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Nauji masiniai socialdemo- 522SSka 
kratų areštai Rusijoj

vakarą išgirsite šią Lakštingalę čiulbant 
ulbant Lietuviu Auditorijoj

Trockis piktai atakuoja f-
Angliją

68 angliakasiai žuvo kasyklų 
nelaimėse Anglijoj

Nauji masiniai areštai į Trockis aštriai atakuoja 
socialistą Rusijoj Dirt. Britaniją

Vėl suimta ir į žiauriausias Solo- 
vecko salas danginama dau
giau kaip šimtas politinių.

Kaltina anglus, kad jie organi
zavę žiaurias* kiniečių egze
kucijas šanhajuje.

BERL1NAS, kovo 1. — Iš 
Rusijos gauta žinių apie naujus 
masinius areštus socialistų so- 

Pasak tų pranešimų 
areštuotų 
išsiųsta į 
salas žie-

vietijoj.

lx>lševikų priešininkų 
žiauriąsias Soiovecko 
mių Baltosiose jūrėse, nežiūrint, 
kad sovietų valdžia buvo priža-i 
dėjusi Solovecko salų nebevar
toti daugiau kaip politinių kali
nių trėmimo vieta.

Iš 102 naujų politinių imti
nių devynios dešimtys yra so
cialdemokratai, o dvylika anar
chistai. Šešios dešimtys jų bu
vo areštuota tik dėl to, kad jie 
priklausė socialistų’ internacio- 
palo rusų skyriui.

Iš devynių dešimčių areštuo
tų socialdemokratų trisdešims 
yra gruzinai, penki armėnai, o 
visi kiti—rusai.

Kolčako generolas pa
smerktas sušaudyti

(buvęsSVERDLOVSKAS 
E kateri n burga s), kovo 
nerolas Fiodor Volkov, 
vieno admirolo Kolčako regi- 
mentų vadas, šiandie buvo pa
smerktas sušaudyti. Jis buvo 
kaltinamas dėl beprotiškų žiau
rumų su raudonosios armijos 
žmonėmis ir jų rėmėjais 1918 
metais.

Teisme buvę parodyta, kad 
viename kasyklų šuliny buvę 
rasta trys šimtai jo paskerstų 
ir sumestų žmonių lavonų. Gen. 
Volkov yra 74 metų amžiaus.

IŠVOGĖ $125,000 BRILIANTŲ

MIAMI, Fla., kovo 
vietos Sutton and 
brangmenų sankrovos

(ribsoil

naktį, sudraskę seifą, išsigabe
no graznų vertės arti 125,000 
doleriu.

KONTESTAS 
“NAUJIENŲ”

Meksikos sąmokslininką 
vadas nubaustas

Sovietai užgynė nuomoti 
. butus buržujams

kurios buvo vandens 
prigėrė šešiolika ang-

CWM, Wales,
L Marine kasyklose anksti 
šį .ylą atsiliko smarki eksplio- 

Jzija, dėl kurios penkios dešim
tys du angliakasiai buvo už- 
bei Ii urvuose ir manoma, kad 
visi jie yra žuvę. Iki pavakario 
buvo surasti dvidešimt du už
imi ti darbininkai, apie /likimą 
kitę trijų dešimčių nieko neži- 

I nor a.
I’kspliozijos metu kasyklose 

dirbu 135 angliakasiai, kurių 
astuonios dešimtys biivb gyvi 
i.šgi benti laukan iš kasyklų.

16 angliakasių prigėrė
NO'! IINGILAM, Anglija, ko

vo 1. — Bilsthrope anglies ka
syklose, 
užli; tos, 
liakasių.

Gen. Estraad, organizavęs J. V. 
teritorijoj armiją prieš Mek
siką, su savo štabu eina ka
lėti ,/ i
LOS ANGELES? Gal., kovo 

1.—Buvęs Meksikos generolas 
Enriųue Estrada tapo teismo 
nubaustas dvidešimtį vienu mė
nesiu federalinio kalėjimo 
Leavenwortbe, Kans., ir pasi- 
mokėti lu,(K)0 dolerių pabaudos.

Estrada buvo suimtas kaipo 
Meksikos sąmokslininkų vadas, 
organizavęs Jungtinių Valstijų 
teritirijoj armiją, kuri turėjo 
Įsiveržti Į Meksiką ir pradėt ten 
revoliuciją prieš dabartinę 
krašto valdžią. Jis tatai buvo

MASKVA, kovo I. - Mask
vos sovietas- užgynė nuomoti 
namus ir gyvenamus Lutus pri
vatiniams biznieriams ir buvu
siems buržujams, arba atnau
jinti jiems nuomos kontraktus, 
kai seni pasibaigs.

Padaryta tat tuo tikslu, kad 
privertus privatinius turtinges
nius žmones statydinti daugiau 
naujų namų. Sovietas tikis, 
kad tuo budu bus galima at
piginti gyvenamų butų nuomos 
kainos, kurios delei namų sto
kos labai pabrango.

Baisus Turką tribunolas

MASKVA, kovo 1. —Leonas 
Trockis, pirmykštis sovietų ka
ro komisaras, kurs per pasta
rus kelis mėnesius buvo visai 
pasitraukęs iš aktingos politi
kos, vakar viename mitinge lai
kė kalbą, kurioj jis aitriai ata
kavo Angliją. Tbockis pasakė, 

Ikad Britų užsienio ministerisĮ 
Chamberlain ir jo partija su
organizavę žiaunas kiniečių eg
zekucijas šanhajuje, kur pen
kiasdešimt streikininkų vadų 
buvę paskersta. “Mes norėtu
me tuos svetimus egzekueinin- 
kus paskandinti ir pasiųsti ju<r. 
į pragarą,” pareišė Trockis.

Kalbėdamas dėl Britų protes
to prieš sovietų propagandą, 
Trockis griežtai pareiškė, kad 
jokia Britų nota nesulaikysianti i 
sovietų Rusijos nuo teikimo pa
galbos Kinams. Siųsdama‘sa
vo notą Anglija turėjus tikslo 
nukreipti sovietų dėmesį nuo 
Kinijos tuo tarpu kai pati An
glija didinanti ten savo inter
venciją.

Prieš tai Trockis dar pasa
kęs, kad Europa sparčiai ei
nanti prie savo visiško ekono
minio susmukimo, tuo tarpu 

ės Valstijos nuola 
tos kylančios. Negalimas esąs 
stebuklas, kad Europa paimtų 
viršų ant Jungtinių Valstijų.

Kalba apie Anglijos Rusi

LONDONAS, kovo 1.— Dien
raštis Sketch sako, kad de! 
Maskvos atsakymo į Britų pro
testą prieš komunistinę propa
gandą labai galį būt. kad įvyk
sianti Anglų Rusų konferenci
ja-

Laikraštis nurodo, kad sovie
tų valdžia savo notoj duodanti 
suprasti, jogei Maskva norėtų 
kalbėti dėl Rusų Britų santy
kių, ir sako, kad Anglija vei-1 
kiaušiai sutiktų, jei aiškiai bu 
tų pakviesta konferencijom

Meksika gavus iš J> V. 
svarbia notą

MEKSIKOS MIESTAS,
1. Meksikos užsienio depar
tamentas gavo iš Jungtinių Val
stijų valdžios nepaprastai svar
bią notą, kurios pobūdis teėiau 
’ar nesakomas.

Sustiprino J. V. ambasa
dos Paryžiui sargybą

Stalino dienos esą 
suskaitytos

Sergąs vidurių vėžiu; vokiečių 
chirurgai atsisaką daryti ope
raciją.

RYGA, kovo L » Iš Mask
vos praneša, kad sovietų galva 
Stalinas pavojingai sergąs vi
durių vėžiu. Maskvon pakvies
ta iš Vokietijos specialistai chi
rurgai. Jie saką, kad 
dienos esą suskaitytos, 
sakę daryti operaciją.

Maskvos laikraščiai 
apie Stalino ligą nerašo.

Stalino 
ir atsi-

nieko

ALT. KAMILIJA JOZEVSKAITĖ, K' orąturo sjprano, kuri 
“Birutes” rupesniu šiandie 8 vai. vakr.’.o duos koncertą Cbi- 
eages Lietuvių Auditorijoj. P-lč Juze/skaitė yra pirmos eilės 
ar istė, reta dainininkė, tad jos žavejamo dainavimo tegu nė 
\i nes neprak idžia progos pasiklausyti.

kaltinamaas dėl laužymo Jungt- 
tinių Valstijų neitralumo. Es
trada su buriu savo “armijos” 
buvo federalinės vyriausybės 
areštuotas praeitų metų rug
pjūčio mėnesį netoli nuo San 
Diego, Kalifornijoj, kur taip
jau buvo suimta daug jų su
sipirktos amunicijos, ginklų ii 
kitokių kariavimo priemonių, 
tarp jų keletą aeroplanų ir šar
vuotu motociiiHĮ vežimu.

Dvylika Estrados štabo na
rių nuteista kiekvienas metams

panaikinamas
_____________ _ •

KONSTANTINOPOLIS!, kovo 
1.— Baisusis Turkų nepriklau
somybės tribunolas, kuris yra 
šimtus žmonių pasmerkęs nu
žudyt, bus tuojau panaikintas. 
Valdžia pareiškia, kad teisėtu
mas ir, tvarka krašte dabar jau 
atsteigta, o todėl ir tribunolas 
savo uždavinius pabaigęs.

Nuo šio laiko visi politiniai 
ir kriminaliniai nusikaltimai

Britai praplėstą motery 
balsavimo toise

LONDONAS, kovo L - West- 
minster (iazette sakosi sužino
jus, kad ministerių kabinetas 
nutaręs įnešti parlamentan įs
tatymo projektą, kuriuo butų 
pripažinta balsavimo trise mo-k0V0 , . ii- n«Iterirns, sukakusioms 21 metus 

įamžinus. Dabar Anglijoj mote- 
i rys tik sukakusios 30 metus 
amžiaus turi teisės dalyvauti 
parlamento rinkimuose.

Įstatymą praplotus, kaip ka
binetas kad projektuoja, dar 
apie 5 milionai moterų Angli
joj Įgys balsavimo teisę.

Fordas trumpina darbo 
valandas geležinkely

T ► ■ *
DETROIT, Mich., kovo 1.

Vietoj valdžios reguliacijomis 
nustatytų maksimom šešiolikos 
valandų darbo dienos, automo
biliu fabrikininkas Henry Ford 
Įveda savo Delroit-Toledo and 
Ironton geležinkely maksimom 
dvyliką valandų.

Be to dar planuojama Įvesti 
nedaugiau kaip astuonių valan
dų darbo drena visiems geležin
kelio darbininkams ir tarnauto
jams.

kalėjimo ir pasimokėti nuo 
$l,0(M) iki $5,00(1 pabaudos, o 
šešiesdešimt keturi kiti jo ban
dos žmonės, kurie prisipažino 
kalti, gavo po šešis mėnesiui: 
kalėjimo.

20,000 geležinkeliečių 
reikalauja daugiau 

algos

NEW YORKAS, kovo L — 
20,000 New York Central ge
ležinkelio darbininkų ir tarnau
tojų pareikalavo 12*/ algos 
priedo, t. y. 6 centų valandai 
’augiau. Ginčą tarp geležinke
lių kompanijos ir darbininkų 
tardo J. Valst. arl.ilracijos ko
misija. \

Las paprastųjų teismų teisiami. 
Jei tečiau krašte vėl kiltų maiš
tų ir netvarkos, nepriklauso
mybės tribunolas galėsią^ būt 
greitai atsteigtas.

Pataria teisėjo Coopero 
bylą panaikinti

WA8IUNGT0NAS. kovo 1. - 
Atstovų buto teisminė komisija 
šiandie rekomendavo federalinio 
New Yorko šiaurinio distrikto 
teisėjo Franko Cbopcro bylą 
panaikinti.

Teisėjas Cooper, kaip kad jį 
kongresmanas La Guardia (N. 
Y.) kaltina, sąmoksle su New 
Yorko probibicijos vyriausybe 
laikęs neva slaptą smuklę, kur 
buvo pardavinėjami norintiems

Žvalgyba bijo nepalankių ko
munistų demonstracijų.

PARYŽIUS, kovo L — Pran
cūzų žvalgyba savo iniciatyva 
padidino policijos sargybą ties 
Jungtinių 
Paryžiuje.

Kadangi 
Įvyko čia

ambasada

pastaruoju laiku 
skaitmeningų mitin

gų protestui prieš pasmerkimą 
Massachusetts valstijoj dviejų 
radikalų darbininkų, italų •’Ni- 
cola Sueco ir Bartolomeo Van- 
zetli, mirties bausmei už taria
mai jų papildytą žmogžudybę, 
tai bijoma, kad komunistai ne
surengtų nepalankių Amerikai 
demonstracijų.

Lenkijoj kilęs monarchistą 
bruzdėjimas

Bl ’CIIAREŠTAS, Rumunija, 
kovo t. — Gauti čia iš Lodzės 
pranešimai sako, kad įlenki joj 
kilęs stiprus monarebistų bruz
dėjimas.

FARMERYS, NUŠOVĘS DU 
ASMENIU, PAMIŠĘS

kovo 1. — 
kurs

Atstovą butas priėmė 
degtinės įstatymą

AVIATORIUS KALTAS DEL 
UŽMUŠIMO DVIEJŲ VAIKŲ

I svaigieji gėlimai, bet paskui 
“kostumeriai” areštuojami, ga
benami į teisėjo Coopero teis
mą ir baudžiami. »

Medicinos reikalams degtinė 
leidžiama privatinėms fir
moms gaminti.

WASHINGTONAK kovo 1.
Atstovų butas šiandie 209 

balsais prieš 151 priėmė būdų 
ir priemonių komisijos bilių 
leisti privatinėms kompanijoms 
gaminti medicinos reikalams 
legtinę, federalinei vyriausy-

LOS ANGELES, Cal., kovo 1.
Aviatorius Carroll Crossan, 

kurs praeitą vasarą leisdama
sis žemėn su savo aeroplanu 
užmušė du vaikus, teismo pri- 
nažintas kaltas dėl žinogžudy- 
bės. Jam gresia kalėjimas 
vienų iki dešimt metų.

BANKAS UŽSIDARĖ

nuo garų

Filipinų cigarų ekspor
tas sumažėjo

MANILA, Filipinai, kovo 1. — 
Del cigarų dirbėjų streiko, ci- 

eksportas iš Filipinų su
mažėjo. Praeitais kalendoriaus 
metais į Jungtines Valstijas 
eksportuota viso 205 milionai 
cigarų, o tai yra 6 milionaia

ARCOLA, III., kovo 1. Už- mažiau ne kad užpraeitais me- 
sidarė vietos Arcola State bap- tais. Eksportuota taipjau 295,- 
kas. 200 dėžučių cigaretų.

OMAHA, Nebr.,
Farmerys John Marsh, 
prieš savaitę nušovė Anderso
no farmoj du asmenis, o tris 
sužeidė, gydytojų tapo pripa
žintas nebeišgydomu pamišėliu. 
Jis padedamas proto ligonių na
muose.

senatui. PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAI

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

I 1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iš kitų 
miestų

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Areštuoja streiko vadus 
Meksikoj

Italas de Pinedo skren
da j Argentiną MEKSIKOS MIESTAS, kovo 

1. Areštuota keletas Meksi
kos geležinkelių darbininkų 
streiko vadų, kaltinamų dėl 
kurstymo darbininkų smurto 
darbams. Sako, kad jie plana
vę ardyti geležinkelius ir nai
kinti geležinkelių turtą. Jie 
taipjau kurstę streikininkus a t- 
viran maištam

PENKI ASMENYS ŽUVO 
NAMŲ GAIŠREeina 

Apie Šimtas vyrų ir moterų Chi- 
cagoje, apielinkėse ir po visą' 
plačią Ameriką, kur lietuviai 
skaitlingiau įsigyvenę, t 
kaipo kontestantai, kelime “Nau-| 
jienų” cirkuliacijos, pardavinė
jime “Naujienų” skelbimų ir 
knygų kortų.

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

Naujienų” Kontestas

HIBBING, Minn., kovo 1. — 
• Penki asmenys: keturi gyven- 

dirbaltoJ° Bas,ordo vaikai ir jų 70 
į metų amžiaus tėvukas, žuvo 
! gaisre, kuris praeitą naktį su
naikino netoli nuo čia jų na
mus. Gaisras, sako, kilęs dėl 
perdaug įkaitusios krosnies.

BUENOS AIRES, kovo 1. — 
Telegrama iš Santos, Brazilijoj, 
praneša, kad 
Francesco de 
kaip 10 vai. 
ten į Buenos
tantį mylių kelionės.

italų aviatorius 
Pinedo šiandie 
ryto išskridęs iš 
Aires, apie tuks-

TRYS ASMENYS ŽUVO AUTŲ 
KOLIZIJOJ

ELPASO, Tex., kovo L - - 
Dviem automobiliam susidūrus 
ir vienam jų užsidegus žuvo 
ugny trys asmenys; Leo Ro- 

ibinson, 34 metų, žinomas rodeo 
'x__—__ x_ -__ i__

WASHINGTONAS, kovo L— 
Atstovų butas 243 balsais- prieš 
111 autorizavo $26,150,000 
dviem karo laivam modemizuo-[ čempionas, jo Žmona ir 4 me
ti ir trims naujiems baigti sta- ( tų duktč. Ketvirtas asmuo Gu- 
tyti, jvo pavojingai sužeistas.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; gali 
sniego; maža temperatūros 
maina; stiprus žiemių rytų 
jas.

Vakar temperatūras buvo 
tarp 25° ir F.

Šiandie saulė teka 6:25, lei- 
vitlm 

ka 6:8 vai. ryto.

būt 
at-

no te-

Gen. Butler siunčiamas 
i Kinus

WASHINGTONAS, vąs. 28. 
Brig. gen. Smedley D. Butler ta- 
po paskirtas Jungi Valstijų 
jūreivių komanduotoju Azijos 
vandenys*. «Tis )?avo įsakymu 
tuojau vykti j Kinus.
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SEIMININKĖMS kelrodis 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimu} jos Žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

RODYKLR No. 73
nuoPrašalinimui kraujo plėtrnų 

baltų audinių jeigu siuvant įsiduri, 
tuojau užtepk plėtmą peroksidu su 
švariu skaruliu.

Pirm tiesimo grindų patiesalų po 
apačia patiesk laikraščio lapus. Tas 
neleidžia vabalams veistis patiesa
luose, nes jie nemėgsta laikraščio 
juodylo. Nuo to taipgi patiesalai il
giau neges.

Virimo Neteptas
Viena iš skaniausių būdų valgy

mui koin fkkų yra sumaišant juos su 
p i austytu bananu arba pyčėmis, ar
ba uogomis. Dadėk pieno arba 
grietinės, ir gana cukraus kad butų 
saldu . Jeigu korn flakus valgai vie
nus tai nereikia cukraus, nes jiė 
esti sutaisomi gatavai laike gamini
mo Daug yra būdų prirengimui 
kom tiekų virimui ir kepimui. iš
bandyk sekantį receptą ir patirsi 
koks skanus valgis galima padaryti 
iš javų kaip korn liekai.

l'orn l-'lake Charlotte
2’š puoduko korn flckų
2 puodukai saldinto obuolių suso
Riekė pusės lemono
Skystimas L*
Sviestuotoj 

eilę smulkiai 
Užpilk gerokai obuoliu sosų ir sudėk 
vaisių skystimą ir riekę lemono. L’Ž- 
dengk korn flekais apšlakstytais svie-

Kepk imt 15 minutų karštame 
Duok su plakta

I kui dasidėk perfiumo ant savęs. Ge- 
Patarimai ras apsirengimus nėra apbaigtas ko-
paprastą pudingo, neapsiperfumuosi. Svarumas ir

i ti n kurna
n.’me

orandžio ar lemono. 
kepimo blckinėj išdek 
sutritų korn flcku.

stu.
(40U F.) pečiuje, 
smetona.

Virt uv£n
Kuomet darai

geriausia ištepti indą taukais
Jeigu kava ar arbata 

dengta tūlą laiką, ji 
stiprumo ir skonio.

Kuomet darai sosa.
Smetonos vietoje pieno, 
bus duug skanenis.

Kuomet maišai tešlą 
kukuliams, naudok 
medini šaukštu.

Kuomet nori išbandyt daromus 
saldainius arba cukrini tepalą ant 
pyragų, geriausia padėt skauradą ant 
vieno krašto pečiaus.

Kad 
ir kad 
biskelj

Grožės Patarimai

Išvaizda gerai išauklėto žmogaus 
paeina ne Tik nuo užsilaikymo visai 
^variaia. bet taipgi nuo mažų priedų 
kurie iškelia žmogaus patraukimn 
Spsitvarkyk savo plaukus taip kad 
butų matyti visi geriausi punktai ta
vo veido ir tada nebus taip patėmi- 
jami bile negerumai. Naudojimas 
atsakančio veidui pauderio irgi turi 
svarbą. Pasirink pauderj kuris su
silieja su jusu išvaizda, priduodamas 
gražumą. Dėk pamlerj su plokščia 
Daduškaite ir išmazgok ją tankiai 

i kad butų švari ir sanitariška. Pas-

būna neuž 
nustoja savo [

nulok dslj
Tok i s sosas

pyragui’ arba 
molini indą ir

išvaizda taip svarbu 
kaip kasdieninis valgis.

neturėtų keisto skonio j kvietinę 
butu skanesnė, <

arbata 
kava 
druskos i jas.
Namų Pasugelbėjimui

Iš odos galima išimti 
mus naudojant terputiną arba benzi
ną. Paskui ištepk plėtmą goru odos 
vaksu.

Prašalininud lajaus nuo šilko,

Ypatiška Sveikata

ir 
K.vve-

Galit prirengti vaiko mokyklos 
pietus ir sudėti į gražias dėžutes ko
kių galima šiandien pirkti, kuriose 
sudėjimo problema pasidaro lengva. 
Thermos bonkos užlaiko šiltų ra šal
tą skystimą žiūrint kokio reikalin
ga. Lemonadą, vaisių skysty mą ar
ba pieną šiitam ore. Pamaišyk už
kandžius dedant kitokias duonas — 

į, sėlenų arba garu keptą ru- 
dadėk j dą, taipgi įdedant kitokių mėsų.

dėk mažų sėlenų p--
Pri- 
vai-■ dėk mažų sėlenų bandukių — 

|kams tinka kuriose esti datulių, 'taip
gi laips nuo laiko pridėjimas gatavų 

taukų plėt- valgymui j-*--
Kiaušinius 
būdų 

| pjaustytus 
nu- vaisių 

gramdyk jj ir užtrink benzino arba kaip kornų, 
alkoholio.

grudinių maistų patiks,
galima priruošti keletu

kietai virtus, kimštus arba 
int duonos. Prieskoniui, 

žalių arba virtų. Pudingai 
ryžių, kiaušinienės, arba 

geistino; arba pyragaičių su vaisiais.

KORESPONDENCIJOS
Ieško Vyskupo Valau- ’praf. Volterio nusiųstas į Anw?

čiaus raštą originalo riką Ked-kcijai.

Kenosha, Wi$.

revoliucijų, 
1M reikia 
revoliuciją 
kad niekas

Vas. 6 d. SLA. 212 kp. susi
rinkime mes, raudonieji fašis
tai, bandėm sukelti 
daugiausia riksmu, 
prisipažinti, kad tą 
pralaimėjome Netik
musų riksmo neišsigando, bet 
dar susirinkusieji užpyko ir 
mus nubaudė. Vienam musų 
atėmė balsą 3 mėn., kitą vie
šai papeikė, o dar kitus pri
vertė atsiprašyti. Ir dar’pro- 
grumojo: esą jei mes ir toliau 
taip elgsimės, tai mus kilų kar
ta dar aštriau nubaus.

Iš susikrimtimo vienas musų 
tavorščius po susirinkimo nu
ėjo pus kaimyną, ir ten sudau
žė visai nekaltų stalų, už kų tu
rėjo užsimokėti $15.

Po susirinkimo vienas mū
siškių pa.davinėjo Bimbos raš
ais apie fašistus. Kad niekas
nepirko, lai dykai išdalino. 
Gavau ir aš tą knygą ir ati
džiai perskaičiau. .Joj radau,
kad liaudininkai ir socialistai 
vaikščiojo po Kauną, o mus, 
raudonuosius, šaudo. Juodieji 
fašistai daro netiksliai. Jie tu-, 
retų šaudyt liaudininkus ir so
cialistus, o mus palikt ramyl>ėj, 
les kaip jų. juodųjų, taip ir 
mus, raudonųjų, diktatūra vie
nokia. Pas mus gi daro teisin
gai: šaudo visus be skirtumo, 
kas lik musų diktatūrai nepri
taria. Kai mes paimsim į savo 
pinkas Lietuvos valdžią, tai ir 
ten darysim tą pati: 
visus, o pirmiausia 
ir liaudininkus.

šaudysim 
socialistus

bažnyčioj, 
Buvo at- 
misionie-

pirmi

Švarce ka, P. Adomaitis J. ša- 
tikauskas po <$1.00. J. Linonis, 
S. Mašlauskas, J. Kaminskas, 
A. Varkolis, M. Meškunas. A. 
Krivickas, K. Kapričiauskas po 
50c. Smulkių aukų $4.00.

Viso aukų surinkta $21.10. 
Visiems aukojusiems, varde

tariame nuoširdų ačiū.
Mitingo pirm. P. B. Balčikonis, 

sek r. F. Vaitekūnas.

St. Charles, III.
I^ipclaringi darbai.

Prof. .1. Balčikonis redaguoja j nybes”, 
Vyskupo Valančiaus pedagogiš
kus raštus ir jam truksta “An
tano Tretininko pasakojimų”

To veikalo autentiškas rank
raštis apie 1889 metus buvo

Surinktomis žiniomis nė “Vie- 
nė “Garso” redakcijos 

to rankraščio neturi. Taip pat 
ir kun. Milukas nežino 
rankraščio likimą.

Yra spėjama, kad gal tas 
rankraštis yra pas D-ro Andziu
laičio gimines. Dr. Andžiulitis

apie to

buvo “Vienybčą” redaktorium 
prieš kini. Miluką, bet jis jau 
miręs ir sakoma turįs giminių 
New Britain, Conn.

Pasiuntinybė bus labai dėkin
ga, jei kas galėtų patiekti ži
nių dėl viršminėto rankraščio 
likimo.

Liet. Pasiuntinybe Amerikai.
Washington, D. C.
1927 m. vasario mėn. 24 d.

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukits veltui duo

damo* pavyzdinė* bonkutė* 
BAUBINO. Mes norime, 
kad jų* iibandytumet jj!
F. AD. RICHTER & CO.

Bcrry & So. Jth St*.
Brooklyn, N. Y.

Geriausia Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo maŽiomis

penktas vaka- 
vai-

Pas mus, lietuvių 
Įvyko dideli atlaidai, 
važiavęs kokis tai 
rius ir laikė pamokslus ir pa
maldas per visą savaitę;
du vakarai buvo moterims, ant
ri du vyrams, 
ras—merginoms, d sės ta8
kinam. Vedusiems buvo po du 
vakarus, buvo lodei, kad jie tur
būt yra didesni griešninkai. 
Daugiausia buvo kalbama apie 
vaikus dideles šeimynas. At
laiduose buvo daugiau raudonų
jų, m g u katalikų.

Nuo 
mėšlungio 
gali būti 
bingesnio.

užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
viduriuose ir skilvyje ne- 
nicko geresnio ir pagel-

Dvi lietuves moteris policija 
užtiko su visu buriu juodukų. 
Moterys 
baudos,

užsimokėjo po $15 pa- 
o vyrai imi $3 iki $5.

35c. vaistinėse.
(skūrą) dirbtuvė išsi: 

kėlė iš čia vas. 15 d. Tai buvo 
didžiausia odų dirbtuvė Ameri-

Odų<

Viena riioteris’ A. Jasinskie
ne, sausio mėnesy eidama paš
ildo ir išsilaužė ranką. Gyvena 
neturtingai, ba yra našlė ir turi 
vaikų. Deltogi A. Galkiene ir 

A. šimiene sumanė pereiti per, 
s tūbas ir parinkti dėl nelaimin
gosios aukų,

Aukojo: Alz. Čiaplienė $5.00; 
A. Davidauskas ir P. Gedvilą po 
$2.00. J. Janiūnas $1.50; po $1 
aukojo: A. Galius, B. filmas, P. 
šamas, B. Ainoris, J. Dumbrau- 
skas, A. Bagužinskas, J. Černie
nė, B. šūkis, J. Olekna, W. Bo- 
gužinskas, A. Šulskis, S. Med-| 
zviega, P. Šimaitis, O. Stankie-i 
nė, J. Stankus, A. Albačinskas,
A. Bražionis, T. Roman, P. 
Erkman, M. Ambrose, P. Siiiii-, 
nas, M. Lubinas, J. Misevič, R. Į 
P. Griciunas, S. Bložis, K. Ab- 
lačinskas, A. Andriškevič, J. 
Masiokas, K. šerpetis, C. Witt, 
L. Gruožis, J. Girgžius, J. Pet-j 
rovič, W. Simonas, J. Daugenas,! 
J. Simnas, Y. Grigaliūnas, 
Bargovanskis, K. Arlauskas, 
Samuolis, W. šoblickienė, 
VVogulis, W. Ramanauskas, 
Uksas, M. Rapolavitienė, J. Sta- 
ponas, J. Dubauskaitė, A. Sil- 
kaitis, S. Serpitis, F. J. Serpped, 
J. Serpped, A. Gliamža, S. Čia- 
kas, P. Bernotas, K. Bučinskas, 
D. žodis, F. Grinciiis, Z. Peto- 
nienė, A. Zapolskis, A. Dragū
nas, K. Raila. Po 50c.: B. Ai
noris, R. Gabrėnas, P. Brigmo- 
nas, A. Wasiliauskas, Z. Wasi- 
liauskas, A. Cęčiema, J. Stanci
kas, Z. Benevitiene, A. Ainoris, 
P. M'alintas, 
Gedvilienė, L. 
Miniolga, O. 
Montvilienė, 
Kukuraitis, E 
Meironiutė, O 
Armalis, W. Rimkus, P. Urpolb1,
B. Olekna, P. Cigfrnovič, P. Ma-

Šiandie, Kovo 2 d., 8 vai. vaK.
Didelis Lietuvos Operos Artistės, Coloraturo Soprano

KAMILUOS JOZEVSKAITES

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Grojikliai Pianai 
PEOPLES KRAUTUVĖSE

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 su mumis , ir Kimball Pianais. 
Labai lengvus išmokėjimo budus 
pritaikinam kiekvienam.

J. NAKROŠLS, Vedėjusm M. KEZES, Vedėjas
XM«M«XXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZ

'YKlilM ........ ....

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel, Kedzie 8912

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

CHICAGO, ILL.

M.
J.

A. Norkaitis, A.
Novogruckis, S.
Gliamžienė, A.

J. Kukuraitis, A.
. Meironiutė, W.
. Meironiutė, W.

Kita dirbtuvė 
Co., didžiausia 
Amerikoj, visai

Simmons Mfg. 
lovų dirbtuve 

mažai tedirba. 
Nash Motor

Lo. j dieną padaro po 125 au
tomobilius, o pilną laiką dir
bant padarydavo po 250 auto
mobilių. Abelnai, visos dirbtu
vės dirba mažai.

Vilny man teko matyt paieš
kant kompanierių. Man neaiš
ku kokiu ar tų, kurie parda
vinėja Minthrop Harbor serus,

rie'pardavinėjo Minthrop Šerus, 
darė pilnai legali biznį, parda- 
vin"daini industrinės kompani-

Bet su Bi

tai kas kita, 
įgentas nutilo ir 

vo bolševizmo išsižadėjo,
buvo jis raudoninusias.

—Lenino Vaikas.

schoffo ngenlii
Dabar tas sa

li

Binghamton, N. Y.
Aukos surinktos 12 d. sau

sio d. Grigaičio prakalbose 
Binglianitono masiniame mitin
ge. Aukojo:

J. Cbinikas, P. B. Balčikonis, 
A. Liepa, M. Urbas, St. Bu
činskas, T. Čižauskienė, T. Var- 

•kulienė,' Jos. D. Chamo, A. 
Jankeliūnas, 1 . Vaitekūnas, J.

KONCERTAS
kuriame dar dalyvauja

JUSTAS KUDIRKA, Tenoras; LULU RABEN, 
Smuikininkė, ir JONAS BYANSKAS, 

Akompanistas.
Įvyks

Chicagos Lietuvių Auditorijoj
3131-33 South Halsted Street

Bilietai: $1 ir/$1.50. — Nepamirškite: pradžia 8 vai. vak 
Kviečia visus Koncerto Rengėja “BIRUTĖ”.

Ar JusKONTESTANTAS?
kas, J. Urnikas, K. Tamašiunas, 
J. Gliamža, M. LukoševiČ, S. 
Švagždis, A. Montvilas, J. Mei- 
ronas, L. Norvaiša, J. Stanblo- 
vaitis, J. Tamašiunas, D. Čepai
tis, S. Povilauskas, D. Jonaitis, 
lt. Jonaitis, P. Bluožis, K. Čepu- 
konis. Po 25c.: A. šilkaitis-, R. 
Ugenčius, M. Makoraitis, Ma- 
karaitis, A. Siliunas, I). Wedec- 
kis, A. Mačėnas, F. Raila, W. 
Ragalskis, J. Griciumi, P. Gri- 
ciunas, J. Mikolaitis, L. Medz- 
viega, D. Petraitis, A. Urpolis. 
Amile Savickienė 15c.

Ištariame širdingą ačiū auko
jusiems. B. Galkis

Txtra Sportas Extra
RAKSAVIMOSI BOKING
DUODA UN1VERSAL

GIMNASTIKŲ
KLIUBAS

Ketverge, Kovo 3, 1927
. atsibus

AUDITOkŲJM LIETUVIŲ
3133 So. Halsted St.

8 poros Baksorių 1 pora ristikų, 
visi pirmos klesos atletai.

Bus duodama praisai 1-mo laipsnio 
aukso medalis laimėtojui, 2-ro laips
nio sidabrinis. Tai pirmutinis kaitas 
lietuvių istorijoj. Ateikit visi pa
žiūrėt, vyrai ir moterys, pamatysite 
to ko dar nematėte.

Inžanga 50c. ir 75c.
Tikietai galima iš kalno nusipirk

ti Universal At. Kliube, 814 W. 83 st.

Garshikitės Naujienose

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

Aš noriu įstoti ir veikti šiame “NAUJIENŲ” Konteste, 
kad laimėjus dovanas. Prašau gerbiamo “NAUJIENŲ” 
Kontesto Vedėjo priimti mane į Kontestantus ir suteikti rei- 
lca.1ingas 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.



Trečiadieni NAUJIENOS, Chicago, 01 8

i ATSAKYMAI
SSi
SS
SS | kiekviena klausimą apie bankini bizni
Įgg randasi čionai

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

ASPIRIN GARGALIAVI
MAS NUO TONSIUTIS

Yerdu £95)
Mis. Anielia Jaruaz-Kaushillas

AKITAERKA
3252 So. Halated St.

Mrs. MICildlEVICZ-VIOIKIENE
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us siunčiate pinigus namo? 
Daleiskit mums tai atlikti.

jus manote pirkti ar parduoti savo prapertę?
Daleiskit mums tai atlikti.

Mes turime ja.

morgičiais?
Mes turime juos.

Jonas čailauskas

M 
SS 
SS

ĮStR
brangenybių ?S|

Lietuvių Skyriaus Vedėjas

Kontesto Honoraty Komisija:
ANTANAS OLŠEVSKIS, 
SOPHIE KRASAUSKIENE, 
DR. STEPONAS BIEŽIS.

Kontesto Numeratorius:
ANTANAS RlPKEVIčIUS.

Kontesto Vigilijus:
JONAS JANKUS.

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

Honoraty Komisija

■
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CENTRAL"“” BANK I
1110 West 3>th Street 

CHICAGO, ILLINOIS

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

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

Mane kankino vidurių nedirbinias pilvelio 
•j nuslabnėjimas, skilvio nemalimas ir nervai; 
•' skaudėdavo galva, po krutinę, strėnas ir t. 
h t. neturėjau apetito ir neskanius atsirugi- 
~ mus; abelnai buvau visai suvargęs, 
k Matydamas, kad niekur negaunu pagel- 

• bu*-, ėmiau tyrinėti patg, ir man tiek pasi- 
surasti vaistus, vardu SALŪTT'S BlT- 

PERIS VYNAS ir i 6 mėnesius palikau svei- 
kas ir tvirtas, ir dabar čionai aš pasirodau 

“ visuomenei; taipgi vra tūkstančiai žmonių 
į pasveikę nuo SALUTES BITTERIO VYNO 
* ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tai 
“ naudokite SALUTES BITTERJ ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
į vidurius ir prašalins galvos, pokrut nūs ir strėnų skaudėjimą ir abel- 
'< nai visus nesmagumus prašalins, i, suteiks gerą apetitą, miegą ir 
jį tvirtumą įaumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ- 
>.» enzos ir nuo kitu ligų. Pertai jį gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 

aptiekose, ir tani panašiose vietose. Kaina l bonka $1.00, 12 bonkų 
£ $9.00. Siunčiant i kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 12 boų- 
>■ kų $11.00.
£ Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
sį ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norė- 
$ darni greit aplaikyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 

padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiųsi- 
£ me dėl tamstų reikalaujamų gyduol ų.

Prisiųskit tikrą ii aiškų savo antrašą ir adresuo-M

Taipgi užtikrina tikrą ir greitą 
pagelta} nuo skaudamos gerklės

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

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

Viršuje (JnjveMH 
■tate Hanb

idoleiyc ir merfi- 

no* tfreipkiCJG 

ivlkalLiH nuo 12 ik1 

*. Kilu tai

<- ..ukui o..i-rt|

AKUSERKA
31 OI So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Tel. Yards 1119

Antanas Olševskis
Honoraty komisijos pirmininkas

šiame “Naujienų” konteste, 
sulig esamu taisyklių, yra hono
raty komisija. Honoraty komi
sijos sąstatas: Antanas Olševs
kis, Zofija Krasauskienė ir Dr. 
Steponas Biežis. Honoraty ko- 
misijon įeina įtekmingi lietuvių 
visuomenės darbuotojai, kurie, 
turi plačią pažinti ir pasitikėji
mą lietuviuose.

D r. Steponas Biežis
Honoraty komisijos narys

SS

Ui i visą daktarams

PirmiauDabar

4' **

komisijos narė
komisija — tai 
teismas kon testo 

Kylus bile nesusi- 
jeigu

išsprendimu
kit taip: jį*

SALUTES MANUFACTURING CO. *
616 W. 31st St, Chicago, III., Tel. Boulevard 7351’ jį

Sofija Krasauskienė
1 lonoraty

Honoraty 
aukščiausias 
veikaluose,
pratimui kontestantuose, 
kontesto vedėjo 
kontestantas nėra patenkintas, 
kontestantas savo skundą galu
tinam išsprendyimui gali ati
duoti honoraty komisijai.

$10,000 =T 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.

Kontestantas savo skundą 
įteikia honoraty komisijos pir
mininkui — Antanui Olševs’kini, 
3241 So. Halsted St., Chicago, 

*111. Skundas privalo būti raš
tiškas. Honoraty komisijos pir
mininkas gavęs raštišką skundą i 
kviečia kitus du honoraty ko
misijos nariu pasitarimui, taip
gi kviečia skundėją ir apskųs
tąjį —- sykiu dalyvaujant... . . . U'
kontesto vedėjui, honoraty ko
misija visapusiai išklausiusi ar-
gumentų už ir prieš — daro 
lutiną sprendimą abiem pusėm.

ga-

Kontestui pasibaigus, jeigu 
kontesto vedėjas skirstytu dova
nas kontestantams nesulig esa
mu kontesto taisyklių ar nebūty 
tikslaus akuratumo, kiekvienas 
kontestantas turi tei-.-ę kreiptis į 
honorotų komisijos pirmininką. 
Honoraty komisija peržiūri 
skundą ir išsprendžia skundą 
remianties kontesto esamoms iš
dirbtoms taisyklėms.

Tel Lafeyrtl** OUjm

E. Vf K K i ii
Registruok Akušėrr

Coufiru-merii reikaluose patarnau
ju namuone arba ligonbutyje, Mo- 
»*rimn !.r merginoms patarimu? 
nuteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street

Patyrusi gydytoja ir akuščiė 
‘KapraDat?

Mrs. N. Žukauskas
.3249 So. Morgan Street

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

Gyduolės
Erzina Inkstus

Gerkite Vandenį

Imkite Druskos Prie Pirmo 
ženklo Pūslės Suerzinimo 

ir Nugaros Skausmo

Vyrai ir moterys Amerikoje turi 
imžinai saugotis inkstų suirimo, nes 
•iu dažnai perdaug valgoma riebių 
algių. Kraujas p ri tvinsta rūgštimis, 

turiu.s inkstai stengiasi įkošti. Bet 
jie nuvargsta nuo pęrsidirbimo, už
sikemša, nuo ko"kįla inkstų negalia- 
vimai, pūslės silpnumas ir nupuoli
mas sveikatos.

.Jaučiant, kad inkstai išrodo kai 
švininiai; skaudant nugarai, ar kada 
šlapumai netyri, pilnai nuosėdų; gal
vai skaudant, ar svaiguliams užei
nant; viduriams rūgstantį ar reuma
tizmui kankinant prastame ore, pra
dėkite tuoj gerti daug minkšto van
dens ir gaukite iš aptiekos keturias 
uncijas Jad Salts druskų. Imk po ar
batinį šaukštelį prieš pusrytį per ke
letą dienų ir inkstai pradės puikiai 
veikti.

šios pagarsėjusios druskos padary
tos iš vynuogių rūgšties, citrinų sul
čių ir lithia. Per ilgą laiką jos var
tojamos išplovimui inkstų, kurie už
sikimšę.

Jad Salts druskos nebrangios. Jos 
negali pakenkti ir padaro malonų, 
pustojantj litbia-vandens gėrimą, ku
ris reikalingas kiekvienuose namuo
se*, nes niekas neapsirgs nuo išplo
vimo inkstų.

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musu trijų Sriubų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEIITSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir popuJiariški vieno kainu 

laivai,
Cleveland, Westphalia, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos

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

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

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

Išgirsk Gulbransen pas

Phone Pullman 0621 
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

233 East 1151h St.
Valandos nuo 1-2 ir G-8 

Nedėlioj 10 iki 1

Jos. F. Sudrik
Pianu Krautuvė

3417-21 S. Halsted St.
Tek Blvd/4705

Siųskit Naujiena*- 
Lietuvon — tai bus 
brangi dttvana.

Pinigai
t
t

Bridgeport.j

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS
1 321 u So. Halsted St.,

Tel. Boulevard 9663.

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

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

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURSEUONIS
ADVOKAaAq 

Miesto Ofisas
190 No. State S t., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141 f
Byloa visuose teismuose. — Ab
straktui. — In galiojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telcphone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

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.

■^LIETUVON %
V per _

•r KLAIPĖDA
Tai Logiškas Kelias

Sekanti Išplaukimai:

Lituania 22 d. Kovo 
Estonia 12 d. Balandžio 
Lituania 3 d. Gegužio 

žiniom Kreipkitės j Vietos
Agentus ar į bendrovę:

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

312 Second Avė.
S. Minneapolis, Minn.

SfiAfllŠ NEW YOR- 
/II 1KO IKI KAU* LvUno ir atgal

Plūs T. S. Revenue taksai

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

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Agente
177 N. Michigan Are. 

Chicago, 111.

Nuo pleiskanų j 
Naudok

Užsiėmimas
Pašeipgavis

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

Naujienų Spaustuve 
yr* Unijini Spaustuvė

JOHN MINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas .

29 So. La Šalie SU Room 531
Tel. Central 6390

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

Garsinkitės Naujienose

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pąžįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmones Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta. Į . I A

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 h 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite na 
gelbą.

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

■ M M--..—- --------------------- ------ M J. ■■ n ,r i, ,

| Pritaiką akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
(LIETUVIS)

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare.
1 Nedėliomis 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 užaugina
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.

{vairus Gydytojai

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

........
Tel e phone Yarda dD94

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

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

į vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

lies, telcphone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoju 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 pięt ir nuo 7 iki 8:31 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10-—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tai. Fairfax 68M)

—J
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LATVIŲ-ESTŲ MUITŲ SĄJUNGA.

Pereitą mėnesį Latvijos ir Estijos užsienių reikalų 
ministeriai pasirašė Rygoje sutartį dėl ekonominės • ir 
muitų sąjungos. Einant ta sutartim pilna muitų sąjunga 
turės būt sudaryta už trejų metų. Prisirengimui prie to 
Latvija ir Estonija turės suvienodinti savo ekonominius 
įstatymus, o ypatingai įstatymus apie valiutą. Be to, tu- 
bės būt suvienodinti transporto ir susisiekimo tarifąi.

įkūrus tokiu budu muitų sąjungą, dvi šiaur-vakari- 
nės respublikos Europoje pasidarys ekonominiu ir preky
biniu atžvilgiu beveik kaip viena valstybė. Suprantama, 
kad tuomet ir politiniai jų dviejų santykiai bus labai 
artimi.

Tokį Latvijos ir Estijos susiartinimą diktuoja apsi
saugojimo reikalas. Kiekviena skyrium paimta, tos dvi 
šalys yra perdaug mažos, kad galėtų sėkmingai augti, ii 
yra persilpnos gintis nuo išorinių priešų.

Šalčio užkariavimas

VOLDEMARO DEKLARACIJA.

Daugiaus kaip už dviejų mėnesių po susidarymo fa
šistinės valdžios Kaune ji, pagaliaus, prisirengė perskai
tyti Seime savo deklaraciją. Vadinasi, kad ir Lietuvos tau
tininkai dar taip smarkavo savo spaudoje,
miesi, kad jiems esąs nereikalingas Seimo pasitikėjimas,

Didžiausias šaltis.—Didieji šal
čiai šiaurėj.— Absoliuti ra
mybė. —Dirbtina temperatū
ra.—Prof. Kammerling-On-
nes’o tyrinėjimai. —Heliumo 
užšaldymas.— Žemiausi tem
perai ura.-r—Gyviai, kurie ne
žūva nuo šalčio.

Žmonija, kovodama su gam- 
a ir norėdama ją nugalėti, 
dengiasi pasiekti ne tiktai au- 
cščiausią karščio laipsnį, bet ir 

’.ukščiausią šalčio tašką. Di- 
Ižiausis karštis—tai didžiausia 
alergijos versme. Dybar kyla 
klausimas, kas yra didžiausias 
maltis?

šiais laikais* šaltis domina 
dos srities mokslininkus, kurie 
nano betyrinėdami šaltį, rasti 
įaujų pasaulio reikšmių, naujų 
nedžiagos savybių. Didelis 
karštis tirpdo metalus ir net 
laverčia juos dujomis, o dide- 
is šaltis veikia atvirkščiai — 
hijas paverčia skysčiu, o tik 
skystis virsta kietu kimu. Praei
gą vasarą paskutiniai šioj srity 
išradimai davė gerų rezultatų, 
būtent, iki šiol nesušaldomasis 
‘lementas, helium’as, pasisekė 
paversti kietu kimu. Dabar 
jau nėra tokių dujų, kurių ne
galėtume paversti skysčiu, ir 
jikio skysčio, kurio negalėtu
me užšaldyti.

Didieji šalčiai šiaurėje, sie
kiantieji 70 laipsnių, mokslo 
tyrinėjimams netiko. Toks šal
tis dar toli nuo šalčio ribos, 
kurią yra pasiekęs mokslas. 
Teorija tvirtina, kad toks šal
tis vietos šilimos iš medžiagos 
nėra dar iščiulpęs; iš medžia
gos šilima galima semti tol, kol 
jos temperatūra pasieks vadi
namąjį absoliutinį nulį, nukris 
žemiau nulio 273 laipsniais.

Žinome, kad kūno aušimas tu
ri ribas, kurių peržengti nega
lima. Karštis, atvirkščiai, ga
li kilti ir kilti -jo kilimui nėra 
ribų. Karštis, pavyzdžiui saulėj 
arba žvaigždėse, siekia kartais 
net milijonus laipsnių. Kyla 
klausimas, dėl ko šaltis vieną 
gražią dieną negali pakilti iki 
minus 3(M) laipsnių ar net dau
giau? Tai mums kiek paaiš
kės, kai mes aptarsime, kas tai 
yra šilima ir kas tai yra šaltis.

didžiuoda-| tai greitas ir netvarkin
gas judėjimas mažulyčių akim

Jeigu fašistinis perversmas nebūtų išstūmęs iš vėžių 
normalų Lietuvos vystymąsi, tai šiandie, be abejonės, ii 
Lietuva butų pakviesta dėtis prie tų dviejų kaimynų res
publikų. Sudarius gi ekonominę ir muitų sąjungą tarpe 
tų trijų valstybių, jų visų ekonominis pastovumas ir poli
tinis saugumas taip sustiprėtų, kad ir galingieji jų kai
mynai butų priversti su jomis skaitytis.

Latvių ir estų ekonominis susijungimas yra nauja; 
eksperimentas Europos tautų gyvenime. Jisai parodo, 
kad atskiros ir politiniai viena nuo kitos nepriklausančios, 
tautos gali bendro susitarimo keliu užtikrinti sau pato 
gesnes vystymosi sąlygas. Jei šis eksperimentas duos 
gerų rezultatų praktikoje, tai latvių ir estų pavyzdžiu 
paseks ir kitos valstybės.

Rygos sutartis kartu nurodo ir teisingą kelią tautų 
susiartinimui: pirmiausia ekonominės įstatymdavybės — 
valiutos, transporto ir susisiekimo įstatymų — suvienodi
nimas, o paskui bendra muitų siena ir bendri muitų 
tarifai.

Ankščiaus ar vėliaus šituo keliu turės eiti visa Euro; 
pa, jeigu ji norės nugalėti skurdą, pašalinti nuolatinius 
tarptautinius kivirčus ir karo pavojų.

PRIEŠ RINKIMUS KLAIPĖDOJE.

Už dviejų dienų Klaipėdos krašte įvyks rinkimai į 
Seimeli. Dabar tenai pats priešrenkamosios agitacijų? 
karštis.

Neužilgio po Seimelio paleidimo trys didžiosios vo
kiečių partijos buvo išleidusios bendrą pareiškimą pilie
čiams. Iš to buvo galima spręsti, kad šiuose rinkimuose 
vėl visi vokiečiai eis susitarę prieš lietuvius. Antra ver
tus, buvo pranešimų Lietuvos laikraščiuose, kad šį kartą 
lietuviai neskaldys savo jėgų ir nestatys penkių sąrašų 
kaip dveji metai atgal, bet gal susitars dėl vieno kandi
datų listo.

Bet besiartinant rinkimų dienai, dalykai pasikeitė. 
Vokiečių partijos, kaip girdėt, dabar yra visos suskilusios 
pusiau. Jos yra pastačiusios bene šešis atskirus sąrašus. 
Lietuviams tečiaus taip vat nepavyko susitarti: tarpe jų, 
matyt, vėl, kaip ir pereituose rinkimuose, “verda košę” 
krikščioniškieji federantai ir kiti atžagareiviškieji Lie
tuvos gaivalai, kurie norį kad ir čia dar taip paimti savo 
globon klaipėdiečius. To rezultate lietuvių kandidatų 
sąrašų bus, rodos, nemažiau, kaip keturi.

Paskutiniame “Socialdemokrato” numeryje praneša
ma, kad vasario 6 d. Šilutėje įvyko Klaipėdos (krašto kon
ferencija, kurioje dalyvavo ir Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos centro atstovas, drg. K. Bielinis. Konferencija 
nustatė atskirą nuo buržuazinių partijų kandidatų sąra
šą su Kislat’čiu priešaky. Nežinia, ar šita konferencija 
atstovavo visiems Klaipėdos krašto socialdemokratams, 
ar tik jų daliai. Bet, šiaip ar taip, išrodo,, kad vokiškas 
“einheitsfrontas” šį kartą yra suiręs.

Užsimokijlmo kainai
Chicagoje — paltu;

Motam* ..........    $8.00
Pusei metų —......—....... $4.hfc
Trims mlnėšiam* —________  2.00
Dviem mtaaalama 1.5S
Viešam uituesial .7$

Chicagoje per nešiotojų:
Viena kopija  ......   —■ 8c
Savaitei ----- ------------------—— 18<
Minėsiu! ...... 7Sc

Suvienytose Valstijose^, na Chicagoje, 
paltui

Metams  $7.09
Pusei metų------------ ------- ------8.61
Trims minėdama —~-— 1.76
Dviem minėsimus —-----------  1>96
Vienam miaosiul ...  ...........—.71

Lietuvon ir kitur uisienluoset 
< Atpiginta)

Metama$8.0t
Pusei metų ---------- --------------- 4.(X
Trims minesiams-----------------2J<
Pinigui reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su uisakymu.

bet to pasitikėjimo p. Voldemarui vis tik reikėjo Seime 
ieškoti. Po deklaracijos perskaitymo Seimas juk turės 
balsuoti, ar jisai pasitiki dabartine valdžia, ar ne.

Ką gi tautininkų vadovaujamoji valdžia pareiškė 
atstovams?

Pirmas deklaracijos dėsnys (kitaip sakant, tezis) 
skamba, pasak “Eltos”, taip:

“Lietuvos užsienių politika gali būt lietuviška.”
Mandriai pasakyta, ar ne? Lietuvos politika gali 

būt “lietuviška”I
Ponas profesorius Voldemaras tur-but manė, kad kiti 

žmonės Lietuvoje dar iki šiol nežinojo, kad Lietuvos poli
tika santykiuose su užsieniais gali būt lietuviška, t. y. to
kia, kurioje Lietuvos reikalai yra statomi pirmoje vietoje.

Bet ar Voldemaro politika bus lietuviška, tai jisai to 
nepasakė. Gal jam rodėsi, kad susyk pasakyti perdaug 
mandrybių tamsios Lietuvos liaudies atstovams butų ne
sveika jų protui*

Voldemaras nepasakė taip pat, kuriomis sąlygomis 
jisai sutiktų taikytis su Lenkija, jeigu ji gražintų Lietu
vai Vilnių. Jisai tiktai pakartojo jau tūkstančius kartų 
Kartotą pirmesniųjų valdžių reikalavimą, kad lenkai turi 
sugrąžinti Vilnių.

Apie tai, kaip valdžia ketina kovoti su ekonominiu 
krašto krizių, ar ji šelps bedarbius ir duos paramos nau
jakuriams, ar ji rengiasi panaikinti karo padėtį ir sugra
žinti piliečiams konstitucines jų teises, — apie šituos 
dalykus mandrasis Augustinas neužsiminė nė vienu 
žodžiu. ;

Visa, kas yra konkrečio deklaracijoje, tai — kad val
džia nori artimoje ateityje padaryt konkordatą su Ro
mos papa. r * * * $ ? t

Tokios tuščios ir žioplos deklaracijos dar iki šiol, ro
dos, nėra perskaičiusi Lietuvos Seime nė viena valdžia 
Bus įdomu pažiūrėt, ką su ja darys Seimas.

neįžiūrimą medžiagos dalelyčių, 
malekulių. To judėjimo mes 
paprasta akim nematome, o tik 
jaučiame šilimos pavidale. Kuo 
smarkiausias judėjimas, tuo 
medžiaga labiau kai treja, km 
lengvesnis, tuo labiau aušta. 
Greitėjimui nėra ribų: jis ne
ribotai gali didėti, taigi ir tein* 
pcratura gali neribotai augti. 
Judėjimo lėtėjimui yra nusta
tyta riba—absoliuti ramybe, 
nejudėjimas. Kai molekulės ne
bejuda—jų temperatūra siekia 
absoliutaus nulio. Jokia me- 
ižiaga žemesnės temperatūros. 
)rie kurios medžiagos moleku- 
'ės nejudėtų, negali pasiekti. 
Visų tos srities mokslininkų 
uždavinys yra priversti medžia
gą prie tokio stovio, kad mole
kulės visai nebejudėtų. Moleku
lių nejudomybei tyrinėti yra 
viso tik trys laboratorijos: Lei
dene Olandijoj, Torante Kana
doje ir Berlyne. Seniausia jų 

tai Leideno laboratorija. Čia 
dirbo garsiausias toje srityje 
tyrinėtojas profesorius Kam- 
meiling Onnes, kuris žemiau
sios temperatūros tyrinėjime 
pasiekęs geriausių vaisių, per
eitų metų vasario mėnesį pasi
mirė.

Dar visai nesenai minus 101 
laipsnis, prie kurio, tirpsta 
chloras, buvo laikomas aukš
čiausia dirbtina temperatūra. 
Vėliau šitą temperatūrą pasi
seko dvigubai padidinti, ir prie 
jos jau virsta skysčių oro su
dėtis. Azotas virsta skysčiu v 

prie minus 110 laipsnių ir de
guonis prie minujį 220 laips
nių. Dar žemesnės temperatū
ros, būtent, minus 257 laipsnių 
pasiekta padarant skysčiu van
denilį, o kai jis prie labai pra
retintos atmosferos buvo pri
verstas virti, jo .temperatūra 
pasiekė minus 265 laipsnių. 
Tiktai lielium’as, dujos kurio
mis dabar orlaivius pripildo, 
sunkiai davėsi bandomas. Prie 
minus 269 laipsnių jis suskys
tėja: prie 4 laipsnių aukščiau 
absoliutaus nulio, 'lai buvo 
didelis 1908 metais Kammer- 
ling-Onnes’o ir jo bendradarbio 
darbas Leideno laboratorijoj. 
Per 15 metų to nieks pakarto
ti nesugebėjo. Tačiau ir tuo 
išradimu dar nepasitenkino, ir 
po 12 metų nenuilstamo darbo 
jam pavyko dirbtinėj tuštumoj 
priversti heliuni’ą virti ir tokiu 

budu numušti jo temperatūrą 
iki minus* 272 laipsnių. Vadi
nas, šalčio ribai pasiekti liko 
tik vienas laipsnis. Tačiau ir 
prie taip žemos temperatūros 
helium’as nesukietėjo: jis liko 
vieninteliu neužšaldomu skys
čiu.

Garsusis šalčio tyrinėtojas 
mirė neišvydęs* sušauldyto he- 
lium’o ir, tik trims mėnesiams 
praslinkus jo įpėdinis prof. 
Keesam’as, velionies darbą ap
vainikavo— helium’ą užšaldė. 
Užsaldydamas jis nenaudojo di
desnio šalčio, bet tai padarė 
oi ie tų pačių minus 272 laips
nių, padidindamas* spaudimą iki 
26-šių atmosferų. Kartą jam 
pavyko tai padaryti net prie 
mažesnio šalčio, padidinus dar 
labiau spaudimą. Pasirodo, kad 
helium’as esąs tos rųšies me- 
Ižiaga, kuri prie didesnio spau- 
limo greičiau užšąlą, o vanduo 
kaip tik atvirkščiai—prie ma
gesnio spaudimo greičiau sala, 
įšalęs helium’as darosi bespal- 
/e, permatoma masė.

Kaip matome, liko tik vienas 
laipsnis šalčio ribai pasiekti. 
Tuojau kyla klausimas: dėl ko 
mokslininkai, pasiekę toki di
lelį šalšio laipsnį, nebegali jo 
pakelti vienu laipsniu, kurs li
ko iki absoliutaus nulio? Del ko 
izikai čia yra priversti sustoti? 

Būtent dėl to, kad šitas vienas 
ungsnis iki šalčio ribos mokslui 
yra virtęs ilgiausiu keliu, nė- 
mgalimu keliu, nes toje trum- 
)utėje riboje iki absoliutaus 
aško mokslo tyrimams kliūtys 

galo auga. Gauti dideliam 
Vaičiui reikia vis labiau mažin
ti energiją, o pasiekti šalčio ri
ją, reikia ją visai išeikvoti. Ko
los, kad šalčio dydžiui vienu 
aipsniu pakelti ar numušti 
mergijos eikvojimu didelio skir
tumo neturėtų būti, bet pasiro- 
lo esą kitaip: juo arčiau eina- 
ne prie šalčio ribos, juo labiau 
turimo mažinti energiją. Nuo 
1910 iki.1921 metų Leideno la
boratorijai pasisekė šaltį pakel
ti tik nuo minus 271 */2 iki mi
lus 272 laipsnių. Del lo pusės 

’aipsnio buvo mechaninės ener
gijos daugiau išeikvota, negu 
iel keliolikos laipsnių prieš 
tai.'

Absoliutaus nulio mes pasiek
ei niekad negalėsime, nes nore- 
lami paskutinę šilimos dalelytę 
š medžiagos išgauti, turėtume 
šeikvoti viso pasaulio ęnergi- 
ą. Tam suprasti įsigilinkime 

i auštančios medžiagos vidujinį 
stovį. Aušimas -tai molėku- 
ių judėjimo lėtėjimas, šių lai
kų fizikai molekulių judėjimo 
rreitį apskaito piie bet kurios 
temperatūros. Mokslininkai 
virtiną, kad deguonio mųleku- 
ės prie plūs šimto laipsnių 
Celsijaus juda greitumu 510 
ntr. per sekundą. Dujoms at
salus iki nubaus laipsnio Celsi
jaus, molekulių judėjimas su- 
.nažta iki 460 mtr. per sekundę. 
Tačiau tai dar vis milžiniškas 
judėjimas,, kuris apytikriai ata- 
Jnka šautuvo šovinio greičiui. 
Atšaldžius dujas iki minus .150 
laipsnių, molekulių judėjimas 
jumažta iki 310 mtr. šalčiui pa
kilus iki minus 210 laipsnių 
greitumas sumažta iki 150 mtr. 
Prie temperatūros minus 270 
laipsnių molekulių judėjimas be
siekia tik 48 mtr. į sekundę t. 
y. tik dvigubo geležinkelio grei
tumo. Prie didžiausio šalčio, 
kurs laboratorijose pasiekia
mas, būtent prie minus 272 lai
psnių, molekulių judėjimas 
mažta po 28 mtr. per sekundę. 
Taigi prie minus 272 laipsnių 
molekulių greitis siekia tik 120 
klm. per valandų. Norint gauti 
paskutinį šalčio laipsnį, mole
kulių judėjimas turi visai su
stoti. Kokiam stovy, tada bu
tų medžiaga—sunku pasakyti. 
'Tada galėtume net visai nelau
kiamų padarinių susilaukti.

Betgi įsidėmėtina yra tai, 
kad temperatūroj, kurioj he- 
liunpus suskystėja ir sušąlą, o 
negyvoji medžiaga taip neįsi
vaizduojamai nesikeičia, geležis 
virsta trupi, kaip stiklas, o švi
nas pasidaro stangus, kaip plįe 
nas.

Tačiau nežiūrint to, gyvybės 
sunaikinti visai negalime. 1 
deno laboratorijos bandymai 
parodė, kad yra lokių “Šilta- 
uodžių” vabalėlių, kurie dvejus 
metus išbuvę skystame helium’c, 
atsargiai pradėjus juos atšildy
ti, vėl atsigavo,— Ed. V.

Įvairenybės
Kaip greitai medį gali 

perdirbti į popierį?
Kad nustatytų laiką reikalin

gą perdirbti gyvam medžiui Į 
laikraštį, — vienas popiečio fa
brikantas padarė labai įdomius 
bandymus. 7:35 valandą, jis pa
liepė nukirsti tris medžius, kurie 
augo netoli nuo jo fabriko; po 
to, kai jie buvo nukirsti, parga
beno juos į fabriką. Trijų me
džių kamienų perdirbimas į ce- 
lulozą vyko taip greitai, kad jau 
9:30 vai. ryto, pirmas spaudos 
popieriaus ritinys išėjo iš maši
nos. Šis ritinys greit buvo nu
gabentas dienraščio spaustuvėli, 
kuri buvo už 4 kilometrų nuo 
popiero fabriko. Jau 11 vai.1 
prieš pietus laikraštis buvo par-l 
davinėjamas gatvėse. Taigi bu-j 
vo reikalingas tik 3 valandos, 25 j 
minutės, kad žmones galėjoj 
skaityti naujausias žinias, iš-j 
spausdintas ant medžiagos, iš tų 
medžių, ant kurių šakų dar tai 
patį rytą čiulbėjo paukščiai.
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NAUJIENOSE,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. VVallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

» Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:80 iki 9:30 vakaro
4 GOS S. Ashland Avė.,

Netoli 4Gth St. Chicago, III.

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

r/ » t \ nuo 9 iki II vai. ryte, Ka'andosį nuo 6 iki 8 V&L vak„e

" ................. .... ........... ■
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOVVIAT—SASS

1707 W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų 
k .............................. —......— n-.—>

- _ - . -*• - ............. ■■ .1 ■■■■—OIO

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandų* — 

Nuo 9 iki 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; 6:30—8:80 

VHk&r6«
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS 
3327 So. Halsted Street 

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

1 J

OAZYKIT NAUJAI SU 
"DIAMOND D.’.’YVEMIS1
Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

P

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- 

i vas dėl 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.

Gyvenimas 
MėnetnniH žurnalas

Antanas Žyniontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicazo, Iii. 

Tel. Boulevard 3669

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

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

Phone Cicero 3901—J-H

DR. A. P. GURSKIS 
DENTISTAS

1340 So. 48th Ct., Cicero, 111.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro 

Apart nedčldienių ir Sercdų

A. MONTVID, M. D.
1579 Miivvaukee Avė., Room 20i 
Kampas North Avė. ir Robey St 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

Vincenncs 6987 arba Hemlock 5524

Dr. G. A. O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.

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

Tel. Lafayette 4146
x. - . t nuo 9 iki 11 v. rytoValandos j nu0 <• jkj 9 ya| yak

DR. M. T. STRIKOL ’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4G$1 So. Ashland. Tel. Boelveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8: Nedėiioj 19 iki 12 d.

Office Boulevard 7942

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

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL. v_—---------------------- / <
Res. 6600 So. Artesian Avė. 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
gyCVtojas ir chirurgas 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, IU.

J

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentistas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Hemlock 2615

G E R B. Naujienų ikai- 
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 

Į skelbiasi Naujienos e«
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Mokgleivių Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

Eina kartą savaitėje.

Redaktorius J. LAPAITIS

1739 South Halsted SI., Chicago, Illinois

J. LAZDAUSKIS, Pirmų 3219 Auburn avė., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1834 Wabansia Avė., Chicago
J. KAULINAS, Ižd., 4532 S. Francisco Avė., Chicago.

• ____ - , , ------ -■ . —*-eeeas
.. - _ ■■ _ ------------- - <------------- ~ 1 ri

Iskasynų vertė
(teologai žino kas buvo ir 

kas dėjosi gilioje senovėje ne 
tik iš susidariusių žemėje tam 
tikru akmens sluoksnių, bet jie 
apie žemės istoriją sužino ir iš 
palaidotų joje daiktų. Milijo
nams metų einant, gyvenusieji 
gyvuliai ir augmenys liko že
mėje palaidoti. Žemės tyrinėk 
lojai dabar kasinėja žemę ir su
randa joje liekanas, iš kurių yra 
galima pasakyti gilios praeities 
istoriją. Tyrinėdami žemės 
sluoksnius, geologai gali pasa
kyti, kad toks ir toks žemės 
akmens sluoksnis yra susidaręs 
tokiame ir tokiame period-e- Že
mės istorijos periodams moksli
ninkai duoda tam tikrus vardus.

Geologams yra labai aišku, 
kad kuo giliau žemėn jsikasi, 
Ino paprastesnės, tuo žemesnės 
rūšies gyvybės liekanas rasi. 
Žuvys, pavyzdžiui, atsirado prieš 
amfibiją, amfibija atsirado prieš 
reptiliją, reptilija prieš pauk
ščius ir žinduolius.

Liekanų arba iskasynų tyri
nėjimo darbas atliekamas ne be 
sunkumo, šis sunkumas gludi 
tame, kad senovės gyvūnijos 
liekanų nedaug teišliko didy
bėje. Ankstyboji gyvybė lietu-. 
rėjo kaulų. Tokių liekanų ma
žiausia randama. Daugelis kitų 
gyvūnų liekanų sunaikino didis 
žemės spaudimas arba šilima 
Bet visgi laikas nuo laiko ak
menyse randama liekanų, o kai 
kada lik žemos rųšfcs gyvybės 
žymes. Plaidotos žemėje lieka
nos yra tarytum gaisro sužalo
tas knygynas. Daug tyrinėji
mui brangių dalykų žemėje žu
vo, bet daug dar ir pasiliko.

ELGETA
Buvo šalta šlapia ir nejauku. 

Dudens vėjas varė i pulkus de
besis, kuriuos fantaziškai ri
kiavo.

Žiurėjau pro langą Į kiemą, 
kaip vėjas plėšė nuo medžių 
pageltusius lapus ir mėtė juos 
j purvyną. Pamačiau, kaip iš 
užu medžių išėjo senas elgeta. 
Apžiūrėjęs langus, išsitraukė iš 
po seno nuplyšusiu apsiausto 
seną smuiką ir, pridėjęs prie 
peties, užtraukė kažkokią me
lodiją. Aš godžiai gaudžiau jos 
garsus, nes buvo malonus, rami
nami. Užbūrė mano sielą ir 
jausmus. Sakytum, amžiais su
rinkta kentėjimų ir maldų, to
ji melodija pražydo iš po šitų

lesi atstumtos sielos ilgesys ir 
liūdesys*.

Pro langus nukrito keletas 
varinių pinigėlių, kurie liūdnai 
suskambėjo j purvinus akmenis. 
Elgeta pąžiurėjo j tuos pini- 
prus. lyg galvodamas, ar verta 
jie paimti, ir liūdnai nusišyp- 
sojęs, pasilenkė. Susirinkęs pi
nigus dar sykį linkterėjo žila 
galva ir nuėjo.

Ilgai dar stovėjau prie lango 
ir negalėjau nuo jo atsitraukti. 
Man rodės, kad tas vargo mu
zikantas nusinešė su savim ma
no sielą. —Ign. Lapienis.

ŠUO
Vienas ponas turėjo šunį, šuo 

labai buvo gudrus: jis pats kas 
rytas nubėgdavo pas kepėją duo
nos pirkti. Paėmęs dantimis 
kraitelę, kurioje jau būdavo pa
dėti pinigai, bėgdavo pas kepė
ją; kepėjas, pinigus išsiėmęs, 
dėdavo į kraitelę kiek reikiant 
bandelių, riestainių, ir šuo ne
lietęs namo juos parnešdavo.

Vieną kartą ponas pastebė
jo, kad vienos bandelės trūks
ta. Kitą dieną vėl las pats. La
bai nuostabu: pirma niekumet 
taip neatsitikdavo.

Por.?s pasiryžo būtinai ištir
ti, kas čia kaltas.

Rytojaus sulaukus, šuo ir 
vėl su kraitele iš namų išbėgo. 
Išėjo pasėkomis ir ponas. Ir ką 
gi pamatė? šuo nuo kepėjo bė
ga tiesiai i siaurą galvytę, kur 
po lipynėmis gulėjo kažin koks 
kitas šuo, ligotas ir nuskurdęs: 
išima šuo vieną bandelę ir duo
da savo ligotajam draugui.

Kasdien darydavo taip gailes
tingasis šuo, ligi jo draugas iš
gijo. Tada vėl parnešdavo tiek 
duonos, kiek reikėdavo.

(Iš “Vargo Mokyklai”).

PATARLĖS

Ėmėjų butų daug, bet kad 
tų davėjų maža tėra.

Galva visą žmogų vadžioja.

Gera audėja ir tvoroj snau
džia.

Gera gerti, bet sunku pagi
rioti.

Gera po kito stalu kojas pa- 
kišus sėdėti.

Gerais norais pragaras grįs
tas.

CICERO

Cieerėle cit, cit, cit, 
Aš jum noriu pasakyc, 
Kad pariukė bus po ryc, 
Oi, pariukė bus po ryc. ■
Muna Boston buldogiuks, 
'Turės parę jau po ryc; 
Bif stiu /.upės reik išvirė 
Ir dogiuką pavaišinę.
Tai suprizas bus dzievaš, 
Bus svečių ir busiu aš. 
Bus midaus ir bus alaus, 
Bus ir laito kai iškauš.

Don Pilotas.

PUSMETINIS RAPORTAS

ležednevnos beizmonte pra
sidėjo didelis mitingas, o įne
šimas buvo pakištas po stalu. 
Jeigu jau įnešimas po stalu, tai 
kalbėsime be įnešimo. Tavorštis 
pirmininkas užfundijo man 
“ciumgumo” ir paprašė išduo
ti savo raportą. Ot, ir pradėsi
me, laip sakant, savo platų ra
portą su plačia burna! Yra dar 
ir rezoliucija iškepta, kurią tu
riu užanty j, bet išdavęs savo 
pusmetinį raportą, perskaity
siu jums ir rezoliuciją.

Draugės ir tavoršeiai, musų 
darbuotė labai išsiplėtė ir išsą 
skleidė, kaip vyža, ir dar vis 
skečiasi, lai gul, kad mes da
bai dirbame, bet no gud, kad 
musų kiauliškoj partijoj pasi
darė blogi popieriai. Musų par
tija jau pradėjo dvėseliot poli
tiška cholera. Iš 35,000 narių 
pasilikome tiktai ant 7,(MM) su 
č verčia. Dabar, draugės ir ta
vorščiai, ar jus norit ar neno
rit, aš skaitau toliau. Musų 
iežednevna jau neturi ką spaus
ti. Ką turėjo spaudė, o dabar, 
jeigu ne “Naujienų” skelbimai, 
tai ir nespaustą gazietą turėtu
mėt skaityki. Velnio šerių nie
kas neperka. Kad neturime ką

senų drebančių pirštų. Ji skam
bėjo ir malda ir linksmybe ir 
kentėtojo skundu.

Suspaudė man širdį. Pasigir
do tarsi vaitojimas. Liūdnas 
balsas pynėsi su baisiu begali
niu skausmu ir ilgesiu. Saky
tum, mirštanti mergaitė mir
ties valandoje pasikėlė nuo pa
talo paskutinį kartą priglausti 
savo mylimojo prie nuvargin
tos širdies. Pagaliau giliai at
siduso smuikas, ir mirė balsas 
stebuklingos melodijos. Bet ji 
dar ilgai skambėjo mano sielo
je. Rodos, kad mano sielos sty
gos buvo suderintos su smuiko 
stygomis tais pačiais tonais.

Elgeta, nusiėmęs nuo galvos 
seną skrylielę, linkterėjo savo 
žila galva prieš langus ir pa
kėlęs akis, pažvelgė į langus. 
Jo gęstančiame žvilgsnyje jau-

V. K. Račkauskas

Į SAULE
Užteks tau, saulele, kaitinti žemę, 
ir deginti dirvą, pievužę, girias — 
pažvelgk tu, kaip žmonės vargsta, aptemę, 
kaip jųjų krūtinėj išdžiuvo viskas, 
kaip alksta jų dvasios maisto geresnio, 
kaip trokšta jų protas mokslo tyresnio...
Užteks tau, saulele, upę džiovinti, 
ir motinos žemės drėgmę naikinti — 
pažvelgk į įlūžusias grįčias žemas: 
ten žmonės netenka kūdikiams pieno. 
Apšildyk tad triobas ir grįčias šaltas, 
ir skausmą sumažink tu vargšo bent vieno...
Užteks tau, saulele, kaitinti žemę, 
ir deginti dirvų, pievužę, girias-... 
Tu eik pas vargdienius, jie alksta aptemę... 
'Tad gal, kaip užšviesi, jie laimę atras...
Tu šildyk jų širdį ir lavink jų protą, 
gal, tau pasirodžius, jie verkti nustotų!...

spausti, tai aišku kaip ant dėl-Į 
no. Gerai, kad dar turime tre-Į 
čiojo redaktoriaus pagelbininką j 
buvusį poetą, kurs begiedoda
mas ir tansilus nurijo. Tas mu
sų poetas ežednevnoj kasdien 
gieda savo kampely ant pirmo 
puslapio apie “Naujienas”. Vie
tinėse žiniose jisai rašo “ne
svietiškai udivitelną istoriją”: 
“I [erezijos byla”. “Henezijos 
bylą” mes dar spausime kokią 
porą mėnesių. Ant pirmo pus
lapio pliurpsime apie “Naujie
nų” skelbimus ir aiškinsime 
kaip skelbtinai žmonėms yra 
naudingi. Mums nesvarbu ar 

! jus skaitote musų gazietą ar ne, 
mes norimu tiktai spausti.

'Turiu jums pranešt, kad an
dai musų spaudos komitetas 
turėjo ekstra susirinkimą, ku
riame buvo svarstyta Grigai
čio protas. Galutinai apsvars
čius visą dalyką, priėjome prie 
tos išvados, kad Grigaitis at
sveria visą musų kiaulišką par
tiją. Buvo duotas įnešimas: ar 
Grigaičio protas išgaravo, ar 
dar tiktai pradeda garuot? 
[nešimas buvo su aplodismen
tais priimtas, apsvarstytas* ir 
nutarta, kad kieno protas ga
ruoja, tai reiškia, kad jis turi 
proto; o kieno nugaruoja, tai, 
brolyti, ramumėlis išdžiuvęs. 
Pasižiūrėkite, draugės ir ta
voršeiai į vienas kitą, ar jūsų 
galvos garuoja? Žinoma, kad 
ne.

Dabar /eisime prie diktatū
ros klausimo. Diktatūros jus 
norite ir laukiate kaip gerve 
giedros dienos. Bet, draugės ir 
tavorščiai progresyviai, dikta
tūrų mes turime visokių — di- 
dėlių, mažų, ilgų, trumpų, pla
čių ir siaurų, o tiktai vieną tu
rime raudoną. Pereitame savo 
spaudos komiteto mitinge mes 
nutarėme pasirinkti tiktai vie
ną diktatūrą. Ta diktatūra yra 
darbininkiška diktatūra matuš- 
koj Maskvoj. Buržuazinės dik
tatūros mes nenorime, ir štai 
dėl ko. Prie buržuazinės dikta
tūros arba ir be diktatlros bl- 
na daug streikų ir kitokių da
lyku, kuriu mes nenorime. Dar
bininkų diktatūra, tai kas kita. 
Maskvinė diktatūra neleidžia 
darbininkams streikuot, vadi
nasi, streikų matuškoj Kasėjoj 
nėra. Neduoda užsidirbt daug 
pinigų, kas reiškia, jog kapita
lizmo bakterijomis neapsikrėsi- 
me. Kasėjoj šaudo valdininkus 
ir politinius prasikaltėlius, tas 
reiškia, draugės ir tavorščiai, 
naikina visokius žulikus. Lais
vės tenai nėra tam, kas nepri
taria darbininkų diktatūrai. Ar 
ąe aišku, žinoma, kaip ant del
no. Mussolinis- irgi taip daro.

Prieš galą, draugės ir tavorš
čiai, perskaitysiu jums šiltą 
rezoliuciją. Rezoliucija skam
ba už raudoną diktatūrą, — už 
tokią, kokios nori visa kiauliš
koji pairti j a ir visi jos buste- 
riai:

Kadangi, kadangi, vadinasi, 
kadangi, kad musų diktatūra 
nesusimaišytų su buržuazine 
diktatūra, tai mes reikalauja
me, kad kuodaugiausia social
demokratų butų pasiųsta į So- 
lovecką, <> kitiems į pasturgalį 
įšauta. Kad butų uždrausta 
spauda visiems buržujams, o 
kurie neklausytų, liežuvis būt 
nukirstas;

Kadangi, taip sakant, 'Troc
kis pradėjo sirgti buržuazine 
liga, ir jam reikia važinėt j 
Kaukazo kalnus gydytis, lai 

Tegul bus, tavoršeiai progre
syviai, nutarta, išmest jį iš 
kiauliškos partijos ir pasiųsti 
į j į olovccką. Pagalios ant ga
lo susikūprinę reikalaujame pa
daryt dar ir šit ką:

Mussolinis likvidavo visas ne- 
fašistines organizacijas. Musų 
tėvas Leninas jau senai tą pa
darė. Mes Amerikos tavorščiai 
iki šiol esame dar neišpildė įsa
kymo iš Maskvos padaryt tą 
patį, ką jie padarė. Mes turime 
griauti visas buržuazines or
ganizacijas (plojimas). Knįski- 
me giliausią šaknį po buržujų 
sėdynėmis kol jie nuvirs. Kada 
jie neturės savo organizacijų, I 
valdybų ir iždu, tai bus musų

[Pacific and Atlantic Photo]

John G. Hibben, Princeton 
universiteto prezidentas, kuris 
uždraudė “buchanizmo” sekė
jams! skelbti savo religiją.

laimėjimas (aplodismentai ir 
ura!)

Ant galo liežuvio dar reikia 
veplelt: Lai gyvuoja tiktai mu
sų diktatūra ir šv. Maskva!

Baigdamas savo raportą tu
riu pridurt, kad bendras fron
tas su buržujais sudaryt mums 
visai nevyksta. Visur siunčia
me atstovus, E*et žmonės juos 
išjuikia ir išveja kur pipirai 
auga.

Rezoliucija buvo priimta ty
lėjimu, o raportas su aplodis
mentais*.

Po mano raporto dar pliauš
kė vienas tavorštis apie iežed- 
nevnos “surprise party”.

Don Pilotas.

APGAVO KUNIGĄ

Vienas vagilius nuėjo bažny
čion atlikti išpažintį. Savo grie- 
kais jisai kunigą taip suintere
savo, kad pastarasis nepajuto, 
kaip griešninkas nukabino jam 
laikrodėlį. Laikydamas laikro
dėlį atkišęs į spavėdnyčios sie
ną ir griekų daugiau nebeat
mindamas, vagilius nutilo.

—Ar tai viskas? Nieko dau
giau nebeatsimeni? — paklau
sė kunigas.

—Ak, taip, kunigėli, dar tu
riu pasakyti, kad nesenai vie
nam žmogui nukabinau laikro
dėlį.

- -Atiduok laikrodėlį kam jis 
priklauso, nes negausi išriši
mo! — pasakė kunigas.

—AŠ jam duodu, bet jis ne
ima.

t

—Jei neima, tai gali pasilai
kyt sau. O dabar klaupkis, muš
kis į krutinę ir gailėkis už grie- 
kus.

Mergaitė parėjo iš mokyklos 
namo ir savo motinai pradėjo 
pasakot fizikos stebuklus. Ji 
užvedė kalbą apie radio. k

Radio vilnys eina greitu
mu 21,(MM) pėdų į sekundą. Ir 
tai yra stebėtina, kad Marso ne
gali pasiekti.

—E, ką tu čia pliauški, duk
rele. Gal girdėjai bedievius pa
sakojant apie kokį ten radio. 
Bedieviai kažin ką dar išmislys. 
'Tokio daikto, kaip radio, nei 
buvo nei yra, — atsakė moti
na. —Verdi de Zup.

Nuvargę Nervuoti Žmo
nės Randa Naują Sma

gumą Nuga-Tone
Jia Atlieka Darbą ir Atlieka 

Jį Greitai
Kraujas privalo turėti Gelžies ir 

Nervai Fosforo. Nuga-Tone suteikiu 
Gelžj Kraujui ir Fosforų Nervoma. 
Jis yra moksliškas Kraujo ir Nervų 
Būdavote jas. 'lai yra stebėtina, kaip 
greitai Nuga-Tone sugražina gyvu
mą, jiegą ir energiją nupuolusiems 
nervams ir kūno audiniams, Taiso 
raudonąjį kraujų, ir duoda stebėtinų 
patvarumą nervams. Suteikia gaivi
nantį miegą, gerą apetitų, tinkamų 
žlebčiojimą,. regulioja vidurių veik
mę, padidina entuziazmų ir ambicijų. 
Jei jus nesijaučiat kaip reikiant, tai 
pats dėl savo labo turit išbandyti ji. 
Jums nieko nekainuos, jei nepagel
bėtų. Jis yra malonus imti ir jus pra
dėsit jaustis geriau tuojaus. Jei ju ų 
gydytojas dar nėra užrašęs jo dėl jū
sų, tai eikit pas aptiekorių ir nusi- 
pirkit bonkutę Nuga-Tone. Neimk 
įkaito. Imk jo per keletą dienų ir jei
gu jus po to nesijausit geriau ir ne- 
atrodysit geriau, nunešk atlikusią 
dalį pakiuko pas aptiekorių ir jis at- 
grąžins jums jūsų pinigus. lidirbėjai 
Nuga-Tonę įsako visiems aptieko- 
riams garantuoti jį ir sugrąžinti jū
sų pinigus, jei neužganėdintas. Reko
menduojamas, garantuojamas ir par
duodamas per visus aptiekorius.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — "|
nusipirk typewriterj.

Oil, Paregoric, Teething Drops ir Soothing Syrups, spacie- 
liai prirengtos dėl nešiojamų kūdikių ir vaikų visokio 
amžiaus.

šio vardoApsisaugojimui imitacijų 
nurodymai kaip vartoti ant 
rekomenduoja jas.

žiūrėkit 
kiekvienos dėžutės. Gydytojai visur

Jie yra malonus jūsų burnai

JLJUCKY STRIKES yra švelni ir gardus I 
geriausi cigaretai kokius esate rūkę.

It’s toasteč
APSAUGOJIMUI JŪSŲ BURNOS

Kodėl? Todėl, kad jie yra padaryti iš geriausio 
Turkiško ir naminio tabako, tinkamai pasen
dinto ir sumaišyto su didžiausiu patyrimu, ir 
dar yra dadėtas extra procesas prie to tabako.
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KAIP STOVI MUSŲ KONTESTANTAI
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Laipsnis 1

Balsų 16200

Daige Automobilius

Deimantinis Braceletas

2 lotai

Laipsnis II

Balsų 10000

Dovanoms $1400:

Paige Autonfobilius

Deimantinis Braceletas

Laipsnis III
Balsų 26000

Dovanoms $900:
Radiola

Kimball Pianas

Deimantinis Braceletas

Laipsnis IV
Balsų 11000

Dovanoms $450: 
Gulbransen Piano 
Panatrope Radiola 
Deimantinis Žiedas v. 
Deimantinis žiedas m. 
3 šm. Frizay Setas 
Laivakortė j Lietuvą 

ir atgal
Fordo Automobilius

Laipsnis V'
Balsų 6450

Dovanoms $200:
3 šm. Jacųuard Setas 
Bernard up-right Pianą 
Deimantinis Žiedas v. 
Deimantinis Žiedas m.

Radio At\vater—Kent

Laipsnis VI
Balsų 5190

Dovanoms $150: 
7 šm. v. k. Setas 
Radio R. C. A. 25 
Braceletas 
Deimantinis Žiedas m. 
Platino Špilka

Laipsnis VII

7
 Balsu 3880

Dovanoms $100: 
Deimantinis Žiedas m. 
Braceletas 
Fonografas 
Platino Špilka v. 
Radio M—6F9 
Elgin Laikrodėlis 
Tudor Komodč.

Laipsnis VIII

8
 Balsų 2580

Dovanoms $60: 
Radio Atvvater—Kent 
Deimantinė Špilka m. 
Braceletas 
Elgin Laikrodėlis 
Platino Špilka m. 
Deimantinis Žiedas m.
Įkempa

Laipsnis IX

9
 Balsų 1270

Dovanoms $25: 
Elgin Laikrodėlis 
Gintaro Karoliai 
Aukso Žiedas v. 
Špilka <v. 
Cuff IJnks 
Žiedas m.
Radio 111A 
Veidrodis

Laipsnis X
m Balsų 580

Dovanoms $10: 

Gintaro Karoliai 

z Aukso Žiedas v.

Aukso Žiedas m.
Auksuotas Peiliukas

Gintaro Cuff Links

PRANAS
KLIENA,

Chicago, III.

2554 Blue
Island Avė,

Turi balsų 
— 1023

M IBS VICTORIA 
WILLIAMS

4700 Madden St. 
Chicago, III.

Turi Balsų
— 2728

MRS.
VIKTORIJA

KOLAS,

Turi balsų
— 1333

3715 Perish Avė.
Indiana Harbor, 

Ind.

A. VLSBARAS

6803 Cornell Avė.
Chicago, 111.

Turi balsų
— 5750

GEO. LUCAS

3311 South
Halsted St.

Chicago, 111.

Turi Balsų
— 7009

K. J. URNEŽIS,

6356 South
Hermitage Avė., 

Chicago, III.

Turi balsų
— 4133

1

Vasario Mėnesiui
Pasibaigus

Pirmas “Naujienų” kontesto 
mėnuo, vasaris, užsibaigė. Li
kosi dar du mėnesiai, kurie 
savo dienomis yra ilgesni, ne
gu buvo vasaris. Vasaryje bu
vo tiktai 28 darbo dienos, kuo
met šiame mėnesyje* 31 diena, o 
sekamame mėnesyje 30 dienų, 
šitie du mėnesiai dėl musų kon- 
k siuntų bus nemažiau sėkmin
gi, negu praeitas vasaris, tą 
galima iškalno numatyti.

Viena, šios mėnesiuose yra 
daugiau dienų, kita--- laikas 
prielankesnis laikraštiniam biz
niui. Kadangi šitie du mėne- 
s’ai yra kasmet tikro biznio 
mėnesiai, tai šio kontesto me
tu kovas ir balandis turi būt 
pasisekimo mėnesiai musų kon- 
testantams ir dideliu pliusu vi
sam “Naujienų” bizniui.

S( kmingumas kontestantų 
darbuotės, žinoma, priklausys 
ne vien nuo mėnesių ilgumo ar

laiko patogumo, bet ir nuo dar
bo spėkos sukoncentravimo. 
Pirmus mėnuo “Naujienų" kon
testo, tai buvo savos rųšies mo
kykla kontestantams — jie 
veikdami šiame konteste lavi- 
i osi sėkmingai dirbti, kad dar
ius bus našus. Geriau pasakius, 
ką kontestantai padarė pereita
me mėnesyje veikdami “Nau
jienų“ konteste, jų nuveiktas 
čarbas buvo mokinių-praktikų 
darbas. Šis ir sekamas menuo 
lūs jau patyrusių darbuotojų 
veikimu, darbe n.siskaitys mo- 
kiniai-praktikai, bet savos* rų
šies profesionalai. Kaipo iš pa
tyrusių darbuotojų, žinovų sa
vo darbo purtai ir yra galima 
laukti dar didesnio pasisekimo, 
negu vasario mėnesyje.

Kontestantų stovis sulig laip
snių šią savaitę yra daug įvai
resnis, negu kad buvo pereitą 
savaitę. Buvo manyta, kad tik-

roji kova už pasiekimų aukštes
nio laipsnio eis tarp kontestan
tų Luko ir Visbaro, tečiau bu
vo apsirikta, — rodo, kad Vis- 
baras biskj prisnūdo, o Luko
ševičius iš Cicero pradėjo Lu- 

vanoti. Nors dar abu Kon- 

testantai tebėra penktame laip
sny j ?■, bet balsų skaičiumi Lu
koševičius neliktai prisiginė 
Lukų, bei dar pralenkė. Cice
ro tai tikrai misteriškas mies
telis. Pereitame “Naujienų" 
konteste pirmą dovanų laimė
jo cicerietis Svėdždu, minai at
rodo, kad Lukoševičiui yra lem
ta L<kti savo pirmtakimo pė
domis. Cicero nors ir maža ko
lonija lietuviais, bet drūta Nau
jienų tvirtovė kontesto mūšio 
lauke. Tas rodo, kad ciceriečiai 
remia kontestantų Lukoševįčių. 
Kaip tolimesnės lenktynės eis, 
iš kalno sunku yra numatyti; 
galimas daiktas, kad dar Lu- 

l 'taipgi galimas 
Visbaras nors ir 

smarkuolius pasi
imąs daiktas, 
irkus, Girštau- 
Urnežis greitu

laiku ne tik pasivys Lukoševi
čių ir Lukų, bet dar kai kurie 
iš jų pralenks pirmuosius.

šeštame laipsnyje iki šiam 
laikui kontestantas Visbaras 
buvo vienas, minai susilaukė 
poros naujų draugų — Norkaus 
iš Westville ir Jurėno iš Chi
cagos. Atrodo, kad šitie kon
testantai neilgai buvos šiame 
laipsnyje, jie greitu laiku atsi
durs penktame, nes jie sparnus 
plasnuoja, nori lėkti aukštyn. 
Pereitų syki buvau išreiškęs 
nuomonę, kad kontestantas J.

KONTESTANTŲ DOMEI

šlame puslapyje visi kontestai surikiuoti sulig 
gautų balsų skaičiaus į atatinkamus laipsnius. Čia 
nesicancla. vardu Lti kontestantų, kn»*ie savo Halsais 
dar nėra pasiekę Laipsnio Dešimto, geriau pasakius, 

dar nėra gavę minimum 580 balsų; tų kontestantų 
vardai čia bus pažymėti tuomet, kada jų gautų balsų 
skaičius atatiks Laipsniui Dešimtam. Kurioje laip- 
nio ryboje kontestantas įtalpintas, reiškia, kad to 
laipsnio dovanas jis jau yra pilnai laimėjęs. Priau
gus kontestanto balsų skaičiui atatinkamai Į augš- 
tesnį laipsnį, kontestanto vardas bus įkeliamas j 
augštesnę kategoriją sulyg gautų balsų skaičiaus.

— JULIUS MICKEVIČIUS,
“Naujienų” Kontesto Vedėjas.

atsiliko, bet 
vys. 'taipgi g; 
kad Jurėnas, 
tas, v Vierbella,

rie jam gana daug pagelbsti; 
tas jam daug palengvina ėjimui 
pirmyn.
tis nors- ir yra užimtas įvairiais

Kontestantas

ir liesa, o gal ir

darbais, bet jis nestovi ant vie
tos, jis ir mažai turėdamas liuo- 
so laiko padaro daug darbo šia
me “Naujienų’’ konteste.

JOE NORKUS

1G. VIERBELLA,

Turi Balsų
— 4304

120 So. State St.
VVestville, III.

1446 So. 50 Ct., 
Cicero, 111.

Turi balsų
—■ 7220

Turi balsų
— 5640

4508 So. Honore
Street

Chicago, III

F.
LUKOŠEVIČIUS,

F. JURĖNAS

5118 South

Paulina St.

Turi balsų

— 5190

PAUL MILLER,

3210 So. Halsted St., 
Chicago, UI

2652

MRS. SOPHIE MIKUTAITIS,

731 West 18 Street,

Chicago III.

Turi halsų — 1487

2011 South 
Halsted St., 
Chicago, III.

Turi balsų
— 808

PETER

KALIN,
PAUL GRICIUS

6614 South 
Sacramento Avė.

Chicago, III.

Turi Balsų
— 825

Turi balsų
— 3942

7445 Prairie Av, 
Detroit, Mich.

ST.
GIRŠTAUTAS,

1643 North

Turi balsų

2580

Hancock St.
Chicago, UI.

K. ČEPUKAS 
1445 N. Oakley 

Avenue 
Chicago, III.

J. GRIGAITIS

Turi balsų

— 1640

tęsės lenkttiniuoti su Chicagos 
galijotais, bet dar kolei kas 
kontestantas Norkus laikosi 
drūtas, yra pilnas spėkų, jis 
dar Chicagos galijotams apsi-

leisli nei nemano. Žingeidu bus 
matyti kaip ilgai vestvilietis 
Norkus įstengs atsilaikyti. Ju
rėnas sako, kad Norkaus šuli
nys VVestvilyje tuoj išsisem- 
siąs, buk greitu laiku nebeįs
tengsiąs lipti i aukštesnius laip
snius. Gal tas
ne. Cicero juk irgi ne ką dides
nis miestas už AVestville, o bet
gi Chicagos kontestantams įva
rys baimės.

Septintame laipsnyje atsidūrė 
Girštautas iš Detroit ir Urne^ 
zis, Vierbella iš Chicagos. SI. 
Girštautas šitą syki pasirodė 
gana “smart”, iš devinto laips
nio atsidūrė septintame. Reikia 
neužmiršti, kad Girštautas yra 
Detroito smarkuolis; jis perei
tame “Naujienų” konteste lai
mėjo antrą dovaną %— automo
bilių, jis gal būt pasirodys ir 
šiame konteste neblogiau negu 
pereitame. Pas kontestantų Gir- 
štautų energijos kupina — nė
ra abejonių, kad jis progresuos. 
Kontestantas L’rnežis progre
suoja gana spėriai; jis šiame 
darbe nors ir nepatyręs, bet 
parodė, kad j 
t i ir su patyrusiais, 
progresuoja kasdie. Jis 
resuos, nes progreso 
visuomet eina pirmyn, 
tautas Vierbella dirba 
sęs, jo tikslas esąs laimėti nez 
daugiau, ne mažiaus, kaip For
dą. Esu tikras, kad Vierbellos 
norai pilnai išsipildys jis 
Fordą turi kaip ir laimėjęs. 
Dar biski Vierbella turi pasi
spausti, o 14,000 balsų turės 
kaip zet.

Aštuntame laipsnyje irgi yra 
veiklus kontestantai. P-lė Wil- 
liams yra darbšti mergina, ji 
darbuojasi visomis spėkomis, 
pertat jai ir sekasi. Yra vilčių, 
kad |>-lė Williams eis pirmyn, 
nes ji yra nuoširdžiai atsidavu
si šitam darbui. Kontestantas 
Miller nors pats ir mažai dirba, 
bet turi burp gerų draugų, ku

Devintame laipsnyje yra di
dokas būrys kontestantų, iš jų 
didžiuma greitu laiku bus aukš
tesniuose laipsniuose, 
rie iš jų dar naujai 
veikti. Konteste Zofija 
tis ir Viktorija Kolas

nors ir nepatyręs, 
gali lenktiniuo-

Urncžis 
ir prog- 
žmonės 
Kontes- 
išsijuo-

Kai ku- 
pradėję 

Mikutai- 
dar nau

jos kontestantės, bet su pradžia 
spėjo pašokti j laipsnį 9-tą; nė
ra abejonių, kad jos progresuos 
— abi spėrios kontestantės. če- 
pukus, Butkus, Vaitekūnas ir 
Mitcliell iš Waukegan — jie 
visi irgi gabus žmonės. Anks
čiau ar vėliau, bet jie parodys 
savo aktvvuma. » c

D.ešimtame laipsnyje irgi še
ši konlestantai, du iš jų — Pra
nas Klikna ir Peter Kalin dar 
visai naujai pradėjo darbuotis, 
bet pasekmės jau matomos, 
Taipgi Gricius, Sabaliauskas 
l ktveris ir p-ia Stulpiniene yra 
veiklus žmones, nėra abejonių 
jie visi eis aukštyn.

Dar yra pusėtinai didelis skai
čius kontestantų, kurie nėra 
pasiekę laipsnio 10-to, kai ku
riems iš jų trūksta tiktai po 
kelis balsus. Greitu laiku susi
lauksim: dar pusėtino skaičiaus 
naujų kontestantų į dešimti; ir 
devintą laipsnį. Dabartiniams 
kontestantams, kurie randasi 
laipsnyje dešimtame ir devin
tame yra būtinas reikalas pro
gresuoti aukštyn, kad padarius 
liuosos vietos naujokams.

Pereitas vasario mėnuo bu
vo sėkmingas mėnuo dėl mus-ų 
veiklių kontestantų, bet šitas 
menuo bus dar sėkmingesnis, 
negu pereitasis, nes ilgiau dir
bamas darbas .yra spėriau ir 
tiksliau padaromas.

VINCAS 
SABALIAU

SKAS

2345 South 
I^eavitt St. 

Chicago, III.

Turi balsų
— 1031

W. BUTKUS,

568 W. 18 St., 
Chicago, III.

Turi balsų
— 1577

JUOZAS

UKTVERIS

4901 W. 14 St.

Cicero, III.

Turi Balsų
— 1009

J. MITCHELL,

907 Jackson St.
Waukegan, III.

Turi balsų
— 1598

818 W. 18 St. 
Chicago, III.

Turi Balsų

— 623

PETER 
VAITEKŪNAS

3222 Apburn
Avenue

Chicago, III.

Turi balsų

— 1284

MRS. B.

STULPINIENE
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Rado nužudytą moterį
Carl VVood sugryžęs namo Mid- 
dieton hotely, 1147 E. 55 St., 
rado savo pačią Mabel negyvą 
maudynėje. Policija nustatė, 
kad ji nėra prigėrusi, bet kad 
ji liko pasmaugta ir įmesta į 
pilną vandens maudynę. Polici
ja jau suėmė keletą žmonių 
tardimams. bet didžiausia nuo
žiūra puola ant Delbert C. Pre- 
vo, 27 m., kuris buvo pajauniu 
VVood vestuvėse. Jis apie tą 
laiką galėjo būti hotely, o be to 
nužudytoji skundėsi, kad jis 
prie jos lendąs. Prevo yra ve
dęs lietuvaitę Anna Žiedas, 15 
m., nors ir pirmiau jis buvo 
vedęs ir tebegyvena su savo 
pirmąja pačia.

Priežastys nelaimių
F. P. Stanley, iš New Yorko, 

vice-prez. Norwich Union In- 
demnity Co., kalbėdamas City 
kliubo susirinkime pareiškė, kad 
tik 1 nuoš. iš sužeistųjų yra 
sužeidžiami girtų automobilis
tų. Apie 20 nuoš. nelaimių pa
eina delei peržengimo įstatymų 
ir patvarkimų, o likusieji 79 
nuoš. nelaimių paeina delei ne
atsargumo automobilistų, c 
taipjau ir pėsčiųjų. Apie pusi 
sužeistųjų yra automobilistai.

Gasolinas nupigintas
Standard Oil Co. ir kitos alie

jaus kompanijos nupigino gaso- 
lino kainą po 1 centą ant ga
liono. Dabar paprastas gaso 
linas parsidavinėja 18c. gaal

“BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMį

Vartokit be jokios Baimei 
kaip Nurodoma ant

“Bayer” Pakelio

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 inilionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo

Slogų Galvos skaud.
Neuritis Lumbago
Dantų gėlimo Reumatizmo 
Neuralgia Skausmų

Kiekvienas n e s u 1 a u ž yt a s 
“Bayer” pakelis turi patikrin-; 
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

Suėmė tanky plėšikus
Policija suėmė Chicago  j pen

kis žmones, kuriuos įtariama, 
kad jie prigulėjo Saikai, kurie 
apiplėšė apie desėtką bankų 
Ind., VVis., Minn. ir N. Dak., 
valstijose. Tie plėšimai davę 
jiems apie $500,000.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

LSS. VIII Rajono 
konferencija

Pereitą sekmadienį. Naujie
nų name įvyko nepaprasta LSS. 
VIII Rajono konfereniija. Kon- 
feerncija buvo skaitlinga dele
gatais. Buvo apsvarstyta daug 
svarbių reikalų. Taipgi per
rinkta Rajono valdyba. Rajono 
organizatorium tapo išrinktas d. 
I*’. Skaniarakas.

Taipgi buvo plačiai kalbėta 
apie busiantį Rajono vakarą 
kovo 13 d., M. Meldažio svet. 
Nutarta dėti pastangų, kad tą 
vakarą padaryti tikrai vertu 
Rajono vardo—kad jis butų gra
žus. ypatingas ir kad kiekvie
ną atsilankiusį patenkintų.

Konferencija taipjau priėmė 
rezoliuciją, kuri pasmerkia Lie
tuvos smurtininkus, nuveiku
sius teisėtą Lietuvos valdžią ir 
ižkorusius ant Lietuvos liau- 
lies savo diktatūrą.

—B.

B. Vaitekūno Jubiliejus
Chicagos Lietuvių Scenos 

Mylėtojų Ratelis rengia pager
bimui B. Vaitekūno jo 30 metų 
scenos darbuotės Jubiliejų. De
lei to norėčiau čia kiek plačiau 
pakalbėt apie patį B. Vaitekūną 
r jo per 30 metų nuveiktus mu

su tautos labui darbus. B. Vai
tekūnas tai gal vienintelis pir
mas, dar gyvas, iš Amerikos ir 
Europos lietuvių mėgėjas-arti- 
stas, kurs leidžiant rusų caro 
valdžiai, spalio 10 d., 1896 m.
suvaidino mums lietuvių teatrą 
— “Abejotina ypata” ir “Žentas 
dėl Iškilmės” Rygoje, 30 metų 
tam atgal, gal ir nebūtų tas 
svarbu, kadmis vaidino pirmą 
lietuvių teatrą tada, bet daug 
svarbiau tai tas, kad jis nuo to 
laiko ir šiandien tebevaidina, ki
ti gi pirmo lietuviu teatro pio
nieriai vieni ankščiau, kiti vė
liau jau senai paliovė vaidinę. 
Gi p. B. Vaitekūno vaidinimais, 
mes, chicagiečiai, gėrėjomės jau 
21 metus. Taip sakant, jis už
augo ir paseno kultūrinį musų 
tautai darbą dirbdamas.

P-s B. Vaitekūnas, man pasa
kojo, kaip jam ir kitiems musų 
pirmo teatro pionieriams prisi
ėjo tais laikais, tai yra iki 1904 
m., kol lietuviai Rusijoj neturė
jo savo spaudos, daug naktų 
praleisti be miego perrašinėjant 
veikalus ir roles, o kiek d»r die-

Miklos Teatras
3140 So. Halsted St.

Veikalai bus rodomi Seredoj ir
Ketverge Kovo 2-rą ir 3-čią dieną:

THE ICE l’LOOD,
Dvi komedijos ir Vodevil, užtektinai 

juokų dėl visų 

nų ir valandų sugaišta išgavi
mui leidimų lošt veikalus?

P-nas B. Vaitekūnas per 30 
metų daugiau kaip 1000 sykiu 
yra pasirodęs lietuvių scenoj ir 
yra vaidinęs beveik visus veika
lus, kokie tik buvo išleisti lietu
vių kalboj prieš pasaulinį karą; 
žinoma, nekurtuos jis vaidino po 
daug sykių.

Todelgi ar nevertėtų visoms 
Amerikos lietuvių teartliškoms 
(o gal ir ne vien teatrališkoms) 
draugijoms, kliubams' ir rate
liams prisidėti prie paminėjimo 
B. Vaitekūno jubiliejaus? Juk 
tai,mano manymu, istorinis mu
sų išnaujo atgimusiai tautai įvy
kis. B. Vaitekūno jubiliejaus 
paminėjimas rengiamas sekma
dieny, kovo 0 d., M. Meldažio 
svet., 2242-44 W. 23rd Place, 6 
vai. vakare. Prisidėt nors ma
žais jį pasveikinančiais kompli
mentais. Toks musų prisidėji
mas sustiprintų jo jau senstan
čias jėgas dirbt idėjos darbą dar 
ant daug metų.

Taigi mokėkime tinkamai pa
gerbt savo senuosius darbuoto
jus, kol jie dar gyvi. Ypač mes, 
chlcagiečiai, galime gerėti^ ir 
pasididžiuot turėdami savo tar
pe B. Vaitekūną.

Tą dieną bus pateiktas nau
jas veikalas, būtent šių dienų 
Revoliucija Lietuvoj, trijų veiks 
mų tragi - komedija ir “Meška” 
(Čeckovo), vieno veiksmo far
sas, pačiam jubiliantui dalyvau
jant. — Rigietis jo draugas.

Pirmas atsitikimas
Dalins dykai naujus sidabrinius 

ir auksinius pinigus

Skaitytojas gali manyti, kad 
tai pasaka: dalinti dykai ir tai 
dar auksinius pinigus. Bet tai 
yra faktas ir tai tikrai ištyriau, 
nors tai ir laikoma didelėj slap
tybėj. O patyręs, pranešu apie 
tai visiems, kad visi galėtų tų 
pinigų gauti.

Kas ir kur duoda pinigus
Kaip paprastai priimta, viso

kios įstaigos apvaikščioja meti
nes sukaktuves, pasidžiaugia 
savo augimu ir stiprėjimu. Bet 
kovo 1 d. sukanka dešimt me-
tų gyvavimo tvirčiausios lietu
vių finansinės įstaigos—Univer- 
sal State Bank. Dar nė vienas 
lietuvių valstijinis bankas Ame
rikoj nėra sulaukęs tokių su
kaktuvių. Dešimt metų, tai ne 
vieni, ar du metai. Todėl Uni- 
versal State bankas tas pirmas 

[tokias sukaktuves pas lietuvius 
' nori atžymėti nepaprastai. To
dėl tai per visą šią savaitę vi
sai dykai bus dalinami nauji, 
niekad nevartoti, sidabriniai ir 

'auksiniai pingai visiems tiems, 
kurie tik atsidarys naują tau- 
pimo sąskaitą.

Kaip dideli tie aukso ir si
dabro gabalai bus, neteko su
žinoti, nežiūrint visų mano pa
stangų. Bet reikia atsiminti, 
kad mažesnių auksinių pinigų, 
kaip penkinė, veik nėra. O jei 
kas ir gaus pustrečio dol., tai 
bus tokia retenybė, kad jie bus
brangesni ir už penkinę, nes tų 
pinigų visai mažai yra apyvar- 

' toj.
Kiekvienas lietuvis, nežiūrint 

kokioj miesto daly, jis gyvena, 
įgali gauti tą nepaprastą dova
ną—gauti dykai aukso ar si
dabro—ir tai iš lietuvių įstai

gas. Reikia tik šią savaitę at- kyti. Rengėjai protekcijų irgi 
važuoti į Universal State ban- atlieka naudingą darbą renkda- 
ką ir atidaryti ten taupimo są- mi panašias paskaitas.
skaitą. Be abejonės, bankas per 
šias dienas bus pilnas lietuvių, 
juk kiekvienas norės gauti au
kso ir sidabro, ir dar visai dy
kai.—X.

SLA. 134kp. dirba
SLA. 134 moterų kuopa dir

ba. Pereitą penktadienį, Mc- 
Kinley parko svetainėj buvo su
rengusi prakalbas SLA. gene
raliniam organizatoriui S. E. 
Vitaičiui, bet prakalbas nega
lima skaityti labai sėkmingo
mis: buvo galima tikėtis pub
likos prakalbos© iš tokios dide
lės lietuvių kolonijos, kaip 
Brighton Purk, daug daugiau, i

Ateinantį gi šeštadienį, kovo 
5 d., SLA. 134 moterų kuopa 
rengia draugišką vakarėlį Lie
tuvių Auditorijoj. Bus netik 
šokių, bet taipjau programas ir 
užkandžių, šios kuopos vakarė
liai visuomet pasižymėdavo di
deliu draugiškumu ir linksmu
mu, nes ir pačios kuopietės yra 
linksmios moterys, tad galima 
tikėtis, kad į šį vakarėlį susi
rinks daug publikos gražiai pa
silinksminti.—L.

North Side
Puikus vakaras

SLA. 226 kp. rengia puikų 
vakarą, kuris įvyks šeštadieny, 
5 d. kovo, Liuosybės svetainėj, 
1822 Wabansia Avė. šiame va
kare bus puikus programas, 
kurį išpildys puikiai išlavinti i 
kuopos jaunuoliai. Be to kalbės 
SLA. generalinis organizatorius 
S. E. Vitaitis, kuris prisirengęs 
daug naujo pasakyti. Po pro- 
gramo šokiai iki vėlios nakties.

'Todėl kviečiame visus Lietu
vius kuoskaitlingiausiai atsilan
kyti, o busite pilnai patenkinti.!

226 kp. Korespondentas.

' Bridgeportas
Nedėlioj, vasario 27, Lietu

vių Auditorijoj įvyko pirma pa
skaita surengta Gyvenimo Drau
gų. Dr. A. L. Davidonis skai
tė. pasakai tą temoje: “Alkoholis 
kaip vaistas, maistas ir nuo
das”. žmonių prisirinko paskai
tos pasiklausyti apie 70 asme
nų.

Dr. A. L. Davidonis papasa
kojo daug įdomių dalykų apie 
alkoholį. Taipgi nurodė savo 
paties patyrimų, kur jis pavar
todavo alkoholį, kaip vaistą. 
Prelegentas pareiškė, kad tikras 
alkoholis randasi pačioje gam
toje: į variose žolėse ir t.t.

Susirinkusieji a lydžiai klau
sėsi daktaro išvadžiojimų. Pas
kiau daktaras paprašė, kad iš 
publikos butų duoti paklausi
mai. Atsirado keli, kurie da
vė rimtus klausimus. Į tuos 
klausimus daktaras vėl davė 
paaiškinimus. Pralėkei j tęsėsi 
apie pusantros valandos.

Pirm prelekcijos buvo parda
vinėjamas mėnesinis žurnalas 
“Gyvenimas”. Išparduota daug 
egzempliorių. Kiti nusipirko 
net sausio ir vasario laidas, o 
kiti ir kovo mėnesio laidą.

Tokios rimtos prelekcijos yra 
naudingas dalykas tiems žmo
nėms, kurie nepatingi jas lan-

Girdėjau, kad Gyvenimo 
Draugai ketina rengti visą eilę 
panašių paskaitų įvairiomis te
momis. Lauksime.

—Paskaitų Lankytojas.

A + A

IGNACAS NORMANTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 25 dieną, 5:30 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 25 metų 
amžiaus, gimęs Pakirsnių kai
me, Plungės parap., Telšių aps., 
paliko dideliame nuliudime Lie
tuvoje motiną brolį Arttaną ir 
seserj Petronėlę, Amerikoje 
dvi seseris, Domicėlę ir Oną ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
’ 121 E. Kensington Avė., Kens

ington, III.

Laidotuves j vyks ketverge 
kovo 3 dieną. 8:30 vai. iš namų 
j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Ignaco Normanto 
giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Seserys ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gru- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 1 dieną, 12:55 valandą 
naktj 1927 m., sulaukęs 37 m. 
amžiaus, gimęs Kauno rė- 
dyboj, Raseinių apskrityje,
Skirsnemunės miestelis. Paliko 
dideliame nuliudime moterj 
Anastazija po tėvais Pupsaitė, 
3 dukteris Anastazija, Stanisla
vą ir Veroniką, sūnų Joną, tetą 
Rozaliją Matiojošaitiene ir gi
mines, o Lietuvoj motiną, .seserį 
švogerj ir 2 brolius.

Kūnas pašarvotas, randasi, 
234 W. 46th St.

Laidotuves įvyks pėtnyčioj, 
kovo 4 dieną 8 vai. ryte iš na
mų j šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš treti bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Girgin- 
Čiaus, draugai ir pažjstami esat , 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris vaikai teta 
ir gimines.

. A A
JUOZAS KASAKA1TIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 28 dieną, 10:00 valandą 
vakare, 1927 m., sulaukęs 44 
metų amžiaus, gimęs Mariam- 
polės apskričio Klevinų kaime, 
paliko dideliame nuliudime 
cousin Kotryną Arbačauskienę, 
ir brolis Bronius Lietuvoj.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1314 So. 50 Ct., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Kovo 4 dieną, 2:00 vai. po pie
tų iš namų nulydėtas j Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Juozo giminės, 
draugai ir pažjstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pas
kutinę patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Kotryna Arbačauskienė, 
Broliai ir Sūnus.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp, telefonas 
Boulevard 5203

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRBUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blrd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Al *

PETRAS P LIETA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 28 d., 11:30 vai. die
ną, 1927 m., sulaukęs 50 me
tų amžiaus, gimęs Kauno rė- 
dyboj, Panevėžio apskr., Su
bačių par., Pašilių kaimo. 
Amerikoj išgyveno 15 metų. 
Paliko dideliame nuliudime 
brolį Antaną Plielą Amerikoj, 
Lietuvoj paliko 2 broliu Pran
ciškų ir Julijoną ir 1 seserj 
Oną. Kūnas pašarvotas ran
dasi 938 W. 34 St.

Laidotuvės įvyks kovo 3 d., 
<8 vai. ryto iš namų į šv. Jur
gio parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Petro PUeto gi- 4 
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Brolis ir Brolienė.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Masalskis Tęl. Boulc- 
vard 1139.

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3207 Auburn Avė.
CHICAGO, 1LL.

J.F.RADZIUS
Pigiaatdaa Lietavia 

' Graboriaa Chicagoje

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriuf? Eudeikis, tel. Yards 1741

Imidotuvcae patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl. kad priklausau 
p r-e grabų iždirby-

OFISAS:
0C8 W. 18th St 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3288 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4068

Phone Boulevard 7314
Pfistatome į viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted SU Chicago

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH
OPTOMETHISTA« 

Akiniai $4 ir aaArtčina

Palengvins akių įtempimą, kurii 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigime, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
krefras akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystą 
Prirengia teisingai akinius. • Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 
žifusiaz klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos valkui. Val.i 10 
Iki 8 tai. Nedilmj 10 iki 1 vai. p. p, 

4712 So. Ashland Avė.
Boukvard 7589

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikinu- akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja į daik- 
tą.

i Jei spaudos raštas išrodo dvigu-
i bas.

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

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir
* pritaikymo akinių

1801 South Ashland Avė.
Plutt Bldg., kamp. 18 St., 3 augštas 

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

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

DR. W.
YUSZKIEWICZ, 

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

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

Tel. Brunswck 3IŠ4
Valandos nuo 9 rvto iki 12 dieną, 

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

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balz-amuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

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

Tol. Canal 1271 
ir 2199

SVARBUS PRANEŠIMAS

Gera proga atsitraukti savo gimi
nes iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir 
Rusijos, jeigu tik jie sveiki ir gali 
skaityti nors vienoj kalboj. Ūkinin
kų pagelbininkai ir namų ruošos dar
bininkai turi pirmenybę. Norint in
formacijų, rašykt musų agentui, ku
ris turi 20 metų patyrimą laivų kom
panijose. Jis buvo 4 metus pas 
United States Lines prie valdžios lai
vu, taipgi Vive Prezidentu Boston 
National Banke ekspetas Immigraci- 
jos įstatymų ir patvarkymų. Musų 
atstovas dabar randasi Chicagoj ir 
bus iki kovo 4, 1927, 3257 So. Union 
Avė., 3’ augštas.

ALEXANDER S. LEW1S 
'Turistų ir Tikietų Agentas.

GarJnkifės Naujieio

AI
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Muzika Announcements

Pranešimai
Announcements

Pranešimai
Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia
Musical Instruments

Muzikos Instrumentai
Real Estate For Sale

Namai-Žemė Pardavimui

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

DEL KELIAVIMO LIETUVON

S. L. A. 36 k p. 
kimas jv ks sere 
tuvių Auditorum 
St.. 8 vai. vak. visi nariai prašome 
dalyvauti susu inkinie.

Sek r. S’. De'kus

3(1 vai. vakaro

l>. Gulbinas rusi

Teatrališkas Kliuhai 
lalkvs repetiidias “Gyv 
pele” ketvirtadieny, kov 
vai. vakaro, Davis Są 
.<vct„ ant 14-tos ir S
Visi dalyvini malonėkit laiku 
būti. Neturintieji rolių narių irgi 
yra kviečiami dalyvauti. —Vald.

t r<

, 7:3(1 
parko

žemi smuikininkė, kuri šiandie 
dalyvaus artistės Kamilijos Jo- 
z<\ skaitės koncerte Lietuviu

Šiandie Jozevskaites 
koncertas

SLA 183 k p. Jaunuolių Orkestro 
mėnesinis susirinkimas j vyks šian
die vakare. Mark \Vhite Sųuare sve
tainėj. Yra daug svarbių reikalų. 
I'aiiiiau esame užkviesti dalyvauti 
LSS X’111 Raioii;> vakare kovo 13 d. 
Visi nariai ir tėvai prašomi atsi
lankyti. —Valdyba.

Be K. Jozevskaites dar daly
vaus Justas Kudirka ir smui
kininkė l.ulu Kalx*n.

Šiandie vakare. 1\ 
Lietuvių Auditorijoj, 
kos mylėtojai susila 
prastai malonaus siurprizo, 
šįvakar pasirody- ir 
čiams dainuos Lietuvoj
gėlėlė p-lė K. Jozevskait

vai.
muzi
nepa

neš
chicagie- 

lakštin-

8

Pranešimas IB-tos npielinkės 
viams. Norinti gauti “Naujienas” 
kasdie anksti iš ryto i savo namus, 
malonėkite duoti žinią “Naujienoms”, 
n “Naujienos” buk atneša»ro< j Jūsų 
•'amus up e 6 valandą ryto — mokėti 
už “Naujienas galėsite kas savaitė 
arba sykiu j mėnesį. Pranešimą pri
duodami pažymėkite pilną savo adre
są ir kur turi būti paliekamos “Nau
jienos”.

liet U-

Dainuos tik lietinių kalboj.

sai vartoja septynias kalbas, te- 
čiaus šiame koncerte ji mums 
dainuos tik musų kalboj — lie
tuvių. taip kad mes visi galėsi
me suprasti viską, ką gerb. dai
nininkė dainuos. Apart jos, 
mums bus malonu užgirsti ir 
musų chicagieti Justą Kudirką, 
kuris musų tar|H» nebuvo jau 
per pereitą keletą metų. Be to 
mes dar išgirsim smuikuojant 
panelę Lulu Raben ir J. Byans- 
ką. Jie mums žinomi vietiniai 
sceno' puošėjai.

Pirmą kartą Chicagoj.

vi

>s debiutas ir, žinoma, mes 
'įleisim pasveikinti ją ir

Nors p-lė K. Jozevskaitč 
sur yra dainavusi, bet pas mus 
bus j 
visi
pasigėrėti jos dainomis

Taigi, chicagiečiai, kadangi 
jai pirmutinė Lietuvos artistė 
atsilankė į musų lietuvišką Chi- 
cagą„ mes privalome atatinka
mai ją pasveikinti ir atlikti sa
vo lietuvio pareigas ir kartu at
imi vinim D. M.

Aušros Sūnūs
Artistas S. Pilka, atsisveikin

damas su chicagiečiais ir gryš- 
damas Lietuvon, pereitą sekma
dienį su Birutės dramininkais 
suvaidino Goodman teatre gra
žią S. Čiurlionienės 4 veiksmų 
patriotinį veikalą "Aušros Sū
nūs. ”

Kaip pirmą kartą, taip ir da
bar suvaidinta šį sunkų veikalą 
labai gerai, kaip dar chicagiečiai 
nematė vaidinant lietuvių teat
ruose. Gal dar geriau šį kartą 
suvaidino, nes artistai buvo la
biau įgudę, o ir pačiame veikale, 
ypač jo užbaigoj buvo padaryta 
permainų, kad labiau 
jį scenai.

Svarbiausioj rolėj, 
Rusteikos vaidino S.
žmones rolėj vaidino M. Dun
dulienė. Tai dvi geriausiai iš
pildytos rolės. Bet ir visos ki
tos rolės buvo nė kiek nemen- 
kiau išpildytos, ypač Rusteikos 
dukters (P. Petraičiutė-Miller), 
ubagės Barborosi (J. Gulbinie
nė) ir žandarų (P. Vaitekūnas 
ir A. Vanagaitis). Kiti irgi ge
ri buvo: J. Balsis (Rusteikos

pritaikius

knygnešio
Pilka; jo

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

Atsiminkit, kurie nesat Ame
rikos piliečiais, yra labai geras 
dalykas apsirūpinti iš anksto su 
leidimu sugryšti. Lietuvos pas- 

calingais <lo- 
gaviinas už-

portu ir

ima pusėtinai laiko.
Kas tik rengiatės keliauti Lie

tuvon ateinančią vasarą, kreip
kitės į "Naujienas’’, o čia jūsų 
reikalai bus aprupinti ir geriau
siai sutvarkyti nuo pradžios iki 
galo. Kitų miestų lietuviai taip 
jau gerai aprūpinami ir priren
giami kelionei, kaip ir vietiniai.

Pradek it rengtis tuojau.
NAUJIENOJ

Pagal įsakymo Didžio Perkūno 
vaidilos visi be išimties renkasi i 
rytus ketverge, kovo 3 d., 8 vai. 
vakaro. Kiekvienas- vaidila turi 
bul įsiregistravęs j Vno Knygą per 
ši susirinkimą. —Krivys.

Manor. — SLA 260-ta 
rengia svarbius prakalbas 
organizatoriui p. Vitaičiui. 
etvirtadieny, kovo 3 

vakare, Cebris svetainėj 
\Vestern avė. Kviečiame 
lankyli. —Komisija.

Marųuette 
kuopa 
centro

7057 
visus

SLA 129 kuopos pirmo bertainio 
susirinkimas įvyks kovo 3 d., 7:3

sūnaus rolėj), J. Kemėšis
po Albino rolėj), Ad. Misevičius | riai malonėkite alsilank.iti susirin- 
/z. .. \ • t iz • / • ikiman. Bus svarbių svarstymų.(Satkuus) ir J. Kareiva (pa te-) 1 Valdyba,
nio sargybos kareivio, — karta!
su A. Misevičium).

Pats veikalas labai įspudin-l 
gas. vaizduojantis knygnešių i 
darbus ir jų vargus; jų pašiau-j 
kojimą nešti knyga.'? į Lietuvą: 
ir šviesti liaudį, nežiūrint di
džiausių pavojų; išdavystę; jų 
kovas su žandarais; jų tvirtą 
vilti, kad Lietuva liks laisva ir 
jų didžiausį pasiryžimą dirbti, 
kad tą \pasiliuosavimo valandą 
priartinti.

Žmonių į vaidinimą prisirin
ko pilnas gana erdvus teatras 
ir į visus vaidinimas padarė di
delio įspūdžio. Kiekvienas pasi
gėrėjo tokiu geru vaidinimu.

Art. S. Pilka už kelių *dienų 
išvažiuoja. Bet chicagiečiai il
gai jį minės, nes jis sukūrė pa
matą tikrai geram lietuvių te
atrui ir parodė, kad Chicagos 
lietuviai ir su vietinėmis mylė
tojų spėkomis, jei jas tinkamai 
suderinti ir priruošti, gali turėti 
tikrai gerą lietuvių teatrą, kur 
ieškantys dvasiom poilsio, savo 
sielai peno, dvasinio pasitenki
nimo, gali jį tikrai atrasti, %

Chicagiečiai turi art. S. Pilką 
išleisti su pagailavimu, kad ne
tenkame netik gero artisto, bet 
ir didelio darbuotojo, kurio vie
tą kažin ar atsiras kas užpildy- 
tų. — B.

LSS. VIII Rajonas rengia 
vakarę

LSS. VIII Rajonas kasmet 
surengia po keletą vakarų. Ne 
taip jau didelių, be didelių 
žvaigždžių, bet jaukių, links
mų, kurie tuo atsilankiusią 
skaitlingą publiką patenkina.

Tokį pat jaukų ir linksmą, 
bet be didelių pretenzijų ir be 
jokių žvaigždžių, vakarą LSS. 
VIII Bajonas rengia kovo 13 d., 
M. Meldažio svetainėj. Tai bus 
dar pirmas Rajono vakaras šį 
sezoną, o gal ir vienatinis, nes 
abejotina ar Rajonas suspės dar 
šį sezoną surengti kitą vakarą.

Šį kartą bus suvaidinta dvie
jų veiksmų pilnas juokų farsas, 
o paskui bus nuzikalis progra
mas. Po viso to bus linksmus 
šokiai iki vidurnakčio.

Be abejo, chicagiečiai skait
lingai atsilankys į šį vakarą, 
kaip kad jie skaitlingai atsilan
kydavo į kiekvieną Rajono va
karą ir likdavo patenkinti, sma
giai praleidę keletą valandų lai
ko. — Reporteris.

MOTERŲ - MERGINŲ, šeimynin- 
klų, stenografių. Daleisk it jums nu
rodyti, kaip jus galit turėti pinigų 
nusipirkimui sau reikalingų ir pagei
daujamų dalyku dirbdamos savo liue
su laiku. Jus galit uždirbti pinigų su 
manim. Atsiųskit savo vardą 
resą.

PARDUOSIU savo grojiklj pianą 
dėl padarymo vietos už $70, cash 
$25, o kitus išmokėlimnis j 4 mė
nesius. Vaitonis. 6512 S. Halsted st.

WESTEBN AVI-:. LOTAS UŽ $5500 Financial
Fina nagi- Paikolos

2 MORGIČIAI

ir ad-
Business Chances

Pardavimui Bizniai

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Box HŠ.'l

REIKIA patyrusiu ir nepatyrusių 
moterų dėl sorlavinio popiet ų atkar
pų, 1451 So. Pcoria St.

tl'.l KALINGA lietuviška slenog- 
ė dirbti j real estate ofisą. 4600 
• \Vood st. Lafayette 4154.

Help VVanted—Malė
Uarhinjnkų Reikia

FOTOGRAFISTAMS BARGENAS
Tikras bargenas jsigyti Studiją! 

Parsiduoda pigiai ir greitai, puikioj 
vietoj, viduryj miesto, singelevam na
me, pirmam flore modemiškai jtair 
jfyta Studija; su vėliausio ifiruclimo 
įvaikiais, fotografuot galima nuo 
mažiausio iki didžiausio paveikslo, 
namie ar kitur, diena ar naktj skir
tumo nedaro . Lietuvių laikoma per 
27 metus biznis labai geras. Taip- 
pat didelis stakas su Kodaks storu. 
Priežastis pardavimo savininkas ne
laimei patrotijo akis. Norintieji 
pirkt kreipkitės asmeniškai ar laiš
ku, kainu sužinosit ant vietos

W. G. KIRTIKLIS,
10.3 N. Wyoming St., Hazleton, Pa.

Tur būt parduotas į 5 dienas, šis 
lotas randasi ant VVestern avė. prie 
72-ros, verias $750(1. Atsišauk pas

A. SALDUKAS 
4100 Archer avė.

2 LOTAI ant Kedzie ir 66tb 
už $12,000.

9 KAMBARIŲ namas ant 41 
ir Campbell avc. už $1,500,

LOTAS ant 63rd St. lik už $2,500.
2 f'l.ATV iiamiiM. O ir 3 kamba

riui — $5,000.
2 LOTAI ant California avė. ir 

50 y 125 — $8,500.
šių praperėiŲ priimsiu ba

lotą į

5% Komišino
514 — 6/< Nuošimčių
Greitas Patarnavimas

St.

SI. ROYAL FINANCE 
CORPORATION
11 So. Ea Šalie St.,

Central 2665
Ant 

černę, automobilį ar pigesnį 
mainus. .Atsišaukit pas

A. SALDUKAS 
4100 Archer avė. 
Tel. Lafayette 6719

RE1KIA 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 jus laikraštyje Nau
jienose kasdien. Tikrai gera proga 
kiekvienam. Galima matyt nuo 
iki 12 vai. ryte.

10
Matykit Mr. Collins, 

Room 503 
32 W. Washington SI.

EZTRA BARGENAS \
PARDAVIMUI pigiai arba priim

siu j partnerius vyrą arbo moterj, 
nes vienam persunku. Biznis ge
ras, per daug metų išdirbtas. Pra
šome užeiti per pietus ir persitikrin
ti . Atsiliepkite greitai.

LUNCH ROOM,
669 W. 14 St.

PARDAVIML’I pigiai 2 nauji 
namai, vienas 8, kitas I flatų, 
N. E. kampas 66 St. ir Fairfield 
avė. Viskas naujos mados įtai
syta. Parduoda budavotojas.

Republic 4151 z

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

• dokit iš tos progos.

INDUSTRIAL LOAN 
SERVICE 

1726 W. Chicago Avė. 
kampas Hermitage Avė.

PARDAVIMUI saldainių ir visokių 
smulkmenų storas, geroj biznio vie
toj, gausit bargeną. 922 W. 33 St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Miscellaneous
įvairus

Reikia 2 salesmenų su auto
mobiliais, kurie kalba lietuviš- 

, kai ir nori išmokti Real Estate 
■161 biznio. Moderninis metodas, tei-

Personai
 Asmenų Ieško

J IEŠKĄ U apsivylimui mergino.-; 
arba našlės ant farmų gyventi, kat
ra turi farma, prašau atsiliepti ir 
prisiųsti paveikslą sykiu su laišku. 
Duosiu atsakymą kožnai Be paveik
slo neduosiu atsakymo.

P. A., 
Chaplin Coal Co.

Morgan Town, W. Va. x

kiame galimą k operaciją. Tap
kite nepriklausomu. Pardavinė
ti kilus ir įrengtus namus South 
West side. Padarykit sau 1927 
metus geriausiais metais. Smar
kus salesmenai gali uždiroti 
daug pinigų. Del tolimesnių in
formacijų pasimatykit s*u ma- 
nageriu.

>77 Archer Avenue

TURI bul parduota Į tris dienas 
u$ $150 grosernė, remia $23 ir 3 
kambarių gyvenimas. 1844 Canal- 
porl avė.

PARDAVIMU! bučernė su ledo 
mašina, trekas, gyvenimui kamba
riai ir garažas. Biznio apie $1200 
j savaitę. Greitam pirkėjui barge-

$500 turėdami galit pirkti 40 ak
rų l’armą prie cementinio kelio, 3% i 
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 farmų lie
tuvių kolonijoj. \Valker Parrnelee, 
l.udingtcn, Mich.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric C’o., (notinc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

nas.
Atsišaukit po 2 vai. dieni). 

175(1 W. 63 St.

ARISTOKRATIŠKA
FARMA

RUBIN BROS.

savaiti- 
vietoj,

P A R D A VIM UI bučernė, 
nių įplaukti $1500. Geroj 
svarbi priežastis pardavimo, šaukit 
Boulevard 9712.

Exchange—Mainai
MAINYSIU 4 pagyvenimų po 5 

kambarius namą vertą $7,000.00, ant 
farmos netoliaus 100 mylių nuo 
cagos. Turi būt gera žemė.

K. RIPSKIS 
4050 So. Artesian Avė. 

Tel. Canal 6698

Chi-

80 
gy- 

9 kamba-

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

partnerio prisidėti prie 
Su mažai pinigų gali- 

Turiu du bizniu, 
Dilba pas mane 
medžių biznis

mano biznio, 
ina uždirbti daug, 
vienam persunku. 
septyni darbininkai, 
ir bučernė .abudu bizniai geri, galima
uždirbti pinigu, abudu ne vienoj 
vietoj.

Telefonuokit Vincennes 1143

VYRŲ. Klerkų, mašinistų ir kito
kių. Jus galit parduoti savo liuesą 
laiką man ir uždirbti daug pinigą. 
Atsiųskite man savo vardą ir adre
są, aš pasakysiu jums savo planą.

173y So. Halsted St.
Box 882

EKTRA MAINAS
IŠSIMAINO 2 fbitų mūrinis na

mas, karštu vandeniu šildomas, 2 
karų garažas, netoli 63 St. karų li
nijos, prie Mozart St. Mainysiu i 
bučernę, grosernę, lotą ar mažes
ni namą. Atsišaukit

Hemloek 5939

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA PIGIAI 
akerių žemės su budinkais1, 
vuliais ir rakandais, 
rių palocius, furnasu apšildo
mas ir elektra apšviečiamas su 
puikiausiais rakandais, baimė 
gyvuliams, vištininkai, garažas, 
baimė mašinoms; 14 melžiamų 
karvių, 4 arkliai; puikus sodnas. 
Tik 40 mylių nuo Chicagos ir 
10 mylių nuo Waukegan. Kai
navo $35,000; parsiduoda už 
$28,000! įnešti $8,000. Kreipki
tės asmeniškai ar laiškais.

W. IIAYDEN BELL
Ed. Bakševičius, Vedėjas 

4336 So. Kedzie Avė. 
Tel. Ijftfayette 8600

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. Hemloek 5244
* *♦ » >•

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

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

For Rent

RENDON storas, garu šildomas, 
tinka dėl mažo biznio. 6969 South 
Bockvveli st.

Help VVanted—Male-Femalė
Darbininkų Reikia

ATYD?\ sales manageriams. Mes 
garantuojame sales manageriams 
pilną arba dali laiko darbą. Atsi
suk it ir pasikalbėkit su Mr. Liemens 

SIIEKLRTON BROS.
Subdividers and developers 

Room 416 — 160 N. Sa Šalie 
Phone Central 8008

PARDAVIMUI 3 aukštų muro na
mas su beizmentii, kaina $8,500. 
Lengvais išmokėjimais. 5754 Car- 
penter st.

Financial
Finansai-Paskolos

st.

REIKIA darbininkų kaipo porte
rių. 2039 W. North Avė

Paverskit savo liuosą laiką į dole
rius, pašvęskite 2 arba 3 vakarus j 
savaitę. Padvigubinkite savo 
kas.

Nereiks pardavinėti.
Nereiks pardavinėti.

Aš noriu jums pasakyti atsitikimą 
su žmogumi kuris dirba kasdien, bet 
vos tik galėjo sudurti galus su ga
lais. Jis pakaistė mano pranešimą 
ir atsilankė j mano surengtą mitin- 
X4|- Ir pusiro<!6, leucfl tai buvo geriau- 
sis dalykas kokį jis buvo padaręs. Jis 
greitai pradėjo uždirbti daugiau pi
nigų, tikrus pinigus. Jis greitai pa
metė savo seną darbą ir pašventė vi
są savo laiką naujam darbui. Šian
dien jis jau turi įsitaisęs sau namą, 
turi savo biznj, gražų karą ir šim
tus draugų. Aš noriu pagelbėti ir ki
tiems ambitingiems vyrams ir mote
rims šioje apielinkėje, kad ir jie ga
lėtų tą pat padaryti.

JUS GALIT, JEI TIK JUS NO
RIT. Aš surengiau mitingų šią sa
vaitę, Seredoj, Kovo 2, 8 vai. vaka
ro^. Padarykit nutarimą atsilankyti j 
mano sureigtą mitingą. Klauskite 
manęs asmeniškai.

MR. W00D
315 Bumham Bldg.

164 W. Randolph St.

jplau-

VYRŲ ir moterų, $50 iki $70 j 
savaitę algos arba komišino, ne 
real estate arba bonų biznis, nėra 
konkurencijos pardavinėjime, musų 
pasiūlymą tik reikia numaniai per
statyti. .Vieš išmokinsime jus.

10 So. La Šalie St. 
Room 601

Help Wanted—Female
• Darbininkių Reikia

REIKALAUJU patyrusios 
Estate ofiso darbo mergaitės, 
mokestis, pastovus užtikrintos 
bas.

Real
Gera 
dar-

J. J. ZOLP
4559 So. Paulina Street

Yards 0145

REIKALINGI agentai į Real 
Estate office, pirma pamatyki
te musų ofisą ir patiks jums 
darbas.

4600 So.’ Wood St.
Lafayette 4154

LIETUVIŲ darbininkų, j 
dirbtuves, mechanikų, klerkų. 
Del specialio darbo tris vaku- 
rus į savaitę. Valandos nuo 7:30 
iki 9:30, arba nuo 8 iki 10. Ge
ra mokestis. Atsiųskit savo var-

1739 S. Halsbeu st.
Box 880

REIKALINGA 30 agentų par
davinėti nejudinamą turtų 
(real estate), visą laiką arba ir 
trumpas valandas. Patyrimas 
nereikalingas. Z. S. Mickeviče, 
2505 W. 63 St.

Musical Instruments
Muzikos Inatrumentai

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

6136 So. Halsted St.
DIDELIS VALYMO IŠPARDAVIMAS

Mes turim perdaug stako augštos 
rųšies fonografų, upright ir grojik- 
lių pianą, jie bus parduoti atpigin
tomis kainomis. Atsilankykit ir su
taupyki! 25 iki 50%. Jums reikės 
tiktai biski įmokėti, štai keletas 
bargenų: Upright pianas $35. Vie
toj’ fonografas $19. Crown grojik
us $65. Bellman grojiklis, $95. Che- 
ckering grojiklis $150. Išmainyki! 
savo seną fonografą arba pianą lai
ke Šio išpardavimo.
NATIONAL PIANO STORES, Ine. 

2332 W. Madison st., 1 fl.

MŪRINIS narnas 4-4 kamba
rių, karštu vandeniu šildomas, 
mūrinis namas užpakalyj 5-5 
kambarių, įplaukų $2000 į me
tus, netoli Humboldt Park, par
duosiu arba mainysiu į cottage; 
mūrinis, 6-6-3, su 2 karų gara
žui, garu šildomas, tiktai $13,- 
500.

BENDER AND CO. 
3306 NORTH AVĖ.

DIDŽIAUSI BABGENAI
Pardavimui 4 nauji mūriniai 

namai, visokios rųšies, po 6-5 ir 
4 kambarius. Pardavimo kai
na labai nužeminta; kam svar
bu sutaupinti keli šimtai dole
rių, atsišaukit pas

JUOZĄ VILIMĄ
4405 So. Fairfield Avė., 

Lafayette 5948

PARDAVIMUI 2 flotų po 4 kamb, 
medinis namas ir grosernę, parduo
siu sykiu. Rendos $65.00 j mėnesj. 
Garadžius 2 mašinom. Noriu greit 
parduoti iš priežasties ligos . Par
duosiu pigiai.

717 W. 21 St.

TRYS NAUJOS krautuvės prie 
State St., netoli 73 st. Mainysiu j 
2 arba 3 apt. namą. įplaukų apie 
$3000 j metus, šaukite Triangle 
4110.

8 'KAMBARIŲ rezidencija prie 
Humboldt Parko, 2 karų garažas, 
gatvė ir elė cementuota ir apmo
kėta, Rock Island ir elevatorių 
transportacija, kaina .$8900, cash 
$1000. Triangle 4110.

GERIAUSIS pirkinys in Chatham 
Field, 24 flatų namas, 6—4 ir 18-3, 
rendų $18,700. Mainysiu j gerus 
lotus arba pirmus ar antrus mor- 
gičius. šaukit Triangle 4110.

PARDAVIMUI 4 
namas, visi flatai 
yra stin parlorai, 
nal, ugnuvletės, su ____ ,
ice box iš lauko, 2 metų senumo. 
Savininkas

6320—22 S. Francisco avc.

flatų mūrinis 
po 5 kambarius, 
bufetai, knygy- 

sieteliais porČiai,

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

HOME
CONSTRUCTOR

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 St., Chicago

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

Ben. Kazanaue>kas, Rašt,
2247 W. 23rd Place, 

CHICAGO, ILL.
Canąl 3968

ant

$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

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika- 

i Iingus pribudavojimus prie namų. 
I Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterystės darbą. Taipgi įvedu 
apšildymą į namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
“Naujienų” adresu:
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKCERIA1
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu- 
sų specialumas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMSj 1912 So. State St.

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

J. J DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Avė.,

Phone Lawndale 0114

Educational
Mokyklos

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystfs. Mes mokinam dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.

AR JUS NORITE 
didesni užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bsti, išmokindami jus Auto-EIectric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
daus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini. Darbą surandame. $20.00 Ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti, 
dauginus. 
FEDERAL

Instrukcijos $15.00 ir

1507

AUTO ENGINEERING 
scnocb

W. Madison Street


