavičius padarė ir 
lietuvių tautai, 

lietuviškas 
kas šian- 
medžiaga 

senovę, 
tikėjimą.

prakalbose išniekinęs SLA. 
prezidentą, gerb. J. Gegužį, pa
reiškė, kad jis (Graičunas) ne
mąstąs Sus. Liet. Am. Mohano- 
juj, kur pats Suš. prezidentas 
gyvenąs. Graičunas nori > ma
tyti už kelių šimtų mylių, o ne 
pasistengia pamatyti kas dedas 
panosėj, už dvięjų blokų, kad 
Jaunuolių orkestras gyvuoja 
jau (i melai ir jau liko SLA. na
riu. Jis bolševikų darbuotę 
girdamas viršminėtose prakal
bose pasakė, kad jis Roselande 
malęs kaip bolševikų suorgani
zuotas orkestras- gerai groięs 
ir pridūrė, kad ir “čionais” pa
našiu orkestru esu. v fc x

Kodos p. (iraieunas 
žinot, 
ta >

turėjo 
kad Jaunuolių orkestras 

idėją ir pravedė, mokinti 
jaunuolius muzikos ir organi
zuot Į orkestrus. Turėtų Grai
čunas atminti ir tą, kaip keli 
metai atgal, Ashland Auditori
joj, Lietuvos nepriklausomybėj 
ap vaikščiojime Jaunuolių or
kestras, prieš pilną auditoriją 
žmonių drąsiai ir gražiai 
grojo, o Graičunas
pamikčiojo ir pasišalino 
estrados. Kas

su- 
išėjęs tik 

nuo 
surakino jam 

burną: liūdnumas ir nedrąsą,
nežinau, bet taip buvo. Jaunuo
lių orkestrui gi to dar neatsi
liko. Tad kam j j ignoruoti? 
Ar už tai, kad jie pirmieji pra
dėjo tą prakilnų darbą, be sve
timos pagalbos? Kas pas jau-* 
nuolius ateina su nuoširdumu, 
tą jaunuoliai priima su malo
numu. Jie gerbia ir tuos, kurie 
bent nčignoruoja jų.

Pirmos prakalbos 
pirmos Jaunuolių 183 
vas. 27 d., Lietuvių 
joj 
tis,

surengtos 
kp. įvyks 
Auditori- 

Kalbės gerb. S. E. Vitai-
ir Dr. A. Karalius.—Rep.

Atskaita

Chicagos Komitetas Lietuvos 
Našlaičiams šelpti buvo suren
gęs Lietuviškas Vakaruškas 
Vasario 13 d. Lietuvių Auditori- 
jojo. ‘

Vakarėlis davė gražaus pelno.

Chicagos lietuvius turtingais 
muzikoj ir kiekvienoje valan
doje galinčiais pasirodyti ir 
pasididžiuot savo prakilnumu. 
Daug garbės užsitarnauja ir 
ponia Biežicnė, ne vien tik dėl 
to, kad gražiai dainuoja, bet ir 
todėl, kad dainuoja • tokiuose; 
parengimuose, l^ur nėra nė pel
no, nė užmokesčio.

Abelnai imant, komitetas

Cicero
Kas bus?

SLA. 191 kp. metinis paren
gimas bus sekmadieny, vas. 27 
d., Liuosybės svet. Kuopos na
riai suvaidins komediją “Vienas 
iš musų turi .apsivesti”. •Kon
certinę dalį išpildys svetimi; 
vieni jų yra mums žinomi, kaip 
p.p. Biežienė, čerienė, Dočkienė 
ir k., o viena solistė— ne lietu
vė, - dainuos čia dar pirmą 
kartą. Taipgi dainuos ir vie
tos Lyros choras.

SLA. 194 kįi. vakaras bris 
geras ir smagus — atsilankę 
nesigailės, kaip seni, taip ir 
jauni. Programas nenuobodus 
ir neilgas*. Paskui gi bus šo
kiai—apries pat užgavėnes.

—Tas Pats.

ni, grupės, draugijos ar kliu- 
bai. Rėdytis irgi gali kaip kas 
gali ir išmano. Ir už visą tai 
bus duodamos geros dovanos.

Tarp vietos draugijų eina di
delis bruzdėjimas, kad suorga
nizuoti didesnę grupę ir laimė
ti pirmą prizą. Jį visuomet lai
mėdavo R. R. kliubas, bet dabar 
seniai 
galėti 
veržti.
Dr-stė

JONAS YtšKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 24 dieni), 6:30 valandą 
ryte, 1927 m., sulaukęs 42 me
tų amžiaus, po sunkios ligos, gi
męs Ažolinės kaime, Nemakščių 
valsčiaus, paliko dideliame nu
liūdime moterį Veroniką ir sū
nų Petrą, duktę Marijoną, sū
nų Juną, sdnų Vincentą, duktę 
Katnną, duktę Aleną, duktę 
Oną 11 tnetų. Kūnas pašarvo
tas, Randasi 932 W. 18th St.
” Laidotuvės jvyks Panedėlyj, 
Vasario 28 dieną, 9 valandą ry
to iš namų j Tautišką parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Yuškis gimi
nės, draugai ir pažjstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekdme,
Moteris, Sunai ir Dukterys

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Kadžius, Tel. Canal 6174.

Draugystė Lietuvos Kareivių 
pereitą sekmadienį laikė mėne
sinį susirinkimą. Buvo šauktas 
per atvirutes, tad narių susi
rinko nemažai. Visi draugijos 
reikalai aptarti rimtai ir iš
klausyta įvairių komisijų ra
portai. Svarbiausias buvo apie 
rengiamąjį maskaradą. Prizų 
surinkta daug ir atrodo, kad 
bus geros pasekmės. Iš Vil
niaus Vadavimo K-to atstovų 
paaiškėjo, kad 9 metų Lietu
vos nepriklausomybės apvaikš- 
čiojimo vasario 16 d. nebuvo 
galima surengti, nes svetainė 
buvo užimta.

Buvo daug kalbėta kaip gau- 
daugiau narių. Buvo many- 
keisti konstituciją ir priim- 
senesnius narius, bet palik
ini senovei — priimti iki 40

metų amžiaus. Bet 
rių klausimu visgi 
nors daroma.

rengiasi jaunuolius nu- 
ir pirmą prizą iš jų pa- 

Prie to ypač rengiasi 
Lietuvos Mylėtojų, ku

rioj priguli visi augę vyrai ir 
kurie kartais gali sudaryti la
bai didelę grupę. Bet ir R. R. 
kliubiečiai veikia organizuotai, 
tad nelengva juos bus nugalėti. 
Bus ir daugiau gražių grupių, 
kaip Dr-stės Lietuvių Tvirtybė, 
Vak. žvaigždės Paš. kliubo ir 
k. Iš moterų pirmą vietą uži
ma Lietuvos Seserys, — jos 
konkurenčių neturi, jei bent iš 
Chicagos atplūstų. O kaip su 
Melrose Parku? Ten yra gerų 
spėkų ir galima tikėtis daug 
svečių. O dovanų yra daug— 
užteks visiems. Dr-stė Lietuvos 
Kareivių turi 
nierųi tarpe, 
ir Chicagoj, 
bus

J.F.RADZIUS
PigiaHFla* Lietuvi* 

GraboriM Chicagoje
Laidotuvine patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to- 
ael. kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
*te.i.

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

SKYRIUS:
3288 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4068

daug rėmėjų biz- 
ne|ik Cicero, bet 

tad ir dovanos
geros.

—Vienas Rengėjų.

Tel. Boulevaid 4139

A. MASALSKIS
Graboriiifi

Musų putartiavinia* laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangu.-, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Cbicago, UI.

Brighton Park
šiandie S. Vitaičio prakalbos

ti 
ta 
ta 
ta

naujų nu
bus kas

Deveikis.

Kaip jau buvo rašyta, čia 
eina bruzdėjimas už gatvių 
taisymą. Kaip paprastai, gy
ventojų nuomonės skiriasi. 
Daugumas pripažygta, kad gat
ves taisyti reikia, tik jie nori 
palūkėti bent porą metų —iki 
praeis visi didieji rinkimai; ta
da esą matysis kokie laikai bus 
ir ką bus galima daryti. Nuo
dugniam pasitarimui yra šau
kiamas viešas susirinkimas 
penktadieny, vas. 25 d., bažny
tinėj svet. Visi namų savinin
kai bukite, nes tai visų reika
las.

šiandie vakare, McKinley 
parko svetainėj, 39 gt. ir \Ves- 
tern Avė., įvyks Tėvynės Re
daktoriaus ir SLA. generalinio 
organizatoriaus S. E. Vitaičio 
iš New Yorko, prakalbos labai 
kiekvienam iš musų svarbiais 
klausimais savyšalpos ir jau
nuolių organizavimo. Tai bus 
vienatinės p. Vitaičio prakal
bos Brighton Parke. Jas rengia 
SLA. 134 moterų kuopa. -

Visi kviečiami atsilankyti pa
siklausyti šių svarbių prakal
bų.—Narė.

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabarc* 

Vainikams
3316 So. Halsted St„ Chicago

Ar jus žinote, kad
Originalis lošimas kortomis yra 

nežinomas, bet žinoma, kad Euro
poje 1350 metais jau buvo lošiama. 
Bet spėjama, kad Arabai lošė kor
tomis daug anksčiau. Yra apskai
toma, kad virš šešiolikos milionų 
pakeliu išleidžiama j metus Jungti
nėse Valstijose. Ar jus .žinote, kad 
rūkytojai, kurie žino Helmanis, nie
kuomet nemaino j paprastus ciga- 
retus. Ir taip yra jau per 20 metų.

Roselarid
šiandie paskaita

šiandie vakare, Aušras 
bariuose, 10900 Michigan Avė., 
įvyks antra Draugijų Sąryšio 
paskaita. Skaitys inž. K. Au- 
gustinavičius, temoj: “Stebuk
lai mokslo šviesoje”. Tai labai 
svarbi paskaita: kaip mokslas

kam-

KELIONE Iš LIETUVOS | 
KANADĄ

Dabar patogus laikas atsitraukti 
savo gimines ir pažystamus i Ka
nadą, pavyzdžiui, iš Lietuvos, Len
kijos, Latvijos, Husijos, Argentinos, 
Brazilijos, Uragavus, Meksikos bei 
Kubos, jei tik keleiviai yra tikrai 
sveiki ir moka rašyti ir skaityti 
nors vienoj kalboj. Atkvietimas yra 
garantuojamas. Jūsų keleiviai bus 
užganėdinti musų patarnavimu. No
rintieji sužinoti r platesnių žinių, 
kreipkitės asmeniškai arba laiš
kais. suteiksiu pilnas informacijas 
kiekvienam.

JOE ČEKANAUSKAS
112 Bedwood avė., \Vinnipeg, 

CANADA.

šeštadienio vakare, vas. 26
d., Liuosybės svet., bus pasku- žiuri į visokius stebuklus, ką 
tinis šį sezoną maskaradas, apie juos sako ir kaip juos aiš-

Z
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■■liūnų, lčia ptisMftvdiunmm jų surengusis sj paminėjimą, atli- Rengįą jį Di-ste Lietuvos Ka-^kina. Visi esate kviečiami j šią 
mokytojo, Juozo Grušo— visą'ko .didelį ddrbą. [reivių. Visi gali dalyvauti,1 paskaitą. Įžanga nemokama,
tai sudėjus į daiktą padaro' — Reporteris Pupa..kaip kam parankiau, r- pavie-' —Reporteris.

Tel. I^afavette 4223
Plumbing. Hcating 

K H'nn Hotuvi*. lietuviam* visado* 
patarnauju kunvcrinusiai

M. Yuška,
322R W *l«tb Stic. I. ( hicAfo, UI.

1
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Tarp Chicagos
Lietuvių

“Birutės" Jubiliejaus 
žurnalas

(ierb. M. Petrauskas 
rašyti

pasižada

mėnesySekančio balandžio 
“Birutė’’ išleis gražų 
ta žurnalų paminėjimui savo 21) 
metų jubiliejinės šventės, kuri 
bus apvaikščiojama Lietuvių 
Auditorijoj. Žurnalas bus dau- 
pirusiai pašvęstas apibudinimui 
“Birutės” istorijos, kurią vaiz-

komp. Petrauskas, "Bi- 
kurejas, rašo žurnalo 
i: “Malonu man, kad 

< u oš i r-
džiaugiuos. Tikrai 
parašyti apie “Bi- 
laiko sloka ir ra-

atsimena mane.
tižiai tuomi

rute, 
š\inų tunu daug.

Geih M. Petrauskas dabar 
via laba’ užimtas rengimu sa- 
\o koncertų, kuriuos duoda vi- 
sr,s3 d’desuėse lietuvių koloni
joje. Mat, šįmet ir “Birutės” 
tėvui-Įkurėjui sukanka 20 metų 
juLiiiejus, kaip gerbiamas muzi
kus oradčio kultūros darbą

p. Petrauskas ir į 
Birut iečiai, žinoma, 

bus pirmieji sutikti ir pagerbti 
“Birutės0 įkūrėją. Girdima, 
kad gerb. Petrauskas dalyvaus 
ir “Birutės” jubiliejinių iškilmių 
apvaikščiojime. Valdyba tuo se
nai jau rppinasi.

—“Birutės’’ Auklėtinė.

Bridgeportas
Pastebėjau “Naujienose”, kad 

nedėlioj, vasario 27 
ma Dr. A. L- Davidonio paskai-
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Announcements
Pranešimai

Personai
Asmenų Ieško

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

DEL KELIAVIMO LIETUVON
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 pa«- 
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 ju ų 
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

PAlEšKAU apsivedimui merginos 
arba našlės tarp 29 ir 39 metų am
žiaus; aš esu vaikinas 39 metų, amat- 
ninkas; nevartoju svaigalų, vedu do
rų ir teisingą gyvenimą; mylinčios ge
rų gyvenimą, atsišaukit laišku. Aš 
duosiu atsakymą kiekvienai. 3210 So. 
Halsted St., Bos 207, Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

ATYDA sales numagcrianis. Mes 
garantuojame sales managerlams 
pilną arba dalį laiko darbą. Atsi
suku ir pasikalbėkit su Mr. Clemens 

SHEKLETON BROS.
Subdividers and developers 

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

Business Chances

n

Svarbi ir pamokinanti lekcija 
“Alkoholis kaino maistas, vaisias 
nuodas” — tokioje temoje skai-

dėlioj. vasario 27, Lietuvių Audi
torijoj, (mažojoj svetainėj), 3133 S. 
Ilnlsted st. Pradžia lygiui 10:30 v. 
r* to. Žmonės dabar labai tankiai 
vartoja munšuinų, kuriame randa
si šiek tiek alkoholio. Bet k:*s yra 
alkoholis — i 
Šioje lekcijoje 
plačiai * 
visus ir ,
ti šią pamokinančią lekcija.

Gyvenimo Draugai.
art St. Pil

kos atsisveikinimo vaidinimui, 27 va
sario, Goodman teatre, bilietui 
ma gauti: 
“NAUJIENŲ” OFISE

1739 So. Halsted St.
UNIVERSAL STATE BANKE

3252 So.. Halsted St.
“DRAUGO” REDAKCIJOJ 

2334 So. Oakley Avė.
“AUŠROS” KNYGYNE, Bridgeporte 

3210 So. Halsted St. 
STULPINO OFISE 

3311 So. Halsted St.

ne visiems žinoma.
Dr. A. L. Davidonis 

apie tui aiškins. Kviečiame 
visas atsilankyti ir išgirs-

“AUŠROS .SUNŲ’

gali-

Dr-ja Lietuvos Ūkininkas rengia 
20 metinius šokius ir balių su prog- 

I ramu ned. vasario 27, Meldažio sve
tainėj. Dykai įstojimas prisirašant 

yra rengia- į draugiją ant šio baliaus. Jaunimas 
•raudokitės proga. Priimama abiejų 
lyčių. —Valdyba.

vaistas ir nuodas”. Tema žin
geidi ir pamokinanti. Prelegen
tas irgi gerai žinomas. Aš Dr. |i>irt. 
Davidcnį tsu girdėjęs pirmiau j 
skaitant lekciją. Prisipažinsiu.

pamokinan-kad jo lekcijos yra 
cios. ’l'odel nei šios 
praleisiu.

Kiti lietuviai ir

Hridgeportas. — Pirmos SLA 783 
jaunuolių kuopos prakalbos bus 
sekmadieny, vas. 27

, Lietuvių Auditorijoj. Kalbės 
y generalinis organizatorius S. 
Vitaitis. Bus ir didelis nmzikalis 

programas, kurį išpildys Jaunuolių 
Orkestras; dainuos F. Jakavičius. 
\'i«i kviečiami atsilankyti. |žanga

ix>

• P I.SI M v Kilimu

lekcijos ne-'dykai. Valdyba.

lietuvaitės, 
kuriems apšvietimas rupi, turė
tų pasinaudoti iš tų rengiamų

Jonija, tai ištikro turi gerą pro
gą. Iš kitų kolonijų irgi lengva 
pasiekti Lietuvių Auditoriją. 

. —r.

Cicero, III. — SLa 194 kp. ren
gia teatrą, koncertą ir šokius ne- 
(lėlioj, 27 <1. vasario, Liet. IJuosy- 
bės svet., 14 Si. ir 49 Ct., Cicero, 
III. Programas prasidės 7 vai. vaka
re. Bus perstatyta labai juokinga 
komedija “Vienas iš musų turi ap
sivesti.” 'I'aipgi .programe dalyvau
ja broliai Kiškunai armonistai. Vie
linis Lyros choras bus su naujom 

{dainom, Biežienė, čerienė, Dočkie- 
. nė, p-Jė G. šidiškiutė ir C. Ryneck. 
'Po programui bus šokiai prie ge
trus Balako orkestros. Kviečia visus 
, be skirtumo Komitetas.

Paskutinė Proga 
Pamatyti!

■‘AUSROS SŪNŪS"
S. Čiurlionienės 4 veiksmų 
x Patriotiškas veikalas

Sekmad., Vas. 27,1927
GOODMAN TEATRE

Kast Monroe St. 
ir Grant Parkas

Pradžia 8 vai. vak.

Bilietai $1.50, $1.00 ir 75c

Vaidinime dalyvauja:

St. Pilka, A. Vanagaitis, J. 
Kemėšis, Balsys, Vaitekū
nas, A. Micevičia, M. Dun
dulienė, P. Petravičiutė-Mil- 
ler, J. Gulbinienė.

Kviečia visus
Rengia BIRUTĖ.

REIKIA lietuvių vyrų, gerai at
rodančių atlankyti lietuvių šeimy
nas. Real estate patyrimas pagei
daujamas, bet ne būtinai reikalin
gas. Suteiksime jums pilną kopera- 
ciją, garsinsime ju ; laikraštyje Nau
jienose kasdien, l'ikrai gera proga 
kiekvienam. Galima matyt nuo

Matykit Mr. Collins, 
Room 503

32 \V. \Vashlngton St.

10

REIKALINGAS naktinis kukorlus 
ir veiteris. 3103 S. Halsted st.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PRIIMSIU $100 už.savo moder
niški) grojiklf pianą, su benčiumi ir 
100 rolerių, išmokėjimais, arba mai
nysiu į fonografų arba radio. Ma- 
tykit savininkų šiandien, 2332 \V. 
Madison St. 1 fl.

Roseland. — Vasario 25 d., 7:30 
vai. vakare. Aušros kambariuose, 
10900 So. Michigan Avė. įvyks Drau
gijų Sąryšio, kuris palaiko Aušros 
knygyną, antros prelekcijos temoje: 
“Stebuklai mokslo šviesoje”. Skaitys 
inžinierius K. Augustinavičius. Atsi
lankykite j prelekciją, sužinosite daug 
dalykų apie stebuklus. įžanga veltui.

Kviečia Komisija

L. S. S. V|H Rajono nepaprasta kon
ferencija įvyks sekmadieny, vas. 27 d., 
11 vai. ryte, Naujienų name. Visi de
legatai prašomi būti laiku — yra 
svarbių reikalų.

— Valdyba

Brighton Park. — ‘ Tėvynės” Re
daktorius ir SLA. generalinio organi
zatoriaus S. E. Vitaičio iš New Yorko 
prakalbos bus penktadieny, vas. 25 d., 
8 v. v., McKinley parko svet., 39th 
ir Westem Avė. Visi kviečiami atsi
lankyti ir atsivesti draugus pasiklau
syti svečio prakalbos.

— SI.A. 134 moterų kp.

Pranešimas Brighton P*rko 
Lietuvinmg

Pranešu visiems Brighton Parko 
lietuviams, kad aš aprūpinu Šitos 
apielinkės lietuvius “Naujienoms” 
kasdie anksti, išryto, pertat, kurie 
norite rauti “Naujienas” kasdie ryt
mečiais per išnešiotoją, malonėkite 
duoti man žinia žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4500 South 
Talman Avė., Tel. Prospect 1887.

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU pusbrolių Adomo ir An
tano Jaku. i§ Sviraičių kaimo, Tryš
kiu valsčiaus, Šiaulių apskričio. Gir
dėjau, kad gyvena kur tai apie 
Boston, Mass. Turiu svarbų reika
lą dėl palikto turto Lietuvoj. Ma
lonėkit atsišaukti; jei kas žinote, 
bukite malonus pranešti. JonaS\ Ja
kas, 825 W. 123 st., \Vest Pullthan, 
III.

J IEŠKAU savo žmonos Antosės 
Žansitienės, po tėvais šimkaitė. Ji bu
vo atvažiavusi iš Lietuvos 1925, ir 
pragyveno su manim 3 mėnesius, pra
sišalino nuo manęs vasario 9, 1926. Tu
riu svarbu reikalą, bet nežinau kur ji 
gyvena. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote jos adresą, meldžiu pranešti, 
gausit gerą atlyginimą. J. Žansitis, 
4456 So. Hermitage Avė., Chicago, III. 
Tel. Yards 5159.

PARDAVIMUI grojiklis pianas 
taip kaip naujas, už $85, pridėsiu 
75 ratelius ir benčių, $25 cash, ki
lus į 5 mėnesius. 6512 S. Halsted st.

Už. $850 grojiklis pianas, kaip nau
jas, benčius ir joleliai už $79.

6136 So. Halsted St.

GROJIKUS pianus greitam par
davimui už $50 cash. Atsišaukit bi- 
ie kada 851 Milvvaukee avė.

For Rent
STORAS rendon, šiltu vandeniu šil

domas, geroj vietoj, lietuvių apgyven
to]. 4934 W. 15th St., Cicero, 111.

DR.

Ofisas rendon su elektros 
s:> įvedimais; gražus, .šviesus 
šildomas kambarys, kampas 
ir AMesian avė. Renda $35 į

ir 
ir 
59

ga- 
ap- 
St.

mėne
sį. Kreipkitės K. J. Maeke and Co., 
2436 \V. 59 St. Tel. Prospect 3140.

RENDON 7 kambarių road house, 
su rakandais ir vištų farma, South
Lincoln 2588.

Furnished Rooms

PASIRENDAVOJA frontinis dide
lis, šviesus kambarys vienam ar 
dviem vaikinam. 5334 S. \Vood si.

RUIMAS rendai, vyrui su valgiu 
irba be valgio. 3310 SVallace str. 
j lubos frontas.

REIKALINGAS ruimas Brid- 
geperto apielinkūj, merginai, 
prie švarių žmonių. Kas turite 
kambarį, praneškite greitai.

3210 S. Halsted st.
Box 208.

Situation Wanted
Darbo Ieško

ESU karpenteris, noriu gaut darbą 
pas lietuvius namų savininkus. Tai
sau senus 
garadžius. 
pigiai — 
Klauskit

Tai- 
namus, Storus, budavoju 

Darbą atlieku greitai ir 
Chicagoj ir apielinkėse.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Bo.v878

ESU patyręs per 1 metus bu
feris, moku lietuvių ir anglų 
kalbas.

NAUJ1ENOS 
1739 So. Halsted St.

Box 878

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKIA tuojau 200 šeimynų iš 
Chicagos, nukraustyti į McCorinack 
savastis, yra nauja dirbtuvė, gali 
samdyti 15,000 vyrų ir moterų.

Rašykit
1739 S. Halsted si., Chicago, III. 

Box 879

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA 7 moterų dėl sortavimo 
skudurų. M. Lynn, 1820 \V. 14 St.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Tel. Canal 1678. 2342 South 
Leavitt St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS blaivas vyras dirb
ti ant fanuos; darbas daugiausiai 
apie namus; geistina, kad mokėtų 
milšti karves.

Kreipkitės:
Julius Dambrauskas

Box 132
WILL0W SPRINGS, ILL.

TUB1U parduoti savo $750 ver
tės grojiklj pianą, rolelius, benčių 
ir kabinet už $120. Įmokėti $25 
cash, kitus po $8 i menesį.

Mrs. Pallasch
'Tel. Brų^s'vit'k 3931

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDUODU front room setų, 
nevartotas. Mokėjau $150, parduo
siu už $65. Bučernė, 3337 S. Auburn 
avė. Boulevard 1737.

4 RUIMU rakandai pardavimui ir 
ruimus galima renduoti. Labai švie
sus. 3312 S. Union avė.

Autoroobiles
KARAI pardUDdflml savininkams, 

ant komiso pamatų, visų išdirbysčių, 
veikit greit, 3106 Montrose Avė., Tel. 
Irving 2334, visuomet atdara.

$10 jmokėti ir po $10 j savaitę nu
sipirksite vieną iš 25 vartotų karų. 
3106 Montrose Avė., Phone Irving 
2334, visuomet atdara.

PARDUOSIU arba mainysiu 
automobilių į biznį. Kas turi 
mą arba lotus, pašifukit 

Boulevard G170

Business Chances
Pardavimui Bizniai

na-

EXTRA! Pardavimui bučernė ir 
grosernė, arba mainysiu į cottage 
arba lotų, šaukit tel. Boulevard 
0668.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Cash biznis. Gera proga norin
čiam padaryti pinigų.

•2837 W. 39th Street

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI pigiai arba priim

siu į partnerius vyrų arbą moterį, 
nes vienam persunkti. Biznis ge
ras, per daug metų išdirbtas. Pra
šome užeiti per pietus ir persitik
rinti. Atsiliepkit greitai. LUNCH 
ROOM, 669 W. 14 St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė su geriausios mados įtaisymais, 
yra ledų mašina ir mėsai malamos 
mašinos, biznis išdirbtas per 25 
metus, yra pirmos klesos padėjime, 
Imrsiduoda cash už pusę prekės 
liek yra verta. Priežastis — aplei

dimas miesto. A. Kegovicz, 8718 
Cammercial avė., So. Chicago, III.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su namu ar be namo, arba mainysiu 
ant mažo namo. ♦

4605 So. Paulina St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
įplaukų $800.00 j savaitę. Parduosiu 
pigiai. Naujienos, 1739 So. Halsted St. 
Box 877.

PARDAVIMUI grosernė ir ken
džių krautuvė, pigiai. 1435 South 
Sangamon st.

PARDAVIMUI barbernė, bal
ti krėslai, 3 veidrodžiai, 72x48 
colių, cash registeris, elektrinis 
clipper’is, vandens heater’is, 
prausyklč ir kiti dalykai, $450. 
744 Bunker St., netoli Halsted 
ir Roosevelt.

Pardavimui Bizniai
PARDAVIMUI 3-jų kėdžių Barber 

Shop. Išvažiuoju j Lietuvą. Gera vie
ta patyrusiam barberiui.

755 W. 35th Street

PARDAVIMUI bučernė su lednu- 
ne„ Iroku, yra šildomi gyvenimui 
kambariai ir garažas, biznio apie 
$1200 j savaitę. Greitam pirkėjui 
bargenas. Atsišaukit po 2 vai. po 
pietų.

1750 W. 63rd St.

PARDAVIMUI cigarų, kendžių, 
groserio kruutuvė, sykiu ir rakan
dai. Priežastį pardavimo patirsi! ant 
vietos. 3551 S. Halsted si. 'tel. Bou
levard 7075.

PARDAVIMUI grosernė, yra sal
dainių, cigarų, nesvaiginamų gėri
mų, mokyklos reikmenų. Priežastis 
— apleidžiu (Jiicagą. 1508 S. VVood 
St.

PARDAVIMUI grosernė, cigarų, 
tabako, kendžių, rūkytos mėsos ii’ 
mokyklos reikmenų. Parduosiu pi
giai.' 732 W. 19 St.

DIDELIS bargenas. Pardavimui 
pool ruimis. Pardavimo priežastis 
— savininkas turi du bizniu. 2110 
So. Halsted str.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
no. Parduodu, nes cinu į kitą biz
nį. 1550 S. Maishfiold avė. Boule
vard 7452,

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Tai yra vienas iš seniausių 
biznių šioj apielinkėj. Parduosim 
arba mainysirn. Galima visą arba 
pu>y pirkti. Biznio daroma nuo *80 
iki $100. Kas pirmesnis, tas laimės.

1967 Canalport avė.
Roosevčlt 4395

PARDAVIMU^ cigarų krautuvėlė 
su ar be namo. Ilgas lysas. M. Plo
nis, 1622 S. Halsted st.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, tirštai apgyventoj apie
linkėj. Geras pelnas. Išvažiuoja
me Lietuvon. Norime greitu lai
ku parduot.

2813 W. 38th st.

Exchange—Mainai
kambarius namą vertą $7,000.00 ant 
kambarius namą vertą $7,000.02 ant 
farmos netoliaus 100 mylhi nuo Chi
cagos. Turi būt gera žemė.

K. RIPSKLS
4050 Šo. Artesian Avė.

Tel. Canal 6698

Real Estate For Sale 
Namai-Žemč Pardavimui

NETOLI Marąuette Parko, 71 ir 
\Vc.stern avė. $1000 įmokėti, kitus 
kaip rendą, 5—6 kambarių bunga- 
low, garu šildoma, netoli lietuvių 
bažnyčios, netoli grosernės, buČer- 
nės ir aptiekos, paniatykit Elder & 
Co., 914 W. 69 St. Phone Went- 
worth 2126.

PROGA, ne istorija, neatsikartoja 
ir neatsikartos pati per save, neap- 
sižiurėjus, proga pražus. Aš turiu 
naują mūrinį bungnlovv į Marųuette 
Mano:*, geriausioj rezidencijų sek-, 
cijoj N. W. Side, karštu vandeniu 
šildoma, 2 karų garažas, gera tran- 
sportacija, netoli parko, cementuo
ta elė, išmokėjimais. Savininkas ir 
statytojas, Republic 4163.

PIGIAI. Pardavimui du gražus apart- 
mentai, parankioje vietoje, po 7 kam
barius, kieto medžio grindys, yra 
elektros šviesa, rendos $37 kiekvie
nas. Tel. Boulevard. 6742.

$1000 ŽEMIAU KAINOS
1625 So. 49th Ct., Cicero, netoli 

Douglas Park elevatorio, gražus 2 
flatų namas, 6-7 kambarių, mūrinis, 
2 karų garažas, viskas išrenduota. 
Pasimatykit su

M R. L SHVEGZDA
1631 So. 49th Ct.

NAUJAS mūrinis namas, 50x80, 2 
augštų krautuvės, 8 pėdų skiepas, 
elevatorius, 2 karų mūrinis garažas, 
garu šildomas, loto frontas prie 2 
gatvių, prie Archer netoli Kedzie Avė. 
ši vieta yra gera bile kokiam bizniui, 
yra gera ateitis, su $20,000 galit pra
dėti veikti.

2703 W. 47th Street 
Tel. Lafayette 4607

PARDAVIMUI 6 kambarių naujas 
mūrinis bungalovv, ką tik užbaigtas, 
naujos mados kieto medžio trlmas, 
taipgi 4 flatų medinis namas, cemen
tiniu pamatu, netoli 59th St., Mar
ųuette Manor. Agentai nepageidauja
mi. Savininkas 5846 So. Washtenaw 
Avė., Tel. Hemlock 7198.

PARDUODU tūkstantį pigiau> 
4 kambarių frame, su beizmen- 
tu, viskas šios mados. Randasi 
ant 2308 W. 50th PI. Savinin
kas gyvena 2512 W. 69th St. 
Važiuoju Lietuvon; parduodu 
greit. Visados namie.

I. PATOMSIS

Real Estate For Sale
Namabžemč Pardavimui

DIDŽIAUSIA PROGA

Kurie norite pirkti namą pi
giai arba turite ką ant išmainy
mo. čia yra bargenai: 6 flatų 
muro namas gražioj apielinkėj, 
šviesus iš visų pusių; 5 karų 
garažius. Galima pirkti su ma
žu įmok ėjimu.

2 flatų naujas muro namas, 
po 6 kambarius, karštu vande
niu apšildomas, gražioj apielin
kėj $2,500 įmokėt.

BABGENAS: 2 flatų muro 
naujas namas, po 5 kambarius, 
su 2 boileriais, karštu vande
niu apšildomas, 3 karų gara
žius. Kaina $12,500 ant išmo
kėjimo.

5 kambarių cotage Brighton 
Parke $500 įmokėt, likusius 
ant lengvų išmokėjimų.

ANT išrendavojimo 35 akrų 
farma Lemont, III. 25 mylios 
iš Chicagos. Turėdami reikalą 
kreipkitės pas

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St.

Phone Blvd. 4899

PARDAVIMUI namas, yra vieta 
dėl krautuvės ir 6 kambarių flatas. 
Gera vieta, parduodu, nes išvažiuoju 
į Europą. Prieš teatrą.

1522 So. Crawford Avė.

PARDAVIMUI. Iš priežasties mir
ties vyro turiu greitai parduoti sa
vo 2 flatų po 6 kambarius naują namą. Agentai pageidaujami. 6736 S. 
Campbell avė. 1 lubos.

6 DIDELI kambariai ir miegoji
mui porčius, naujas mūrinis bunga- 
low, karštu vandeniu šildomas, vė
liausios mados plumbingas ir elekt
ros rikčeniai, aržuolinės grindys, ar- 
žuolu baigtas, su grindimis viškai, 
didelis skiepas, 30 pėdų lotas. Atda
ras dėl apžiūrėjimo kasdien ir ne- 
dėlioj. Nepraleiskit progos nepama
tę.

SAVININKAS, 
7141 So. Campbell avė.

PARDAVIMUI medinis namas, 5 
ruimai viršuj, 2 ruimai apačioj, 
furnasu šildomas, visi naujos ma
dos įtaisymai. Parduosiu labai pi
giai, svarbi priežastis.

Kreipkitės:
4 7230 S. Talman avė. 

Tel. Republic 8935
1 - - - . _ - T

PARDAVIMUI bizniavas medinis 
namas, 5110 S. Halsted st. už $9300, 
cash $2200. Rendos neša $104. Sa
vininką galima matyti

3312 S. Emerald avė. 
Pirmos lubos

PARDAVIMUI biznio kam
pas, du lotai, 58x125 ant f>9th 
street ir Rockwell st. Kaina 
$11,000.

Nepraleiskite progos.
ROZENSKĮ-LEMONT & CO. 

6312 S. Westem avė, 
Prospect 2102

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

$500 turėdami galit pirkti 40 ak
rų formą prie cementinio kelio, 3^ 
mylios nuo miesto, geri budinkai, 
sodnas, 30 akrų juodžemio, kaina 
$1320, kitus po $100 į metus, 80 ak
rų prie svarbaus kelio, 5 mylios 
nuo miesto. Ir kitų gerų farnių lie
tuvių kolonijoj. Walkor Pannelee, 
Ludington, Mich.

40 FARM V ir aereage ant 
pardavimo,x didžiausi bargenai 
nuo $165 už akrą iki $250, vi
sokių kainų, tinkamų dėl sum- 
mer resort, soft drinks ir sub- 
divizinų. šitos farmos randasi 
Cook, Du Page ir Will Coun- 
ties, ne toliau kaip 30 mylių 
nuo Chicagos.

Atsišaukit į
“Naujienas”

1739 S. Halsted st. 
Chicago, III.

Kreipkitės apie 11 vai. 
ryto.

PARDAVIMUI namas ir lotas 
60y 200 pėdu. Galima padaryti dar
žą. Pigiai už cash. Tel. Prospect 
3725. 5946 S. KoJmar avė.

• Financial
________Finansai-Paskoloa________

SIMANO DAUKANTO Skoli
nimo ir Budavojimo Draugija 
fSpulka) skolina pinigus ant 
lengvų išlygų.

Ben. Kazanau.tkao, Ra&t.

2247 W. 23rd Place,
CHICAGO, ILL.

Canal 3968

Financial
* Finanaai-Pągkolog

2-RI MORGIČIAI
’ 3-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną
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 SI., Chicago

BE NUOŠIMČIŲ
Duodame paskolas nuo $100 iki $300 
ant notų. Pinigus išmokame j 12 
valandų. Vienatinis ofisas šiaur-va- 
karinej dalyj miesto, kuris teikia pa
skolas tokiomis sąlygomis. Pasinau- 

dokit iš tos progos.
INDUSTRIAL LOAN 

SERVICE 
1726 W. Chicago Avė. 

kampas Hermitage Avė.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

Miscellaneous

ELECTRię KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452
■ ■ .... ■ 1 ' - - '

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—87(10

Chicago

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130.
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

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

Taisau Senus Namus 
Įvedu Namų Apšildymą 
Statau Naujus Namus

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kur} kar^enterystės darbą greit ir 
inkamai. 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

KRAUTUVIŲ FIKČERIA1
Grosemių, Bučer- 

• nių, Delikatessen,
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu- 
sų specialumas. Ge- 

<T ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

Educational
_______________ Mokyklos

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

International Barber College 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wclls si.


