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Senatorius mato karo su 
Meksika pavojų

Ditbli bedarbiu neramumai 
Lenkijoje

Atstovų butas sušvelnina imi 
gracijos įstatymus

Petrakove per bedarbių de
monstracijas policija suŽe.'de 
dvidešimt žmonių

Atidėjo Klaipėdos Seimelio Rinkimus

i <*nd Atlantic Photo]

Dr. Edvvard H. Stnith, Oshkosh, Wis., pastorius, turintis 83 
metus amžiaus, apsivedė sm Florence M. Williams, 44 metų 
amžiaus.

Nacionalistiniu Latvijos 
fašisty siautimas

Komunistę provokacija 
Latgalijoje

Provokaciniai dešiniųjų laikraš
čių puolimai; socialdemokra
tai prieš fašistus ir diktatū
rų panaudosią

RYGA, vas- 9 [Elta]. - “Bri- 
va Žeme” reiškia susirūpinimo 
dtl komunistų propagandos di
dėjimo Latgali joj. Išmėtytose 
proklamacijose latgaliečiai kvie
čiami Įsteigti nepriklausomą 
Latgalijos respubliką. Tą pa
čią mintį kartojus latvių ko
munistu organas, kurs pridu
ria, kad kadangi Latgalija kai
po atskira valstybė negalėsian
ti išlikti, tai ji turinti Įeiti į 
federaciją su Sovietų respubli
kų sąjunga. Taip pat Latvijoj 
esą legalių grupių, kurios tu- 
•inčios tokių pat tikslų.

Būtent, Latgalijos darbinin
kų ir ūkininkų partijos, turin
čios seime vieną atstovą, orga
nas atvirai rašo, kad Latvija 
turinti pasišalinti iš Tautų Są
jungos ir atsisakyti Pabaltijo 
valstybių artinimosi idėjos, d 
*uo pat metu siūlo užmegsti 
tuo artimiausius santykius su 
Sovietų Rusija. Su ja esą rei
kią sudaryti garantijų ir unijos 
sutartys. “Briva Žeme” mano, 
kad tokia agitacija Latgalijoj 
galinti turėti vaisių, nes ten gy
venimas dar neinąs sklandžiai. 
Lodei padėtis esanti rimta.

Kaip žinoma, prieš kelias 
dienas Latgalijoj suimti kili 
kopgmistai, agitavę už Latga
lijos prisijungimą prie Sovietų 
Rusijos

VARŠUVA, vas. 8. (Eita).— 
“Gazeta Warszawska Porar.ua” 
rašo, kad šiomis dienomis Prir; 
kove įvykusi labai rimta be
darbių demonstracija, [kurioj 
dalyvavę keli-šimtai žmonių.

Susirinkę ties magistratu de
monstrantai reikalavę kuro, 

paramos.
Buimistras paaiškinęs bedar
biams, kad magistrato kasa tu
ščia ir dėlto bedarbių paramai 
nesą pinigų. Tada bedarbiai įsi
veržę į magistratą ir jų vadai, 
susirinkę į burmistro kabinetą, 
pareiškę, kad jei nebusią para
mos, tai įkišią jį į maišą.

Demonstracija tęsėsi dvi va
landas ir išsiskirsčiusi tik su
žinojus, kad į Pruškovą iš Var
šuvos atvykstanti raitoji poli
cija.

Lenkų policija 
viais išsklaidė 
monstrą v tįsius 
žmonių sužeista.

“Robotnik” praneša, kad Len
kijos bedarbių skaičius vėl pa
didėjęs per 2,518 žmonių. Da
bar Lenkijoj bedarbių esą 251,- 
702 žmonės. Jų skaičius kasdien 
didėjąs.

KAUNAS, (ELTA)f vasario 28. [Paštu iš Lietuvos 
Pasiuntinybės Washingtone]. — Šiandieną Klaipėdos gu- maisto ir piniginės 
bernatorius paskelbė aktą, kuriuo Seimelio rinkimai ati
dedami balandžio m. 8 dienai pasiremiant vienuoliktu rin
kimų įstatymo straipsniu dėl sąrašų sustatymo netikslin- 
gumo, nes vienur įtraukti neturintieji teisės balsuoti, ki
tur neįtraukti turintieji teisės balsuoti.

Šen. Heflin mato karo su 
Meksika pavoju

Atakuoja katalikus ir valdžios 
politikų su Centraline Ameri-

Butas sušvelnina imigra 
cijos įstatymą

šio krašto piliečių žmonos, vy- 
vai ir nemeč.ai vaikai įlei
džiami be kvotos

šautuvų 
Petrakove 
bedarbius.

šu-
de-
20

W ASHINGTONAS, kovo 3.
— Atstovų butas priėmė kele
tą imigracijos įstatymų papil

vė! atakavo katalikų bažnyčią,jdymų, kuriais provizijos dėl į- 
kliudydamas čia ir prezidentą ' sileidimo piliečių žmonų, vyrų ir 
Coolidge’ą, Britų ambaasadorių giminių, kuriems jie duoda iš- 
Jungtinėms Valstijoms Esme laikymą, padaroma kiek žmo- 
Howardą, ir kitus. Šen. Heflin niškesnės.
pasakė, kad per rinkimus visi j Einant tais papildymais. Jun- 
katalikai balsavę už Coolidge’ą gtinių Valstijų piliečių žmonos, 
tuo supratimu, kad vėliau jis Vyrai ir nemečiau vaikai bus į- 
atsiteisiąs jiems, nutraukdamas sileidžiami virš kvotos, taipjau 
diplomatinius santykius su “be- amerikiečių moterų svetimšaliai 
dieviška” Meksika. vyrai ir nevedę naturalizuotų

Ambasadorius gi Howard piliečių vaikai, jaunesni kaip 21 
esąs pirmutinis katalikas, at-|Hietų amžiaus, bus įsileidžiami 
siųstas į Jungtines Valstijas' neatsižvelgiant į kvotą.
Didžiajai Britanijai atstovauti.) Antras įstatymų papildymas 
Jis pavartojęs savo įtaką pa-Įleidžia grįžti į Jungtines Vals- 
lenkti Didžiąją Britaniją kata- tijas moterims, gimusiom^ Jun- 
likų politikai, liečiančiai santy- gtinėse Valstijose, kurios ište
kins su Meksika ir Nikaragua. • kūjo už svetimšalių vyrų dar 
Jungtinių Valstijų dabar globo-l prieš priėmimo 1922 metais 
jamas Nikaraguos konservato-Įtaip vadinamo Cablc akto. Ki
nų prezklcn tas Diazas esąs taip-! tas pap/ldymas leidžia atvykti 
jau katalikas. !asmenims, gimusiems iš svetim-

Sen. Heflin. atakuodamas vai- šalių tėvų Filipinuose, Pana- 
džios politiką su Centraline A- mos kanalo zonoj, Porto Rikoi 
merika, pareiškė, kad Jungtinės ir Virgin salose.
Valstijos, siųsdamos kariuome
nę ir karo laivus į Nikaraguą. 
atsidurusios dabar i __ 
karo su Meksika pavojuje.

\\ ASHINGTONAS, kovo 3.
— Senatorius Heflin (dem., 
Ala.) vakar savp kalboj senate j

70 užgriauty angliakasiy
išgelbėta

Pa., kovo
Coal kom- 
kasyklose

VILKES BARBE, 
3. — Lehigh Valley 
panijos Dorrance 
vakar, viršui įdubus buvo už
daryti urvuose septynios de
šimtys angliakasių. Po trijų va
landų darbo gelbėtojams pavy
ko visi sveiki ir gyvi išvaduoti 
pro antrą, senai apleistą išėji
mą.

SSSR ir Kanadą kon
troliuosią pasaulio 

javų rinką

Japonija siunčia i Kinus
2 karo laivu

TOKIO, Japonija, kovo 3. 
Japonija siunčia į Šanhajų. 
nūs. dar du karo laivus su 500 
jūreivių.

Trečias papildymas panaikina 
davimą pirmenybės kvaliftkuo- 

dideliame1 tiems- žemdirbiams tokiais at- 
! vėjais, kur padavusių aplikaci- 
Įjas atvažiuoti naturalizuotų pi
liečių arba deklarantų (tų. ku
rie turi pirmus pilietybės po
pierius) žmonų ir vaikų skai
čius yra 60 nuoš. didesnis, ne 
kaip tai tautai skirta kvota. 
Dabartinis įstatymas nusako, 
kad kvotos turi hut į dvi maž
daug lygias dalis padalintos: 
viena jų žemdirbiams, antra— 
visų kitu ryšių aplikantams.

Ki-

MASKVA, kovo 3. — Ivan 
Kuli k, "buvęs sovietų atstovas 
Montrealy, Kanadoj, sako, kad 
tarp Kanados ir sovietų Rusi
jos daromos kombinacijos pa
saulio javų rinkai kontroliuoti.

Po SSSR, Kanada esanti pir
mas daugiausiai javų ekspor
tuojąs kraštas. Jungtinių Vals
tijų javų pirkliai darę pastangų 
prisivilioti Kanadą opozicijon 
prieš SSSR. Ateity betgi Kana
da su Rusija bendrai veiksią ir 
kontroliuosią pasaulio rinką.

KONTESTAS 
“NAUJIENŲ”

Skris iš Anglijos j Nau 
jąją Zelandiją

Naujienų” Kontestas

Radę socialistų paslėpti! 
ginkly Viennoj

Syjunga kovai su studentu 
žudymąsi

KAUNAS [Lž]. - Latvių 
“Socialdemokratas”. praneša, 
kad nacionalistų klubas buvęs 
įsteigęs nelegalę fašistų parti
ją. ši partija leisdavo slaptus 
atsišaukimus. kuriuose buvo 
šaukiama padaryti perversmas. 
Be to, fašistai svarstė budus, 
kuriais galima butų, reikalui 
esant, skubiai mobilizuoti veiks
mui visas savo pajėgas.

Buvęs paruoštas ir planai 
daryti provokacines riaušes. Tuo 
tikslu turėjo būti leiidžiami ne
va komunistiniai atsišaukimai 
ir daromi provokaciniai bombų 
atentatai prieš buržuazinių 
laikraščių redakcijas.

Del karo lauko teismų įvedi
mo socialdemokratai sako, kad 
juos tos priemonės griebtis pri
vertę patys reakcininkai. So
cialdemokratai nenorį leisti, kad 

Ijų humaniškumu spekuliuotų 
visokie laisvės priešai ir tautos 
išgamos. Jie esą diktatūros

NEVA’ YORKAS, kovo 3. — priešininkai, bet neatsisakysią 
Kadangi pastaruoju laiku labai ir nuo jos, kad liaudies teises 

i nusižudy- apgynus.
Praktika parodžiusi, kad fa-

VJENNA, Austrija, kovo 3. 
— Aliantų militarinė kontrolės 
komisi ja Austrijoj tur būt kon
fiskuos tuos šautuvus ir kulko
svaidžius, kurie buvo rasti 
Vienuos arsenale. Arsenalas j?u 
senai ištuštintas ir dabar var-Įja, organizuot nacioną|įnę s.*-[ 
tojamąs fabrikui. Manoma, kad juhgą prieš žudymąsi. Org-mi-j 
tų ginklų vienoj arsenalo daly zacijos uždavinys bus tirinėtl 

nusižudymu priežastis ir rasti | 
I priemonių joms pašalinti.

padažnėjo studentų
mai, čia susikūrė New Ycrko
Universiteto Antisuicide (auti-'šistai supranta tik jėgos kalbą, 
žudymos) klubas, kuris planuo-jTaigi ką jie pasėję, tai ir piau- 

; nącionąimę, s.*:-1 šią. t ♦ # k •

buvo pasidėję socialistai.

Lo’romota mašinistai 
nori daugiau algos

Žmonių iš Lietuvos
emigravimas

Britii Rusų santykiai 
nebus nutraukti

CtEVELAND, O., kovo 3, 
Brotherhood of Locomotiyę 

Engineers nutarė kaip šį šešta- 3. 
dienį įteikti

$1,000,000 gaisras 
Jersey City

SEy CITY, N. J., kovo 
Didelis gaisras praeitij 

Jungt. Valstijų naktį sunaikino dvi Peimsylva- 
ir Kanados geležinkelių kompftU^ūįps geležinkelio 
nijoms reikalavimą padidinti daug prekių, kurios ten buvo 
algą 15 nuoš. Toks algų padi- sukrautos, 
dinimas paliestų 9h tūkstančių krautų prekių vagonų ir kele- 
darbininkų. į tą ankrantėj įmonių. Nuosto-

—i-------------- , p.,j siekia daaugiau kaip milio-
Smarkios audros pietų “>> doleriu, 

ryty valstijose ~

prieiras su

penkiasdešimt pri

Kauno laikraščių praneši
mais per šių metų sausio me
nesį iš Lietuvos į užsienius iš
keliavo: į Amerikos Jungtines 
Valstijas 59 žmonės; į Argenti
ną 132; į Afriką 40; į Brazili
ją 182; į Kanadaą 137; į Kubą 
5; į Uruguają 23; į Palestiną 
6; į Australiją 1 ; į Meksiką 5. 
Viso bendrai emigravo 59(1 žmo
nių.

LONDONAS, kovo 3. — Už
sienio reikalų ministeris Cham- 
berlain šiandie parlamente pa
reiškė, kad Didžiosios Britani
jos santykiai su sovietų Bosija 
nebusią nutraukti.

NUŠOVUS Už KRIMINALIš- 
KĄ UŽPUOLIMĄ

NORFOLK, Va., kovo 3.
Atlantiko pakraščiu vakar siau
tė smarki audra, kai kur ne
maža žalos padarius. Jūrėse1 
nukentėjo keletas laivų.

Virginijoj, North Carolinoj ir 
dalinai South (Karolinoj ir Geor-! 
gijoj daug sniego privertė. Kail 
kur telegrafo ir telefono vielos; 
nutrauktos ir traukinių judėji
mas sutrukdytas.

Korsikoj sugriuvo keli 
namai; daug užmuštų
PARYŽIUS, kovo 3. — Gau- 

itas čia pranešimas sako, kad 
Morosaglijcs apskrity,

. jkoj, Bisinchi miestely sugriuvę 
j keli namai.
i daug žuvę ir buvę sužeista. Bi- 
sinchi miestelis turi 600 gyven- 

jtojų. Manoma, kad nelaimė at- 
įsitikus dėl žemės nuo kalnų 
1 nugriuvimo.

Kcrsi-

žmonių taipjau

STANLEY, N. D., kovo 3. — 
Šiandie čia, prasidėjo byla far- 
merio Holsto duktės, Alice, 20 

j metų, kaltinamos dėl nušovimo 
: vieno Williamo Nafeso. Mergina 
prisipažįsta nušovus jį. Pada- 

irius tai atsikeršydama Nafesui,
ESUMETSBl RG, lovva, kovo kurs buvęs ją kriminališkai už- 

3. Vienoj farmoj, penkias puolęs, 
mylias į pietus nuo čia, įvyko 
kautynės ir šaudymos. Kai po
licija atvyko į kovos vietą, ji, 
rado du vietos gyvulių pirkliu

DU ASMENYS UŽMUŠTI.
TRECIAS' SUŽEISTAS 

FARMOJ

Smuikininkas nusižudė
PHILADELPHIA, Pa.,' kovo

nušautus, o jauną farmerį Mc- ‘J’ 7“
Mackeną gulintį pavojingai su
žeistą. Vedama tardymas.

šovė smuikininkas Fred Ulrich. 
Sirgo nervais.

*

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMASPrez. Coolldge persikraustė

VVASHINGTONAS, kovo
— Del Baltojo Namo remonto 
prezidentas Coolidge :

MANILA. Filipinai, kovo 8. mėnesiams persikraustė gyven-i ,
streikuoja, ti į kitus namus, 15 Dupont | TOPEKA, Kas., kovo 3.

Kansas valstijos senatas priė
mė bilių, kuriuo vėl atsteigia- 
ma mirties bausmė nusikaltė
liams, pasmerktiems už pirmo 
laipsnio žmogžudybes, papildy
tas ryšy su plėšimais. Bilius 
persiųstas atstovų butui.

Cukraus plantacijų dar
bininkų streikas Kansas atsteigi mirties 

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

' . 1. NAUJ1E
siuntėjams, ir 
Lietuvos KoperacijOs Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas (eina j patarnavimų.

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.

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

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

INOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj —-__ _ ____—Bais provincijoj 

čiagimiai cukrinių lendrių plan
tacijų darbininkai, viso apie 
400 žmonių. Jie reikalauja di
desnės algos. Del streiko tūks
tančiai tonų cukrinių lendrių 
guli laukuose, ir jei streikas 
ūmai nepasibaigs, lendrės visai 
suges.’ Samdytojai nori verste 
priversti streikininkus paliauti

LONDONAS, kovo 3. —- A- 
Courtney 
balandžio 

į skristi iš Anglijos į 
dirba Naująją Zelandiją, tikėdamasis 

i padaryti per

eina
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi-J atmaus kap. F. T. 
cagoje, apielinkčse ir po visą planuoja ateinantį 
plačią Ameriką, kur lietuviai mėnesį 
skaitlingiau įsigyvertę, <.-----
kaipo kontestantai, kelime “Nau-. e lon^ oru 
jienų” cirkuliacijos, pardavinė-.’ - *

■ jime “Naujienų“ skelbimų ir!
knygų kortų.

“Naujienos“ ragina visus sa
vo skaitytojus, visus draugus ir 
pritarėjus, teikti visokeriopą pa
ramą veikiantiems “Naujienų“ Sing Sing kalėjimo pabėgo 
kontestantams, kad jiems sek- galvažudys Frank Piojb kurs 
tusi už jų įdėtą triūsą labui žinomą I •
“Naujienų” laimėti kuodidžiau- B,H Brennaną, ir antras_ kali- 
sias dovanas.

i padaryti 
septynias dienas.

Circle.

KOREIS,
Iš SING SING PABĖGO

KALINIAI

OSSINING, N. Y., kovo

DU

3.—

žinomą boksininką

nys, George VValmale, plėšikas, 
nuteistas ketveriems metams 

i kalėjimo.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra- 

streiką, ir kreipėsi į gen. gub. našauja:
Woodą dėl pagalbos.

Anglų-Kinų sutartis

Iš viso 
stiprokas, 
jas.

• Vakar
taq) 30° ir 36° F.

šiandie saulė teka 6:22, lei- 
lei-

gražu ir kiek šilčiau: 
daugiausiai pietų vė-

Protestuoja prieš Leni
no paminklus

LONDONAS, kovo 8. — Ičan- 
ge, Kinuose, tapo pasirašyta 
Anglų-Kinų sutartis, kuria' 
streikas ir boikotas prieš britus džiasi 5:42 valandą.*Mėnuo 

|ten likviduojamas. 'džiasi 6:40 vai.* vakaro.

MASKVA, kovo 8. — Visoj 
temperatūros buvo II!usi'0' dabf,r korštai diskusuo- 

ja klausimą: kodėl visur stato
ma tokia daugybė paminklų 
Leninui, tuo tarpu kai pinigų 
nėra kitiems nepalyginamai 
svarbesniems krašto reikalams?!

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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RATELIS
Sctmn. i . j° PaK«rbimui 30 metų, 

darbuotis 

jubiliejų
B. VAITEKŪNAS
Vienintelis pjrnias iš 

Amerikos ir Europos 
Lietuvių megėjas-artis- 
tas, suvaidinęs pirmą 
Lietuvių teatrą Rygoj 
30 metų atgal — 1896 
metuose ir iki šiandien 
tebevaidina mums Chi- 
cagos Lietuviams.

Revoliucija Lietuvoje
1 >AiŲ Aktų Politika ’l'ragi — Komedija ir

Meška, vieno veiksmo juokai

Nedėlioję, Kovo-Marcii 6 d„ 1927 m.
M. Meldažio Svetainėje

2242-41 West 23rd Place
Lošimas prasidės lygiai 6:30 valandą vakare 

PO TEATRUI ŠOKIAI

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane- 
Šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
23135—K. Koončiui 

8319—K. Stankaitienei 
8300—A. Kaminskienei 
8331 K. Lukoševičienei 
8317 O. Masiuliutei 
8366- A. Arlauskaitei 
8367 O. Trijonienei

21813 K. Bagdonui 
8392—O. Tervidaitei

21650 M. Valienei
12643 J, Sprindžiūnui
8000 J. Siauvokienvi
8030 -P. šilaikienei
8013 A. Letkauskienci

8412--J. Plerpai
8105--4. Šepikui

12765 A. Alkauskui
8407 ■ K. Niaurai

12761 O. Skupicnei
21815--J. Venslovui

8409--P. Andriuliui
8421 J. Laužikui
8433 E. Stepulionicnci

21819 P. Kmeliauskui
218LI* S. Murauskienei
12778--V. Armoškui
23332- M. Lechąvičienci

7731 -O. Kalošienei

12677--I). Povilonienei
81 BŪ M. Arčekauskienei
SI 60--O. Darčiunienei
8203 B. Daukienei
8327 J. Simenienei
8304 J. Noreikaitei

12730--O. Barstienei
8298--J. Raudoniui

12735 M. šerpičiui
23313--O.Murkunienei
2331 1- A. Daniunienci
55911--V. Steponavičiūtei
21800 M. Armonienei
12737 M. Hemaitienei
8328- A. Adomėnui

12738 R. Tamašauskienei
12739 K. Tamašauskienei

8329 J. Svesėiui
21799 1'. Mačiulytei
12750--O. Plauskienei
835 t Z. Malcevičienei

12751 J, Kraujutienei
21165 J. šarkai
8383-_A. Dokalauskienei

21806 A. Stumbriui
21807 T. Rimkevičienei
8375 A. Dragūnui »
8386--L. Jurkienei

Tarp Chicagos 
Lietuvių

P. Grigaitis duos paskaitą
Ateinanti sekmadienį, ryte, 

Lietuvių Auditorijoj įvyks jau 
ketvirta LSS. 4 kp. paskaita, šį 
kartą prelekciją skaitys P. Gri
gaitis — iš istorijos: “Kapita
listai ir beturčiai pirmųjų krik
ščionių laikais.” Tai yra svarbi 
paskaita, nes tik supratus to 
laiko ekonomines sąlygas gali
ma yra suprasti 
čionybę ir kodėl 
išsiplėtė, o kitos 
jo mirti.

Visi kviečiami
paskaitą atsilankyti.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Netrukdykit Savo 
Laiko Su Paprastais 
—Atsigrįžkit Prie 
HELMARŲ

ir pačią krikš- 
ji taip greita 
religijos turė-

j šią svarbią

Šiandie art. St. Pilkos 
leistuvip vakarėlis

IS

sū
pa

utais vei- 
kinli su juo. Rytoj art. Pilka

Šiandie j Mildos svetainę 
sirinks art. Pilkos draugai, 
žįstam i ir pritarėjai

Butų malonu tiek rengėjams, 
tiek art. Pilkai, kad susirink
tų i išleistuvių vakarėlį skait-

X»<ūdikivX 
/uEROVe s SKYRIUS^ 

j&DEL APRŪPI NIMO 
ii MOTINŲ IR JŲ 
Įjb^P|KIV svE1KAT?įį

ftlua. įkyriąją taikia 

nui talko rvild.ndm. ni- 

kalu, (domius busiantiems 

molinoms ir motinoms jau-

KOdlkly aprūpinimas ir ps- 

ndjimaa yra dalykas (yroi 

svarbos kelmynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad Ui 

yra dalykai, kurj iim tu

rime regullariikala laiko

tarpiais atvirai ir litavai 

pergvUdtalL

KŪDIKIUI GIMUS
Motina turėtų bent savaitę ilsėtis 

lovoje ir neturėtų griebtis pilnos na
mų ruošos iki sukaks mėnuo po pa- 
lagui. Jai tokis poilsio laikotarpi.1 
reikalinga atsigauti, išvengti kraujo 
tekėjimo ir pagamini pieno savo ku 
dikiui.

Motinos maisto energija neturėtų 
būt suvartojama sunkiam rankų dar
bui, bet turi eiti į krūtų pieną dėl 
kūdikio. Bile darbas, kuris nuvargi
nu motiną perdaug gali atsiliepti j 
kūdikio sveiką augimą.

Palagas nėra liga — tai tik svei
katos įtempimas. Pramok kaip tą 
įtempimą sušvelnyti.

Kuomet kiekviena nėščia 
yra tinkamai aprūpinama 
ir kuomet kiekviena turi 
priežiūrą laike palago tai 
MAS? SAUGUS.

...-i—1..........

AR JŪSŲ KŪDIKIO GIMIMAS 
UŽREKORDUOTAS?

motina 
namuose 
išlavintą 
GIMPY-

Įstatymai reikalauja, kad kiekvie
no kūdikio gimimą gydytojas, slau
gytoja ar pribuvėja raportuotų j svei
katos biurą arba miestelio klerką, 
kuris savu keliu praneša i Valstijos 
Sveikatos Biurą. Jei nesant tikri kad 
šitas buvo padaryta tai rašykit pa
tys i State Board of Health, jei ten 
nebus nieko užrašyta tai gausit 
blanką, kurią išpiklę pasiuskit atgal. 
Nėra vėlu tas padaryti bile kada, ii’ 
gali būti tas bus vaikui svarbu ka
da nors ateityje.

Yra svarbu užrekorduoti kūdikio 
gimimą dėl sekančių priežasčių:

Parodymui
Parodymui 
Paiodymui 
Parodymui 

jimo.
Parodymui
Parodymui 

vietę.
Parodymui 

tą keliaujant
Parodymui motinos teisės prie nuš

[Paclflc and Atlantic Photo]
Gen. Enriųue Estrada, buvu- 

sis Meksikos1 karo ministeris, 
kuris Amerikoj darė sąmokslą 
prieš dabartinę Meksikos .val
džią. Jis tapo suimtus ir ati
duotas teismui už laužymą nei- 
tralumo įstatymų. Teismą^ ra-’ 
do jį kaltą esant.

va- 
art.' 
Va-Į 

prasidės 8 vai. vak., 
svetainėj ant trečio

liugas būrys žmonių. Tad 
karėlin yra kviečiami visi 
Pilkos draugai ir pritarėjui,, 
karėlis 
Mildos 
aukšto.

Atlantic City
Šioje apielinkėje darbuojasi p. 

Obeciunas. Jani nėra su kuo 
.enktyniuot, bet privalo ir «er- 
iėti, kad kas iš po pat nosies 
nenušautų zuikio. Jei išgaudys’ 
svetimi artimus skaitytojus, Į 
•eik tad į svetimas apielinkes I 
traukti medžioti kontestui bal-1 
•ų. P-s Obecunas jau turi pra-1 
Jžią, bet reiks užsiregistruoti1 
aktą 10 laipsnyje. Tos vietos’ 
abai “bizi”, tad reik iš jų greit1 
.šsivaduoti, kur yra daugiau ir 
gražesnės vietos, išpuoštos auk-

P-s Obecunas yra darbštus 
:mogus. Jo draugai kilstels jį 
aukščiau užsirašydami per ji 
Naujienas. — Vigilijas.

Marųuėtfe Park

Metai po metų helmarai vis 
daugiau įgauna populiariškumo, 

kuomet daugelis kitų cigaretų atsiranda ir 
vėl dingsta. '

Tai tur būt yra kas nors tame nepaprasto.

Kas tai yra kad daugelis vyrų pameta 
kit,us c i gar ė t us, o atsigrižta prie 

’ ’ HELMARŲ ir visuomet pasilieka prie jų?

Yra tiktai vienas atsakymas. HELMARAI 
užganėdina rūkytojus, ko kiti cigaretai 
negali padaryti. Kuomet kiti cigaretai**- -" 
neužganėdina, vyrai atsigrįžta prie 
HELMARŲ. Ir suranda, >kad HEL- 

’ MĄRAI yra tokie cigaretai kurie jiems 
"patinka ir jie pasilieka prie jų. Tūkstan
čiai vyrų grįžta prie HELMARŲ kasdien.

Kada
nors jus irgi atsigrįsite prie Helmarų

Šianden
turėtų būti tas laikas

Ši kolonija yra turtinga lietu
siais ir konteataj^tais Didžiū
nėje kontesta^L^ yra gražioji 

i’orma (lytis) .znionijos, kurią 
udaro: p-ne Iz. Sakalauskienė, 
)-lė Uvick ir p-lė Šimonauskai- 
cė. Po vyriška vėliava randasi: 
p. P. Gricius, W. II. Kelps ir p.

Jie visi jau turi pra-
, bet dą “našiekų’ kiaį sveiki ir tėvai džiaugiau! re- 

P-s Gricius veikia garnio dovana. Pp. Batikai 
Kada užeisi pas jį, turi dar vieną vaiką — sūnų.

felaska.
džią padarę,
neužsipelnė, 
ne juokais. .
jis vis bėga: “reik skubėti, nes' 
žadėjo užsirašyti Naujienas, 
tai

vis bėga:

Karalienė Žymiausių Cigaretų

amžiaus.
greit pamatysime jų;
veidelį bile kurioje 
laktoje. P-s Teleska 
sau '
Visi veikia, bet p. W.! nesenai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 89W

3514*16 Koosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

šiandie vakare, Gehris sve- 
ttainėj, 7057 So. Western Avė., 

vietą Naujienų bus prakalbos, kurias rengia 
čia susitvėrusi SLA. 
Kalbės SLA. generali- atliko kuopuikiausi, kas liudija 

“Tėvynės” publikos iššaukimas, net po tris 
iš kartus- atkartoti, 

jo energingoji 
džiute, norsidiečio Vinco 
džio dukrele.

splo ir tt. Andrėj unas, Bukai- 
tė, Šiliukas. Ančkitė, Briedukas, 
Budris, Gricaitė, Andrejunaitė, 
Garuckaitė — visi savo užduotis

P-ios Baukienės sesuo, p-ia 
Helena Volteraitė - Sakalaus- 

užeis ir po viskam”...' kienė taipjau turi dvynukus
P-lė Uvick, p-le Simonauskaite, dvi mergaites, jau trijų metų 
)o-ia Sakalauskienė eina per lie 
tuvius ir 
inksmą 

Naujienų 
užsisakė 
aktoje.
I. Kelps turbūt išvažiavo į Lie- 260 kp.
Aivą užrašinėti Naujienas. Jis nis organizatorius ir 
pasirodys ant kart su visu glė-. Redaktorius S. E. Vitaitis 
biu balsų O, mama! bučia pa-jNevv Yorko. Tai bus pirmos i nu, palydėj 
miršęs savo geriausią darbiniu- — 
ęą p. Tarvydą. Jis vėliausia 
užsiregistravo, bet iš Marųuette 
Parko pirmiausia užsisakė sau 
Naujienų laktą. Jis jau atnešė 
keletą desėtkų dolerių. Tokiu 
budu Marųuette Parke kontes- 

teisės gauti paspor- tautai išeina lygiai porom. Jie' 
uzslenuu gyvena toli viens nuo kito, tad

apsišaudyt jiems da neteko. Pos 
juos visus yra obalsis: “beri 
(imk) bile prigriebi”. Suradai 
lietuvį, užrašei jam Naujienas 
ir neškis skubiai, kad neužtiktų 
kitas kontesiunta •■. Žmonės gi
ria šiuos kontestantus, o konte- 
stantai yra linksmi, kad jų bai
sai dauginasi. — Vigilijus.

jo metų ir pilietybės, 
teisės lankyt mokyklų. J 
jo 
jo

< iirbti.teises
teisės prie paveldč-

jo 
jo

jo

teisės 
teisės

vęsti.
užimti vald-1

Juru kūdikis tinkamai augs ir plė
tosis jei gaus gerą ir tinkamą prie
žiūrą. Stiprios sveikatos gavo tūk
stančiai vaikų išaugintų Borden’s 
l'lagle Brand Pienu, kaip jų dėkingos 
motinos liudija. Joms nėra kito to
kio muisto kaip Eagle Brandu Gali 
ma tvirtai sakyti, 
vuikų pasekmingai 
Brand Pienu, nagu 
luošiais maistui/ krūvon

kad daugiau yra 
išauginti! Eagle 

visais kitais pa- 
sudčtais.

kaip turėti 
butelį Dr.

Nieko nėra geresnio, .'•avo namuose vienų 
Drjike’s GLESSCO. Kiekviena šeimy
ną turinti vaiki] turėtų tai prakti
kuoti. Vaikai įgauna dusinantį kosu
lį ir krupą, abidvi ligas reikia grei
tai gydyti. Keli lašai Giessco užtik
rina greitą pagelbą. Jei namuose 
randasi vaikų, Giessco turėtų rastis 
gyduolių dėžutėj visuomet.

Skaityk atydži'.ii kas savaitę 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

šiuos

O, mama! bučia pa-|New Yorko. ' 
prakalbos šioj apieliųkėj ir visi 
į jas kviečiami atsilankyti.

— K.

Juozapo Baukaus namuose, 
6349 So. Mozart St., didelis 
džiaugsmas. Pabaigoj pereitos 
savaitės į jų namus atskrido 
garnys ir jo žmonai Katerinai 
Volteraitei, kurią jis vedė treje
tą metų atgal, paliko dvynuku* 
— sūnų ij‘ dukterį. Abu kudi-

Antras Joniškiečių 
Vakaras

27Pereitą sekmadienį, vas.
d., Joniškiečių kliubas turėjo 
surengęs vienos Joniškiečių naš
lės naudai vakarėlį. Reikia pa
sakyti, kad vakarėlis visai at
žvilgiai buvo sėkmingas. Apie 

’ 8 vai. vakaro p. Ežerskio svetai- 
I nė buvo pilna publikos. Joniš
kiečių reporteriui net indomu 
pasidarė ir. žingeidumo delei pri
ėjęs prie vieno gero joniškiečio

I užklausiau, ar čia vieni joniškie
čiai ir susirinko. Jis sako, kad 
čia yra ne vien joniškiečių, bet 
ir žagariečių, gruzdiečių, meš- 
kutiečių, šiauliečių ir tt. Reiš
kia, visi Joniškio apielinkės kai
mynai čia. dalyvavo.

Prasideda programas, — dai
nininkai, smuikininkai, duetai,

Visiems pia- 
Brie- 
Brie-

vedi-Man patiko p. butaučio 
mas programo. Kiekvieną dai
nininką pristatydamas prideda 
tam tikrų dalykėlių, kas klausy
tojams priduoda daugiau entu
ziazmo, o daininkams ūpo. Tvar
ka buvo gera ir reikia duoti 
kreditas rengimo komisijai — 
Vladui Bukniui, Benadiktui Pet
raičiui ir Benadiktui Vaitekū
nui. Taipgi priklauso didelė 
pagarba p-lei Ančiutei už suruo
šimą tokio gražaus programo, 
nes jos pasidarbavimu ir liko 
sukviesti geros dainininkės-kai 
ir visi veltui dalyvavo, Muzika 
buvo gera — Nočthsides — Jau
nuolių. Rėžia iš peties, kad šo
kikai nū just, nepajuto, kaip 
atėjo dvylikta naktiesi Girdė
jau iš nekuriu, o ypatingai iš 
moterų, sako, kad butų daugiau 
tokių liksmų vakarėlių sureng
ta, kaip kad buvo ši> vakarėlis.

Jon. Rep.

Didelis Pasisekimas

Feen;amint
Chewing LAXAT1VE 

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

kai mėgsta jį.

15c ir 25c

Pinigai 
iš 

Bridgeporto

LIETUVA 
per 

NAUJIENAS 
8210 So. Halsled St.,
Tel. Boulevard 9663.

»
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Pareikalaukite 
veltui duodamos 

pavyzdines bonkutčs.

VISOSE 
VAIS

TINĖSE

Jie visi mėgsta

FRIEND «

Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių ir 

4 suirusio skilvio. 
♦

h•

35c.
UŽ 

BONKĄ

• *
— _ - —

F. AD RICHTER & CO. 
Berry & So. Sth St«. 

Brooklyn, N. Y.

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Honoratų Komisija:

ANTANAS OIJEVSKIS, 
SOPHIE KRASAUSKIENE, 
DR. STEPONAS BIEŽ1S.

Kontesto N u merą torius:
ANTANAS RIPKEVlčIUS.

Kontesto Vigilijus:
JONAS JANKUS.

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

VAIKAI REIKALAUJA 
“CASTDRIA”

Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus

Dusulis Gali Būti Mis. MIUHfilEVICZ-VIOIKIENt

Neatsargumas Apie Sveikatą
Neatsargumas kas link valgių, neatsargumas 

kas link sveikatos, tai tankiai apsireiškianti dalykai. 
Stiprumas, vikrumas — pati sveikata priguli nuo pa
sirinkimo maisto kurie yra turtingi vitaminais.

scons EMUISION 
yra grynas vitaminus užlaikantis cod-liver aliejus 
yra vartojamas milionų žmonių, kad būti stipriais ir 
sveikais kasdien. Jos suteikia dėl vitaminų badau
jančiai sistemai maistą kuris turi daug cod-liver a. 
aliejaus vitaminų. Bukit stiprus kasdien — 
bukit gerai maitinami su sveikatą budavojančia '//f 
Scott’s Emulsion!

Scott X Bowne, Bloorifield, N. J. 26-48

Tarpe kolonijų
Kaip tarp dangaus ir žemės, 

taip lygiai tarp Mnrąuette, 
ic'\vn of Lake ir Kensingtono 
randasi didi lis tarpas. Tenui 

.tuviai labai Išsimėtę. Nežiū
rint sunkaus darbo, atsirado 
žmogus, kuris turi dideles pa
sekmes. P-as l’rnežis greitu 
’ tiku įšoks j 7 laipsnį. Jis jokių 
•onkurentų nebijo. Sako, jei 
as neužrašė “Naujienas” de- 

t i kokios priežasties, pasaky
kite man, o aš iškaulinsiu $8, o 
>askui tas pats žmogus per vi- 
us metus džiaugsis skaityda

mas “Naujienas” — pareiškė 
>. Urnežis.

Kas.su juo atsitiktų, jei jis 
pakliūtų į llridgeportą? Jis 
šoktų ne per du, bet per ketu 
lis laipsnius kas kartą. Žmonės 
apie p. l’rnežį sako, kad jam 
viskas yra galima. Graži kal- 
?a, darbštumas, mandagumas 

ir kitos jo gerosios ypatybės 
gelbsti jam laimėti žmonių 
simpatiją ir dovanas.

Vigilijus.

West Pulta
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Brighton Park
Grojikliai Pianai 

PEOPLES KRAUTUVĖSE

41 h-63 Archer Avė.
M. KEZES, Vedėjas

Yra kelrodis Lietuviams, kur įsi
gyti geriaus| pianą už teisingą 
luiną.
Limball pianus vaitoja pasaulyje 
d.tižiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
r.iarketuose geresnių ir vertesnių 
pianų už “Kimball”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
pas “Peoples!”
Piašome atsilankyti ir susipažin- 
i su mumis ir Kimball Pianais, 

laibai lengvus išmokėjimo budus 
, ritaikinam kiekvienam.

Brighton Parkas yra jauniau
sia dėtuvių kolonija, bet lietu
vių yra virš 5000. Dirva gerr 
ir veik visi skaito “Naujienas’’. 
Nelaimė puolė ant kai kurių 
kontestantų, kurie smarkiai su-

šioje kolonijoje randasi tik 
du kontestantai, būtent: p. Po
cius ir p. Villis. P-as Villis yra 
patyrę*’ kontesto vajuje, nes jis 
jau antrą kartą dalyvauja.

Aš, — sako p. Villis — ne
užsiganėdinu vien prenumerar 
tas rinkdamas. Aš noriu ir biz
nio kortų parduoti. Mane pa
vydas ima. Tad Lucas su Lu
koševičių taip iš karto aukštai 
□aklio. Kad biznieriai perka jas, 
tai aišku. Aš parduosiu pas 
tuos pačius biznierius, ir tai 

parduosiu daugiau, nes jie ža
la dar pirkti.

P-as Pocius daugiau deda 
varbos ant prenumeratų ir 
nygų kortų išpardavimo, čia 
ra tikra apšvieta ir reik dar
buotis, kad ^isi, kurie iki šiol 
teskaitė “Naujienų”, ar tet
urėtais nusipirkdavo, kad jie 
isi ant metų užsirašytų.
Žmonės kalba, kad p. Pocius 

gausiąs bei laimėsiąs brangias 
Jovanas. Pasidėkavojant to- 
:iems žmonėms, kaip p. Pocius, 
iiame “Naujienų” konteste 
‘Naujienų” cirkuliacija padidė- 
o virš tūkstančio. Jei kontes- 
antai pasidarbuos iki 1 d. ge- 
užio, bus linksma visiems kon- 
estantams susirinkus pasi- 
žiaugti savo darbo vaisiais ir 
itsiimti savo užpelnytas dova- 
įas. —Vigilijas.

Motinos! Fletchers Ca.storia 
yra jau vartojama virš 30 me
tų kaipo malonios ir nekenks
mingas pavaduotojas dėl Castor 
Oil, Paregoric, Dantų Lašų ir 
Soothing Syrups. Neturi tavyje 
narkotų. Nurodymai randasi ant 
kiekvieno pakelio. Gydytojai vi
sur rekomenduoja jas. Tikros 
gyduolės turi šį parašą.

AKUšERKA
3101 So. llalblcd Street
Kaiupa> 31-itiuei gatvės 

Tel. Yatdb 1119 —w

1922*32 So. Halsted St.
J. NAKROfilS, Vedėjau
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APSIDRAUSK! .

$ 10,000 accuSt 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.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

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

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

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

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

sirgo. Nors jie sirgo, bet nemi
rė nė vienas įn jau pradėjo dar
buotis. P-ni Rudienė už visur 
geriausia stovi balsais. M. Stu- 
ronas veikia ir žada nepasi
duoti. P-ia Iktujotienė rengia
si ant kart pasirodyti, kad ji 
gali padaryti kaip ir kiti. P-as 
Jasudas jau turi gerą pradžią 
ir jau vieta jo rezervuota. P-as 
Kamelskis nesenai turėjo ope
raciją. Jau veik sveikas ir pra
dės veikti. A. Maselska pradė
jo iš palengvo. Jai daug pasi 
žadėjo užsirašyti “Naujienas”. 
Jie visi padarys kas reikia, bet 
ankstyba varna krapšto dan
tis, o vėlyba - akis-, štai ką 
sako p. Rudžius: Kad aš turė
čiau laiko, tai per vieną savai
tę pereičiau visus Brighton 
parko lietuvius; per 2 savaiti

To\vn of Lake, o per 3 .Bri- 
dgeportą. Nors p. Badžius smar
kus veikėjas, bet nori perdaug 
apsunkinti kontestantus. Už
tenka 10 lietuvių pereiti per 
vakarą. Pasakyt galima, bet iš
pildyt sunku. Musų kontestan
tai žino ir moka prikalbinti 
naujus skaitytojus, tad tam ir 
ima laikas. —Vigilijus.

“BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMU

kartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negauna t tik
ti Bayer Aspirin, kuris yra už

tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
lešimtis penkių metų nuo
Slogų Galvos skaud.
Neuritis Lumbago
Dantų gėlimo Reumatizmo 
Neuralgia Skausmų

West Šitie

šioje apielinkėje yra starki 
traicė kontestantų. Visi jie ge
ri, smarkus ir galingi. Pijus 
Dubickas išsitarė, kad jam reik 
tik nueiti pas žmogų ir mažiau
sia jis turi 89 balsus. Vincas 
Sabaliauskas juokiasi iš Du- 
bicko. Tegul jis eina ir kalba, 
o aš paskui jį eidamas jo įkal
bėtiems užrašysiu “Naujienas”. 
Pranas Klikna tyliai veikia. Jis 
neina į' varžytines, bet ką pa
gavo, tai jau jo. P-as Klikna 
turi daug savo pažįstamų ir 
draugų. Jie jam žada pagelbėti 
išlošti dovanas. Jam nesvarbu, 
kad Dubickas su Sabaliausku 
lenktyniuoja. Kas jo, tai p. 
Klikna ir gaus. Lietuvių Chica- 
goj yra tiek, kad užteks vi
siems kontestantams iki soties, 
tik tegul jie eina, tai ir užra
šys. —Vigilijus.

Kiekvienas neHulnuž yt a s 
‘Bayer” pakelis turi patikrin- 
tus nurodymus. Parankus bak
siūkai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
M ir 100.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Gera proga atsitraukti sa
vo. gimines iš Lietuvos, Latvi
jos, Lenkijos ir Rusijos, j Canadų, 
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.

Del informacijų kreipkitės 
3257 So. Union Avė.

D. GALMINAS 
LEWIS & MURPHY

\ Generaliai Agentai
45 Windsor St., Montreal, Canada

Išgydytas
Dusulis chroniškus 
arba laikinas da
bar gali būt tinka
mai išgydytas su 
musu A N T I- 
ASTHMATIC, ku
ris yra vėliausia 
išradimas pašauli-

žinomo mokslininko Dr. 'lomas. 
Nėra skirtumo kaip ilgai jus kenčia
te nuo dusulio, musų ANTI-ASTH- 
MATIC» gyduolės Dr. Tomas, praša
lins Šiuos sunkius kentėjimus. Ne
miegotos naktys ir smaugimas pra
nyks, ir jus jausitės smagus ir svei
kas. Tūkstančiai pasveikusių atsiun
čia mums širdingus padčkavojimus 
už gerą pagelba kokią jie yra gavę 
nuo musų, po iivartojimo 'PIKTAI 
VIENO BUTELIO. Mes grąžinsime 
jums pinigus jei jos nepagelbės, šios 
gyduolės nekenksmingos, neturi sa
vyje narkotų, moksliškai prirengtos 
per išradėją Dr. Tomas. Jokių kito
kių gyduolių negalima prilyginti 
prie musų ANTI-ASTHM ATIC, pri
pažintos kaipo geriausios ir labiau
siai veikiančios, štai jūsų paskutinė 
proga pasiliuosuoti nuo dusulio ir tų 
didelių skausmų. Kaina 1 butelio 
$1.50.

NESIŲSKITE PINIGŲ Iš ANK
STO, tiktai iškirpkite š| skelbimą ir 
atsiųskite su 20c krasos ženkleliais 
dėl persiuntimo išlaidų, už gyduoles 
$1.50 užmokėsite, kaiti atneš j namus. 

MARD0L LABORATORY 
1723 N. Kedzie Avė. Dept. 109 

( hieago, III.

Baigusi akus< 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži* 
ningai patar 
nauja, visokio 
se ligose prie/ 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar i 
kitokiuose rei 
kaluose mot< 
rims ir mergi 
noms, kreipi, 
tės, o rasite d> 
Kelbą.

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių {tempimą, ir galvos 

skaudėjimą

Pirmiaus negu pirksi mu- 
zikališką instrumentą dėl 
namų, išgirsk BRUNS- 
WICK. Naujas Muzikalis 
Instrumentas. Groja viso
kius rekordus.
Žemas basso ir augštos 
notos išduodamos taip aiš
kiai, kaip jus niekados ne
esate girdėję.
Kainos nuo $115.00 ir auk- v v • sciau.

Lengvus daliniai 
išmokėjimai

JOS. F. BUDRIK
PIANOS, RADIOS, 

FURNITURE
3417-21 So. Halsted St.

Phone Blvd. 4705

/"■.........- 11 " 1
Phone Pullman 0621

Ką tik grjžo iŠ Europos
Dr. Lcwis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1

Y arda 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUSERKA 
3252 So. Halsted St.

Tel. L.aiavette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Coofinernent reikaluose patam.au* 
>i n’»n>u<»op arba ligonoutyje. Mo- 
tenm« b n.erginoins patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutarti).

4120 So. Richmond Street

Patyrusi gydytoja ir akušėiė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare
Tel. Boulevard 0318

L....___ — i.................... /

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS
. ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn StM Room 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergę.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

![a. a. slakis
' ADVOKATAS

I
 Ofisas vidurmiestyj: 

t Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Washington St.
Cor. Washington and Clark 

Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

DR. G. SERNER
(LIETUVIS)

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

ŠALIN PLIKUMAS! '
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

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

Įvairus Gydytojai
r-- — .............—

lelepnone Yarda 0D04

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8200

KJURCEUONIS
ADVOKA/A® 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgepoito Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

T.,1. Yarda 0141G/Joa visuose teimnuoae. — A.t>- 
strakiai. — ingaliojimai. —| Paa' 
kola pinigų 1 it 2 morgičiams^

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Salio St^ Room 53t 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted StM Chieago 
Tel. Yards 4681 _______________________________ /

Garsinkitės Naujienose

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS*

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

JOHN KUCHINSKAS
LAWYEE

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

b i u....-i i

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chieago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryta, nuo 2 iki 
4 -vetl. po niet, ir nuo *7 liti
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan- 

dos ryto iki 12 vai. dieni 
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 S t., Chieago
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 Tel. Fairfaj 6853. . _______ ____
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MAUJir-MOS 
rhe f.ithvanta* Daily

pvbliiihod Daily E’icept Shvnday 
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Ine.

Cditor P GKlGArnfc

Uiaimokljlmo kainai
Chicagoje — paltu: 

Metams----- ........------------ - 68.00
Puaei metų ______________ —
Trims mineaiams --------------- 2.00
Dtlam mSnaatams________ —. 1J>6
VlaaAm uiSuaelad — .7*

Chicago Ja per asilo to Jus;

173t Snath Halsted Stroei 
Chicago, III. 

Telephone RooHevelt SJOS
Savaitei ----- ------ --------------- — 18e
Mineliui_____—........  76c

Suvienytose Valitijois. na Chicagoje, 
paltui

Metams ------- -------------- 67.01
Pusei metą    .........——— 8.M
Trims minesiams     1.76
Dviem minesiam*   —... 1.25

Subscrlptlon Rateai 
t8 00 nėr ypar in Canada. 

oo nntaid* of v^htcajrn
* 00 r>e» raar ir Chim®1. 

lc per ropy
• fXlaa» Mattet

.o-l '*>14 tf th* Offlra
(11 M'dar th* aet of

r..h ird t879

Vienam minėsiu!____________ .75
Lietuvon ir kitar utahniooMi 

(Atpiginta)
Metams __ — , .r,.,-, ---- 68.00

NJf»i»|iano« aina katdian. liaklriaut 
kmadianlns Naujieną Ban-

k'.vj rip s HslUMi M.. Chicago,

Pusei metą  ...... 4.00
Trims minėdama  --------- ----- 2.6U
Hnigue reikia siųsti palto Money

■irUariu karto fu uisakymu.

KERENSKIS AMERIKOJE

Vasarą 1917 m. populiariškiausias žmogus ne tik Ru
sijoje, bet ir visame pasaulyje buvo Aleksandras Keren
skis, laikinosios revoliucinės vyriausybės vadas. Laikraš
čiu korespondentai jį tuomet piešdavo kokiu tai nepa
prastu didvyriu ir kuone dievaičiu. Apie jo iškalbingu 
mą, apie jo mokėjimą vadovaut minioms buvo pasakoja
ma stebuklai.

Tečiaus tų pačių metų spalių mėnesyje visa Keren
skio galia staigiai susmuko, ir jisai pats dingo nežinia 
kur ir kaip. Tik po gana ilgo laiko vėl pradėjo spaudoje 
rodytis žinių, kad buvęs Rusijos premjeras esąs gyvas ii 
slapstęsis užsieniuose. • ’ '

Per keletą paskutinių metų Kerenskis redagavo ru
sų dienraštį “Dni” (Dienos), kuris pirma ėjo Berline, o 
dabar eina Paryžiuje. I Ariieriką jisai atvyko veikiausia 
parinkti pinigų savo laikraščiui ir savo partijai, — nors 
Amerikos publikai jisai, žinoma, sako, kad jo atkeliavime 
tikslas tai — pamatyt kraštą, kuris parodęs tiek daug už
uojautos jo tėvynei, ir pasigėrėti jo laisve. Taip kalba vi
si žymesnieji asmens, atvykusieji iš Europos, kuomet juos 
New Yorko uoste apspinta laikraščių reporteriai.

Suprantama, kad dabar Kerenskis visai neišrodyi 
Amerikos publikai toks didvyriškas, kokiu ji įsivaizduo
davo jį prieš dešimtį metų. Publika bendrai, o Amerikos 
žmonės ypatingai, garbina tiktai tuos, kurie turi dauc 
galios arba turto. Bet Kerenskis ir iš tiesų jokiomis ne 
paprastomis ypatybėmis nepasižymi. Jisai buvo iškilę.' 
dėl to, kad jisai buvo įėjęs į laikinąją revoliucinę Rusijon 
valdžią, kaipo socialistas ir Darbininkų Tarybų įgalioti
nis. .Juo labiaus didėjo darbininkų įtaka Rusijos revoliu
cijoje, tuo svarbesnis darėsi Kerenskio vaidmuo (rolė) 
valdžioje, taip kad pagaliau jisai patapo valdžios galva 
Jo iškilimas reiškė, visų pirma, socialistinio Rusijos pro 
letariato pergalę revoliucijoje.

Bet Kerenskis nebuvo grynai proletarinės partijo? 
atstovas. Amerikos laikraščių reporteriai vadina jį “men 
ševiku”, bet iš tikrųjų jisai yra socialistas revoliucionie 
ris, es-eras, t. y. tos rusų partijos narys, kuri per ilgą lai 
ką buvo įsitikinusi, kad Rusijos ūkininkas esąs, taip sa 
kant, iš prigimties “socialistas”, kadangi dar iki 20 šimt
mečio pradžios jisai gyveno kaimo bendrijoje — “obšči 
noje”. Darbininkų Tarybų vykdomam komitete Keren
skis ėjo vice-pirmininko pareigas (pirmininkas buvo so 
cialdemokratas, nabašninkas Čcheidze). Socialistų revo 
liucionierių dalyvavimas Darbininkų Tarybose rodė, kai 
valstiečių ideologai (ar greičiaus, idealizuotojai) buvo pa 
siryžę eiti ranka už rankos su organizuotųjų darbininki 
atstovais. Tatai, žinoma, buvo vienintelė sąlyga, kuri ga 
Įėjo užtikrinti pastovumą Rusijos revoliucijos laimė 
jimams.

Aleksandras Kerenskis dėl to ir turėjo tokį milžiniš 
ką pasitikėjimą plačiosiose darbo miniose, kad jisai re 
prezentavo valdžioje revoliucinį darbininkų ir valstiečn 
bloką. Šitas dviejų svarbiausiųjų Rusijoje visuomenė 
klasių susivienijimas buvo kurį laiką taip galingas, kad 
Kerenskis sugebėjo be šūvio numalšinti gen. Kornilovc 
vedamą kazokų sukilimą. Laikinoji revoliucinė valdžia ii 
viso buvo nepaprastai humaniška ir tolerantiška; per sa
vo valdymo laiką Kerenskis nepasirašė nė vieno mirties 
nuosprendžio, nežiūrint to, kad auganti anarchija kariuo
menėje buvo privertusi vyriausybę įvesti mirties bausmę 
(už plėšimus ir kitokius sunkius kriminalius nusidėjimus 
karo fronte).

Daugelis mano, kad šitas laikinosios valdžios žmo
niškumas buvęs priežastis to, kad vėliaus ją nuvertė bol
ševikai. Davimas žmonėms plačios laisvės ir švelnus val
džios apsiėjimas su savo priešais šiandie dažnai esti pa
juokiama, kaipo “kerenščina”. Bet Rusijos revoliucijos 
suklupimo priežastys buvo daug gilesnės.

Mirtiną smūgį Kerenskio valdžiai sudavė Santarvės 
valstybės, kuomet jos atsisakė tartis su Rusijos atstovais 
dėl taikos vykinimo tuo pagrindu, kuris buvo išdėstytas 
garsiojoje Darbininkų Tarybų formuloje: “Be aneksijų, 
be kontribucijų ir su tautų apsisprendimo teise”. Rusijos 
pajėgos jau buvo taip išsisėmusios, kad ji nebegalėjo ka
riauti ; o kariauti už svetimų imperialistų tikslus Rusijos 
revoliucinė liaudis ir nenorėjo. Bet kaip jai trauktis iš 
karo, paliekant savo talkininkus vokiečių kaizerio malo-

NAUJIENOS, Chicago, BĮ.

nei? šitoje tragingoje padėtyje neišvengiamai turėjo pa- 
imti viršų Rusijoje tie elementai, kurie ryžosi sugriauti 
karo frontą, nepaisydami, kas bus toliaus. Tai atliko bol
ševikai, kurie, neįstengdami patraukti savo pusėn darbi
ninkų ir valstiečių masių, Šoko agituoti kareivius, žadė
dami jiems ūmią taiką.

Aų bolševikai tuomet tikrai tikėjo, kad ūmi ir teisin
ga taika greit įvyks, sunku pasakyt. Bet netrukus jie pa
tys pamatė, kad, vienai pusei metus j šalį ginklus, taika 
dar nepasidaro. Kariuomenės pagalba pasigrobę į savo 
rankas valdžią, bolševikai buvo priversti tuojaus kreip
tis Į Santarvės valstybes ir pasisiūlyti jiems tęsti karą 
toliaus prieš Vokietiją. Tečiaus tas pasiūlymas buvo at
mestas: mat, Francijos ir Anglijos imperialistams rūpė
jo, sumušus vokiečius, įvykinti visai ne tokią taiką, už 
kurią stojo revoliucinė Rusija. Jiems todėl buvo svarbu, 
kad Rusija galutinose taikos derybose neturėtų balso. Su 
Amerikos pagalba (Wilsonas tuomet jau “gelbėjo pašau 
lio demokratiją”) jie tikėjosi pergalę laimėti, kad ir ru
sai nedalyvautų kare.

Tuo budu Santarvės valstybės antru kartu atstume 
Ir paniekino Rusiją, ir pastarosios ryšiai su Vakarų Eu
ropa tapo nutraukti. Kartu su tuo paliovė ir Vakarų Eu
ropos darbininkų judėjimas daręs įtaką į Rusijos revo^ 
liuciją. Bolševikai ėmė vykdyti namie ir skelbti pasauliu 
savotišką, leniilišką “socializmą”, kuris atatinka dau 
patįs Azijos mongolų protavimui, negu šių dienų pramo 
ninio proletariato troškimams. Laikyti jį “marksizmu’ 
gali tiktai ignorantai.

Čia nėra reikalo smulkinus pasakoti, kaip bolševiki 
valdžia turėjo pasirašyt Brest Litovske “begėdingą tai 
ką3 su kaizerio generolais ir kaip paskui Rusija tos tai 
kos nusikratė, kuomet Santarvė 'sumušė Vokietiją. Ga 
na busi pažymėti tai, kad Rusija dar ir šiandie nesijaučte 
pasiekusi taiką, kurią bolševikai žadėjo “urnai” įvykint 
prieš 10 metų. Militarizmas Rusijoje yra labiaus išbujo 
jęs, negu kur kitur.

Rusijos demokratija iki šiol buvo persilpna pakreip 
■i savo krašto plėtojimąsi į kitas vėžes. Kerenskis dėl t( 
r buvo nuverstas, kad ji buvo persilpna.

ladio-telefonas, kurio 
pagalba amerikiečiai 
gali kalbėtis su Lon
dono gyventojais. — 
Mokslininkai tyrinės 
mėnuli.

New Yorko ir Chicagos gy- 
entojai gali telefonu kalbėtis 
u londoniečiais!

Tokių žinią nesenai paskcl- 
>ė laikraščiai. Tai tikrai sen- 
acinga žinia. Jos reikšme yra 
a, jog mokslininkams pasisekė 
ladaryti stebėtinų išradimą, 
turis laikui bėgant turės dide- 
5s įtakos žmonių gyvenimui. 
Pas išradimas buvo padarytas 
ie pripuolamai: Amerikos Te- 
efono ir Telegrafo kompanijos 
nokslininkai dirbo apie 20 metų 
tol jie, ant galo, padarė tinka- 
nų prietaisų, kurio pagalba 
*Jew Yorke kalbančio žomgaus 
jalsą galima girdėti Londone, ir 
ii|įešingat newyorkdetis gali 
girdėti londoniečio kalbų.

Kuomet Ne\v Yorko gyvento- 
as tekfonuoja į Londonu, tai 
elefonas tampa sujungtas su 
tocky Point (L. I.) radio sto- 
imi. Kalbančio balsas iš radio 
-Joties keliauja 3,300 mylių j 
Wroughton (Anglija), o iš ten 
M) mylių telefonu į Londoną. 
Londoniečio balsas eina kitu 
celių: iš Kugby per radio jis 
itkeliauja 2,900 mylių į milži- 
lišką Houlton (Me.) radio sto
tį, o iš ten 000 mylių telefoiiu 
j Nci\y Yorką.

Už nikelį, žinoma, nekalbėsi 
telefonu su Londonu. Už pil
nas tris- minutes reikia mokė
ti $75, o po to $25 už kiek
vienų mirrtrtę. Vadinasi, astuo
nių minučių pasikalbėjimas at
sieitų $200. Keikia manyti, 
kad ta suma atbaidys net ar
šiausias pletkininkes nuo ilgų 
pasikalbėjimų.

Vienok stambus biznieriai, 
nežiūrint j brangumų, naudosis- 
telefonu vedimui įvairių bizniš- 
kų transakcijų. Antra vertus, 
tas mokesnis nėra jau perdaug 
aukštas. 'Tai sakau turėdamas 
galvoj tą faktą, jog radiotele
fono bandymams tapo išleista

milionai dolerių, kol pasisekė 
išrasti atatinkamus prietaisus 
Reikėjo nugalėti daug visokių 
sunkumų pirma nei buvo gali
ma su Londonu kallvėtis. Pra
džia jau padaryta. Dabar nerti 
mažiausios abejonės, kad trum
poj ateityų bus galima susikal
bėti radiotelefonu ne tik sd 
Londono, ale ir su kitų Anglijos 
niestų gyventojais. Telefonuoti 
bus galima iš Nc.w Yorko, Chi- 
•agos ir kitų Amerikos miestų.

Nesigilinant i radio-telefonO 
techniškumą, galima trumpai 
ik tiek pasakyti, jog jis yru 
oaremtas tokiu pat principu, 
kaip ir radio; Kuomet radio 
dotyj kalbama atba koncertuo
jama, tai tam tikras prietaisas 
varsų paverčia tam tikros ru
des šviesos bangomis. Kai tos 
bangos kliudo radio imtuvų, 
;ai čia įvyksta nauja transfor
macija, —garso pagimdytos 
lematomos šviesos bangos vėl 
švirsta garsu. Tokiu budu ra
lio imtuvas yra prietaisas, ku- 

■’is reprodukuoja iš radio sto
jęs paleistų garsų.

Kuriuo budu visa tai pada- 
oma? .Juk radio stočių yra 
levynios galybės. Tad kodėl ra
lio imtuvas paprastai reprodu
kuoja tik kuries nors vienos 
•adio stoties programą? Daly
kas nėra taip painius, kaip gali 
iš pradžių atrodyti. ' Reikia 
žinoti, kad paleidžiamų iš radio 
dučių šviesos bangų ilgis nėra 
vienodas: vienos bangos yra 
trumputės, o kitos siekia kelių 
tūkstančių mylių. Radio imtu
vą galima nustatyti taip, kad 
jis reprodukuos tik tam tikro 
ilgio bangas. Kadangi radio 
stotys vartoja ne vienodo ilgio 
bangas, tad ir radio imtuvas 
vienu ir tuo pačiu laiku negali 
Visų tų bangų pagauti. Jis pa
gaunu tik tam tikro ilgio ban
gas (žiūrint j tai, kaip jis nu
statytas). Tuo budu išvengia-1 
ma chaoso, nes jeigu visos sto
tys naudotų vienodo ilgio ban
gas, tai per radio mes girdytu
mėme tikrų “žydų baisiųjų nak- 
tį’\ Radio imtuvas vienu ir 
tuo pačiu laiku reprodukuotų 
daugelio stočių programas. Kas, 
žinoma, nėra galima. Viskas su-
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silietų ir išeitą nei šis nei tas. nuversta teisėta valdžią (ir r.: (tai, nėra abejonės, jie patys

Jau buvo minėta, kad radio 
-telefonas 
principu.
jungiamas su galinga radio sto- jos nuvėrtimą). Girdi, valdžią 
timi. Kuomet žmogus kalba į pasigriebė budeliai fašistai, ku- 
telfefoną, tai halsas per radio rie ją brolius žudo. Bet jie, 
keliauja. To halso (teisingiau,( komunistai, apie tokius pat bu- 
jo bongų) pagavimu! yra rci- ,delius Rusijoj netik nieko nesu- 
kalingas labai komplikuotas! ko, bet dar juos garbina, kad 
prietaisas. Tas prietaisas yra -9° šaudo savo priešininkus, 
sujungiamas su telefonu. Tele- Je*g° ji® vienus budelius gel
tonu kalba ir yra perduodama ^a_Jr ne\ ;ĮllOS ga’ bina, tai 
klausytojui.

vra paremtas radio 
'telefonas yra su

jau dabar ir jie pi’ipažy. btitii s '.urto pagelba bandę nu- 
kad demokratinė valdžia buvo versti demokratinę valdžią. Ji:

- teisėta, hots pirmiau agitavo užitokltos bandymus jau darė, i 
--- -iu:jaL>ai kruvinus, Vokietijoje,

Estijoj ir kitur. O Gruziją jie 
pasigrobė ir paplukdė tą ne
laimingą šalį kraujo upėse. Tą 
patį jie butų bandę daryti Ir 
Lietuvoj, jei tik butų matę pro
gos. Tad jie dabar neturėtų 
protestuoti prieš fašistus, ku
rie (kaip pats fašistų vadas 
Glovackis prisipažysta) tik pa
sekė komunistą taktiką.

, tai 
turėtą gerbti ir kitus budelius, 
nes abu vienokiai kruviną <lar-

Tai tik radio-telefono pra
džia. Yra daug netobulumų, 
kurie- laikui bėgant reikės pa
balinti. Manoma, kad už metų 
kitų susikalbėti telefonu su Eu
ropos gyventojais bus papras
čiausias dalykas.

$ >jc

“Jeigu ne iš žalio suHo, tai iš 
lokies medžiagos mėnulis yra 
>adarytas?”

Tą klausimą bandys išaiškin- 
,i Dr. Frcd E. Wright, Carne- 
jie Institution narys. Dr. 
)r. Wright turės visą būrį pa
dėjėjų. Kartu su juo dirbs 
pagarsėję astronomai, fizikai, 
istrofizikai ir kitų mokslų spe
cialistai.

Mes žinome, sako Wright, 
kaip musų Žemė formavosi, 
kaip atsirado kalnai ir slėniai. 
Bet apie mėnulį, kuris, kaip 
mano mokslininkai, atskilo nuo 
'bemės prieš 2,000,(XMI,(MM> metų, 
ledaug kas tėra žinoma. Te- 
eskopai parodo, jog ant mėnu- 
?o randasi milžiniški kalnai, 
nokiantys 21,000 pėdų aukščio. 
Matosi taipgi dideli ugniakal- 
lių krateriai. Atrodo, kad tuos 
kraterius yra padarę puolantį 
neteorai.

Oro ant mėnulio beveik vi- I •
ai nėra. Traukimo jėga paly
dinamai yra nedidelė. Viduti- 
liško svorio žmogus ant mėnu-

I bą atlieka.
| O vienok komunistai protes- 
Ituoja prieš naująją “valdžią”, 
i šaukia visokiausius mitingus, 
triukšmauja prieš ją. Bėt tie 
komunistų protestai nėra nuo- 

Komunistai turi atsiminti: 
kas nepripažysta laisvės ki
tiems, tas yra pats jos never
tas. — laisvės Jonas.

rxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
širdys. Tų protestų tikslas yra i 
tik, naudojanties visuotinu žmo
nių pasipiktinimu fašistais, kuo- i 
daugiausia pasipinigauti 
prisirinkti aukų, kad galėjus ir 
toliau tęsti mulkinimo darbą.

Komunistai vien tik sau rei
kalauja laisvės, bet kitiems toš 
laisvės nepripažysta. Komunis
tai protestuoja prieš šaudymą 
žmonių, bet tik ten, kur juosi 
pačius šaudo, o kitus tai komu-' 
nistai su didžiausiu pasismagi
nimu šaudo, ne po kelis, bet1 
desėtkais, šimtais tūkstančių; 
(Rusijoj). Komunistai smerkia* 
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fašistus, bet jie patys elgiasi 
aršiau už fašistus, nes juk fa
šistai yra jų mokiniai. Komu
nistai nepripažysta diktatūros 
tik ten, kur jie patys nėra dik
tatoriai.,

Patys elgdamies dar nuož
miau už fašistus, garbindami 
diktatūrą, priespaudą ir žudy
mą žmonių, o smerkdami demo- i 
kratiją, laisvę ir toleranciją, ne
turi jokios moralės teisės pro
testuoti prieš smurtininkus, nes

Apart musų kasdieninio gyvenimo, 
štai dabar yra kitas, aiškus, ma
lonus, rymojimo ir atsilsio “Gy
venimas”. Jieškantys dvasios i>oil- 
sio, pasitenkinimo, sielai peno, ga
li j j rasti “Gyvenime”. Įsigykit 
“Gyvenimą!”

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

■ ■ ■■■ ii -................

Garsinkitės Naujienosejie patys garbina smurtą ir 
jei tik proga butų pasitaikiusiu

Lietuviai Daktaraito svertų apie 30 svarų. Mėnu- 
io paviršius lyginasi 14,657,000 
ketvirtiniškų mylių; vadinasi, 
»ra beveik keturis kartus- di
lesnis, negu Jungtinių Valstijų 
įlotas.

Dr. \Vright mano, jog bus 
latirta apie mėnulį daug tokių 
lalykų, apie kuriuos šiandien 
tiekas nė nesvajoja.—K. A.

............................... .... i i

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] 

■ i

Komunistai ir jų 
protestai

Kada Lietuvoj buvo demo
kratinė valdžia, kuri sustabdė 
visokius persekiojimus ir davė 
piliečiams pilną laisvę, tai musų 
tomunistai visaip ją plūdo. Esą 
socialdemokratai ir liaudinin
kai ir šiokie ir tokie, buržujai, 
darbo žmonių ir laisvės priė
jai. Komunistų laikraščiai dar 
su didesniu įniršimu puolė tą 
valdžią ir ragino visus savo 
sekėjus protestuoti prieš ją. 
Komunistai ir landžiojo po 
draugijas su visokiomis savo 
protesto rezoliucijomis, o savo 
mitinguose rinko aukas “politi
niams kaliniams“. Betgi ta val
džia buvo demokratinė, žmonių 
rinkta; ji nesusitepė žmonių 
krauju, bet davė laisvę ir net 
komunistus skaitė lygiais pilie
čiais.

Bet štai komuniJtų geidavi- 
mas išsipildė. Lietuvos demo
kratinė valdžia tapo smurto 
keliu nuversta ir valdžia pasi
skelbė tokie žmonės, kurie, 
kaip ir komunistai, garbina dik
tatūrą. Toji naujoji “valdžia” 
pirmiausia atmetė visiems lais
vę ir dar keletą žmonių nuga
labijo. Reiškia padarė taip, 
kaip yra daroma Rusijoj, kilt 
irgi nėra laisvės, gyvuoja pil
niausia diktatūra, o ir valdžios 
priešininkai galabijami. Rodos, 
komunistai galėjo tik apsi
džiaugti dėl tokios jiemš arti
mos valdžios susidarymo.

Bet komunistai ir vėl nepa
tenkinti. Jie dabar avinėlio bal
su šaukia, kad, girdi, tapusi

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH 

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų Ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. Wallace Street b .....■—■——■■■ .. >

/ 11,1
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgai 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, 1LL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:80 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III.b .... į ... ■■

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

rz f J j nuo 9 iki l| vai. ryte; Va'andos'i ouo jį; p va|t vaįRre

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS '

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

8 iki 2 vai. po pietų

A. MONTVID, M. D.'
1579 Milwaukee Avė., Rootu 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8683 

Ultraviolėtinė švlfesa ir dlalhennia 
v >

Vincenncs 6987 arba Hemlock 5524

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

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

Res. GODO So. Campbell Avė.

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

Tel. Lafayette 4146
. i nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos j nu0 6 jki 9 vaL vaL

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan-

Office Boulevard 7942

.. Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago. Iii. 

Tel. Boulevard 2160 
— Valandų* —

Nuo 9 iki 12 vai. dienos b
Nuo 6 iki 9 valandai vakare 

b ■ ■ .1...

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė. 
Valandos i 2—4 dieną; 6:30—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578 
* ................... ..... ■ ■■

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, 111.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentistas

3243 So. Halsted St.
Oflao Tel. Bouleeard 7179 

lies. Telefonas Hemlock 2615

G E R B. Naujienų įkai
ty toj os ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais | 
eiti į tas sankrovas, kurios ! 
Skelbiasi N a u j i e n o • e, '

i i'-afHhkiA fM- u.
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Meno parodoje

Sėkmingai sustabdo 
spyčius

Visi gerai žinote, kad daug 
yra tokių kalbėtojų, kurie kal
ba, kalba ale nežino kada su
stot, kada užbaigt savo kalbą, 

šituo klausimu ginčų nėra. 
Kk kivenas žioplys gali kalbėti, 
bet laiku užsičiaupti reikia Im
ti labai išmintingu piliečiu. Ki
li' durnius gali spyčių sakyti, 
bet reikia didelio razumo su
stoti, kitaip sakant, užbaigti

šiuo žvilgsniu 
sakant. Keikia 
Reikia išrasti

ų gerbiamieji, 
gan rusti, taip 
ieškoti išeities, 
tokis aparatas

arba prietaisas, kuris kalbėtoją 
laiku sustabdytų, ar ne?

Paskutinis Padaužų Interna
cionalo kongusas šiuo klausi
mu stipriai susirūpino. Pasaky
ta daug kalbų, patiekta daug 
visokių sugestijų, bet galutinai 
dar nieką nenutarta, Čionai*, 
manau, bus jum žingeidi!, ką 
mano šiuo klausimu draugai 
padaužos kitų tautų. lai leis-

gas Sviniomorda, siūle šitokį 
būdą: rengėjai atsineša kazo
kišką pikę; kai ateina laikas 
kalbėtojui užsičiaupti, tai du
ria iš užpakalio su pike,, kal
bėtojas, kaip bematant, nusi
rita nuo steidžiaus. Balsavimas 
atmetė šitą pasiūlymą.

Italų padaužų atstovas, drau
gas Bačkini, karštai stovėjo už 
šitokį prietaisą: ant s 
ties kalbėtojo galva ] 
gan didelį akmenį ant 
akmuo galima nuleisti 
kada nori; atėjus laikui 
dyti kalbėtoją, akmuo 
ma ant galvos, kalbėto 
pučiuką apsvaigsta, bet tikrai j 
sustoja kalbėjęs. Padaužų In
ternacionalo plenumas vienbal
siai atmetė šitą pasiųlymą kai
po nepritaikomą kitose šalyse, 
kur piliečiai juodų marškinių 
nepaiso. 4 I

Gan orginalų pasiūlymą davė 
Lietuvos fašistų valdžios pa
dauža draugas Žudinskas. Jisai

iteidžiaus 
pakabina 

šniūro:
žemyn 

sustab- 
leidžia-

vi polieistas su pištalietu, gaidį 
atsilaužęs. Kai reikia kalbėto
jas sustabdyti polieistas šau- 

‘ na, kalbėtojas griūva ir atliktas 
kriukis. Padaužų Internaciona
lo kongresas sujudo ir musų 
brolį pašalino visoms sesijoms.

Vokiečiai daug išradimų iš
rado chemijos srityje. Už tai 
vokiečių padaužų atstovas drau
gas šlefteris padarė didelį fu
rorą sekamu pasiulymu: Vokie
tijoje padaužos išradę tokių 
pilių, kurios veikia šitaip: kai 
paimi vieną pilę, tai už pusva
landžio užmiegi, kai paimi dvi 
pilės, tai už penkiolikos minu
čių užmiegi. Tos pilės esančios 
be skonio, šokoladu dengtos. 
Tuo tarpu vokiečių draugai pa
daužos dar nepadavė mums for
ui u los, tai nežinome kaip ir iš 
ko tos pilės daromos, bet žadė
jo suteikti reikiamų informa
cijų Padaužų Politinių Pilių 
Dirbtuvės Vedėjui.

Reiškia, galėsime savo laiku 
pasitarnauti lietuviškai visuo
menei, pašerdami kalbėtojus 
viršuje pasakytomis pilėmis. 
Tuo tarpu, broliai, jei kas tu
rite kokį išradimą, prašome 
siųsti Padaužų sekretoriui, ku
ris pasielgs kaip reikės su jūsų 
pasiūlymais ar išradimais.

—Padaužų Atstovas.
P.P.P šapos vedėjo žodis, 

šiomis dienomis gavau smulkų 
aprašymą tų pilių ir jau pradė
siu dirbti. Tuojaus bus galima 
užduoti keliems kalbėtojams, 
kurie perilgai kalba ir tinka
mose sąlygose išbandyti, o pas
kui pranešiu visuomenei rezul
tatus.

skirtumo organiza
cijų atstovų prašau kreiptis 
stačiai į Padaužų centro rašti
ninką dėl sampt lių, kuriuos tuo 
tarini dykai siuntinėsiu.

—P.P.P. Supos vedėjas.

Tūlas klebonas įsimylėjo j 
..akristijono žmoną ir neva 
vyro neįtariamas dažnai pas ją 
lankėsi. Zakristijonas klebo
nui už tai atsidėkodamas pra
dėjo vogti bažnytinį vyną.

Vieną kartą zakristijonas nu
ėjo išpažinties ir klebonui iš
pasakojo visas savo nuodėmes, 
bet vis tik ant galo klebonas jo 
užklausė:

Na, ar jau visas nuodėmes

Kada girti: fruneuzas nori 
šokti, vokietis dainuoti, ispa
nas kortomis lošti, anglas val
gyti, italas girtis, airišis muš
tis, rusas nori būti meiliu-švel- 
niu, amerikonus nori girtis “de
mokratija,” o lietuvis nori nie
kus plepėti.

šią žiamą Paryžiuje “Aux 
Independants’’ draugijos daili
ninkai buvo išstatę 4JMM) eks
ponatų. Visoje parodoje 
tavo “modernusis menas”.
da paioda jau buvo atidaryta,. M...... , I [Pacific and Atlantic Photo 1vietoje apžiūrėdami parodą,!
susitiko du Paryžiaus dailinin-Į Francis F. Prentiss (iš Cleve- 
kai ir pradėjo diskusuot. Vie-jktnd, kuris1 paaukavo
nas jų atsivedė savo draugą Į $1,047,000 įsteigimui Clevelande 
prie savo paveikslo, kuriame I ligoninės.
matėsi dvi kiniškos raidės, ICys 
spiralės linijos ir viena kreiva 
akis. Po trumpo aiškinimo jis 
pridūrė: “Tai vienas geriausių 
mano kurinių šioje parodoje”. 
Antrasis pasižiurėjo nosį pri
kišęs, atsitraukė toliau, primer
kė vieną akį ir sako: Ką tas 
paveikslas turėtų reprezen- 
tuot”? Draugas artistas, pa
veikslo savininkas, pakasė pa
kaušį ir sako: “Matai, gerbia
masis, šis paveikslas jau devy
ni metai kaip pieštas, tai ne
galiu atsimint, ką jis reprezen
tuoja.” Don Pilotas.

Visas,—atsakė zakristijo
nas.

—O bažnytinio vvno ar ne
vogei?

Nieko negirdžiu, klebonėli, 
aiškinosi zakristijonas.

riamas zakristijonas teisinosi 
nieko negirdįs; galų gale jis 
patarė klebonui pačiam persir 
tikrinti, kad iš klausyklos sa
komų žodžių niekaip negalima 
išgirsti.

Smalsus klebonas
klausyklos,
užimti jo vielą 
bėti.

Zakristijonas
są publiką.’’

“Aristokratiškas, pone, tams
ta esi aktorius, tai aišku. Su- 
lošk tokią dramą, kuri tiktų 
visoms partijoms arba atbulai, 
patarė draugas.—Verdi de Zup.

Ar atspėsit?
Jei kokių naujienų norit,— 
Bridžportan važiuokit,— 
Smagių juokų, jei ištroškę 
Na, tai sužinokit.

išėjo iš 
zakristijonui liepė 

ir su juo kal-

klebonui ir sa-

žmoną ar nesi-O pas mano 
lankei ?

—Iš tikrųjų stebėtina, kad iš 
klausyklos nieko negirdėti, — 
Le ūpo patarė klebonas.

—Žukloniškis.

NUSTOJO GERTI.

“Nepartinis” patėvis
Nepartinė dramos, “neparti

nis” patėvis sėdėjo pustuščia
me kambarelyj abiem rankom 
galvą susiėmęs ir ką tai gilaus 
mąstė. Vošenkos darė manev
rus ant patėvio kalniečiaus. 
Netrukus užėjo pas jį vienas 
nepartinės- dramos ir pusiau pa r 
tinio teatro tėvynainis ir nu
žemintai užkalbino:

“Ko taip 'sielvartauji, poni 
“Matai, pone, aš vakar

jčiau ruimą, mpartinj veikalą 
h..blika susirinko partinė ir 
rimta. Menas

Pons biznierius ir štukorius 
Pirm čionai gyveno,
O dabar tik laiks nuo laiko 
Aplanko draugą seną, 
šposininką jus gerai žinot, 
Tai yra pons Sliekas;
Jis kaip užsukta mašina 
Visokius kalba niekus.

Du tolimesni kaimynai 
į smuklę kalbasi:

Labai gerai Juozai, 
šiandien mudu susitikova, 
jau maniau neturėsiu su 
nė pusbuonkio ištuštinti.

Gerai sakai, Jurgi! Bet tu 
šiandien kaip 
nes 
riu,

l.iLIV

kad 
o aš 
kuo

aš dabar 
kol nesu

tyčia ir pataikei, 
jau niekad nege- 
i atgėręs....

—Neziemskis.

?” 
ita- 
b o 
ne

yra nepartinis.

ai tokios partijos, kuriai 
ijai aš pats pritariu. Man 
negana. Jeigu ' aš galėčiau 
irt visoms partijoms, kaip 
Grrr..., tai sutraukčiau vi-

UŽLAIKYKI! KEPENIS IR
ŽARNAS REGULIARIAI

SU “CASCARETS”
Nebus daugiau Galvos Skaudė
jimo, Slogu, Rūgštumų Vidurio- 

se ir Užkietiejimo

Nusipirkit už 10c baksiuką.

Nežiūrint kaip silpnos yra jū
sų kepenis, skilvys arba žarnos; 
kai)) daug jūsų galva skauda, 
kaip nemaloniai ir prastai jus 
jaučiatės nuo vidurių užkietie
jimo, nevirškinimo, raugėjimo 
ir silpnų žarnų — jus visuomet 
gausit pageidaujamas pasekmes 
su Cascarets.

•Nedalekskit savo skilviui, ke
penims ir žarnoms padaryti 
jums nemalonumų. Paimkit Cas
carets šį vakarą, prašalinkit ant 
visados galvos skaudėjimą, rau
gėjimą, svaigulį, nervingumą, 
rugštumus viduriose, nugaros 
skaudėjimą ir kitas ligas; išva- 
lykit savo vidurių organus nuo 
berąįkalingų atmatų, gasų ir 
užkietiejimų, kurie suteikia 
jums nemalonumą.

Už 10c bakselis 
sveikatą,
galvą per mėnesius.

reikš jums 
linksmybę ir švarią 

Neturėsit 
daugiau nemalonių dienų jei 
vartosit Cascarets dabar ir at
eity. Visi aptiekoriai parduoda | 
Cascarets. Neužmirškite vaikų 
— jų maži viduriukai irgi rei-|

Ir peštukas neblogas, 
Parduoda namus ir mašinas 
Ir mėgsta riebias bobas, 

biznieriams
nusibodo,

Ir pavieniams ir
Ant tiek jis
Kad kur tiktai jis neužeina 
Visi jam duris rodo.

Riebus sprandas pono Slieko 
Skaudž ia i n u k e n t ė j o.

Mat, Bilas yra drąsus vyras-,

Kaip sykį rėžė ponui Sliekui 
šis tuoj “klupt” ir meldžia.. 
Bilo kumštis tai kaip šiiega 
Kelias ir vęl krinta;

Kaip gavo jis septintą.

l’liorą dikčiai pribučiavęs 
Gerbiamasis pons Sliekas, 
Bilo kumščios- paragavęs 
l’ž senuosius griekus...
Laukan bėga jis per duris, 
Ir papuręs kaip gaidys, 
O tuom syk nuo Bilo kiko 
Kenčia jo užpakalis.

Kryžiumi prie storo guli 
Jau apsvaigęs Sliekas.
Nebegieda truli-liudi, 
lik bėga link aptiekus.
Krikšto levas pono Slieko 
Mus Didysis Bilas
Sako: “krikštvt dar nevėlu-
Juk Sliekas dar nežilas.”

—M unšainierius.

“Kaip 
rojuje?” 
ro.

“Tolei, 
atsakė vyras.'

ilgai Adomas buvo 
užklausė pati savo vy-

kol neturėjo pačios”,

Duktė (į tėvą) — Jonas sa
ko nusižudysiąs, jeigu aš neisiu 
už jo.

Tėvas. Tai labai gerai; juk 
verčiau užmokėti laidotuvių 
kaštus, negu šerti jį per visą jo 
gyvenimą.

—Maryte, pasakyk man 
daryti. Turiu du vaikinu, o 
žinau už katro tekėti.

—Katras daugiau pinigų 
ri, už to ir tekėk.

—Kvailė, kad aš žinočiau, 
nė tavęs nesiklausčiau.

kas
ne-

tū

tai

KALĖDOJANT

k, kas eina į dangų?
Vaikas. Kunigai ir ponai.
Kunigas. O kas eina į

BUDAS PAŽINTI VEDĘS 
AR NE.

Vienas apdraudimo bendrovės 
agentas, daug šalių apvažiavęs, 
parvažiavo į savo kraštą ir pa
skelbė sensaciją, galįs pažinti 
vedusius' ir nevedusius.

Einant darbininkams po pie
tų į įstaigą kiekvieną praei
nantį pasakydavo: vedęs, ar ne
vedęs. Vėliau pasakė: mat, ve
dę eidami į kambarį kojas 
šlmisto, o nbVedę nesišluosto.

NESULAUKĖ

te mane, gydytoją, prie ligonio 
su sulaužyta koja?

T a r n a 11 ė. 'Taip, čia. Bet 
Tamstos nesulaukdamas išėjo 
kito gydytojo pasiieškoti.

BULGAftlšKA ŽOLIŲ
Arbata

Gerkit ją katštų eidami gulti. Dfel 
braSaliiiirno sldgų. Del sustiprinimo 
kepenų. Bei geto Veikimo vidurių. 
Bulgariška Žolių (Kraujo) Arbata 
yra sudėta iš gtyhų žolių. Ji patai
so kraitjo ir užlaiko jus Sveikais. Par
duodama visur vaistinėse arba at- 
siUnčiartla paštu, šeimynai baksas 
$1.25 arba 3 baksai $3.15, arba 6 bak- 
sai $5.25. Adresuokit H. H. Von 
S’chlick, Pres. Marvel Products Co., 
25 Marvel Bldg., Pittsburgh, Pa.

Ar jus žinote, kad
Netoli 500,000,000 paukščių: viš

tų, kalakutų, žąsų ir karvelių yra 
užauginama Jungtinėse Valstijose 
kasmet. Viso vertės apie $208,000,- 
000. Kiaušinių kasmet produkuojama 
1,600,000,000 tuzinų. Kiekvienas žmo
gus Jungtinėse Valstijose suvalgo 
apie 5'L> paukščio ir apie 17 tuzinų 
kiaušinių j metus. Ar jus žinote, jei
gu Jus norite gauti smagumų iš rū
kymo cigaretų, tai rūkykit Helmar- 
us, karalienė žymiausių cigaretų.

Tol. I^ąfayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chlctfo, UI.

Viešbučio tarnas norėdamas 
prisigretinti prie seno skupuo- 
lio, nuo kurio jis negaudavo 
“ant arbatos:”

—Pone, aš sapnavau pereitą 
naktį, kad jus man davėte pen- 
kdolerinę.

Senis:—Tai butų per didelis 
tipsas, bet vistiek galite pasi
laikyti tą penkinę.

“Ale, vaikeli!” sušuko mot- 
ka, “tu ir vėl užmiršai parneš
ti taukų; kiek kartų turiu aš 
tau sakyti?”

“Bet, mama, turi žinoti, kad 
taukai yra labai slidus daiktas; 
aš nei nejaučiu, kaip jie išslys
ta iš mano atminties,” — atsa
kė vaikas.

PAGRĄŽINKI! SU 
“DIAMOND 0A2YVEMIS"
Tiktai jmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

ZjCA Kiekvienas 15 
centų pakelis tu- 
ri paprastus nu- 
rodymus, kad 

/O kiekviena mote-
■fflutYTiffi ris nuspal-

vuoti švelnia
"' spalva arba nu

dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, veisčių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

Nusipirkit Diamond Dažyvių 
— ne kitokios rųšies — ir pa
sakykit aptiekoriui ar materio- 
las kurį norit dažyti yra vilno- 

| nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas.

Kunigas (sužiedavęs jauną 
porą ir norėdamas padaryti 
juoką)-T“Prie šitokių aplinky
bių yra priprasta pabučiuoti 
nuotaką, bet šiuo kartu mes 
apsieisime ir be to.

Sužiiedotinis.—Prie šitokių 
aplinkybių yra priprasta duoti 
kunigui dešimts dolerių, bet 
šiuo kartu mes apsieisime ir 
nedavę.

Vienas dienraščių mėgo gir
tis, kad jis pirmas paduoda 
vėliausias žinias. Kartą jis iš
spausdino žinią, kad Jonas 
Kraujalis mirė, kas tečiaus bu
vo netiesa. Ant rytojaus laik
raštis atšaukė tą žinią ir kar
tu įdėjo tokį paskelbimą:

“Mes pirmieji vakar paskel
bėm žinią apie Jono Kraujalio 
mirtį ir mes pirmieji šiandie ją 
atšauk iam. Musų “žvaigždė” 
visur ir visuomet vadovauja.”

“Ar gali būti bent kokia nau
da iš mano balso?” klausia jau
nuolis muzikanto.

“Gali būti atsitikus nelai
mei,” atsakė teisingas muzi
kantas !

“Dainuoti chore!” sušuko jau
nuolis.

“O ne!” jeigu tamstos auto
mobilio ragas sugestų, tai tam
stos balsas kaip tik tiktų jo 
vieton.”

Ponas (į tarnaitę). — Aš jau 
kelintu kariu ateinu čia ir vis 
nerandu pono namie; kur-<gi jis 
yra?

Tarnaitė. — Aš nežinau: bet 
atleiskite, ponas, — ar jis jums 
daug kaltas?

POLICIJOJ

—Kodėl Tamsta pristotai ne 
tikrą pasą?

-Atsiprašau. Pasas tai tik
ras, tik aš truputį ne tas.

Moteriške, nesigailėk bučkių 
savo vyrui, gudriai apsisuk 
apie ji, o jis, liurbis, manys, 
kad jį labiausiai myli.

KIEKVIENAS KVĖPA
VIMAS YRA AGONIJA

Johnson’s Belladonna Pla
ster’is suteikia greitą pa- 

gelbą skaudamai, die
giamai krūtinei

Kuomet kiekvienas kvėpavimas 
jums kaip peiliu pereina visais šo
nais, kuomet krutinę skauda ir die
gia, neatidėk laiko paklaust gydy
tojo ar neatsiranda krutinės plėvės 
uždegimas. Ir neapleiskite galimybės 
vartot Johnson’s Belladonna l’laster’j 
—■ sėkmingiausią visų plasterių paga
mintų dėl mažinimo skausmų. Jis vi
sai nepakenks toms gydymo priemo- 
niems, kurias prirašys gydytojas, ir 
jus galite būti tikri, kad Johnson’s 
Belladonna Plaster’is suteiks jums 
greičiausią pagelbą ir malgnumą. Jo 
Belladonna vaistai visu stiprumu 
laipsniškai persisunkia per odą tie
siog j apimtų skaudamą, diegiamą 
vietą, malonindami nervus ir švelnin
dami diegulius ir skausmus bei su
kietėjimus greitu budu.

Johnson’s Belladonna Plaster’is vei
kia tarsi magišku budu, dėl to, kad 
Johnson’s garantuoja visą tai, kas 
yra išspausdinta ant kiekvieno pla- 
sterio dėl jūsų protekcijos. Reikalau
kite pagal vardą visose vaistinėse.

PRITARĖ

Žinai, drauguži, aš norė
čiau paimti, arba labai gražią 
žmona, kad neturėčiau laiko 
galvoti apie pasogą, arba labai 
turtingą, nors ir bjauriausią, 
kad turtais naudodamasis ne
turėčiau laiko apie žmoną gal
voti. .

Draugas: ... arba tokią 
kvailą, kuri sutiktų už tavęs 
tekėti...

—Tu esi melagis ir niekšas! 
Ar tu girdėjai tą?

—Taip girdėjau. Bet aš ma
niau, kad tu kalbi į save.

Vyras:—Aš neišsigaliu nu
pirkti tau tos skrybėlės.

Pati:—Bet tu vistiek sutau
pysi pinigų.

—Kaip?
—Jei tu nenupirksi tos skry

bėlės, tai aš susirgsi u. O tu 
žinai kiek dabar daktarai kai
nuoja.

Kas Keliaus Lietuvon
Gegužio 21 d, 1927?

Kai Geniušas Per Vandenis Plauks
Kviečiame Visus Iš Visur

Tuo jaus Kreipkitės Del Informacijų
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gauti

Budrik

nnur

$100.00gavęs 
gauti 

mo- 
Kai- 

$60.00

tanats gavęs nemažiau 
3,800 balsų gali gauti 
šitą Freshmans Mas- 
terpiece Radio 
nai įrengtą. 
Kaina

Čia esamas dovanas laimės musu veiklus kontcstantai, kurie darbuojasi šiame “NAUJIENŲ” kontesle

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų gali 
šitą Gulbransen Registruojant} Pianą 
Kaina .......... .......................................

Peoples 
Furniture Co., 1922-32 So. Halsted St. ir 4177- 
83 Archer Avė., Chicago, Iii.

Kiekvienas kontestantas ga
vęs nemažiau 3,880 balsų gali 
gauti šitą Tudor komodę, gerai 
padaryta, su dideliu veidrodžiu, 
riešučio medžio. Kaina $100.00

Freshmans Master

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų gali gauti 
šitą. Brunsvvięk Panatrope 6 tūbų The Cordova stylius. Geras fono
grafas ir Radio. Kaina ....................................  $450.00

Atwater-Kent Radiolai Pooley 
modelio imami iš Jos. F, Budrik, 
3417-21 So. Halsted St., Chicago.

Dovanas, kontestantai galės pasirinkti, nes dėl kožno 
laipsnio yra keleriopos dovanos pasirinkimui. Apart čia esamų dovanų.dar duodamos ir kitos brangios dovanos: deimantiniais žiedais, bruceletais, špilkoms, laikro
dėliais, gintaro karoliais, rankovių sagutėmis ir tt. Šitų deimantinių, auksinių bei kitų įvairių daiktų katalogą prisiusime kiekvienam kontestantui prieš baigsiantės 
kontestui pasirinkimui. Čia visų tų daiktų pavyzdžių nėra galima sutalpinti dėl vietos stokos.

Tudor komodes imamos iš 
Peoples Furniture Co., 1922-32 
So. Halsted St., 4177-83 Archer

Kiekvienas kontes

Kiekvienas kontestantas 
nemažiau 2,580 balsų gali 
Atwater-Kent Radio, Pooley 
delio, Console Speaker, 
na ............... .......................

di gauti šitą puikų, naują ir pilnai įrengtą Paige automobiliu 
Kama ................................ *......................      $1,720.00
Suromskis, 5833 S. Westem Avė., Chicago, III.

piece Radio imami iš 
J. F.x Budrik, 3417-3421 
So. Halsted Street, Chi
cago, Illinois.

Kiekvienas kontestantas gavęs ne
mažiau 6,450 balsų gali gauti šitą 
Bemard up-right pianą, gero balso ir 
tvirtos konstrukcijos. Kaina. $200.00

Bernaru up-right Pianai imami iŠ 
J. F. Budrik. 3417-21 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 
gauti šitą Kimball Grojiklį

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų gali gauti šitą Frizay 3-jų 
motų parlor setą. Seto tremai yra rankomis drošti, labai gražaus darbo. Kaina .... $450.00

Kiekvienas kontestantas gavęs ne
mažiau <1,880 basių gali gauti šitą 
Brunswick Fonografą, Seville mode
lio, labai gražaus balso. Kaina .... $115

Fonografai imami iš J. F. Budrik, 
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.

Gulbransen Pianai imami iš — Jos. F. Budrik, 3417-3421 South 
Halsted St., Chicago, III.

Šie Frizay setai imami iš — Peoples Furniture Co., 1922-32 So. Halsted St., 4177-83 
Archer Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 46,200 balsų 
6 ciiindeiių, 5 pasažierių ir J duiu Sedaną. Modeio C 

Paige automobiliai imami iš lietuviu firmos —

Kiekvienas kontestantas gavęs ne
mažiau 6,450 balsų gali gauti šitą 
Atvvater Kent 6 tūbų Radio — pilnai 
įrengta. Kaina ................. $200.00

Radio imami iš J. F. Budrik, 3417- 
3421 So. Halsted St., Chicago, UI.

26,000 balsų gali
Pianą su vėliausiais ir geriausiais pagerini-
mias. Kaina........................................$975.00

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 5,190 balsų gali gauti Siti 
7 šmotų valgomojo kambario setą — visi šmotai tvirtai padaryti ii 
riešučio medžio. Kaina ................................................................  $150.0(

Imami iš — Peoples Furniture Co., 1922-32 So. Halsted St., 4177-8J 
Archer Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs ne
mažiau &,580 balsų gali gauti šitą 
puikią ant grindų pastatomą Lempą. 
Kaina ...................  $60.00

šitos Lempos imamos iš Peoples 
Furniture Co., 1922-31 So. Halsted 
St., 4177-83 Archer Avė., Chicago, 
Illinois.

gali gauti 
įrengtas.

Fordo 
mos — C. 
Chicago, Illinois

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 26,000 
balsų gali gauti šitą Brunsvick Panatrope 8 tūbų, ku
riamo yru sykiu brangus fonografas ir Radio — be 
baterijų, be vielų, varomas elektros spėka. Kaina $900 

natrope Radiolai imami iš — Jos. F. 
3421 So. Halsted St.. Chicago, 111.

Šio Panatrope Radiolos imami iš — Jos. F. Budrik, 3417-3421 
So. Halsted St., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų 
šitą Fordą touring automobilių, naujas pilnai 

Kaina ..............................................  $400.00
automobiliai imami iš lietuvių automobilių fir- 
P. Suromskis. 5833 South VVestern Avenue,

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 40,000 balsų gali gauti šitą puikų, naują, ir pilnai įrengtą Paige automobilių, 6 
cilinderių, 5 pasažierų, 2-jų. durų Sedaną, Modelio 6—45. Kaina ................................   $1,295.00

Paige automobiliai imami iš lietuvių firmos — C. P. Suromskis, 5833 So. Westem Avė., Chicago, UI.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 6,450 balsų gali gauti 
šitą Jacquard parlor setą 3 šmotų Su gražiai išdrožtais frėmais ir 
apverčiamoms paduškaitėms. Kaina ................................... $200.00

Jacųuard parlor setai imami iš — Peoples Furniture Co., 1922- 
32 South Halsted St., 4177-83 Archer Avė., Chicago, III.

geros iŠdirbystės.
............ .......Z $450.50

luitui



NAUJIENOS, Ch'Icago, UI. ,

CHICAGOS 
ŽINIOS
Lietuvis užmuštas 
. traukinio

Frank Tnichas, 45 m 487
N. Harding avė., vagonų taisy
tojas, liko užmuštas ant vie
tos, kada pakliuvo tarp dviejų 

and 
yar-

einančiu vagonų Chicago 
Ne 11 h\\ esteru geležinkelio 
de ties Kinzie gt.

Užsimušė
Konitskis, 37 m., 3415 
avė., pasimirė užva- 
namuose nuo žaizdų,

< aplaikė vas.

Emerald 
kar savo 
kurias jis aplaikė vas. 19 d., 
kada nukrito nuo antro aukš
to gaisro laiptų Mildos salėje, 
kur jis buvo nuvykęs į šokius.

Penki žmonės nusižudė
Tarp nusižudžiusių yra motina 

ir sūnūs

Užvakar gasu ir nusišaudami 
nusižudė penki žmonės, du se
niai, motina su vaiku ir vienas

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas *

vakarieniavo Ir Žaidė draugiš
kai iki pribuvo visai neprašyti 
svečiai iš Chicagos. Mat tūli 
lietuviai pribuvo iš Chicagos su 
automobiliais gerai įsismaginę, 
suėjo į svetainę nekviesti ir 
pradėjo priekabių ieškoti nuo 
vietinių gyventojų. Bet cice- 
riečiai suprato, kad su tokiais 
necivilizuotais gaivalais nėra 
progos geruoju susitaikinti, tai 
nutvėrę už kalnieriaus visus 
išmetė už durų. Tuomet anie 
iš keršto supiaustė ciceriečiams 
automobilių tairus.

Gerb. Lukštą svetainę davė 
veltui, norėdamas atlikti lab
darybės darbų, bet apgailestau
ja, kad negeistini svečiai atsi
lankė. Jis yra gero budo žmo
gus ir tankiai dalyvauja lietu
viškose programose ir priside
da su aukomis lietuvių labui.

♦ ♦ ♦'

Pereitų šeštadienį maskarado 
balius, kurį surengė Cicero Lie
tuvos Kareivių Draugija. Nors 
minėta draugija yra pagarsė
jusi šiame miestely ir gerai sto
vi finansiškai, bet žmonių ma
žai susirinko; gal dėlto, kad 
buvo kitos draugijos surengu
sios balių tų patį vakarų.

Prie užbaigos dovanas gavo 
visi, kurie buvo maskaradui pa
sirėdę.';

■ , 7* , | » t t * I) • 1

Vasario 27 d. SLA. 194 kuo
pa surengė koncertų ir šokius 
Lietuvių Liuosybės svetainėje. 
Koncertų ir abelnai visą pro
gramų išpildė ciceriečiai ir či- 
kagiečiai ir publika buvo užga
nėdinta. Kadangi žmonės su
žinojo, kad ir nekurie “Birutės” 

I nariai dalyvaus, tai publikos 
I prisirinko pusėtinai; mat cice
riečiai myli “Birutę”, nes jinai

tos įstatymų. Tai atsitinka 
kiekviena metų dienų.

“tYra daug žmonių, kurie, 
kaip jie sako, jaučiasi vidutiniš
kai; neblogai, nė gi nėra tikrai 
seivanty s, bet tik nesnir.jjimija. 
Jie kaltina, visus ir viską už sa- 

vo nepąskekimus, bet tik ne sa
ve, 
mas 
nuo 
čių.

“Daug žmonių
apie tris mėnesius metuose, tai 
yra vasalų. šiltas oras masi
na į lauką. Tai reiškia vaikš
čiojimų, plaukiojimų, beisbolį,. 
golfų ir kitas vasaros žaisme, 
ir pasilinksminimus. Po to se
ku devyni mėnesiai neveiklumo, 
ir sumažinto mankštinimos.

“šaltame ore mankštinimas 
taipjau reikalingas, kadangi to
kiu laiku gyvenimas viduje veda 
prie persivalgymo ir sumažinto 
veiklumo. Kad tai atsvėrus yra 
daug gimnastikos salių ir svei
katos kliubų, kurie teikia įvai
rius sveikatų palaikančius ir pa- 
smaginančius sportus ir mank-jSack, 17 
štinimųsi. i Blvd

“Geras maistas tiksliai sunau- • 'Bot jos šuuksm, pageĮbos už. 
dota.-, užtektinai poilsio u gilxj0 jos tėvas ir kitas įnamis, 
go, užtektinai šviežio oro ii sau- (įlaužė maudynės duris, 
lės, pakankamai žaidimo, nesi-i Finn negalėdamas pasprukti šo- 
supinimas ir vidujinis ir išorinis k0 ;r pro langų iš trečio augšto

ir gal mirtinai susižeidė. Jis gu
li kalėjimo ligoninėj, bet nesi
tikima, kad pasveiktų. Jis taip-' 
jau yra ir po areštu. Mergaitė 
taipjau sunkiai serga.

Kalbės Anglijos darbi
ninkų vadovė

Ai

Rytoj, šeštadieny, kovo 5 d., 
vai. vakaro, Douglas Park 

I -ubor Cyceum, i>rivx Kedzie ir 
Ogden gatvių, kalbča Anglijos 

darbininkių vadovė p-lė Jessie 
Stephen. Kalbės ji apie buvu
sį Anglijoj generalini ir ang- 

kuriame ji 
veikliai dalyvavo, — apie “de- 

mankštinasi vyniaas dienas, kurios supurtė

8

ar nepasisekimas priklauso 
prisilai kimo sveikatos jpro- liakasių streikų,

P-lė Stephen yra garbės ge
neralinė sekretore namų ir bu
telių darbininkių unijos. Taip
jau buvo organizatore Nariona- 
linės Moterų Darbininkių Fede
racijos.

Be prakalbos bus ir muzika
li nis programas. įžanga 25Č. 
Prakalbas rengia Socialistų par
tija.

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dii Ji Wi Bcaudutlo
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
* r »'

Valandos:
Nco 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedi- 

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marahajl Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Bridgeportas
SLA 183 kp. Jaunuolių Orkest

ro darbuotė

Puolikas prisimuše tf'acitic and Atlantic Photo]

Mme Aurore Sand, anūkė pa
skubusios rašytojos George 

užpulti savo , sand. Aurore užvedė bylų 
Irmagard | prįeį Jackues Boulenger už pa- 

t straipsnio “Pirmieji 
Ji

Paul Finn, 29 m., įnamis, 
bandė maudynėje 
šeimininkės dukterį ]

' m., 1015 W. Garfield; rašymų
sumušė jų ir prisvaiginęs George Sand numylėtiniai, 

įmetė ją į pilną vandens vaną.1 k kad B()UlanKer apjuodinęs
• J • V 1 _ _ _  _L.11. __v '

garsios rašytojos atmintį. By 
la bus napgrihėjama Paryžiuj.

Pantaba: Mano ofisau dabar randas1 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRJ8TA9 

Akiniai S4 ir aagščiaa

LIETUVIS AKIŲ SPECIAlJSTAS
Palengvina akių įtempimą, kuru 

esti priežastimi galvok <<kau<l4jim< 
^valgant akių iptemimo, nervuos 
iDO, skaudamą akių karštį, atitais* 
kreivai ak i h, nuima kataraktą, ati 
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius Visur 

atsitikimuose egzaminavimai da 
romas su clektr?., parodančia mu 
ih usiac gaidas. Spėriai* atyda a t 
kreipiama j mokyklos vaikus. Val i 10 
iki 8 vai Nedibnj 10 Iki I vai p. p

4712 So. Ashland Avė.
Boukvard 7589

KASAKAITIS 
su šiuo pasauliu

JUOZAS
Persiskyrė

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

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

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

Visi A. A. Juozo giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai- 

f dotuvėse ir suteikti jam pas- 
: kutinį patarnavimą ir atsisyei? 
į kinimą.

Nubudę liekame,
Kotryna Arbačauskienė, 
Broliai ir Sūnus.

Laidotuose patarnauja gra- 
borius i. J. Zolp, telefonas 
Boulevard 5203

'..ii ifliii <11

Vasario 27 d., Liet. Auditori
joj įvyko labai įdomios prakal
bos su gražiu programų, ku
riose grojo Jaunuolių Orkest
ras, saxofonų kvartetas ir Jau
noji Birutė padainavo kelias 
daineles. Kuopos pirmininkas, 
jaunuolis, vedė tvarkų. Kalbė
jo Dr. A. Karalius ir SLA gen. 
organizatorius S. E. Vitaitis. 
Dr. Karalius apibudino Kro- 
potkino teorijų, kad tik tie gy
vūnai išliekų gyvais, kurie esą 
susiorganizavę, kurie palaiko 
tarp savęs tvirtuš ryšius, 
įrodinėjo, kad ir lietuviams 
budu tik yra galima išlikti 
viems, kaipo lietuviams,
susiorganizavus visiems į daik
tų, visiems j vienų organizaci
ja. Jis sako: ir šiandie lietuviai 
jau turi tokių organizacijų, — 
tai Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje ir ragino visus į S.

švarumas yra svarbiausi fakto
riai, kurie atitolina mus nuo li- 

kalėjimo, padidina musų di- 
uždarbio nuojėgumų ir 
mus džiaugtis gyveni-

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

tuo 
gy- 
tik

go.« 
dėsnio
leidžia
mu.”

Henry HerMng, 73 
Bidgeway Avė., labai 
kad jis yra pasenęs, liguistas ir 
todėl yru sunkia našta savo sū
nui. Nebenorėdamas ilgiau ta 
našta būti, jis nuėjo į savo kam
barį savo sunaus namuose L 
ten nusišovė.

Iš nusiminimo, kad jis keletu 
metų atgal tapo paliegėliu, nu- 
sitroškino gasu VVilliam Tuttle, 
78 metų. 811 Comelia Avė., bu
vęs kiančius. Jį rado negyvų 
sugryžasj namo jo duktė.

Susirupinusi savo sunaus 
protiniu silpnumu ir kad ji pa
ti negali gauti jokio darbo. Mrs. 
Theresa Bosią Pilipek, 40 m., 

nusitroš-
savo 14 m. penki

m., 1646 
krimtosi.

Atsiimkit Laiškus Iš Pašto
ii Slaugės klaida numari

no penkis kūdikius

Cicero Žinelės

Columbus ligoninėj, 2548 La
ke View Avė., dar nesužinota 
slaugė padarė fatalingų klaidų, 
kuri kainavo penkių kūdikių 
gyvastis. Kaip spėjama, slau
ge vieton paprasto vandens 
davė kūdikiams gerti silpnų 
burines rukšties skiedinį, varto- 

kaipo antiseptikų ir ku- 
akių plovimui, 
kūdikiai, nuo 
amžiaus mirė.

lama 
dikių ir n no to

Kadangi

2442 So. \Vhipple St
• •kino gasu save ir 

sūnų Antanų. Jos sūnūs nelan- dienų 
kydavo mokyklos, bet ir dirbti ligoninėj dirba kelios slaugės,
nenorėjo, o atiduoti jo į patai- tai dar nesužinota, kuri slaugė 
sos ūkį jai nepasisekė, tas 
privedė prie nužudymo savo 
naus ir saužudystės.

VVilliam Foster Picett, 
metų, 4252 Vincennes Avė., 
sišovė savo namuose,
Čiuojant pas jį jo draugui. Nu
sižudė veikiausia dėl menkos 
sveikatos.

ir tą klaidų padarė.
Visi penki kūdikiai pasimirė 

konvulsijose bėgyje 14 valandų. 
Ligoninė apie tai niekam nera
portavo, tik vienas daktarui nu
žiūrėjus kų negero, pranešta 
apie tai sveikatos departamen
tui, kuriam ligoninė pasakiusi, 
kad užpuolusi influenzos epide
mija ir kad tie vaikai buk nuo 
vidurių influenzos mirę. Te- 

Prailginimas gyvenimo čiaus tyrinėjimai parodė, kad 
----------- čia kas nors baisesnio atsitiko. 

Dr. Herman H. Bundesen, įsimaišė ir koroneris. Vienų la- 
nusp ręsta, 

nuo nuodų,

45 
nu- 

besisve-

i vonų atkasta ir 
kad kūdikis mirė 
bet dar nespėta sužinoti, kokie 
tie nuodai buvo. Be to niekurie 
daktarai nemano, kad kūdikiai 
mirtų nuo burinės rukšties skie-

Atėmimas ęlešim- dinio. Tyrinėjimai vis dar tę
siasi.

Ligoninė aiškinasi, kad vie
nodose bonkose stovi geriama
sis distiliuotas vanduo ir bori-

Chicagos sveikatos komisio- 
nierius, savo savaitiniame biu- 
letene sako: 

“Nuteisimas dešimčiai metu 
ir $25,000 pabauda yra labai di
delė bausmė,
čiai metų tų dalykų, kuriuos 
mes mėgstame ir be to užsimo
kėjimas piniginės pabaudos su
mažėjimui dirbimo nuojėgumo, 
yra bausmė už laužymų sveika- n®s rukšties skiedinys ir slau

gė nepažiūrėjusi užrašo 
ir visai užrašo nebuvo, 
rašai buvo sumaišyti), 
davė kūdikiams gerti 
vandens, to skiedinio.

Mildos Teatras
3110 So. Haliited St.

Kovo 4tą ir 5tą, Pėtnyčioj ir Subatoj 
Richard Dix, koinedijantas 

PARADISE FOR 2
Dvi komedijos ir Vodevilis 
Geriausi artistai atlieka.

(o gal 
ar už- 
ir 
vieton

pa-

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriau.sjjį paštų (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
iow” lobe j nuo Adams gat
ves, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturiolika <benų nuo pa
skelbimo.

504 Baltrukonis Vincentas
506 Beliackas Sophie
508 Šilaiti Petroneli
510 B rijūnas Ked.
531 GiHs Parvil
533
541
547
557
559
564
566
569
576
580
582
585
590
601

Gudauskis Antenas 
Juškui Juozui • 
Krizevvicz Ignacas 
Lukocius Jonas 
Malinoboski S. 
Palionis M. Z.

Rudis Ema 
Slalegas Mrs. L. 
Slasenas Barbara 
Skrinekas Stasys 
Stanulis Frenk 
Visockis Antonas 
Wojernis Bronislavv

JUOKAI

Jonas. — Anų naktį į 
namus vagis įsilaužė.

mano

Dabartiniu laiku daug žinu- užganėdina publiką.
čių atsiranda musų miestely, 
tiktai galia, kad vietiniai koreš- 
pondentai nevisas patiria, 
mažai praneša 
Vyrai ir moterys, 
bet darbuokiUUį., visuomenės la
bui, kurie galite. Atminkite 
frąncuzų karvedžio Napoleono 
žodžius: “jeigu kuris žmogus 
miega nuo tamsumos iki pie
tų, tai jis negali matyti kaip 
gražiai saulutę užteka”. Aš pri
silaikydamas tų Napoleono žo
džių nors kiek rašysiu.

Pereitų mėnesį 
vis nušovė Juozų 
30 metų amžiaus, 
tapo sugautas 
yra nevedęs, apisenis žmogus 
ir vietinis gyventojas. Stebėti
na, kad jis prisirengdamas prie 
žmogžudystės turėjo tiktai vie
nų kulkų šautuve.

J. Juknis buvo ciceriečiams 
gerai žinomas kaipo politikie
rius ir rimto budo žmogus; jis 
per keletu metų buvo miestelio 
policistu ir daugiausia važinėda
vo ant motorciklio gaudydamas 
žmones, kurie su automobiliais 
pergreitai važiuodavo arba kitas 
klaidas padarydavo.

Kaipo politikieriui ir pagarsė
jusiam žmogui tai didžiuma 
miestelio valdininkų išreiškė di
delį apgailestavimų ir suteikė 
gražų paskutinį atsisveikinimą.

tai 
laikraščiams, 
nesnauskite,

* \

tūlas
Juknį, apie 

žmogžudis
ant vietos. Jis

lietu-

balsavimas 
atsako. Mi- 
buvo alsi

namų savi-

Petras. — Ar bandei sučiup- Gėlių buvo pridėta beveik pil-

Garsinkitės Naujienose j burgleri

ti jį?
Jonas. — Aš nieko jam ne

dariau,
Petras. —Tai kodėl?
Jonas.—Bijojau iš lovos iš

lipti ir palikti mano kambaryj 
tik vienų moterį, kad mano 
kišenius neapkrausty tų: mat, 
reikia saugotis nuo <

rio.

X:

nas kambarys. Į kapines ly
dėjo apie šimtas automobilių. 
Lai jam būna lengva šios ša
lies žemelė.

*
Vasario 26 d. š. m. buvo su- 

’ rengta surprizo partija tūlai 
I neturtingai šeimynai, Lukštos 

didžiausio svetainėje, kame buvo sukvies
ta daug svečių ir visi linksmai

Pereitų mėnesį vietinė mies
telio valdyba išsiuntinėjo laiš
kus su atvirutėmis, kad nubal
suotų ar gatves percementuoti 
išnaujo arba pertaisyti. Tad 
dabar tarpe lietuvių eina viso
kių kalbų, nes vieni nori ce
mentuoti, o kiti nenori, liet 
kaip žmonės nubalsuos tai taip 
ir bus.

Vietinis Cicero Lietuvių Na
mų Savininkų Kliubas turėjo 
specialį susirinkimų, kad apkal
bėjus kaip geriau butų, bet tai 
buvo tiktai pasikalbėjimas.

Minėtas susirinkimas buvo 
mažos vertes, nes 
per atvirutes viskų 
nėtame susirinkime 
lankę įvairių tautų
ninku atstovai ir kalbėjo lietu
viškai ir angliškai; vieni išsi
reiškė, kad tai yra apgavystė, 
nes kontraktoriai gal norėdami 
pasinaudoti finansiškai varo di
delę agitacijų. Už cementą vi- 
mų gatvių daugiausia agitavo 
biznieriai. Miestelio valdyba 
duoda žmonėms laisvę ir pata
ria kad darytų kaip tinka.* * *

Dauguma kalba, kad čia rei
kalingas atidaryti dar vienas 
krutamu jų paveikslų teatras, 
nes, sako, kad nors vienas lie
tuvis ir turi panašų, teatrų, bet 
prieinant per daug žmonių ne
tenka sėdynių ir nekuriems pri- 
seina išstovėti lauke apie va
landų. laiko ir tankiui vaikai 
peršalti. Taigi čia yra proga, 
kad ir iš kito miesto atvažia
vusiam, atidaryti 
bartinis lietuvis, 
paveikslų teatro 
yra mandagus ir
nauja publikai, bet turi perdaug 
žmonių. — Patriotas.

S. E. Vitaičio kalba buvo l?e 
galo įdomi, kiekvienas sakinys 
apgalvotas, reikšmingas ir pa
mokinantis. šį kartą nepaduo
da turinio jo kalbos tik dėl to, 
kad visos kalbos negalima su
rašyti, o ištraukomis rašant ga
lima tik sugadinti. Patartina 
visiems stengtis patiems išgirs
ti jo prakalbas ir kitus para
ginti eiti pasiklausyti kaip kal
ba žmogus, gerai pažįstus SLA 
ir Amerikos lietuvių ateitį. SLA 
neapsiriko pasiųsdamas S. E. 
Vitaitį kaipo gen. organizato
rių. Jo maršrutas padarys daug 
naudos, kaip lietuviams taip ir 
pačiam Sus. Liet. Amerikoje.

Kovo 13 d. SLA 183 kp. Jau
nuolių Orkestras dalyvauja LSS 
8 Rajono vakare p. Meldažio 
svet., o kovo 19 d. Jaunuolių 
Orkestras rengia maskaradų. 
Lietuviai biznieriai mielai duo
da dovanų jaunuoliams dėl jų 
maskarado. Jaunuolių Orkest
ro maskų balius įvyks, kaip sa
kiau, kovo 19 d., Mildos svet. 
Visi taisykitės įvairesnius kos
tiumus, kad laimėti dovanas.

Jaunuolis.

svetainėj) 
ir įvairus 
kurį ren- 

kuopa. Be
teatrų. Be
krutamųjų 
savininkas, 

gerai patar-

Draugiškas vakarėlis

šį šeštadienį, rytoj, Lietuvių 
Auditorijoj (maž. 
bus labai linksmas 
draugiškas vakarėlis, 
gia SLA 134 moterų
šokių bus dar programas ir už
kandžių. Kuopa turi daug na
rių, o kad ne vien narės susi
rinks, bet ateis ir svečių, tai ti- 
kimąsi, kad vakarėlis bus labai 
linksmas. —f.

BUl Y’S^UNCLE

OUT

o

O 
o

t

KM’

J.FRADZIUS
Pigiaariaa Lieta 

Crahoriua Chicagoje 
laidotuvėse patar- 
įauju geriau ir pi 
ęiau negu kiti, to
lei, kad priklausau 
nifl grabu išdirby 
•tM

OFISAS: 
66h W. 18th St. 
Tel. CanaI 6174

SKYRIUS
<238 S. Halsted St.

Tel. Bh i. 4068 »

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRAKORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
?sti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 7314
Pristatome į viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvictkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St, Cbicago

■.................................. ........ ...............................- .. ........................... ..

Jaunuoji Birutė ir SLA.
šiandie vakare, Fellovvship 

svetainėj, 831 W. 33 PI., bus 
Jaunosios, Birutės tėvų susirin
kimas, pasitarimui apie Jau
nosios Birutės prisidėjimų prie 
SLA. Susirinkime bus ir SLA 
generalinis organizatorius ir 
“Tėvynės” Bedaktorius S. E. 
Vitaitis. Tėvų pareiga yra nors 
sykį visiems susirinkti ir rim
tai apsvarstyti savo vaikų or
ganizacijos reikalus. Jei mes 
patys nenorime rūpintis savo 
vaikais, lai kaip svetimi jais 
gali rūpintis? —Tėvas.
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Announcements
Pranešimai

Kas, ką, Jcur, kaip* ir kada 
rengia, veikia ar kviečia

Roseland. — A. Z. L. P. P. Klinbo 
mėnesinis susirinkimas atsibus ko
vo 4 d., 7:39 vai. vakaro, K. Stru- 
milo svet., 158 E. 107 St. Visi na
riai bukit susirinkime.

J. Kirkus, rast.

Ratelio susirinkimas bus 
pivtų, 
narės

Kultūros 
šeštadieny, 2 vai. po 
1 115 N. Oukley Blvd, Visos 
susirinkit. —Valdyba.

lietu-
Norinti gauti “Naujienas” 

savo namus;
Naujienoms”, 

bus atnešamos j Jūsų 
mokė ♦ i

Pranešimas 18-tos apielinkės 
▼iams. 
kaędie anksti iš ryte i 
malonėkite duoti žinia * 
v “Naujienos 
ramus apie 6 valandą iyto- 
u* “Naujienas galėsite ka 
s r a sykiu į mėnesį. Pranešimą pri- 
il ot.ami pai;. mėkite pilna savo adre- 
t- į n kur turi būti paliekamos “Nau
jienos”.

7 eatras

Artistė Jozevskaitė pasi 
rodė dideliu talentu

panelė Jozevskaitė, jie- 
trečiadienio vakare, Lie- 
Auditorijoj. Trumpiu sa- 
koncertas buvo puikus.

Retai kada tenka mums gir
dėti tokį koncertą, kokį teikėsi 
duoti 
reito 
tuvių 
kant,

Jozevskaitė tai tikra giesmi
ninkė; jai lygios lietuvių daini
ninkės Amerikos lietuviai dar 
nėra girdėję. Tai giesmininkė 
nu lakštingalės balsu, su siela, 
su jausmu ir puikia technika. 
Ji savo balsą valdo taip leng
vai ir liuosai, kad, rodosi, ji 
nedainuoja, bet tik vaizdus pa
sakoja.

Ji pradėjo savo dainas nedrą
siai, lyg bijodama, lyg su pri
slėgta siela, bet su kiekviena 
daina darėsi drąsesnė ir pui
kesnė. Publika pastebėjusi jos 
puikumą tuojaus susiprato ir 
dar pirmoj programų daly apdo
vanojo puikių rožių bukietais, o 
delnų plojimo, o nuoširdaus pri
jautimo neskupėjo po kiekvie
nos dainos.

P-as J. Kudirka atidainavo 
savo dalį be didelių ypatybių, 
p-lė Raben gi gerai smuiką 
‘frojo. — Rep. Pupa.

pa-

“EksproDriatorins”
“Ekftpropriatarins” yra gra

žus, pilnas juokų, dviejų veiks
mų farsas. Juokingesnis veika
las vargiai yra lietuvių kalboj, 
ir tai dar iš pačių lietuvių. 
Lietuvos dvarininkų, gyvenimo, 
šis farsas bus vaidinamas LSS. 
VIII Rajono vakare kovo 13 d., 
M. Meldažio svetainėje.

Vaidinime gi dalyvaus seni 
vaidylos, kurie jau daug kartų 
yra pasižymėję gerais. vaidini
mais.

Tai užtikrina, kad visas va
karas bus smagus, linksmas ir 
gražus. — S.

30 mėty Jubiliejus
Tel. Yards 3694

For Reni
P-as P. Vaitekūnas susilau

kė nepaprasto jubiliejaus —30 
metų scenos darbuotės. Tokio 
jubiliejaus dar nesusilaukė • nė 
vienas lietuvių artistas. P. Vai
tekūnas dalyvavo pirmame lie
tuvių vaidinime Rygoje 1896 m. 
ir nuo to laiko daugiau lietuvių 
scenos nebeapleido, bet dirbo 
jai su didžiausiu atsidavimu. 
Daugiausia jis dirbo Chicagoj, 
kur yra vaidinęs Šimtus kartų.

Pagerbti seniausįjį lietuvių 
scenos darbuotojų yra ruošia
mas vakaras ateinantį sekma
dienį M. Meldažio svetainėje. 
Bus suvaidintas visai naujas 
veikalėlis iš dabartinio pervar
ta Lietuvoj ir taipjau Čechovo 
juokai “Meška”. Vaidinime 
dalyvaus pats jubiliejantas. Po 
vaidinimo gi bus šokiai.

Tikietus vakarui galima gauti 
“Aušros” knygyne ir Naujieno
se. — V.

Announcements
Pranešimai _

Illinois Lietuvių Pašaipos Klinbo 
mėnesinis susirinkimus įvyks penk
tadieny, kovo I <1., 8 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
st. Visi kliubiečiai esate kviečiami 
pribūti į susirinkimą, nes randasi 
daug svarbių dalykų aptarti.

A. J. Lazauskas, sekr.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau
tiškas Kliubas laikys mėnesinį su
sirinkimą penktadieny, kovo I d., 
7:39 vai. vakaro, Lietuvių Audito
rijoj, 3T33 S. Halsted si. Visi na
riai malonėkite laiku pribūti, nes 
randasi daug svarbių dalykų aptar
ti. —S. Kunevičius, nut. rast.

Brighton Park. — SLA 176 k lie
pos susirinkimas įvyks penktadie
ny, kovo 4 d., Jokantų name, po 
Nr. 1138 Archer avė., 7;39 vai. va
kare. Gerb. nariai-rčs malonėkite 
visi dalyvauti, nes yra daug svar
biu dalykų. —Sekr. A. Trcjonis.

Liet. Keistučio Pašelpinio Kliu- 
bo susirinkimas įvyks septintadie- 
ny, kovo 6, McKinley Parko svet., 
lygiai 1 vai. po pietų. Nariai ir no
rintys prisirašyti prie klinbo pra- 
unni pribūti paskirtu laiku.

A. J ūsas, sekr.

Grigaitis skaitys prelckcijų tc- 
"Kapitalistai ir beturčiai pir- 

krikščionių laikais”, sek ma
ryte, Lie- 
kviečiaini 
Jos svar-

moj 
••>ujydieny, kovo 6 d., 10 vai.
tuvių Auditorijoj. Visi 
atsilankyti pasiklausyti 
l>ios paskaitos. — LSS 4 kp.

Roaeland. — Kovo 5 d., 7:39 vai. 
' vakare Aušras kambariuose, 19990 
S. Michigan avė., įvyks Draugijų 
Sąryšio, kuris palaiko Aušros kny
gyną, trečios protekcijos temoje 
“Progresas ir jo trukdymas”. Skai
tys J. Kutaitis, ('.raine College tech
nikos studentas. Atsilankykite, su
žinosite daug naujų nežinomų da
lykų. (žanga veltui. —Komisija.

Si mano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimų 
kovo 6 d.. 
Auditorij >j 
riai visi i 
yra svarbus

sekmadieny, 
. 12 vai. dienų, Lietuvių 
i, 3133 S. Halsted st. Na- 
malonėkite pribūti, nes 

susirinkimas.
P. K., nut. rast.

1Draugystė 
laikys savo

Lietuvos Sūnų No. 
paprastą mėnesinį sų- 

■ trinkimą šeštadienio vakare, kovo 
5, p. Petro Lukošiaus svet., 4531 S. 
Paulina st. Visi nariai yra kviečia
mi susirinkti ir naujų narių atsi
vesti dėl pri rašymo prie draugijos.

Valdyba.

Lietuvos Mylėtojų Draugystės su
sirinkimas įvyks kartu su Simaho 
Daukanto Dr-stčs susirinkimu ne
dėlioję, kova 6 d., 12 vai. dieną, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted st. Gerbiami draugai ne
pamirškit šito susirinkimo.

K. J. Demereckis, rašt.

Draugiškų vakarėlį su šokiais, 
programų ir užkandžiais rengia 
SLA 134 moterų kuopa šeštadieny, 
kovo 5 d., Liet. Auditorijos maž. 
svetainėj. Pradžia 8 vai. vak. .Visi 
kviečiami atsilankyti j šį linksmą 
vakarėlį. —Valdyba.

PUIKUS VAKARAS
Rengia S. L A. 226 kuopa 

Subatoj, Kovo 5, 1927 
IJUOSYBfiS SVETAINĖJ 

1822 Wabansia Avė.
Pradžia 6:30 vai. vakare 

Kviečiame visus j šį puiku vakarą
KOMISIJA

Lietuvių Piliečių Brolijos 
Kliubas rengia dailę parodą su 
Vaizbos darbais, Balandžio-Ap- 
ril 26; trauksis iki 3 dienai Ge
gužio, 1927 m.. Lietuvių Audito
rijoj. Kas mylėtų prisidėti prie 
dailės parodos savo darbais, dėl 
platesnių žinių kreipkitės prie 
rengimo komiteto.

L. GEDGAUDAS
702 W. 31 St., Chicago, III.

RENDON Storas, garu šildomas, 
tinka dėl mažo biznio. 6909 South 
Rockwell st.

ANT rendos flutas ant “beauty 
shop”, arti bažnyčios, Brighton 
parke. 4400 So. Washtenaw avė.

RENDAI Storas, karštu vandeniu 
apšildomas, geroj vietoj. 4934 W. 
15th St., Cicero, 111.

Furnished Rooms
KAMBARIS dėl rendos, visi pa

togumai yra įrengti. Ne mažas kam- 
baris ir šivesus, pečium apšildo
mas. Phone Rep. 6749, 2434 W. 
69 st.

REIKALINGAS kambarys vienam 
vaikinui,, bu valgiu ar be valgio, bi-\ 
le kokioj dalyj miesto. Meldžiu atsi
liepti laišku.

J. WALLACE
Y. M. C. A.

8th and Wabash Avė. 
Chicago, III.

RENDON ruimas 1 arba 2 vaiki
nam; yra elektra, telefonas. 1308 S. 
49th Ct., Cicero, 111.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia 

LIETUVIŲ

Jei jus esate pardavinėję ata
ką, bonus, apdraudę arba Real 
Estate surasite musų pasiū
lymų labai lengvą. Augštos rų
šies prapestės, įrengtos ir ne
įrengtos, pagal Illinois Central 
elektrinį geležinkelį, važiavimo 
tiktai 28 minutes iš vidurmies- 
čio, su visais įrengimais. Ce
mentines gatves, gražus parkai, 
gražios lempos gatvių apšvieti
mui, golfo laukas, forest pre
serve ir Calumet upė. Jums ne
būtinai reikia būti pirmaeiliu 
salesmenu. Musų savastys par
siduoda lengvai. Musų pasiūly
mas patinka skeptiškiausinns 
žmonėms.

DIDELIS KOMISAS
IR CASH BONAILABAI GREITAS PASIEKIMAS

ATEIČIAI DEL GERŲ VYRŲ

Jus gausit nuo musų tikrą 
kcperaciją, nurodymus, skelbi
mus, pri va tiškus automobilius 
ir patyrusius vedėjus dėl už
baigimo jūsų parduotų savas
čių. Daleiskit su jumis apie tai 
pasikalbėti. Atsilankykit ir pa
simatykit su manim, .jus džiaug
sitės tai padarę. Atsišaukit tik
tai prieš pietus.
160 N. La Šalie St., Room 922

Matykit Mr. LANGLEY

Arba atsišaukite į musų 
rių nuo 5 iki 8 vakaru.

sky-

3400 W. 26 St., 2 fl.

DVIEJŲ SMARKIŲ REAI

Reikia dviejų vyrų, kurie kal
ba lietuviškai, turi mokėti va
žinėtis su savo karu, turi būt 
teisingi, punktuališki ir visuo
met būti prie savo darbo. Jei 
nurita uždirbti daug pinigų, 
pardavinėjant real estate, jei 
norite tapti nepriklausomingu 
nuo puničavimo laikrodžio. Jei 
norite kada nors likti bosu sa
vo gyvenime, neturint boso ant 
savo sprando visą amžių, atei
kite, pradėkite, pardavi įlėkite 
real estate. Mes nurodysim kaip 
tai galima padaryti. Pasimaty
kit su manageriu.
J. N. ZEWERT COMPANY 

4377 Archer Ąvenue.

REIKALINGAS virėjas-cook vyro.
4816 Wentworth Avė.

ATYDA sales mnnagerianis. Mes 
garantuojame sales manageriams 
pilną arba dalį laiko darbą. Atsi- 
šukit ir pasikalbėkit su Mr. Cleniens 

SHEKLETON BROS.
Subdividers and developers 

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

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

ir adresą.
1739 S. Kalstau st.

Box 880

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

McCormack reikalauja 200 
vyrų su šeimynomis, čia yra 
tikra proga, apie kurią jus gal 
tik sapnuojate. Pasimatykit su 
Mr. L. Julian, 1739 S. Halsted 
St., Box 884.

REIKIA patyrusių 2 moterų 
prie sortavimo skudurų.

Kreipkitės:
CENTRAL PAPER STOCK 

COMPANY
2435 Elston Avenuc

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

AT Al YRA PINIGAI

Reikia 2 salesmenų su auto
mobiliais, kurie kalba lietuviš
kai ir nori išmokti *Real Estate 
biznio. Moderninis metodas, tei
kiame galimų kopė raciją. Tap
kite nepriklausomu. Pardavinė
ti lotus ir įrengtus barnus South 
VVest aide. Padarykit sau 1927 
metus geriausiais metais. Smar
kus salesmenai gali uždiroti 
daug pinigų. Del tolimesnių in
formacijų pasimatykit s*u ma- 
nugeriu.
J. N. ZEWERT & COMPANY 

4377 Archer Avehue

REIKIA lietuvių vytų, Herai at
rodančių atlankyti lietuvių šeimy
nas. Reni estate patyrimas pagei- 
dtiujntnus, bet ne būtinai reikalin
gas. Suteiksime jums pilni) kopera- 
ciją, garsinsime jus laikraštyje Nau- 
ienose kasdien. Tikrai gera proga 
Kiekvienom, Galįma matyt nuo 10 
ki 12 vai. ryte.

Matykit Mr. Gailins, 
Room 503

32 W. Washington St.

REIKALINGI keii real estate 
salesmenai, su arba be patyri
mo, darbštus vyrai gali tjždirb- 
ti virš $500 į menesį.

WAITCHES BROS. CORP.
10756 Michigan Avė.

REIKALINGA L5~ agentų, 
patyrimas nereikalingas. Par- 
davinėsite Real Estate ir au
tomobilius.

C. P. SUROMSKIS,
5833-35 So. \Vestern Avė.

Furniture & Fixtures
Kak&mUbltaisai

PARDAVIMUI. 4 kambarių rakan
dai. gerame stovyje, pigiai, greitam 
pardavimui. 2300 W. 23 St., 2 lubos

iii ■■■■! » ■ »

Musical Instruments
Muzikos Įhstl’Urrt&ntai

DIDELIS VALYMO IŠPARDAVIMAS

Mes turim perdaug stako augštos 
rųšies fonografų, upright ir grojik- 
lių pianų, jie bUfc parduoti atpigin
tomis kainomis. Ątsilankykit ir su
taupyki! 25 i)0%. Jums reikės
tiktai biskj įmokėti. štai keletas 
bargenų: Upright pianas $35. Vic- 
tor fonografas $19. Crown grojik- 
lis $05. Bellman grojiklis, $95. Che- 
ckering grojiklis $150. Išmainyki! 
savo senų fonografu arba plahą lai
ke šio išpardavimo.
NATIONAL PIANO STOhES, Ine. 

2332 W. Madison st., 1 fl.

PARDUOSIU savo grojiklį pianų 
dėl padarymo vietos už $70, cash 
$25, o kitus išmokėjimais į 4 mė
nesius. Vaitonis, 6512 S. Halsted st.

i ———4—. i.................... ■ —

Business Chances
PardavimuiBizniaŲ^^^^^^^^^^^^^^^

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

PARDAVIMUI bučernė su ledo 
mašina, trokas, gyvenimui kamba
riai ir garažas. Biznio apie $1200 
j savaitę. Greitam pirkėjui barge- 
nas.

Atsišaukit po 2 vai. dienų. 
1750 W. 63 St.

PARDAVIMUI bučernė, savaiti
nių įplaukų $1500. Geroj vieloj, 
svarbi priežastis pardavimo, šaukit 
Boulevard 9712.

EXTRA! Pardavimui bučernė ir 
grosemč už cash arba mainysiu j 
Cottage, lotą, šaukit

Tol. Boujevard 0668

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

4605 Šo. Paulina St.

PARDAVIMUI debatų taisymo įs
taiga. Visos mašinos elektra varo
mos. Pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos. 4400 S. Campbell avė.

PARDAVIMUI bučernė, grosernė, 
biznio daroma nuo $90 iki $100 i 
dienų. Parduosiu] arba mainysiu) 
i mažų namą, arba kito kokio biz
nio, arba puse galit pirkti. Bus par
duotų už teisingą pasiūlymų.

1967 Canalport avė. 
Roosevelt 4395

PARDAVIMUI grosernė su namu 
ar be namo; gera vieta dėl bučer- 
nės. 6807 S. Racine avė.

PARDUOSIU arba mainysiu 
automobilių biznį, garažų. Kas 
turi i namą arba lotus, pašaukit 

Boulevard 6170

Exchange—Mainai

EKTRA MAINAS
IŠSIMAINO 2 fintų mūrinis na

rnas, karštu vandeniu šildomas, 2 
karų garažas, netoli 63 SI. karų li
nijos, prie Mozart St. Mainysiu j 
bitčernę, grosernę, lotų ar mažes
nį namų. Atsišaukit

Heinlock 5939

Real Estate For Sale i
Namai-Žemė Pardavimui

WESTERN AVĖ. LOTAS Už $5500

Tur imt parduotas j 5 dienas, šis 
lotas randasi ant VVestern avė. prie 
72-ros, vertas $7500. Atsišauk pas

A. .SALDUKAS. 
4100 Archer avė.

2 LOTAI ant Kedzie ir 661h St. 
už $12,000.

9 KAMBARIŲ namas ant 41 St. 
ir Campbell avė. už $4,500.

LOTAS ant 63rd St. tik už $2,500.
2 PLATŲ namas, 6 ir 3 kamba

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

44 Jos, 50 y 125 — $8,500.
Ant šių praperčių priimsiu bu- 

černę, automobili ar pigesnį lotų į 
mainus. Atsišaukit pas

A. SALDUKAS 
•1100 Archer avė. 

Tel. l.jifayettę 6719

TRYS NAUJOS krautuvės prie 
State St., netoli 73 st. Mainysiu j 
2 arba 3 apt. namų, 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 
t’ransportacija, kaina $8900, cash 
$19110. Triangle 411O.x

PARDAVIMUI pigiai 2 nauji
namai, vienas 8, kitas 4 flatų, 
N. E. kampas 66 St. ir Fairfield 
aV'eu Viskas naujos mados įtai
syta. Parduoda budavotojas.

Republic 4151.

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

717 W. 21 St.

BARGENAI
2 PLATU mūrinis namas, 5—5 

kambarių, aCžtiblb1' trinias, karštu 
vandeniu šildomas, kaina $13,000, 
cash $2000.

MŪRINIS bungalovv, 5 kambarių, 
furnas šildomas, 30 pėdų lotas, kai
na $7200, cash $1500.

30 pėdų lotas, netoli Maniuette 
Parko, vra visi įtaisymai, kaina 
$1500.

10—30 pėdų lotai, netoli Mar- 
ųuette Parko, yra visi įrengimai 
apart gatvės, kaina $785, jus galit 
iprkti 3 lotus ar daugiau, įmo
kėti, kitus lengvais išmokėjimais.

Prie VVestern avė., 10 flatų ir 3 
krautuvės, viskas Išrenduota, mai
nysiu į lotus, mažesni namą arba 
cash.

A. N. MASULIS
6641 So. Westem avė.

Republic 5550

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

$1500 ŽEMIAU KAINOS
1625 So. 49th Ct., Cicero, netoli 

Daugins Park elevatorių, gražus 2 
flatų namas, 6—7 kambarių, mūri
nis, 2 karų garažas, viskas išren
duota. šaukit Rocktfell 2290 arba 
Pasimatykit su M R. L. SHVEGZDA, 
1631 So. 49tli Ct.

TURI būti parduotas pirmos kle- 
sos kątik pabaigtas dviejų pagyve
nimų mūrinis namas, po 6 kamba
rius, miegami kambariai, tailių 
sienos vanų ruimuose, karštu van
deniu apšildomas, vėliausios mados, 
randasi 7007 So. Artesiaii avė. Sa
vininkas J. Radęs, Columbus 8378.

BARGENAS. Pardavimui naujas 
muro namas 2 po 5 kambariai kam 
reikalingi; 3 miegami kambariai, 
karštu vandeniu Šildomi, gatvės 13- 
mokėtos, įtaisymai šios mados, gra
ži vieta.

6836 So. Rockvvell St.
......  į . .................. ...

BARGENAS. Pardavimui naujas 
muro namas 2 po 6 kambarius, kar
štu vandeniu apšildomas, randasi prie 
Vienuolyno, gražiojo vietoje, nevisai 
baigtas. Pardavimo didelė priežastis, 
tik $13,500. Savininkas

6352 So. Claremont Avė. 
1-mos lubos

SPECIALIS BARGENAS
Naujas 6 kambarių bungalow, 

$9000, pirmas morgičius $4500, ant
ras $1500. Imkit busą prie 46 ir 22 
iki Wesley Avė., 2 blokai j rytus nuo 
Oak Parko. Savininkas

J. RWNIL
3612 Wesley Avė., Berwyn

COTTAGE 6 kambarių ir dengtas 
porčius, yra skiepas ir užpakalyj 
daržas, 714 W. 17th Pi.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

SAVININKAS apleidžia miestų, 
nori parduoti tris gerus biznio kam
pus, visus sykiu ar skyrium. Grei
tiems pirkėjams pigiai atiduosiu.

1659 W. 21st Street 
2059 W. 218t Place 
1701 W. 14th Place

Visos savastys su geromis įplau
komis.

W1ERENGA & OTTENHOFF 
t 1837 Roosevelt Rd.

('anai 1294

SPEcFalTs BARGENAS
2 FLATŲ muro namas 3 melų 

senumo, 6y6 kamb. Karštu van
deniu atskirais Arco boileriais šil
doma. Visi įtaisymai. 1-mas mor
gičius $60911, antras $3,750. Randa
si 2 bloku nuo šv. Antano bažny
čios. Reikalingas pinigų priimsiu 
gerinusį pasiūlymų. Atsišaukite:

A. W. KALFAS
1817 So. 50 Avė., Cicero, III.

Norintiems 
Svarbu Žinot

KAS turit dviejų flatų namų apie- 
linkėj Marųuette Manor arba Au- 
burn Park, o norėtumėt mainyt ant 
keturių flatų; naujas moderniškas 
namas Auburn Park kolonijoj. No
rinti susižinoti, kreipkitės adresu 

6218 So. Rockwell st.
Tai. Hepubllc 7129. V. B.

BARGENAS. Pardavimui 2 
flatų namas po 4—5 kamba
rius, lotas 25x460, kaina $5300 
cash $1(100. Lengvais mėnesi
niais išmokėjimais. Beverly 
2936.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

ARISTOKRATIŠKA
FARMA

PARSIDUODA PIGIAI 80 
akečių žemės su budinkais, gy
vuliais ir rakandais. 9 kamba
rių palocius, fumasu apšilda
mas ir elektra apšviečiamas su 
puikiausiais rakandais, barnė 
gyvuliams, vištininkai, garažas, 
bamė 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. HAYDEN BELL
Ed. Bakševičius, Vedėjas . 

4336 So. Kedzie Avė. 
Tel. Ijafayette 8600

FARMA 50 akrų, 4 Illinojaus val
stijoj, 60 mylių nuo Chicagos. Mai
nysiu j Chicagos prapertę, su gyvu
liais, su visu stuku. Vieta tiktai 3 
mylios nuo DeKalb, 111.

J. KLAPATAUSKAS, 
4607 So. Francisco Avė.

Financial
Finanaai-Paakoios____

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
•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 tatvir- 

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 ant 
lengvų išlygų.

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

CHICAGO, ILL.
Ganai 3968

Financial
r'inansai-ParikoloK2 MORGICIAI
5% Komišino 

51/’ — 6% Nuošimčių 
Greitas Patarnavimas

ROYAL FINANCE 
CORPORATION
11 So. La Šalie St., 

Central 2665

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

doki! iš tos progos.

INDUSTRIAL LOAN 
SERVICE .

1726 W. Chicago Avė.
kampas Hermitage Avė.

k

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

Miscellaneous
Įvairus

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

RUBIN BR0&
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. I^fayette 8705—8700

Chicago
Sol Kilis & Sons, Ine.

Jobbers In
Plumbing ir namų šildymo reikmenų.

2U8 So. State St., Chicago, III.
, Telefonai:, Victory 2454

Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St.
Tel. Cicero 130.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popierudjam. Užlaikom 
malevą, po pi erų, stiklus ir t. t.

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

HOME 
CONSTRUCTOR

Bu (lavoj u namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterystės darbų. Taipgi jvedu 
apšildymų j namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
“Naujienų” adresu:HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500KRAUTUVIŲ FIKCERIAJ

Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
dŽių, Bekemių. Mu- 
sų specialumas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

t

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 84 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogu 
dengimo įstalg-a 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- 
berystės. Mes mokinam dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

International Barber College
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wclls st.

PAMOKOS
Lietuvių kalbos dideliems ir mažiems. 
Antradieniais nuo 7 iki 9 vakare. 
Penktadieniais nuo 3 iki 5 po pietų. 
Einu | namus.

J. I. BRIEDIS
2846 Emerald Avė., Tel. Victory 7372
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