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Besarabija galutinai 
pripažinta Rumanijai
500 žmonių žuvo žemės 

drebėjime Japonijoj
Šimtai Čilės komunistų tremia
mi į salą Ramiajame vandenyne
Besarabija galutinai pri 

pažinta Rumanijai
500 žmonių žuvę per 

žemės drebėjimą
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Anglijos kareiviai iš Indijos Shanghajuj, Kinijoj.
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Vokietijos komunistą 
parteitagas

Kova su opozicija; mėtymas 
narių iš partijos; smarkus 
narių tirpimas

BERLINAS, kovo 8. — Cen- 
tralinis Vokietijos komunistų 
partijos komitetas, išmetęs iš 
partijos daugybę narių, nesutin
kančių su jo veikimo budais, 
sušaukė parteitagą (partijos su
važiavimą), 
bar laikomi

Nežiūrint 
mėtymų iš
šiame suvažiavime vis tiek yra 
atstovaujama, ir savo aštriomis 
kritikomis iššaukia aitrių ir

kurio posėdžiai da- 
Essene.
visų sijojimų ir
partijos, opozicija

No. 57

Triją valstybią jurią gink 
lą konferencija

Francijai Italijai pt 
J. Valstijos kviečia 
Angliją ir Japoniją

WASHINGTONAS, kovo 8.
— Kadangi Francija ir Italija 
atsisakė priimti prezidento 
Coolidge’o pasiūlymą tartis dėl 
tolesnio laivynų sumažinimo, 
Jungtinės Valstijos dabar pa
siūlė Did. Britanijai ir Japoni- • 
jai laikyti trijų jūrių valstybių 
laivynų apribojimo konferenc 
ją Genevoj, Šveicarijoj, ne ank
sčiau kaip šių metų birželio l 
dieną.

Jeigu Londonas ir Tokio šitą

A limitų 
Rusų 
Itali ja

atplėšimą buvusios 
gubernijos dabar ir 
patvirtino

Kai kurie Japonijos miesteliai 
visai sunaikinti; milionai do
lerių žalos

GENEVA, Šveicarija, kovo 8.
— Italija šiandie paskelbė Tau
tų Sąjungos tarybos susirinki
me, kad ji patvirtinus sutartį 
tarp santarvininkų ir Rumani- 
jos, kuria buvusios Rusijos 
gubernijos Besarabijos prijun
gimas prie Rumanijos galutinai 
pripažįstamas.

Ta sutartis, kuri buvo pasi
rašyta 1920 metų1 spalių 28 
dieną, prieš įeisiant galion tu
rėjo būt trijų pasirašiusių val
stybių ratifikuota. Anglija ir 
Francija ją jau seniau ratifi
kavo, dabar gi tą pat padarė ir 
trecioji — Italija.

Italijos atstovai Scfalola pa
reiškė, kad Italija tik dėl to 
neratifikavus sutarties anks
čiau, kad vis tikėjus, jogei Ru
sija su Rumunija pačios priei
sią prie susitarimo savo ginče 
dėl Besarabijos.

Tiek Anglijos tiek Lenkijos čius sieks apie 500, 
delegatai ginasi, kad projektuo-j Vyriausybė sako, kad pada- 
jamas ekonominis ir finansinis rytos žalos bus dvigubai dau- 
Anglų-I/'nkų susitarimo* ginu, ne kad per baisų žemės 
anaiptol neturįs bendro fronto drebėjimą 1925 metais. Tuo- 
prieš sovietų Rusiją pobūdžio, met 250 žmonių buvo užmušta,

WASH1NQTONAS, kovo 8. 
— Japonijos ambasada gavo 
šiandie iš Tokio kablegramą, 
kuria praneša:

‘‘žemės drebėjimas kovo 7 
dieną supurtė visą Tango sri
tį, padarydamas didelės žalos, 
bet ne taip daug, kaip kad že
mės drebėjimas 1925 metų ge
gužės mėnesį Tadžima srity”.

KYOTO, Japonija, kovo 8.— 
Oficialinis pranešimas sako, 
kad per vakarykštį žemės dre
bėjimą du tuks.tančiai žmonių 
žuvę. Tokio baisaus žemės dre
bėjimo Japonijoj dar nebuvę 
nuo 1854 metų. •

TOKIO, Japonija, kovo 8. — 
Pranešimai iš centralinės Japo
nijos vietų, kur vakar įvyko 
smarkus žemės drebėjimas, ro
do, kad žuvusių žmonių skai-

Lenkijoj kilo didelis 
tekstilės streikas

2,000 sužeista ir 10,000 žmonių 
liko be pastogės.

Medžiaginės žalos šis žemės 
drebėjimas bus padaręs milijo
nus dolerių, kadangi kai kurie 
miesteliai visai sunaikinti. Dar

VARŠUVA, kovo 8. — Lod-'daugiau žalos padarė gaisrai, 
zėj ir kituose Lenkijos tėkšti- kilę tuojau įvykus smarkiems 
lės pramonės centruose kilo,^ern®s supurtymams.
didelis streikas. Darbą mete! J nukentėjusias vietas siun- 
apie 180 tūkstančių tekstilės čiama iš Kyoto ir Osakos ar- 
darbininkų. Įmijos ir laivyno pagalba.
.Darbininkai reikalavo 25 nuo-l -----------------

šimčių algos priedo. Samdyto-' [Ui(‘hijrallo Universiteto
jai buvo pasiūlę 10 nuoš., bet 
darbininkai nesutiko. studentu riaušės€

Šimtai Čilės komunistą 
ištremiami salon

Danginami į Fernandezo salas.
500 . mylių |oli Ramiajame 
vandenyne

8. — 
kurie 
areš-

Ambasadorius Tollez 
parvyko j Meksiką

Naujas Francijos krašto 
apsaugos įstatymas

įtaikė tuojau slaptą konferen
ciją su prezidentu Callesu, 
Saenzu ir Obregcmu »

Karui atsitikus, kiekvienas 
krašto pilietis, vyras ir mo
teris, patampa kareiviais

Susekė nauią žvaigždę

KROKAVA, Lenkija, kovo 8. 
— Krokavos universiteto prof. 
Kaz. Kordelevskis susekė nau
ją žvaigždę 12-to dydžio.

Laimėję žaislą, iš džiaugsmo 
ėmė smarkauti; gavo nuo po
licijos gazų

ANN ARBOR, Mich., kovo 
8. — Michigano Universiteto 

'studentai, iš džiaugsmo, kad

KONTESTAS 
“NAUJIENŲ”

eina.
• Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- 

cagoje, apielinkėse ir po visą 
plačią Ameriką, kur lietuviai 
skaitlingiau įsigyvenę, dirba 
kaipo kontestantai, kelime “Nau
jienų” cirkuliacijos, pardavinė
jime “Naujienų” skelbimų ir 

knygų kortų. į
“Naujienos” ragina visus sa

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

Naujienų” Kontestas

kė priešininkus, lovvos Univer- 
jsiteto studentų basket-bolo kuo
pą, C...Z l_‘l’ / ”
maudami jie puolė 
krutamųjų paveikslų 
Policija betgi nujautė, 
atsitikti 
entuziastų riaušes ne

ir buvo prisirengus. Puoli
kai buvo nuo teatrų atmušti 
Tąsynėse keletas studentų 
šiaip asmenų gavo gazų.

ėmė kelti riaušes. Trukš- 
du vietos 

teatrus, 
kas gali 
studentų 
pirmiena

panašios

ir

ARKLIAI ŽUVO GRUMTY
NĖSE SU BULIAIS

MADRIDAS, Ispanija, kovo 8. 
~ Ispanų mėgiamuose kruvi
nos kovos su buliais žaisluose 
vakar buvo bulių užmušti ketu
ri arkliai. Nauju valdžios pa
tvarkymu arklių pilvai buvo ap
saugoti tam tikrais šarvais, bet 
šarvai bulių ragų neišlaikė.

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
8. — Vakar vakarą parvyko 
Meksikos ambasadorius Jungti
nėms Valstijoms, Manuel Tel- 
lez, kuris tuojau turėjo pasi
matymą su užsienio reikalų 
ministeriu Saenzu, su kuriuo 
netrukus nuvyko į nacionalinius

j SANTJAGO, Čilė, kovo 
Keli šimtai komunistų, 
buvo Čilės vyriausybės 
tuoti per pastaras dvi savaites, 
bus ištremti į Mas-a-Fuera sa
lą, netoli nuo Robinsono Kruzo 
sales.

Girdėt, kad komunistams bus
leista pasiimti į salą ir savo; rumus konferuoti su preziden- 
šeimas, tuo budu ten pasida- tu 
rys komunistų kolonija. Trem* tu 
tiniai bus išgabenti ateinantį! vo 
ketvirtadienį transportu An- 
gamos. Laivas gabens taipjau j 
visokių įrankių, kuriais komu-; 
n i štai turės pasistatyti saloj 
sau namelius. Jie be to bus ap
rūpinti sėklomis, augmenimis ir 
namų gyvuliais.

[Mas-a-Fuera yra viena 
nandezo salų grupės pietų 
miajamč vandenyne, apiė 
mylių nuo Čilės krantų.

Callesu ir buvusiu preziden- 
Obregonu, Konferencija bu-

tarptautinė ginklą garny 
bos konferencija

PARYŽIUS, kovo 8. — Par
lamento atstovų butas vakar 
500 balsų prieš 31 priėmė nau
ją kariuomenės reorganizavi
mo įstatymą, kuriuo einant, 
atsitikus karui, kiekvienas' 
Francijos pilietis, vyras ir mo-| 
teris, turi stot kraštą ginti. įs
tatymas nusako, kad kiekvie
nas pilietis, daugiau kaip 211^ 
metų amžiaus, privalo tarnau
ti kariuomenėj — nors mote
rims veikiausiai nereikės ne
šioti ginklus. Karui atsitikus, 
valdžia galės rekvizuoti visas' 
krašto ekonomines pajėgas, 
griežčiausiai užgindama viso
kius pelnus.

Tautų Sąjungos taryba 
sušaukti ją ateinantį

nutarė 
rudenį

kovoGENEVA, Šveicarija,
8. — Tautų Sąjungos taryba 

sala (į rytus nuo Mas-a-Fuera), šiandie priėmė rezoliuciją atei- 
kur vienas pamestas jurininkas, nantį rudenį laikyti tarptautinę 
Aleksandras Selkirk, gyveno 
vienas pats nuo 17(14 iki 17(19 
metų. Selkirko pergyvenimus 
rašytojas I)e Foe pavartojo sa
vo įdomiam pasakojimui, pa
vardytam Robinsonas Kruzo. 1

Fer- 
Ra- 
500 
Toj

grupėj randasi ir Mas-aTie^ra

Miller nubaustas 1 * metą 
kalėjimu ir $5000

Komunistinių mušeikų 
“žygdarbis” N. Y.

konferenciją privatiniam gink
lų gaminimui prižiūrėti. Kon
ferencijos laiką ir dieną nu
statys priruošiamoji komisija, 
kuri susirinks ateinančią sa
vaitę.

Spaudos konferencija
Tarptautinę spaudos konfe

renciją Sąjungos taryba šau
kia rugpiučio 24 dieną.

NEW YORKAS, kovo 8. —Tho- 
mas W. Miller, buvęs svetim
šalių turtų globėjas, kurs an
dai buvo teismo pripažintas 
kaltas dėl konspiracijos ir apvo
gimo valdžios svetimšalių, tur
tus beglobojant, šiandie buvo 
teismo nubaustas aštuoniolika 
mėnesių federalinio kalėjimo ir 
5,000 dolerių pabaudos pini
gais.

rūbų siuvyklas, 
International La- 
Workers unijos 
tarp komunisti-

FARMERYS UŽSIMOKĖJO 
GRABORIUI IR NUSIŠOVĖ

Princetono Universiteto
studentas pasikorė

NEW YOBKAS, kovo 8. — 
Kaip pasėka streiko, kurį iš
mesti iš unijos komunistai pa
skelbė prieš 
kuriose dirba 
dies Garment 
nariai, vakar
nių mušeikų ir komunistų prie
šininkų įvyko kautynės, kurio
se vienas siuvėjas buvo peiliu 
įdurtas. Policija kautynes lik
vidavo. Keturiolika asmenų 
buvo areštuota.

TRAGINGAI PASIBAIGĖ ME
KSIKIEČIŲ PIKNIKAS

MORGANTOWN, W. Va., ko
vo 8. — Farmerys A. Murray, 
55 m., susiderėjo su vietos 
kanstininku, kad pastarasis pa
laidos jį už $150, sumokėjo pi
nigus ir čia pat nusišovė. Far
merys buvo susikrimtęs, kad jo 
pati pabėgo, išsigabendamju 
$7,000, kuriuos jis per visą sa
vo gyvenimą buvo sutaupęs.

Chicagai ir apielinkei

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
8. — Du dideli motoriniai ve
žimai, pilni Unksmių grįžtan
čių iš pikniko žmonių, važiuo
jant į pakalnę apvirto, ir čia-
jau užlėkė ant jų trečias veži- finis oro biuras šiai dienai pra
tinas. Vienas piknikininkų bu- našauja:
vo vietoj užmuštas, apie 90 ki-i Didėjąs debesiuotumas su ky- 
tų sužeista. lančia temperatūra; vakare
$100,000 VIEŠBUTIS SUDEGĖ gali būt lietaus ar sniego; di- 

---------  -dėjąs pietų krypties vėjas.
Vakar temperatūros buvo 

minimum 84°, maksimum 48° 
Fahrenheito. įr

šiandie saulė teka 6:13, lei
džiasi 5:48 valandą.

NEEPAMA, Manitoba, kovo 
8.—Praeitą naktį 
naikino čia didelį 
Edward viešbutį, 

| $100,000 žalos.

gaisras su
meti inį King 
padaręs apie

8.

'audringų scenų. Vienas opozi-j pasiūlymą priims, Francija ir 
cijos kalbėtojų, landtago at
stovas, aštriai kritikavęs parti
jos vedamą darbininkų sąjun
gų ardomą politiką, buvo iš po
sėdžių salės išmestas. Tatai su
kėlė didžiausį trukšmą ir paga
liau muštynes įvairios kripties 
komunistų delegatų tarpe.

Scholles, Katz ir kiti iš parti
jos išmesti komunistų vadai 
sušaukė ten pat Essene nuo
savą išmestųjų ir nepatenkintų
jų konferenciją. Toje konferen
cijoje dalyvauja taipjau dalis'trys čionykščiai 
IMirtijos suvažiavimo delegatų, priversti uždaryti savo 
nežiūrint, .kad centralinis komi- Jie yra: First Bank and Tiust 
tetas buvo oficialiai įspėjęs, Co.. Northwood 
kad tie suvažiavimo deeigatai, *Trust Co. ir First 
kurie dalyvausią “atskalūnų” > Bank and Trust Co. 
konferencijoj, busią išmesti iš j 
partijos.

Kai]) sparčiai tirpsta Vokie-' kai: Citizens bankas 
tijos komunistų partija, paro- mers Bank and Trust Co., te- 
do oficialiniai pranešimai šuva- čiatfš iš Miami šiandie šarvuo- 
žiavime. Pavyzdžiui, NeusS|tu automob’’ u atgabenta $2,- 
miesto vietos komunislų orga- 000,000 paramos, ir tuodu ban- 
nizacija pirmiau^turėjo 260 na- ku atsilaikė.
rių, dabar beturi vos 30. Miun-Į SPR1NGFIELD, III 
dheno-Gladbacho <
turėjo 520 narių, dabar beliko imti depozitus, Greenview už 
26. Krefelde pirma turėjo 1450 sidarė Marbold State bankas, 
narių, dabar liko tik 380. Iri 
taip toliau — visur tas pat' na- i Arlingtoiie, netoli nuo čia, už- 
rių bėgimas iš partijos. i sidarė Arlington State bankas.

Italija veikiausiai 
prašomos atsiųsti 
jon savo atstovus 
vatorius.

bus taipjau 
konferencir 

kaip obser-

BANKŲ BANKROTAVIMAS

Trys bankai užsidarė Floridoj, 
du Illinois valstijoj

WEST PALM BEACH, Fla., 
kovo 8. — Del grudimosi žmo
nių urmu atsiimti savo įdėlius, 

bankai buvo 
duris.

Bank and 
American

Butų veikiausiai turėję užsi
daryti dar du kiti vietos ban- 

Far-ir

L, kovo 8. 
organizacija1 — žmonėms ėmus urmu atsi

MENDOTA, Ilk, kovo 8.

kad Italijos diktatorius

Bulgarijos polit. pohci- mussolini sergąs vėžiu? 
jos galva užmuštas i ------

-----------  I LONDONAS, kovo 8. —I’ia- 
SOFIJA, Bulgarija, kovo 8.— neša,

Vakar buvo bombos užmuštas Mussolini sergąs vėžio liga ir 
politinės policijos viršininkas kad iš Ix)ndono esąs pašauktas 
Ikonomovas. Nežinomas asmuo, vienas specialistas chirurgas, 
kurs metė į jį bombą, pasislėpė, Į --------- -------

— KETURI NUŽUDYTI ELEK-
MENDOTOS’ TROS KĖDĖJ

LIKO TUŠČIU ----------
ROCKVIEVV, Pa., kovo 8.— 

Valstijos kalėjime vakar bu
vo elektros kėdėj nužudyti ke
turi asmenys, Jos. Curry, Har- 
ry Bentley, Wm. Juliano ir Fr. 
Doris, visi tarp 23 ir 29 metų 
amžiaus. Mirties bausmei jie 
buvo pasmerkti

DAUG FARMŲ 
APIELINKĖJ

MENDOTA, Ilk, kovo 8.
Pirma kovo mėnesio savaitė 
paprastai yra kraustymos ir 
farmų nuomoj imo savaitė, šioj 
apielinkėj dabar daug farmų 
liko tuščių, kadangi seni jų 
nuomotojai išsikraustė, o naujų 
nebeatsirado.

buvo pasmerkti už nukovimą 
Philadclphijoj vieno policininko.

PRINCETON, N. J., kovo
— Frederick Wilson, Princeto
no Universiteto sofomoras, vi
są universitete buvimo laiką 
buvęs vienas geriausiai pasižy
mėjusių studentų, šiandie bu
vo rastas savo kambary Hamil
tono rūmuose pasikoręs.

13 metų mokinė nusižudė
MUSKOGEE, Okla., kovo 8.

— Praeitą naktį nusišovė Lil- 
lian Collins, 13 metų vietos vi
durinės mokyklos mokinė. Ma
tyt ji bijojo, kad dėl negabu
mo rhokykloj negrąžintų jos į 
našlaityną, F ku . i bu> o sv< 
timų žmonių paimta auginti, 
kaip išdukra.

ELEKTROS GAMINTUVO EK- 
SPLIOZIJA FARMOJ

OSAGE, Iowa, kovo 8.—Kar
moj netoli nuo čia įvyko elek-l 
tros gamintuvo sprogimas, už-j 
mušęs farmerį J. Hobkirką ir 
sudraskęs 
gamintuvas

trobą, kurio rūsy: 
buvo įtaisytas.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS, )

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj —

< Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimą.

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.
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* Pirmas
I

i Pakvietimas

NAUJIENŲ
KONCERTĄ

Iš Pilviškiy Padangės
žmonių nuotaika po perversmo.

—Balčiūnų Kultūros būrelis 
“Veversys”/—Jo veikimą#.— 
Daug žmonių serga gripu.— 
Mirė Leikmargių kaimo Po* 
vilaitis.—Nušovė Jurkšų Za- 
bliacko brolį.

Po gruodžio 17 d. perversmo 
žmonių ūpas labai nupuolė. 
Staigu pasijutome lyg surakin
ti, suspausti. Pirmiaus Kalėdas, 
visuomet kuolinksmiausiai pra
leisdavome, bet šįmet jautėmės 
kaip po laidotuvių. Karo sto
vis draudžia visokius susirinki
mus. Net paprasti pasilinksmi- 
nimai-šokiai nebuvo galima da
ryti. Taigi Kalėdas praleido
me kaip kapuose! Žmonės smur
tininkų darbais yra labai pasi
piktinę.

Balčiūnuose jau nuo užperei- 
tų metų gyvuoja “Kulturųs” 
būrelis “Veversys”. Apie pusė 
būrelio narių susideda iš vieti
nių studentų bei moksleivių. 
Nemažai gyvumo parodė būre
lis pereitų vasarą, kai buvo su
važiavę atostogoms studentai 
bei moksleiviai. Buvo pastatyta 
keletas veikalų vasaros laiku. 
Nors darbas laivo gana sunkus 
< -------
Gerkite Vandenį

Kad Išplovus
Inkstų Nuodus

veikalus statyti neturint nei sa
lės. nei scenerijų, bet vistik pa
siekimo buvo. Lankėsi nema
žai žmonių j “Veversio” paren
gimus ir buvo varomas švietimo 
darbas. Buvo manomu žiemos 
nirtu daug pasidarbuoti švieti
mo srity, bet įvykus pervers
mui būrelio darbas tapo .su pa
ralyžuotas. Kai kurie “Vevcr- 
sio” nariai buVo suimti ir tar
domi, kitų ir dabar žvalgyba' 
ieško. Delko “Kultūros” bū
relio nariai buvo suimami, ne
žinia. Nejaugi už tai, kad jie 
platina apšvietą tarp kaimiečių? 
Buvo suimtas “Veversio” pirmi
ninkas P. Batisa. Tačiau palai
kiusi jį žvalgybą keletą dienų 
paleido. Be to, buvo daroma 
keletą kartų krata pa« Gulbi
niškių Norkų.
gyl.a ieškojo J. Norkaus, gan

Policija ir žval-

lici jai visti k nepasisekė nei J. 
Norkaus rasti namie, nei jokių 
įtariamų ji dokumentų.

Pastaruoju laiku daug žmo
nių ėmė sirgti, taip vadinamu, 
gripu. Jeigu kita liga neprisi
meta, pav. plaučių uždegimas, 
lai ligoniai dažniausiai pasveiks
ta. Bei jeigu kita liga prisime
ta prie gripo, tai ligonj ir j ka
pus nuvaro.

štai vasario 9 d. mirė Leik
margių Povilaitis. Išsyk susir
go gripu, o vėliaus prisimetė 
plaučių uždegimas ir nuo to mi
rė. Vasario 12 d. buvo palai
dotas Eljcsnėnų kapinėse.

Jei Nugara Skauda ar Pūslė 
Vargina Tuojau# Pradėk 

Imti Druskos

Žinokit gerbiamosios ir gerbiamieji, kad 
kovo 27 dieną, šių metų, pradedant ketvirtą va
landą po pietų, Wicker Park svetainėj, žiemiuo
se ant North Avenue, netoli Robey Street, didis 
Naujienų koncertas b ils.

Tai bus koncertas1 lyg ir ne koncertas, 
opera ne opera, teatras ne teatras, nei vodevilis, 
nei show, bet tikrai naujoviškas Naujienų 
vakaras » su koncertu, susidedąs iš dainų, 
kupletų, komedijų, solų, chorų, duetų, kvar
tetų, sikstetų, armonykos, klernetos, bubno. 
smuikos ir orkestro; viskas specialiai parašyta, 
prirengta, sukomponiuota ir išmokta tik dėl 
Naujienų ir naujieniečių, per profesorių Vana
gaitį ir profesorių Bunge.

Tai bus programas pusiau klasiškas, pusiau 
komiškas; įvairus, margas, nepaprastas, jau
kus, gražus, žavejantis ir gyvas kaip ir pats 
gyvenimas.

O šiame nepaprastame koncerte dalyvaus, 
veiks, dainuos, los ir gros nepaprasti ale pri
prasti artistai, kompozitoriai, solistės, žvaigž
dės ir ne žvaigždės, muzikai, dainininkai ir dai- 
ninirikės, kuriems talentus pats Dievas yra 
suteikęs ir ne gyvenimo rūpesčiai, nei bėdos, nei 
sunkus darbai neišplėšė — nesunaikino. .

Iš kitos pusės koncertas eis sykių su 
šokiais. Kiekvienas asmuo, kuriam Dievas 
davė kojas, galės šokti pradedant 4-tą valandą 
po pietų iki 12-tos nakties arba kolei pails. 
Šokiams gros ir šokikams energijos priduos pui
kus orkestrai, kuriuos tam reikalui specialiai 
suorganizavo ponas J. Grušas.

Inkstams ir nugarai skaudant ne- 
išsigųskite ir nepradėkite kimšti į 
vidurius gyduolių, kurios suerzina 
visų šlapiniino sistemų. Išvalykite 
inkstus kaip išvalote vidurius, iš
plaudami juos su minkštomis, ne
kenksmingomis druskomis. Inkstų 
užduotis yra iškošti kraujų. Per 24 
valandas jie perkošia 51)0 grūdelių 
rūgščių ir medžiagos, lodei supras
kime kokį darbų jie atlieka.

Gerkite dirug gero vandens — ne
galite persirgti; šalia to, gaukite iš 
aptiekus apie keturias uncijas Jad 
Salts druskų. bukite po arbatini 
šaukštelį kas rytų pirm pusryčių 
per keletu dienų ir instni veiks 
kuopuikiausiai. los garsios drus
kos padarytos iš vynuogių rūgšties, 
citrinų sulties ir lithia. Jos ilgus 
laikus vartojamos išplovimui inks
tų, taipgi nugalėjimui rūgščių, ku
rios erzinu pustės sistemų.

Jad Salts druskos nebrangios; ne
gali pakenkti; padaro malonų, pu
tojantį I i tliia-vandens gėrimą, kurį 
kiekvienas turėtų laikas nuo laiko 
gerti, kad inkstai puikiai veiktų. 
Pabandykite; taipgi gerkite daug 
vandens, ir beabejonės stebėsitės 
kas pasidarė su inkstų vargais ir 
nugaros skaudėjimu.

gan pavyzdingas ūkininkas ir 
šiapjau, taip sakant, prasitri- 
nęs žmogus. Savo laiku buvo 
Paežerių valsčiaus viršaičių ir 
turėjo kitas valdiškas vietas. 
Be pagirtinų darbų, jis buvo 
gan didelis klerikalizmo šulas. 
Kas, žinoma, jam garbės neda
rė. Kuomet jau visa apielinke 
virto progresyviška, nabašnin- 
kas Povilaitis dar vis laikėsi 
kunigų skverno.

Apie porą savaičių atgal bu
vo nušautas Zabliaskas, Jurkšų 
kaimo (buv. Padienes vyro) 
Zabliasko brolis. Jis buvo nu-

' - ■’ I ' ■ I» I i. • . *

šautas vakare, važiuojant jam I 
iš. Mariampolčjs savo, Jurkšų 
kaime, ties Vosyliaus sodu.

vakare važiavę iš 
Zabliasko brolis 

o jis, nušautasis, 
sėdėjo rogių

UCKY STRIKES yra švelnus ir gardus
geriausi cigaretai kokius esate rūkę

Jie yra malonus jūsų burnai
Kodėl? Todėl, kad jie yra padaryti iš geriausio

Turkiško ir naminio tabako, tinkamai pasen
dinto ir sumaišyto su didžiausiu patyrimu
dar yra dadėtas extra procesas prie to tabako

It’s toasted
APSAUGOJIMUI JŪSŲ BURNOS

Į LIETUVAMariamplės. 
furmonavęs, 
su brolio žmona 
gale. Kai Zabliaskai atvažiavo
ties Jurkšų kaimo Vosyliaus so
du, tai žmogžudys užėjęs jiems 
už akių ir pažiūrėjęs ar tikrai 
įo auka važiuoja. Po to, užėjęs 
iš užpakalio paleido iš parube- 
lio du šuviu į gale rogių sėdin
ti Zabliaską ir pastarasis ant 
vietos krito negyvas.

BAKYyHrsT 
k FR1END y

Geriausis vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

žmogžudystėje įtariamas na- 
bašninko žmonos meilužis. Za- 
lliaskas, mal, su savo žmona 
buvo pasimetęs. Kiną tardymas.

—Balčiumi Vincas.

DU PRINCIPAI

naujus budus dėl patarnavimo.

Tie kurie pasiėmė praktiškai jvykdinti jo teori
jas, paliko savo paveldėjams principą patarnavimo, 
kuris liko išvystytas j susinešimų virš 17,000,000 
telefonų.

Abudu tie principai liko subudavoti dėl vieno tik
slo — kad vienas su kitu žmogus galėtų susikalbė
ti lengvai, parankiai ir pigiai. Visoje šalyje tele
fonų patarnavimas yra faktas, tie principai ir to
liau veiks, gamindami naujas idėjas susinešimo ir 
išrandami

ALEXANDER GRABAM BEI.L išrado elektros 
principą kuriuo remianties didelė komunikacija liko 
subudavota.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 
BELL SYSTEM

One Policy - System - Universal Servica

Ten pat ant vietos bus užkandžių ir refreš- 
mentų sulyg šių dienų styliaus ir aplinkybių. 
Bus rūpinamasi ir dabojama, kad kiekvienas 
butų pasotintas ir patenkintas.

Atidengęs jums gerbiamosios ir gerbia
mieji visas koncerto slaptybes ir scenas, kviečiu 
atidėti į šalį visus kitus gyvenimo reikalus ir 
atvykti į šį nepaprastų Naujienų Koncertų 
ir Balių!

NAUJIENŲ KVIESLYS.

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Ant Didžiausio Laivo Pasauly

MAJESTIC Geg. 14
Keleivius palydės ištisoje kelionėje musų patyręs 
palydovas. Visos privatiškos kajutos uždarytos, pa
togumas, geras maistas ir mandagumas.

Puiki 3-čia Kliasa Kelionė Lietuvon $111.97
Į Abi Pusi $186.00

Kreipkitės prie vietinių agentų:
PAUL E. BALTUTIS & CO., 901 West 33rd St.. Chicago, III.
ELTA COMMERCE CO., 3251 So. Halsted St., Chicago, III.
V. L. STULPINAS', 3311 So. Halsted St., Chicago, III.
JOHN J. ZOLP, 4559 So. Paulina St., Chicago, III.

Arba

WHITĘ STAR LINE
INTERNATIONAL’MERCANTILE MARINE COMPANY 

127 So. State Street Chicago, Illinois
aQE3D

PRANEŠIMAS
DR. H. J. MILLSTONE

Praneša, kad jis permaino savo ofiso valandas
Kasdien nuo 11 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį
6326 Cottage Grove Avė.

(Prieš Tivoli teatrą)
z Visi telefonai Midway 3200

Specialistas Motery Ligy

Tol. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, III.

Babies Love It
Del skilviu ir vidurių neuma- 
sumų i| priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Lnaative.

Garsinkities Naujienose” Mas. Wm>jsm>w»s 
Syrup
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Šaukštas

SEIMININKĖMS kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininke Amerikoje visados trokšta gauti patari
mu pagerinimui jos žinojimo atlikinėjapt pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus imlumus kožnai Uetuvei šeimininkei

Petiuševskiu sekant rašo 
P. B.

RODYKLE
Virimo Receptas

Vienas, apie kurį labiausia šiose 
dienose kalbama maistas, yra tai sė
lenos. Daktarai ir slaugės nuolat 
klausinėjama apie sėlenų vertybę, 
•los tini d\ i priežastis kaipo sveikas 
maistas. Jos gelbsti budavoti kūną 
ir neleidžia viduriams užkietėt. Tu
rit priprast valgyt sėlenų valgius 
kiekviename atsitikimi'. Sėlenas ga
lima prirengi visokiais budais. Re
ceptas apačioje parodys kaip pada- 
rvt

Tuščios siūlų špūlės stuboje ta 
kiai susigadina, todėl laikykit jas.

Kada blanketai Išmazgojami ir iš-! 
džiovinami, reikia gerai išplakt. Tas' 
tadaiys vilnas minkštas ir lengvas ir 
priduos Manketui naują ir šviežią iš-

Nuvalymui nkielių lengvai įpilk 
> kvortų šilto vandens vieną šaukštu
ką ammonijos. Paskui pamerk į tai 
valomą skarulį ir padažyk i sodą ir 
rink smarkiai.

visai nė nemanė apie 
dvasią nelepiname ku- 
kambarys 
su skoniu.
pagalviais 

graži plati lova.
i --Gera šeimininkė, 
. visa užlaiko, pati viską prižiū
ri, visur paspėja, tik mėgsta 
truputį pasilepinti. Vyrų neap
kenčia. Jau ne vieną kartą tu- 

• aš 
.vėlyjau, bet nenori ir tiek, ne
nori manęs vieno palikti. Toki 
giminaitė-—tai tikra Dievo do- 

taip charakterizavo 
savo šeimininkę.
pietavo. Laike pietų

GARGALIOKIT SU ASPIRIN 
SKAUDAMĄ GERKLĘ

Mis.

--- --------------------------------------------

Yards 4951
Anielia Jarusz-Kaushiilas

AKUŠEREA
3252 So. Halsted St.

gerą valgį pusryčiams, 
ji-

Paban-

STIenų Blynai

1 puodukas sėlenų (all-bran)
1 puodukas miltų
1 šaukštas cukraus
2 šaukštai kepamo pauderio
12 šaukštuko druskos
I kiaušinis 
l'v puoduko pieno
1 šaukštas tai pytų taukų.

Sumaišyk ir per? 
jų, kepamą 
dėk sėlenas, 
nu. ir sudėk 
dėk tarpytus 
ir kepk ant karšto

miluts, 
pauderj ir druską;

Sudėk kiaušinį su 
j sausus dalykus, 
taukus. Suplak i 

ska rados.

cuk- 
<la- 

i pie
na

vę ra i

jos buvo j- 
o viduryje 

apkrauta

Paipgi Užtikrina Greitą, ir Gerą 
Pagelbą nuo Tonsilitis

Geriau visi 
ugnies negu 
sveikesnė ir

Kuomet
mis turinčiomis 
sneli sodos. T

Virtuvės patarimai
du Lepint mėsą 

šutint. J
(tanesnė.

verdi pieną
rakšties.

ns neduos

kino klebonas atidarydamas 
duris.

Panelė šeimininkė, matyt, vi
sai nesirūpino savo kūno var
ginimu, 
budrią 
ne, nes

Jau nuo nekuria laiko kunigas Engtas 
klebonas Si jonaitis visai nustojo stovėjo 
ūpo. šeimininkė, gražioji pana 
Magdalena, visuomet reikšdavo 1 
si kleboni joje daug valios ir ga- ’ 
lios, dabar ruošėsi tyliai ir kuk
liai, kartą net apsiverkė. Kuni
gus išsierzinęs, rustus, kaip de- .... _  _ uLi -u: L... 1 v > vėjo progos gerai ištekėti ir

I liesys.
Atsitikimas tikrai nepapras

tas — dingo arbatinis šaukšte
lis. vana, —

Negalima sakyti, kad Tursų klebonas 
klebonas butų šykštus (kiti kle-1 Paskui 
I>onai kur kas šykštumui jo), bet išmėgino visą pustuzinį nami- 

ir nių trejadevynerių, uoginių ir 
pirktinių vynų, čia klebonas pa-

tvarkoje

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

Žiūrėkit, kad vartotumėt tik
rą Bayer Aspirin, pažymėtą su 
Bayer Kryžium, kuriuos galit 
gauti plonuose baksėliose dvyli
ką tabletų už keletą centų.

vakaro. Kitu lai-

Viršuje
State

ku pagal sutartj.

N^itorys 
uos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki

Un i veraal
Bank

ir morgl-

Mrs. MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠKRKA

31 (d So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvė* 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuie- 
rijos kolegiją: 
ilgui praktika
vusi Penpsyb 
vanijos ligon* 
bučiuose. .Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p^ 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ii 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki 
tčs, o rasite na 
gelbą.

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

Tel. LafavetH* 0094

L. V. K RŪKAS
Registruota Akušėr?

Uonfinement reikaluose patarnau
ju namuose a^bu ligonbutyje. Mo
terim* ‘t merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartj).

4120 So. Richmond Street
šaukštas šaukštui nelygus, 
klebonas negalėjo nurimti.

Kolekcijonieriai antikvarai jjisigyrė savo kolekcija.
rupias: dingo geriausias jo, pla-1 Svečias

, senųįvalMė ir gėrė už 
šaukštų kolekcijos šaukštas. Ne- a .
taip jau senai jis1 jį rado pas 
antikvarą ir buvo tikras, kad ki
lo tokio pasaulyje nėra.

Antikvaras žydas, prisiekda
mas Jehovu, tvirtino tą šaukštą 
Napoleono buvus, j j Maskvon 

Ir štai nelaime
— vakar išvažiavo svečias, kle
bono jaunų dienų draugas, no-1 
taras Petras Putrinis-, ir už va- Svečias apie kitus nė klausyti 
landos klebonas įvisiginlo šauks- nenorėjo: patiko jam tik vienas 
što. napoleoninis ir tiek. Kuomet i

šeimininkė Magdalena, rau- svečias įsitikino šaukšto nenu-j 
donveįdė, pilna blondė, dar la-! pirksiąs, tai prašė leisti juo' 
Linu paraudonavo ir išdriko bft i gerti kavą laike viešėjimo. Kle-J 

i silankstydama ir beieškodama tonas buvo patenkintas: vilkas 
taukštą po spintomis ir dėžėmis, sotus ir avis sveika.

Suteptas klebono sutonas Ii u- ( Svečias viešėjo dvi dieni. Vd- 
dijo, kad ir klebonas- nemažiau , są laiką valgė ir gėrė daug, gy- 
šeimininkės lankstėsi ir pats rė dručkę Magdutę ir gėrėjosi 

šaukštu, o trečią dieną, išgėręs j 
Buvo atrastas Magdutės savo •kambaryje, anksti

delis su ametistu, du penkapei- 9^ /‘tsi»veikino, prašė neuž-l 
, s»)ęn, kiu, vienas pusrublis, bet šaukš-, ™rStl >r įvažiavo. Už valandos 

. namuose pasigedo šaukšto.tas, kaip i vandeni puolė. „ _. ' ° . ,.’ i Praėjo dar penkios dienos.
Gerokai prisikamavęs, paba- Kunigas Anicetas taip ir nepri-: 

ręs už ką tai darbininką ir pa- ėjo jokios išvados, kur galėjo 
; kyręs po 25 poterius dviem su- dingti šaukštas. Tarnai seni, iš- 
Livaidijusioms davatkoms, kle- mėginti. Bet ar atsiras toks 
bonus atsidavė ramiam įvykusio drąsuolis, kurs išdrįs iš kunigo 
fakto apmąstymui. (vogti?! Juk tai begalinė nuo-

Tik vakar jis dar buvo, rytų į dėmė! Tai kas gi, gale?
notaras su juo gėrė kavą, džiau- į —Niekas kitas, kaip tik jis,— 
gūsi, o po to jo neliko. nutarė nubudęs klebonas ir,

KT , 2 . palaukes dar dienelę,
Nebūtas įtarimas , pradėjo, :savo priete|iui laiika)

kaip gyvatė, šliaužti klebono s4- tarp kitko raSS; 
inonėn, nors ir stengėsi jį nuo 1 
savęis varyti. . ! “įsivaizdink

— O gal... Negali būti. No-,^rau5e; ^av? 
taras, patikimas žmogus, Liau- Pu0^ šaukštas iš

Grožės l’atarimami
Vienas pirmų žingsnių linkui gro-1 ,. ....

žės yra — gyvenk padoriai. Eik j lo- ; upras: dingo gei įaustas jo, pla- 
'•ą anksti, miegok lauke, jei galima. * čioje apylinkėje Žinomas, 

j Praleisk lauke daugiau laiko kiek 
I galima. Gerk vandeni tankiai, ir 

\ algyk gana daržovių ir vaisių. Ku-
• as turi būt užlaikomas visiškai šva
riai. Kasdien reikia nusimaudyt šil-

, t nne andenyje. šalta maudynė kai- 
i o paprasta nepatartinu, nes gali 
l enkt. Jeigu nesi geriausioj sveika
toj, nereikia maudytis šaltam vande- 
i yj išskyrus jei daktaras pataria. 
I asirink tokius valgius, kurie utsa- 
■ o tau. Nevalgyk sunkiu riebių vai- einant vartojus
• ių vakare. Paimk retkarčiais ką' 
idurių išvalymui. Reikalingu gera 
avęs užžiura — ir priderama pagel-

I a pasigražiniinui. •
YnatiAka Sveikata

Pastaru surašymu daržovių pasi
rodė, kad tos ką geriausios valgymui 
> ra nebrangios. šešios sužymėtos 
’:aipo naudingiausios žmogui yra ko-' 

iistui, l>CK«l'V*“i kopūstui, s piiiakiii, ' '• omatės, rutabaga ir bulvės. Kuo- 
iet penkias daržoves, pasirink tas, 

’ urios sezone. Negaliu pabaigt kai- Š
• u apie maisto vertybe be paminėji-

io rupių grudų. Juoda rupi duona, 
ain paprastos daržovės, pradeda at- 
ryžti j stalą. - Nors mes ne vien iš 

ų gaunam vitaminus, bet jie geri ir .
avo mineralais. įteikia nors sykį j ieškojo šaukštą, 
ieną valgyt sėlenų , duonos, grikių , 
i ba sčielų kviečių duoną. Geri mai-1 
t irgi pietus butų daržovės —— plaus
tos tomntės, keptos bulvės,

’ andukės. pienas ir vaisiai. Reikia 
tmint, kad tinkamas pasirinkimas 

’iaisto yra svarbus žingsnis prie svei
katos.

Svečias buvo patenkintas, 
du, gyrė už 

r akyse paną Magdeleną, 
bet viso labiau susijdomavo ko
lekcija. ypač paskutiniu pirki
niu. Svečiui taip pūtiko šaukš
tas, khd paprašė jį parduoti.

šeimininkas ir nudžiugo ir 
nulindo. Parduoti tokį relą eg
zempliorių jis nenorėjo, o atsa
kyti ir tuo užgauti svečią irgi 
nepatogu, todėl, pamąstęs pa- 

' siulijo dovanų kitus du šaukštu.

■ t

Patyrusi gydytoja ir akuftčie 
Naprapate

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 va!, vakare.
Tel. Boulevard 0313

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

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

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

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

Išgirsk Gulbransen pas

Jos. F. Sudrik 
PiaiiŲ Krautuvė 

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

l’hone Pullman 0621
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedelioj. 10 iki 1

' ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su- 

iTii nk štin;. 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.

j

pienui susi
Ked lengvai nusivalytų virtuvė 

grindų linoleumas arba stalo užtie
salas, naudok biski kerosino vande
nyje. Kerosinas yra geras valytojas 
ir pi įduoda linoleuniui žibijimą.

Peilius, kurie naudota prie niaus- 
tvmo silkių aiba kitų stipriu kvapų 
žuvių. reikia palaikyt tūlą laiką 
su a rubato s lapeliais.

Naminiai
Prašalini rnui

knygų puslapiu,

traukt.

inde

pasigelbėjimai
tauku plėtmų 
sudrėkink juos

nuo 
su 

benzinu, paskui sudfk tarp dviejų su
deramų popieru ir prosyk karštu 
prosu.
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Grojikliai Pianai 
PEOPLES KRAUTUVĖSE

Yra kelrodis Lietuviams, kur jsi- 
pyti gerinusį pianą už teisingą 
i aina.
limbai! pianus vaitoja pasaulyje 
d'džiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų

pianų už "Kimball”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
pas “Pcoples!”
Prašome atsilankyti ir susipažin- 
' i su mumis ir Kimball Pianais. 
Labai lengvus išmokėjimo budus 
I ritaikinam kiekvienam.

1177-83 Archer Avė
M. KEZES, Vedėjas

1922;32 So. Halsted St.
J. NAKROSIS, Vedėja. H 

M
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PirmiauDabar

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
Per ilgą laiką aš sirgau ir tite buvau suvargęs, nuslabęs, kad 
ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau tai visą daktarams 

ir išmokėdavau, ir buvau pristygęs vilties,
kad bepasveiksiu.

Mane kankino vidurių nedirbimas pilvelio 
nuslabnėjimas, skilvio nemalimas ir nervai; 
skaudėdavo galva, po krutinę, strėnas ir t. 
t. neturėjau apetito ir neskanius atsirūgi
mus; abelnai buvau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur negaunu pagel- 
bos, ėmiau tyrinėti pats. Ir man tiek pasi
sekė surasti vaistus, vardu SALUTES BIT- 
TERIS VYNAS ir į 6 mėnesius palikau svei
kas ir tvirtas, ir dabar čionai aš pasirodau 
visu penei; taipgi yra tūkstančiai žmonių 
pasveikę nuo SALUTES BITTERIO VYNO 
ir dykavo ja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tai 
naudokite SALUTES BITTERĮ ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skaudėjimą ir abel
nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir 
tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ- 
enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jj gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 
aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 12 bonkų 
$9.00. Siunčiant į kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 12 bon
kų $11.00.

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

PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuo- 
kit taip:

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

<♦>
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paraše 
kuriame

brangus
ta-

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri.

Pinigai
1$

Bridgeport >

LIETUVĄ
per 

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

Lietuviai Advokatai

Įvairus Gydytojai
/..... ................ ' -

Telephone Yards 0094

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

jį vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 8200

.< ■ DR, HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

sau, 
išvykim 
mano kolekicft 

17ų gatvėje savo namuose konto- J0!J’ tas>. ku,į tau patiko, na- 
ir štai poleomnis. Pavogti jį nieks

negalėjo. Nekitaip, kaip kas
— Viskas gali būti... —, kos nors iškrėtė šposą. Bet žinai, 

tai velniūkštis šnibžda į ausį, ir kuomet šposas tęsiasi dieną, dvi, 
kunigas Anicetas pradėjo prisietai niekis, bet kuomet jis tęsla- 
minti svečio priėmimo mažino- si antrą savaitę, tai jau per- 
žius. daug ir žmogus pradedi kaž

ką manyti...”
Už trijų dienų atėjo atsaky

mas, kuriame tarp kitko drau
gas rašė:

“Jei žinotum, mano brangus

Vaikystės draugas Petras 
Putrinis nesimatė su kunigu iš-1 
tisus šešius metus. Jis buvo 
linksmo budo žmogus, nors jau 
ir nebejaunas, klebono amžiaus. į 

Atvyko jis visai netikėtai, pro drauge, kaip aš nul'iudau, suži- 
šalį važiuodamas.
džiai apsidžiaugė svečiu ir ii- tum jį man pardavęs, žinoma, 
gai netrukęs vedė jį savo ūkį ir šposas šposui nelygus, ir aš 
namus rodyti. atsimenu tavo šposą apie tai,

—Čia valgomasis, tu jį apžiu- kad tu miegi kamarėlėje ant 
rosi laike užkandžių. Čia mano narų. Taigi, drauge, jei nemiegi 
darbo ir reikalų kambarys; s ve- savo lovoje dieną, dvi, — tai 

kambario neturiu, namas niekis, bet jei antrą savaitę jos 
jau perdaug ir 

brangiems sve-, žmogus pradedi kaž ką many-

Kunigas di- nojęs apie įvykį. Geriau tu bu-

Klebonas dasiprotėjo ir rado

čių 
nedidokas, bet užtat yra kam- i nematai, tai 
barvs tokiems 
čiams, kaip tu. štai mano mie- ta. 
gama kamarėlė, — tarė kimi- Į
gas Anicetas, atidarydamas ka- šaukštą, 
maros duris, kurioje stovėjo' Kame buvo šaukštas? 
lentų suolas, kieta šiurkščia pa
taline paklotas.

—Tai tavo miegamasis?! -- 
nusistebėjo svečias. — Bet nuo 
tokio patalo iš pirmos nakties 
šonai suipus.

—Kas daryti, užtat tramdau 
savo kūno geidulius ir duodu 
pavyzdį savo parapijiečiams. 
Ne mano amžiuje lepintis, lai
kas jau pagalvoti ir apie sielą. 
Dvasia budri tik nelepiname 
kūne. —

Svečias nežymiai nusišypsojo 
pažvelgęs į raudoną apvalų, vi
sai nenuvargintą prietelio veidą.

—O šis kambarys?
—Čid mano giminaitės —šei

mininkės kambarėlis, — paaiš-

,OAMER%
^'LIETUVON2

V per

J KLAIPĖDA
Tai Logiškas Kelias

Sekanti Išplaukimai:

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

Žiniom Kreipkitės j Vietos 
Agentus ar j bendrovę:

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

312 Second Avė.
S- Minneapolis, Minn.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearbom Stn Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta
3323 South Halsted St.

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.IUREEIIONIS
A D V O K A n Q 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St„ Room 53U 
'Tel. Central 6390

Vak. 3223 S'. Halsted SU Chicago 
Tel. Yards 4681

Garsinkitės Naujienose

r

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tp!.: Hyde Park 8395

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akuieris.

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

Ofisas Ir Laboratorija: 1021 W. 
18th St, netoli Morgan St.

VALANDOS* Nuo 10—12 platų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
8110. Naktj

South * hore 2288 
Boulevard 4186

3235 So. Balsted St
Vai.; 9—10 iiryto ir po 8 v. ▼.

Telefonai:

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephonc Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 j
Telephone Roosev^ 9090

Namų Telefonas Rep^olic 9600

J. P. VVAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstrakti 
\ Vedėjas visų teisių

ADVOKATAS
11 S. L* Sali. SU Room 2001

Te. Randolph 1634—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halst»d St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedtlio ir 
PJtnyčios.

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

—<

Ofiso Tel. Boulevard 9G93
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31 st 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 Blne 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare

Telefonas Canal 1912 
Naktini* Tel. Fairfai 6R58 
\-___________ —/
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NAUJIENOS
Užsimokijlmo kalnai

PubHshed Daily ttrcept Svutdliy 
h v tie IJ tb Beniau Daily P Ak.

pinei metu — 
Trim* uiAneaiama 
Dvtaiu mineelama

[tiems atžagareiviškiems gaiva- 
tams, kurie gruodžio 16-os nak- 

nuvertė teisėtą valdžią ir 
2.00[įsteigė karininkų diktatūrą.

Nuo fašisto Gloveckio tas ko-
Edltor P. GRIGAITIS

1739 Sovth Hahtcd Slre«4 
Chic««o, UI. 

Telepaone Roosetelt 85R9

18.00
17.00
18.00

8c.

Snbacription Rateu 
per year in Canada. 
per year outside of Chicag°. 
per year in Chicaffo. 
per copy.

Entered m Socond Cinai Mattor 
March 7th, 1914. at th» Poat Office 
of Chicago, III, nud«r tha act of 
March flrd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiikiriant 
•ekmn dieniu s. Leldlla llaujiene Ben
drovė. 1730 S. Delstai St., Chicago, 
UI. — Telefoeasr lUoMrvoJt £589.

Chicagoj* per neito tojui:
Viena kopija —8c 
Savaitei ...........—.....—------------ 18c
Minėsiu!-------------------------------76c

Suvienytose Valstijoje, ne Chicagoje, 
paltui

Metama ......---------     67.01
Pusei mem __________________ 8.5G
Trims mėnesiama___ _ 1.75
Dviem minėsiantis -------   1.26
Vienam minealui---------------------- .76

Lietuvon ir kitur r.lilunluoMii 
{Atpiginta)

Metama  ------ ——.. $8.00
Puaai metų-------------------------- 4.00
Trims minealama   2.10 
l'inigua reikia aiųati palto Money

' orderiu kartu au užsakymu.

Nuo fašisto Gloveckio tas ko
munistas Glovackis savo prota
vimu, galy gale, nedaug kuo 
skiriasi.

TAUTŲ APSISPRENDIMAS
IR LIETUVA

“Vienybe” mėgina užginčyti 
tą faktą, kad Lietuva jgijo ne
priklausomybę tik ačiū tam, 
kad pasaulyje paėmė viršų tau
tų apsisprendimo principas. Ji 
sako:

DARBO IR KAPITALO MOBILIZACIJA KARUI

Francijos atstovų butas milžiniška dauguma balsų
jama krašto gynimui, jeigu kiltų karas, visi suaugę gy- 
ventojai, be skirtumo lyties, turto ir užsiėmimo. Prieš su
manymą balsavo beveik, vieni tiktai komunistai.

Manoma, kad tokia pat dauguma balsų priims jį ir 
senatas. u

Sumanymo autorius yra socialistas Paul Boncour, ku
ris atstovauja Franci ja i Tautų Sąjungoje. Kaip musų 
skaitytojai atsimena, pernai metais Francijos socialistuo
se buvo kilę abejonių, ar tinka socialistui eiti krašto įga
liotinio pareigas tuomet, kuomet to krašto valdžia yra 
grynai buržuazine; bet, pasvarsčiusi tą klausimą, parti
ja rado, kad drg. Boncour’o darbuotė Tautų Sąjungoje 
yra naudinga ir darbininkų klasės atžvilgiu, ir jisai pasi
liko atstovu iki šiol.

Taigi tas socialistas dabar sumanė pravesti parla
mente aukščiaus paminėtąjį įstatymą apie visuotiną kra
što jėgų mobilizavimą karo metu. Jo tikslas yra pasiek
ti tą, kad nė vienas asmuo arba visuomenės grupė nega
lėtų naudotis iš didžiausios krašto nelaimės, karo. Atėjus 
reikalui ginti savo tėvynę nuo išorinių priešų, valdžia tu
rės teisę ne tik pašaukti kariuomenėn arba kitokion tar
nybon kiekvieną žmogų, bet ir paimti į savo rankas bet 
kurią pramonės, susisiekimo ar prekybos įstaigą, uždėti 
specialius mokesnius turtingiemsiems — žodžiu, pavar
tot krašto gynimo reikalams visas gyventojų pajėgas ir 
visą krašto turtą.

Apie pramonininkus ir kitokius biznierius įstatyme 
sakoma, kad jie turės taip, kaip ir piliečiai, kurie eina į 
mušiu lauką, tarnauti valstybei be jokio pelno. Visoks mė
ginimas pasipelnyt iš valdžios, ar tai pardavinėjant jai 
amuniciją, ar keliant kainas ant kitokių prekių, yra tuo 
įstatymu draudžiamas. Iš šitos taisyklės padaryta tiktai 
viena išimtis: valstybė gali mokėti nuošimčius už pasko
las karo reikalams. Šita išimtis, kaip spėjama, įapo įdė
ta į įstatymo patvarkymus dėl to, kad karo metu valsty
bei gali tekti ieškoti paskolų užsieniuose; na, o užsienių 
kapitalistai, žinoma, neskolins pinigų, jeigu jiems nebus 
mokama nuošimčiai.

Kokią praktišką verte turės šis įstatymas, sunku

siškai aiškios. Praėjusis pasaulio karas parode visiems, 
kad kapitalistai karo metu begėdiškiausiu budu išnaudo
ja savo viengenčius ir savo “mylimų” tėvynę. Niekuomet 
lobininkų klasė neprisiplėšia tiek daug turto, kaip tuo 
laiku, kuomet liejasi žmonių kraujas mušiu laukuose. Ir 
kas aršiausia: tie patys pelnagaudos paskui atsisako at
siskirti bent su dalele savo milžiniškų turtų, kad atmo
kėjus užtrauktas karo metu paskolas. Liaudžiai todėl ten
ka ne tik savo krauju apginti tėvynę, bet ir vilkti sunkią 
mokesnių naštą, kad nedavus jai subankrotuoti.

Šitokiems santykiams socialistas Paul Boncour ir no
ri užbėgti už akių. Jisai ir jo draugai, be to, tikisi, kad, 
padarius karą nepelningu kapitalistams, jisai bus pada
rytas ir nepopuliariu. Kuomet bankininkai ir fabrikan
tai žinos iš anksto, kad karo atsitikime jiems gal reikės 
eiti j tranšėjas ir kad jų biznius gal paims į savo rankas 
ir ves valdžia, — tai visas jų “patriotinis” entuziazmas 
išnyks.

Jeigu gi, nežiūrint to, kraštas bus vistiek kaip nors 
įveltas į karą, tai privatinis biznis tuomet turės užleisti 
savo vietą valstybiniam biznio tvarkymui. Tatai gali pa-

Apžvalga
KLAIDA

buvo 
pranešta, kad Kauno apygardos 
teisimus nuteisė vieneriems me
tams sunkiųjų darbų kalėjimo 
tūlą Pijų (Uovackį, kuris dar 
demokratinei valdžiai esant vie
name susirinkime šaukė žmones 
“revoliuciniu budu” nuverBti 
valdžią.

Lietuvos laikraščiuose

“Keleivis” tą Glovackį.sumai
šė su pagarsėjusiu karininku 
Grigaliunu-(ilovackiu, įsteigusiu 
fašistinę “Tautos Valią”.

Aukščiau paminėtasis P. Glo
vackis yra* ne karininkas, bet 
studentas, dar visai jaunas vai
kinas, 
nistų.

Bet 
nistai
mė demokratinę valdžią, bet 
kovojo prieš ją, lygiai kaip fa
šistai. Sąmoningai ar nesąmo
ningai jie tuo budu patarnavo po karo tas principas tapo dau-

prisišliejęs prie

jo byla rodo, kad 
Lietuvoje ne tik

komu-

komu- 
ne re

“Kiti. 
Lietuvos 
mą visai

vienok, pripažįsta 
valstybės a tsi radi
ne tam principui, 

bet: 1) lietuvių tautinės są
monės subrendimui per'40 
metu, aprašytam D-ro Alsei
kom knygreloje. iž) runų impe- 

rijos subįrejimui ir įsigalėji
mui komunistų partijos Mask
voje, kuri paguldė rusų mil
žiną ilgiems metams ant nu
garos, 3) sunykimui kaize
rio galybės ir jo ‘drang nach 
Osten’ politikos, I) Lietuvių 
pasišventimui, karingumui ir 
pasiryžimui.”
šitos “kitų’’ nuomonės pa

rėmimui Brooklyno laikraštis 
nurodo, kad iš buvusiųjų po 
Rusijos valdžia tautų, tik lie
tuviai, estai, latviai, lenkai ir 
suomiai gavo nepriklausomybę, 
n Ukraina, Gruzija ir kilos Kau
kazo ir Sibiro tautos — ne.

'lai neišlaikąs kritikos argu
mentas. Nereikia įsivaizduoti, 
kad tautų apsisprendimo prin
cipas veikia kokiu tai automa
tišku budu. Nežiūrint to, kad 
jisai šiandie yra pripažintas vi- 
,am pasaulyje, kaipo pamatinis 
dėsnys tautų santykiams tvar
kyti, bet jo priešai dar anaip
tol nėra išnykę. Už jį, vadina
si, reikia kovoti (taip, kaip ir 
už kiekvieną gerą daiktą), kad 
jisai butų j vykintas gyvenime. 
Ten, kur priešingos tam prin
cipui jėgos yra didesnės, negu 
jėgos, kurios jį remia, jo įvy- 
kinimas tampa sulaikytas. To
lei nėra nieko nuostabaus ta
me, kad iki šiol dar ne visos 
tautos įgijo nepriklausomybę.

“Vienybe”, kuri mėgsta daž
nai pasigirti savo “demokratin
imu” (kas jai tečiaus netruk
do pritarti fašistams bei smur
tininkams), dar iki šiol, matyt, 
nesupranta, kad tautų apsi
sprendimas yra demokratijos 
judėjimo vaisius. Valstybes vi
duje demokratija reikalauja 
laisves ir teisių kiekvienam pi- 
iečiui. O kas yra žmogaus lais
vė? Tai yra galimybė spręsti 
tavo likimą. Kas yra demokra
tė valstybės tvarka? Tai yra 
tokia tvarka, kurioje patys žmo
nės sprendžia likimą savo kraš
to.

Aiškus dalykas, kad iš šitų 
demokratijos siekimų logiškai 
išplaukia ir tautų' apsisprendi
mo principas. Nes žmonės tik
tai tuomet gali laisvai tvarkyti 
savo krašto reikalus, kuomet 
jų krašto nėra pavergusi kuri 
nors išorinė jėga, kitaip sakant, 
kuomet jų kraštas yra nepri
klausomas.

Tautų apsisprendimo princi
pą iškėlė pirmiausiu
žmones, kuomet jie ėmė orga
nizuotis ir kovoti už savo po
litines ir kultūrines teises. Pa
tys pirmutiniai to principo skel
bėjai buvo socialistai, t. y. dar
bininkų partijos (nors Visokie 
‘patriotiški” ignorantai pasa
koja, kad socialistai nepripažįs
tą tautos). Socialistai tą princi
pą skelbė per pusę šimto metų, 
pirma negu jį priėmė buržua
zinės demokratijos vadai, Wil- 
sonas ir kiti. To principo lai
mėjimas tame ir pasireiškia, 
kad šiandie jam lenkiasi net ir 
kapitalistinės valdžios, net ir 
imiicrialistai.

Karo metu pačios kapitalisti
nės valdžios ėmė jį skelbti, no
rėdamos pakreipti savo pusėn 
demokratinius visuomenės sluok 
snius ir mažasias tautas. 'Lodei

gelyje vietų įvykintas: turėjo 
gi valdžios bent dalinai išpil
dyti savo pa žadėjimu s.

’l eko su tuo principu skaity
tis net ir Rusijos diktatoriams, 
kurie demokratijos nepripažįs
ta. Nepriklausomą Gruzijos res
publiką, Armėniją ir Azerbeld- 
žaną jie, beje, sutrempė, bet 
visgi jie nedrįso visiškai panai
kinti tas valstybėles. Taip pat 
ir Ukrainą ir įvairias Sibiro tau
teles bolševikai valdo ne kaipo 
“nedalinamos” Rusijos terito
rijos dalis, bet kaipo tautines 
neva autonomines “respubli
kas”. Kai bolševizmas susmuks, 
tai tos tautos veikiausia igis 
tikrą autonomiją, o kai kurios 
gal ir nepriklausomybę.

“Vienybe” mano, kad Lietu
vos valstybe nebūtų atsiradusi, 
jeigu lietuviai nebūtų įgiję tau
tinės sąmonės ir su pasišventi
mu kovoję prieš savo priešus. 
Tai yru ru iiŽHi'ieijainti. tiesa. 

Bet neturėjimas tautinės synuh 
nūs ir noro gintis nuo priešu 
reikštų juk, kad lietuviai nėra 
tauta. Aiškus dalykas, kad, jei
gu lietuviai nebūtų susiforma
vę, kaipo tauta, tai ir tautinio 
apsisprendimo principas nebūtų 
galėjęs būt jiems pritaikytas! 
Taigi tas faktas, kad prieš 
įgysiant nepriklausomybę Lie
tuva jau buvo prisirengus pa
tapti nepriklausoma tauta, 
anaiptol neprieštarauja “Nau
jienų” pasakymui, jogvi savo 
nepriklausomybę Lietuva gavo 
ačiū tautų apsisprendimo prin
cipo pergalei, bet priešingai — 
tą pasakymą tik patvirtina. 
Jautų apsisprendimo principas 
galėjo, žinoma, ^atnešti naudą 
tiktai tautoms, t. y. tokioms- 
žmonių grupėms, kurios buvo 
jrodžiusios, kad jos turi tam 
tikrus tautinius reikalus ir yra 
pasiryžusius už juos kovoti; to
dėl ir lietuviai pasinaudojo juo 
tiktai dėl to, kad jie buvo su
pratę save esant tauta ir ir pa
saulį tame įtikinę.

Reikia pastebėt “Vienybei’’, 
kad ir pats tautines sąmonės 
atgimimas pas lietuvius nuo pat 
pradžios rėmėsi ta idėja, kuri 
guli tautų 'apsisprendimo prin
cipo pagrinde, štai, ką yra pa
reiškęs savo* garsioje “priekal- 
boje”, tilpusioje pirmam “Auš
ros” numeryje, nabašninkas 
Dr. Jonas Basanavičius:

“Juk ir mes esame tokie 
pat žmones, kaip ir musų kai
mynai, ir norime visomis tei
sybėmis, prigulinčiomis visai 
žmogystei, lygiai su musų 
kaimynais naudoti.”
Čia pasakyta, kad lietuviai 

yra tokia pat tauta, kaip ir ki
tos tautos, ir kad ji pr 
naudotis lygiomis su jomis 
šėmi s!

tei-

lie-

darbo

šita mintim vadovavosi 
tuvių “tautinio atgimimo 
vas” ir visi sekantys lietuvių 
tautos žadintojai ir kovotojai 
už jos laisvę. Na, o logiška iš
vada iš tos minties juk yra ta, 
kad lietuviai turi teisę rūpintis 
savo likimu taip, kaip ir visos 
kitos tautos. Politikos kalbon 
tatai išvertus-, gauname nepri
klausomos Lietuvos obalsį.

Todėl yra visai juokinga, 
kuomet Brooklyno tautininkų 
laikraštis mėgina užginčyti tai, 
kad Lietuvos nepriklausomybė 
remiasi tuo principu, kuris pri
pažįsta tautoms apsisprendimo 
teisę. Lietuvos nepriklausomy
bė, kaip mes čia parodėme, re
miasi tuo principu ne tiktai dėl 
to, kad jam nusilcnkdamos ki
tos valstybės pripažino Lietuvą, 
bet ir dėl to, kad su juo yra 
neatskiriamai sujungta išsivys
čiusioj i per keletą paskutinių 
dešimtmečių lietuvių tautinė 
sąmonė.

5 Apie Įvairius Dalykus

Kova su vabzdžiais
Vabzdžiai atsirado ankščiau, 

negu žmonės. — Kiek vabz
džiai padaro nuostolių? — 
Maisto klausimas. — Seniau 
žmonės maldomis kovojo prieš 
vabzdžius. — Entomologijos 
biuras,
mokslininkai .veda kovą 
vabzdžiais 
gos.

Priemonės, kuriomis 
su

Vabzdžiai ir

Nors žmonės kovoja su vabz- 
iais, bet jie kovoja nepakan-

Tokią nuomonę
. O. Ho-
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rimtai susirūpinti. Entomologi
jos biurui, kuris yra agrikultū
ros departamento žinyboj, tapo 
paskirta $2,600,000 metams.

lai yra milžiniška suma pi
nigų. Bet nereikia užmiršti ir 
to fakto, jog kovai su vabz
džiais dabar išleidžiama 
$300,000,000 metams. Nėra 
žiausios abejones, jog tai 
vai bus išleidžiama daug
žiau pinigų, kuomet bus išrasti 
geresni budai vabzdžiams nai
kinti. Pavyzdžiui, 1923 m. 
\merikos žmones išleido $.‘M),- 

000,000 sietams, kad apsaugoti 
savo namus nuo uodų. Daugc- 

Valstiju Ento-sietai nebūtų bu-
■ Iz <11 i ii i i/iimi Imv/’

apie 
ma- 
ko- 

ma-

lygas, kad blėdingiej vabzdžiai 
lega’ėtų sparčiai veistis. Ty
rinėjimai parodė, jog kai ku
rios vabzdžių r j lengva su
naikinti pakeičiant žemės dirbi
mo metodus. Entomologai nuo
dugniai studijuoja vabzdžių gy
venimą ir papročius, nes tai 
palengvina vesti kovą su jais. 
Sakysime, buvo pradėjusi ne
paprastai siausti viena vabzdžių 

korinis, 
kad tų 
išlieka

kainai griežtai, 
nesenai pareiškė Dr. L 
ward, Jungtinių 1 
mologijos Biuro vedėjas, Ame- 
rilcos mokslininkių «vi vnžiavimc-.

Juo tolyn, tuo vabzdžiai suda

ro didesnį pavojų žmogaus ger
būviui. Reikia atsiminti, kad 
vabzdžiai atsirado daug anks
čiau, negu žmonės. To fakto 
akivaizdoj yra visai natūralūs da
lykas, kad jie šiandien yra gal 
geriausiai prie įvairių aplinky
bių prisitaikę gyvūnai žemėj. 
Žmonės iki šiol nekreipė į tai 
jokio dėmesio. Jie faktinai su
kūrė tokias aplinkybes, kurios 
yra labai patogios vabzdžiams, 
štai kodėl šiandien vabzdžiai 
sudaro žmonėms gal didesnį 
pavojų, negu kada nors praei
tyj. Agrikultūros departamen
tas apskaičiuoja, kad kas me
tai Amerikos žmonėms vabz
džiai nuostolių padaro už 
«2,(MM),000,000. Vadinasi,' jiė
sunaikina 1,(MM),000 žmonių 
darbą.

Pastaruoju laiku 
kai ėmė. pranašauti, 
poj ateityj žmonėms 
to pritrukti. Nesenai 
Hali pareiškė, jog reikia rimtai 
susirūpinti žemdirbystės klausi
mu. Esą jeigu žmonių prieaug
lis eis tokiu jau spartumu, 
kaip iki šiol, tai nepraeis ir 
šimto melų, kaip nebebus pa
kankamai maisto visiems žmo
nėms pramaitinti. Reikia su
rasti, sako Hali, naujų maisto 
šaltinių arba sumažinti gimdy
mų skaičių, t. y. praktikuoti

vę reikalingi, jeigu butų buvę 
l>asirupintu pavartoti atatinka
mos priemones sunaikinimui tų 

aplinkybių, kurios yra palan
kios uodams veistis.

i
Ne tik federalinė valdžia yra 

susirupinusi vabzdžių proble
ma, bet taipgi ir valstijos. Kiek
viena valstija samdo po kelis 
entomologus (entomologija yra 
mokslas apie vabzdžius). Kali
fornijos valstijoj kiekviename 
paviete randasi entomologas. 
Be to, yra dar nemažai fabrikų? 
kur gaminama chemikalai bei 
mechaniški prietaisai vabz
džiams naikinti. Tie fabrikai 
paprastai irgi laiko entomolo
gus. Tuo budu dirba pusėtinai 
didelis skaičius specialistų, ku
rių vyriausias tikslas yra su
rasti tinkamiausius budus sėk
mingam kovos vedimui su vabz
džiais.

mokslinin- 
kad trum- 
gali mais- 
Sir Daniel

Yra tačiau dar ir kita išeL 
lis, sako Dr. Howard. Reikia 
sustabdyti bereikalingą aikvoji- 
mą, šiandien vien tik Ameri
koj 1,000,000 darbininkų pa
gamina $2,000,000,000 
maisto, 
džiai.

vertės 
kurį sunaikina vabz- 
iekvienas juk sutiks, 

jog tai yra pasibaisėtinas turto 
aikvojinias.

Žmonė.j iš prigimties yra gan 
nerangus, neveiklus. Jie tol 
nieko nedaro, kol reikalas ne
priverčia juos. Jau praėjo tie 
laikai, kuomet žmones tikėjo, 
jog Dievas apleidžia jų laukus 
Medingais vabzdžius, bausda
mas juos už įvairius nusidėji
mus. Vienok dar visai nesenai; 
net Amerikos žmonės maldomis 
ir pasiukais kovojo prieš Vabz
džius. Kai taip vadinami Ko- Į 
lorados vabzdžiai ėmė siausti 
kai kuriose vakarinėse valstijo
se, tai Missouri valstijos guber
natorius paskyrė vieną dieną 
maldoms. Tai įvyko prieš pen
kias dešimts metų.’

šiandien maldomis prieš vabz- į 
džių antplūdį gal bekovoja tik 
laukiniai žmonės. Kiekviena ei- 
vilizuota valstybė samdo spe
cialistus, kurie moksliškomis 
priemonėmis bando sunaikinti 
tuos' mažyčius žmonių priešus, j 
Toj srityj ypač daug tapo nu-' 
veikta Amerikoj. Tiesą pasa
kius, tai daryli privertė aplin
kybės. Vakarinių valstijų pio
nieriai turėjo sunkiai kovoti 
ne tik su sausromis, ale ir su 
vabzdžiais. Ką sausros nesu
naikindavo, tą pribaigdavo vabz
džiai. Laikui bėgant iš kitų

visokių blėdingų vabzdžių, ku
rie padarydavo farmeriams mil
žiniškus nuostolius.

Vabzdžiai ėmė tiek
jog kongresas buvo priverstas

siausti,

Kadangi farmeriams metai iš 
metų reikalinga vesti nepaliau
jamą kovą * su įvairios rųšies 
vabzdžius, tai, pirmon galvon, 
entomologai rekomenduoja tin
kamiausius budus tų vabzdžių 
naikinimui. Ryšyj su tuo išsi
vystė gan stambi pramonė, ku
ri gamina kaip chemikalus, taip 
ir mechaniškus prietaisus vabz
džiais naikinti.

Vienok entomologams kur kas 
labiau rupi sukurti tokias są-

rųšis, kuri naikina 
Mokslininkai patyrė, 
vabzdžių kiaušinėliai 
per žiemą kornų stiebuose. Iš
to išvada pati savaime išplau
kia: norint sėkmingai su tos rų- 
šies vabzdžiais kovoti, reikia 
naikinti kornų stiebus. I'atai 
dabar ir daroma. Prof. Reed 
išrado tam tikrą mašiną, kuri 
taip nuplauna kornus, jog be
teka tik šaknys, šiais metais 
farmeriai galės tuo išradimu 
)asinaudoti. O už kelių metų, 
•oiliia. munyfci, kot-ims naikinan
tieji vabzdžiai bus visiškai ne- 

pa vėjingi.
Bet vabzdžiai ne tik naikina 

maistą, ale yra |)avojingi ir 
sveikatai. Tiesioginiu ar netie
sioginiu budu jie pagimdo apie 
60 ligų. Kai kurios tų ligų yra 
gan pavojingos. Neretai pasi
taiko, jog nei iš šio nei iš to 
ir nepavojingieji vabzdžiai iš
virsta pavojingais. Kodėl taip 
įvyksta,—tikrai dar negalima 
pasakyti. Beikia žinoti, jog į- 
vairios rųšies vabzdžių priskai- 
!:on:a iki penkių milionų. O tuo 

| tarpu mokslininkai tėra tik su
sipažinę su 600,01X1 rųšių. Iš 
to aišku, jog mokslininkams 
reikės dar daug darbo padėti, 
kol bus pašalintas pavojus, ku
rį sudaro vabzdžiai kiek žmo
nių turtui, liek ir jų sveikatai.

—K. A.
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Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tek Boulevard 6913

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

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

%Res. 3201 So. Wallace Street

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

'vakare.
Ofiso Telefonas PuIIman 1193 

Narnų Telefonas Chesterfield 0578

Phone Canal 6222
DR. S. BIEZIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos t 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III

A. L. Davidonis, M. D. 
4910 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 510^7 

ikt II vai. ryte; 
vakare

9
6 vaiiki 8Valanda,

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojai ir Chirurgas 

M. ŽILVITIS 
Dantistu

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Hemlock 2616

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos 1 nuo J »•

I nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7821). Res., 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Prospecl 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 19 iki 12 d.

Offics Boulevard 7042

. Dr. C. Z. V eželis.
LIETUVIS DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekoi 

CHICAGO, ILL.

Kės. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Proapect 6669 
Ofiso Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted 8t. 
Cbicago, III.
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NAUJAS RADIO SU KATRUO GAUSI BALSĄ 
1$ VISUR

Įvairenybės

Six tubes Control

Chefreno, 
prieš inusų 
iš apnešto 

gyvūnas su

JŪS.F. SUDRIK

Garsinkites NAUJIENOSE”

6 Tūbą Su Vienu Kontrolių

Už $49.50
Geriausis Radio setas kokis tiktai yra pasaulyje;

Krautuvė Radios, Pianu ir Rakandu
Atdara vakarais

3417-21 So. Halsted St. Chicago, Illinois
Tel. Boulevard 4705

Becks Dept. Store 
3323-25 So. Halsted St., netoli 33rd PI.

NEUŽMIRŠKIlt KETVERGŪ

Dideli Bargenai 
DEL JŪSŲ

Moterų Marškiniai ir 
Kelnaites

Geriausios rųšies moterų apa
tiniai baltiniai, parduodami po 
$1.25, dabar išparda- £Qp 
vinrnii tiktai už WWV

Moterų šilkinės 
Pančiakos

Daugelio spalvų labai gerų 

pančiakų, parduodamos po 59c., 
dabar išpardavimui 9Rp
tik po fcUU

Vaikų Bliuskos
Percale bliuskos dėl vaikų iki 
14 metų, parduodamos po 59c., 
dabar išpardavimui
tiktai po . WVV

ŽIŪRĖKIT!
Į musų langą, 

SUSTOK! F J Vrf

Dress Gingham
Nublunkamų spalvų matenolo, 
naujausių pate m ų, parduoda
mos po 22c., dabar 4 A P
išpardavimui tik po ■

Dress Percale
Geriausios rųšies parduodamas 
po 22%c. matui, dabar 4 
pardavimui tik po ■

Extra Spccial
36 colių importuotų priegalvių 
įpilu, parduodami po 69c. mas
tui, dabar išparda- QQp
vimui tik po wvV

Turkiški Rankšluosčiai
Puikios rųšies lankšluoščihi bal
tinami, parduodami po 29c., da
bar pardavimui 4 £«»
tiktai po 1 wU

Ančvalkiai
Pilnos mieros baltinami anč
valkiai, parduodami po 25c., 
dabar pardavimui 4 6^’C 
tik po

Vaikų Siutai
Geriausias pirkinys Chicagoj, 
kautas, veste, ilgos ir trumpos 
kelnės parduodama po $12.50, 
mieros nuo 7 iki 15, CO £>0 
pardavimui po

Buferiams Lininis 
Audeklas

Storas lininis audeklas kurį 
kiekviena moteris mėgsta, par-
duodama im» 25#., dabar Par
davimui mastas 4
tiktai po ■ ™V

Vaikų Kelnaitės
Specialiai šiame išpardavime, 
geros kelnaites dėl vaikų, visų 
inierų, parduodama po $1.39, 
dabar pardavi-
mui tiktai po Owv

Žymus sfinksas, pats didysai, 
padarytas faraono 
3 tuksiančiai metų 
erų paliuosuotas 
smėlio. Dieviškas
liūto liemeniu ir faraono veidu 
dabar iškyla tyruose ant savo 
gigantiško pjedestalo* Jo pa- 
liuosavimui darbai, vadovauja
mi prancūzų egiptologo Bases, 
ėjo pinigais, surinktais keletu 
metų atgl skaitytojais “Journal 
dės debales”.

Ncpirmas kartas išrausia 
sfinksų iš Sacharos smėlio. Iki 
karaliavo Meni t ise faraonai, 
darbai buvo pastoviai atlieka
mi ir sfinksas galėjo žiūrėti už
tekančių saulę. Kai Egipto sos
tinė tapo Tivai, nuolat tyrų 
smėlis auksine danga gigantiš
ka stovylų apdengdavo. Bet 
per 1500 melų —sako padavi
mai medžiojo liūtus princas 
iš viešpataujančio namo netoli 
piramidų. Užmigo netoli pa
laidoto sfinkso ir sapnavo keis
tų sapnų. Dieviškas sfinksas į- 
sakė princui paliuosuoti iš smė
lio ir pataisyti stovylų. Tyrų 
vėjas pakenkė jos akmens rū
bams. Užtai sfinksas pranaša
vo princui, kad laimingai vieš
pataus Aukštajam ir Žemajam 
Egipte. Pranašystė įvyko. 
Princas tapo faraonu Tutmes- 
vitnų pačių garsiausių valdyto- 
jum Nilo slėnio. Jis užkariavo 
Palestinų ir Libanu. Dėkodamas 
dievui Tutinęs pastalė tarp jo 
kojų paminklų, didelę lentų, ant 
kurios ieroglifais užrašė sapnų. 
Ji taip pat atidenlga. Po 18 fa
raonų dinastijos Ptolomiejus ir 
Cezaris paliuosavo iš smėlio 
stovylų, kuri juos intrigavo. 
Tyra sunaikino užkariautojų 
darbų. Tyrų vejas išnaujo vy
ravo ir dar nesenai sfinksų 
užpylė iki kaklo.

700—goo darbininkų, dau
giausia vaikai-arabai, atkasė 
smėlį ir nunešė pintiniuose 
krepšiuose ant galvų. Bet jie 
dirbo taip greit, linksmai ir 
triukšmingai, jog sfinksas išsi- 
liuosavo trumpu laiku. Stebėti
ną vaizdų darė ši suetinė, dai
nuojanti vaikų grupė prie ne
pajudinamo giganto liemens, 
kurį jie savo mažomis rankomis 
nuolat sutartinai traukė švie
son. Kai kurie iš jų tebenešio
ju galvos parodų toki, koks 
Chefreno. Stovyla, padaryta iš 
neliesto akmens, milžiniška. Tik 
galva kiek maža. . Dailininkui 
stigo granito. Deganti Egipto 
saulė išdegino viršutinę galvos 
dalį ir atidarė kaušų. Jis tuš-

. 1

Bauvaris (1126 m.), Rimgelberg 
(155#). Visi šie veikalai savo' 
mokslo verte bei dalyko perpra- 
timu su šių dienų tos rųšies vei 
kalais lygintis negali. Tai buvo 
vien paprastas mokslo medžia
gos rinkimas — tikslios mokslo 
sistematizacijos čia nėra. Pir
moji vokiečių enciklopedija pa
sirodė 1755 m. Berlyne, kurių 
parašė Suza. Vėliau 1792 m. 
išėjo Sschenhurgo enciklopedi
ja, 1810 m. Schmilo, 1812 
Schallerlo. Visos šios enciklope- 
dijo staip turinio ažvilgiu, taip i 
medžiagos sistematizavimu pa
našios musų laikų enciklopedi
joms.

TEN IR Ifi
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musu trijų šriubų laivų 
NEVY YORK - HAMBIRG 

DEUTSC HLANI) 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir populiai iški vieno kabm 

laivai, 
Cleveland, VVentphalia, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street
Chicago, Iii.

Tel. Boulevard 3669

Apart musų kasdieninio gyvenimo, 
štai dabar yra kitas, aiškus, ma
lonus, rymojimo ir atsilsio “Gy
venimas”. Jieškantys dvasios poil
sio, pasitenkinimo, sielai peno, ga
li jj rasti “Gyvenime”. fsigykit 
“Gyvenimų!”

Prenumęrata metams 
Pusei metų ................
Kopija ........................

DENNIS
BAGIUS

Augštos r ų 
lies siuvėjas. 
Siutai daromi 
in t orderio.

Valome,
Dažome, 

Prosiname
2005

L’analport Av.
Phone

Roosevelt 2061

cias- ir užtvirtinti įleido cemen
to.

Galima susekti kaip tekant 
tūkstančiams metų restauravus 
stovyla. Pirmykštę, išskobtų 
Chefrono laikais, figūrų Tutnie- 
sas apdengė sunkiomis akmens 
plytomis. Prie Ptolomiejaus 
sfinkso kūnas išnaujo buvo iš
grįstas, bet jau nedidelėmis 
keturkampėmis plytomis. Jose 
jau atsispindi Graikijos menas 
ant masyvinės Egipto skulptū
ros.
priešakinių kojų, bet varpiniai 
nagai matosi taip, -<aip jie iš 
karto buvo iŠ akmens išskobti. 
Uodega, kita gulinti ant nuga
ros išliko sveika. Barzda at
krito nuo smakro ir jos šipu
liai gulį tarp priešakinių kojų. 
Tai rodo, jog sfinksas buvo ne 
deivė, ka kaikurie nurodė, vy
rišku dievu, išreiškiantis farao
no vaizdų.

Aigipto enciklopedija

šias plytos išliko ant

Žvėrio šonuose rado pjedes
talus, stovyloms tarnavusius. 
Jie atkrito nuo savo vietų ir 
rastos vienos stovylos dalys— 
galva ir simboliška mitra.

šimtų metrų atstu į tyrus išky
la Chefreno piramida, o dar 
toliau su ja suvienyta požemio 
galerija buvo sfinkso šventykla.

—Tindi Rindi..

Nesenai Aigipte iškastas papi
ruso pluoštas, kuriame išlikusios 
net iš senosios Graikijos laikų 
enciklopedinio žodyno liekanos. 
Mokslininkai sprendžia, kad šis 
žodynas turįs: apie 3000 metų. 
Šitas radinys verčia tikėti, kad 
enciklopedinio žodyno idėja yra 
daug senesnė, Aegu šių laikų pa
tikimi šaltiniai leido apie tai 
spręsti. Šios liekanos esančios 
ištrauka iš didelio veikalo kuria
me smulkiai aprašyta tų laikų 
mokslininkai, technika, menas, 
teisė ir t. t. Be to, čia aprašyta 
tais laikais žinomos pasaulio ša
lys, žmonių rasės, valstybės, kal
nai, salos, upės. Tuos davinius 
turėdami galime prileisti, kad 
šis enciklopedinis žodynas bene 
bus tik pirmatakas vėlesnių tos 
rųšies enciklopedijų. Iki šiol 
manyta, kad didesnės, mokslo bei 
meno santraukos buvusios daug 
vėliau padarytos, būtent tik 
Kristui gimus. Tiesa, atskirų 
mokslo šakų enciklopedijos bu
vo pradėtos ruošti gana, anksti, 
žinoma ,kad pirmą tikslų bandy
mų enciklopedija rašyti padarė 
Izidorius Hispalensis 600-siais 
metais Kristui gimus, vėliau 
Hrahanus Maurus, Vincentas

Maždaug tokiu budu plėtojosi i 
enciklopedijos istorija. Pasku
tinis radinys Aigipte labai stebi
na tuo, kad prieš 3000 metų 
moksle matyt jau turėta tų pa
čių tikslų, kaip ir dabar, o tos 
enciklopedijos moksliška siste- 
matizacija bei dalyko perprati- 
mas esąs net labai panašus mu
sų laikų enciklopedijoms.

new yor- 
/II lK0 IKI KAU* 
L VU NO IR ATGAL

Plūs U. S. Revenue taksai

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

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine. 

General Agcnts
177 N. Michiggn Ate. 

Chicago, UI.

Children Cry for

C1SIORI1
MOTINOS:’— Fletcher’s 
Castoria yra specialiai 
prirengta dėl pagelbos 
nešiojamų kūdikių ir vai
kų visokio amžiaus nuo

Užkietiejimo, Flatulency, Wind Colic ir Diarrhea ir praša
lina karštį, ir regulioja skilvį ir žarnas, pagelbsti suvirškin
ti maistų; suteikia natūralų miegų.

Apsisaugojimui imitacijų, žiūrėkite šio parašo
Absoliučiai Nekenksmingos. — Neturi Opiates. Gydytojai visur re
komenduoja jas.

Dėlei Nervų Suirimo — 
Prasto Miego—Blo-

‘ go Žlebčiojimo
Pagalios štai Yra Pagelba. Tai Yra 
Nuostabu, Kaip Greitai Nuga-Tone 

Veikia. Tūkstančiai Jaučia Pa
lengvinimą j Vos Keletą 

Dienų
Jei Jūsų gydytojas dar nėra užsa

kęs jo dėl Jūsų, eikit pas Jūsų ap- 
tiekorių šiądien ir nusipirkit bonku- 
tę Nuga-Tone. Nuga-Tone sugražina 
gyvumą, ^eiklumą ir pajiegą nusidė
vėjusiems nervams ir muskulams. Bu- 
davoja raudonąją kraują, stiprius, pa
stovius nervus ir stebėtinai padidina 
jų ištvermę. Suteikia gaivinantį mie- t 
gą, gerą apetitą, puikų žlebčiojimą, 
reguliuoja vidurių veikimą, sukelia Į 
entuziazmą ir ambiciją. Jei Jus nešk i 
jaučiat kaip reikiant, tai pąts dėl sa- Į 
vo labo pabandyk jj. Jis jums nieko 
nekainuos jei ir nepagelbėtų. Jis yra 
malonus imti ir Jus tuojau pradėsit ■ 
jaustis nuo jo geriau. Neimkit įkai
to. Imkit jo per keletą dienų ir jei 
Jus nesijausit geriau ir neatrodys 
geriau, nunešk likusią dalį pakinko 
pas aptiekorių ir jis sugrąžins jums 
Jūsų pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone 
įsako visiems aptiekoriams garantuo
ti jį ar sugrąžinti Jūsų pinigus jei 
Jus būtumėt neužganėdintas. Reko
menduojamas, garantuojamas ir par
duodamas per visus aptiekorius.

$2
$1

20|C

U

tiem

Valgių Baksiukai Del 
Im migrantų

Labai malonu bus išgirsti 
žmonėms kurie perka laivakortes at
važiuojantiems savo giminėms arba 
draugams, kad HAMBURG-AMER
ICAN LINIJA dabar specialiai susi
rūpino atvažiuojančiais keleiviais, ku
rie atvažiuoja per New Yorką ir 
Bostoną.

Prie suteikimo žinios telegrafu apie 
atkeliaujančius giminaičius, dar pa
rūpins kiekvienam keleiviui po gra
žų bakselj labai gardžių valgių, kol 
jie lauks traukinių dėl persėdimo. 
Pirkėjai laivakorčių maloniai sutiks 
tą naują ir gerą šios kompanijos pa
tarnavimų.

DR. J. F. KORECKI
Gydytojus, Chirurgas, Akušeris 

1574 Miiw>aukee Av., kamp. Robey 
Ofiso valandos: 10-11, 2-4 ir 7-8

Ofiso Pitone: Humboldt 5853 
lies. Phone: Humboldt 7408

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kadžio 8902

3514-16 Roosevelt Kd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL. m
uauuMa
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Jus Galit Pagelbėt Savo 
Giminėms Atvykti 

Kanadon

Lietuviai Kanadon yra 
Priimami ir Pageidaujami

Daugelis lietuvių norėtų pagelbėti savo giminėms 
Lietuvoje atvykti Kanadon ir ten pradėti naują gyveni
mą, bet nežino kaip pagelbėt; o Lietuvoj randasi tūk
stančiai žmonių, kurie geidžia apsigyventi Kanadoj, bet 
nežino kaip ten nuvykti ir neturi tam lėšų. Tai ameri- 
čiai liuosai gali padėti jiems susikurti sau naują, geres
nį gyvenimą.

Naujienos per savo atstovus Kanadoj, gali patar- I
nauti kiekvienam norinčiam pagelbėt savo giminėms 
augščiaus minėtame reikale. Del platesnių informa
cijų kreipkitės asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street
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KAIP STOVI MUSŲ KONTESTANTAIt

Laipsnis II

Balsų 40000

Dovanoms $1400:

Paige Automobilius

Deimantinis Braceletas

Laipsnis III

Laiko Svarbumas Laipsnis I

Balsų 46200
■» KONTESTANTŲ DOMEI

Balsų 26000

Dovanoms $900:
Radiola
Deimanto Žiedas
Kimball Pianas
Deimantinis Braceletas
Lotas

Laipsnis IV
Balsų 1 IO(M)

Dovanoms $450:
Gulbransen Piano 
Panatrope Radiola 
Deimantinis Žiedas 
Deimantinis žiedas 
3 Šm. Frizą v Setas
Laivakortė, j Lietuvą 

ir atgal
Fordo Automobilius

m.

Laipsnis V
Balsy 6450

Dovanoms $200:
3 šm. Jacųuard Setus 
Bernard up-right Pianų 
Deimantinis Žiedas v. 
Deimantinis Žiedas m. 
Platino Špilka m. 
Platino Špilka v. 
Radio At\vater—Kent

Laipsnis VI
Balsų 5190

Dovanoms .*>150:
7 Šm. v. k. Setas
Radio R. C. A. 2
Braceletas
Deimantinis Žiedas
Platino Špilka

Laipsnis VII
Balsų 3880

Dovanoms $100: 
Deimantinis Žiedas 
Braceletas 
Eonografas 
Platino Špilka v. 
Radio M—6F9 
Elgin Laikrodėlis 
Tudor Komodė.

Laipsnis VIII
Balsų 2580
Dovanoms $60:
Radio Atwater—Kent 
Deimantinė Špilka m. 
Braceletas
Elgin Laikrodėlis
Platino Špilka m.
Deimantinis žiedas m.
Lempa

Laipsnis IX
Balsų 1270

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

Laipsnis X

W
 Balsy 580

Dovanoms $10:

Gintaro Karoliai 
Aukso Žiedas v.

Aukso Žiedas m.
Auksuotas Peiliukas
Gintaro Cuff Links

“Yra laikas pamokslams, yra 
laikas maldoms, vra laikas sma- 
gariavimams, bet tie laikai jau 
paėjo, dabar atėjo laikas šun

im”, šituos žodžius 
kunigas Muhlenburg 

nuo savęs kunigiškus 
kyvaizdoj Woodstock 
susirinkimo ir ansirė-

ką 
pa- 
ta- 

yra musų svar-
dcl kurio mes

pasakęs
numetė
rubus
| liečiu

p lietinę Virginijos armiją 1775 
r etais. I.aiko svarbumas gar- 
s ’jį Virginijos kunigą priver
ta atsisakyti nuo ėjimo kunigo 
pareigų, nes tėvynės garbė to 
reikalavo, o jis kaipo geras tė
vynės sūnūs daugiau įvertino

i.iprato laiko svarbumą.
Laiko svarinimas yra ne vien 

gelbėjimui tėvynės kritiškame

k:asi kiekviename naujai dygli
ame klausime, naujame su- 
anyme, j kurį mes įdedam sa- 
> energiją, savo spėką, savo 
nojimą, kad dirbamą darbą 
vystyti iki tobulam laipsniui.

r

Musų nusitarimas veikti 
nors tokio, iš ko yra nauda 
čiam reikalui, nauda sau ar 
vo kaimynui, 
biuoju reikalu,
privalome dirbti, idant sėkmin
gumas dygtų iš musų dirbamo 
darbo, reikalo svarbumas 
mumis verčia

“Naujienų” 
pats iš savęs 
kiekvienam . 
testantui, kuris nori savo dar
bo našumą išvystyti pilnoj plot
mėj. pasigerėti savo laimėji
mais, savo nuveiktu darbu, pa
rodyti savo valios stiprumą, iš 
kurios dygo daibo sėkmingu
mas. Musų veiklus kontestan
tai moka įkainuoti laiko svar
bumą — veikia tiksliai, kad iš 
dirbamo darbo hutų nauda pa
čiam reikalui, kuriam jie dir
ba. Laiko svarbumas verčia 
juos neleisti laiko dykai, per
tat ryškiai matosi vaisiai iš jų 
darbuotės šiame 
k on tęs te.

reikalo
ta daryti.

kontestas
laikas svarbumo

“Naujienų” kon-

v ra

Dovanoms $1700:
Paige Automobilius
Deimantinis Braceletas
2 lotai

Apie kontestantus
Laikas eina spėriai, sykiu su 

laiku eina ir musų kontestan
tų dirbamas darbas pirmyn. 
Dar 8 savaitės iki kontesto už
baigos, o nemažas skaičius kon
testantų stovi prie vartų stam
biųjų dovanų. Kas savaitę pa
sirodo tai viens, tai kits iš kon
testantų padaręs stambų prog
resą savo darbe, pertat iš kal
no nei viens mgali pasakyti 
kuris iš kontestantų stambesnę 
dovanų laimės, kuris aukštesnį 
laipsnį pasieks. Kai kurie kon
testantai poras savaičių atgal 

laimėto- 
bet šian- 
atsilikę. 
pasiekė 

tuo bu

du senosios žvaigždes prigeso. 
Bet juk galimas daiktas, kad 
tie kontestantai, kurie taip 
Spėriai progresavo dar atgys 
darbę. Taipgi galimas daiktas, 
kad tie kontestantai,
šiandie stovi 1(>-tame ar 9-tame 
lipsnyje, greitu laiku jie sto
vės aukščiau tų, kurie šiandie

Vienos

kurie

rzdėsi, kad tuoj bus 
jai stambiųjų dovanų, 
die matosi^ kad jie 
Nauji kontestantai 
aukštesnius laipsnius,

yra 5-tame laipsnyje, 
dienos pasisekimas hile vienam 
kontestantui gali būti taip 
sėkmingas, kaip ir viso mėne
sio darbas arba ir dar daugiau. 
Iš anksto nėra galima daryti 
jokio (ikro spėjimo — spėjimai 
liekasi tiktai spėjimais.

Benkhune laipsnyje pereitą 
savaitę turėjo gana sėkmingų 
laimėjimų p. G. Lukas — jis 
veik 1200 balsų pašoko auk.š-

Laipsnis X
Balsų 580
Dovanoms $10: 
Gintaro Karoliai 
Aukso Žiedas v. 
Auk so žiedas m.
Auksuotas Peiliukas 
Gintaro Cuff Links

i

GEO. LUCAS
F. .JURĖNAS JOJ] NORKUS

\ i
Turi balsųTuri Balsų Turi balsų

Ai6745
8112

URNEŽIS

m.

m.

WILLIAMS

‘1700 Malden St.

Chicago, III.

1G. VIERBELLA,

120 So. State St.
Westville, III.

Turi balsų
-r- 1081

5118 South
Paulina St.

laipsnyje nuo gana 
p. Vizbaras, bet jis

C803 Cornell Avė.
Chicago, III.

Street
Chicago, III

laipsnyje, sunku 
tylus žmogus, 
mažai ką iš jo 
— tai yra pa
žino tiktai jis

3311 South 
Halsted St. 
Chicago, III.

4508 So. Honore

kuriam iš jų pirma 
i į ketvirtą laktą nu-

Turi balsų
— 5750

F.
LUKOŠEVIČIUS

Chicago, III.

PAUL GRICIUS

2554 Blue

DAUGINISJ.
S. M. ŠLAGERIS

So. 2nd St.18

St.

Turi balsų — 598

Island Avė.
Chicago, III.

Turi Balsų
— 1002

PRANAS 
KLIKNA,

6614 South
Sacramento Avė.

Chicago, III.

K. ČEPUKAS
1445 N. Oakley

Avenue

Turi Balsų
1417

Turi balsų
— 1111

Turi balsų
— 588 •

Turi balsų
— 1640

5001 So. Western Avė.
Chicago, III.

Turi balsų
— 623

Turi balsų
4387

MRS. M.
ZABELSKIENfi

3358 W. 111 St.,
Mt. Greenwood,

III.

MRS. B.
STULPINIENĖ

818 W. 18 St.
Chicago, III.

Turi Balsų

623 ’IlC

1446 So. 50 Ct., 
Cicero, III.

Turi balsų
6630

A, VI S B A RAS

6356 South
Hermitage Avė., 

Chicago, III.

Turi balsų

GRIGAITIS
GIRŠTAUTAS,

7445 Prairie Av., 
Detroit, Mich.

1643 North
Hancock St.
Chicago, UI.

Turi Balsų
— 4880

Turi balsų
3932

III SS VICTORIA

PAUL MILLER,

3210 So. Halsted St., 
Chicago, III.

W. BUTKUS,

568 W. 18 St., 

Chicago, III.

tyn. Taipgi vidutiniai pasivarė 
priekin ir cicerietis F. Luko
ševičius. Westvilietis J. Nor
kus iš šešto laipsnio sėkmingai 
perėjo į penktąjį laipsnį, taip
gi p. F. Jurėnas nesnaudė irgi 

jau penktame laipsnyje. Ku
ris iš šitų keturių greičiau pa
sieks laipsnį ketvirtą, sunku 
pasakyti. Kontestantas Lukas 
balsais stovi biskį arčiau laips
nio ketvirto, palei jį seka Lu
koševičius, Jurėnas ir Norkus. 
Galimas daiktas, kad p. Lukas 
bus pirmutinis, kuris įtūps į 
laipsnį ketvirtą. Kiek girdėti 
Lukoševičius irgi nesnaudžia. 
Nors tyliai, bet sėkmingai dir
ba Jurėnas ir westvilietis Nor
kus. lėlike poros savaičių ma
tysime, 1 
bfts lemta 
tūpti.

šeštame 
senai tupi 
aukščiau nekyla. Ar jis amžinai 
pasiliks šiame

Turi Balsų
3334

Turi balsų — '2652
Turi balsų

— 2580

J. MITCHELI
MRS. SOPHIE M1KUTAITIS,

731 West 18 Street,
907 Jackson St.

Waukegan, III.

Chicago III.

Turi balsų — 1602

VINCAS 
SABALIAU- 

skas

Turi balsų
1598

daug nekalba, 
galima išgauti 
slaptis, kurią

JUOZAS
UKTVERIS

4901 W. 14 St.
Cicero, III.

J. 1ZBICKAS

2345 South 
Leavitt St. 

Chicago, III.

15640 Marshfield

Avenue
Harvey, III.

Turi balsų
827

Charles, III.

Šiame puslapyje visi kontestai surikiuoti sulig 
gautų balsų skaičiaus į atatinkamus laipsnius. Čia 
nesiranda vardų tų kontestantų, kurie savo balsais 
dar nėra pasiekę Laipsnio Dešimto, geriau pasakius, 
dar nėra gavę minimum 580 balsų; tų kontestantų 
vardai čia bus pažymėti tuomet, kada jų gautų balsų 
skaičius atatiks Laipsniui Dešimtam. Kurioje laip- 
nio ryboje kontestantas įtalpintas, reiškia, kad to 
laipsnio dovanas jis jau yra pilnai laimėjęs. Priau
gus kontestanto balsų skaičiui atatinkamai i augš- 
tesnį laipsnį, kontestanto vardas bus įkeliamas į 
augštesnę kategoriją sulyg gautų balsų skaičiaus.

— JULIUS MICKEVIČIUS,
“Naujienų” Kontesto Vedėjas.

pats. Galimas daiktas, kad Vis- 
baras su sykiu pašoks aukštyn, 
taip kaip su sykiu atsidūrė šeš
tame laipsnyje. Ateitis paro
dys. J šeštą laipsnį p. Vislia ras 
susilaukė naujo draugo — K. 
G. Urnežio. Kontestantas Ur- 

progresuoja - jo prog- 
žymės ryškiai matomos 
savaitė. Galimas daiktas, 
p. Urnežis sekamą savai

tę atsidurs laipsnyje penkta
me, nes jis nuo pat pradžios 
kontesto kas savaitę ,padaro po 
vieną laipsnį. Jani dirbamas 
darbas sekasi. Jis .nuolat susi
randa naujų draugų, kurie jam 
duoda reikiamą paramą, nes l/e 
paramos gerų draugų šiais lai
kais gana sunku ką nors di
desnio nuveikti.

jis pri- 
progreso žmonių; 

kad p. Butkus

nezis 
reso
kas

nyje yra kontestantas \Valter 
Butkus. Pas p. Butkų yra daug 
energijos, nemažai • patyrimo 
dirbamame darbe, 
klauso prie 
neabejotina,
progresuos į aukštesnius laips
nius. Jis turi plačią pažintį lie
tuviuose, turi burj gerų drau
gų, kurie reikale duos tinkamą 
paramą jo dirbamam darbui.

Laipsnyje septintame randa
si trys — Vierbella ir detroitie- 
tis G irstau tas iš pareitos sa
vaitės ir naujokas p. J.(Grigai
tis. Pirmieji du laike pe 
savaitės laimėjo po keletą 
tų balsų, o p. 
vienos savaites 
1,400 balsų; jis 
snio sėkmingai 
tąjį. Neabejoju, 
progresuos*. Jis 
savo spėkomis, 
kurie pasitiki 
savo gabumais 
turi burj gerų 
teikia paramą, 
na daug.

Aštuntame laipsnyje turime 
irgi tris kontestantus. Kontes
tantas P. Miller laike pereitos 
savaitės neparodė veikimo žy
mių gal būt ilsėjos, drutino 
savo spėkas ateities darbui. 
Kontestanto Viktorija Williams 
laike praeitos savaitės laimėjo 
keletą šimtų balsų. Nors ji dar 
pasiliko aštuntame laipsnyje, 
bet išrodo, kad greitu laiku 
lėks aukštyn. Galimas daiktas, 
kad su sekama savaite p-lė 
VVilliams atsidurs septintame 
laipsnyje. Naujoku šiame laips-

užaugino
iš aštunto

neitos 
šim- 
laike 
apie

kad Grigaitis 
pilnai pasitiki 

o tokie žmonės, 
savo spėkomis, 
ir prie to dar 
draugų, kurie 

gali laimėti ga-

MRS.
VIKTORIJA

KOLAS, ’

3715 Perish Avė.
Indianą Harbor,

Ind. •

Turi balsų
— 1833

Devintame laipsnyje tiktai 
vienas naujokas — tai cicerie- 
tis J. Uktveris. Jis laike perei
tos savaitės ketvertu šimtų bal
sų pašoko viršun. Neabejotina, 
kad jo laimėjimai seks viens 
palei kitą ir jis šiame laipsny
je neilgai užsiliks. Kiti penki 
šio laipsnio kontestantai: K. 
čepukas, Z. Mikutaitis, J. Mit- 
chell, V. Kolas, P. Vaitekūnas 

neparodo darbuotėje žymių. 
Kai kuriems iš jų verta butų 
kilti aukštyn, verta šiek tiek 
veikti, nes veikimo metas. Dir
va plati visiems, progų pakan
kamai — reikia įdėti darbo, o 
pasekmės bus visiems veikian
tiems.

Dešimtame laipsnyje nesima
to didelių |>ermainų. Kai kurie 
iš jų gavo desėtką kitą balsų, 
kai kurie iš jų greitu laiku kel
sis į aukštešnius laipsnius, še
ši kontestantai naujai pasiekė 
laipsnį 10-tą: M. Zabelskienė iš 
Mt. Greenwood, III., J. Izbickas 
iš Harvey, 111., J. Dauginis iš 
St. Charles, Ilk, J. Tarvidas, 
Miss Agnės Uvick ir Mrs. Iz. 
Sakalauskienė iš Chicagos. Kai 
kurie iš jų yra darbštus žmo
nės, — greitu laiku matysime 
juos aukštesniuose laipsniuose. 
Kiti, kurie tūlam laikui buvo 
apilsę greitu laiku pradės 
vėl darbuotis. Taip, šio dešim
to laipsnio kontestantai didžiu
ma jų greitu laiku atsidurs de
vintame ir kai kurie aukštes
niuose laipsniuose.

Turi balsų
— 1284

M1SS AGNĖS
UVICK

Turi balsų
— 808

2011 South

Halsted St.
Chicago, III.

6928 South
Rockwell St.
Chicago, III.

Turi balsų
— 581

PETER

KALIN,
J. TARVIDAS

5931 South 
Albany Av. 

Chicago, 111.

PETER
VAITEKŪNAS

3222 Auburn
Avenue

Chicago, 111.

MRS. IZABELĖ 
SAKALAU

SKIENĖ
7004 South
Talman Av.
Chicago, III.

Turi balsų
680

Turi balsų
580 v



NAUJIENOS, Cfilcago, TU.

CJI'OAGOS
ŽINIOSMeto smirdančias

bombas

Nežinomi piktadariai išmu
šė langus ir įmetė smirdančias 
bombas į keturias iš septynių 
Spiegei rakandų sankrovų. Tuoj 
pi ie likusių tri jų sankrovų liko 
pastatyta policijos sargyba, 
kad ir ten nebūtų įmestos bom
bos. Spiegei sankrovos yra at
daros ir antradienio vakarais, I 
kas labai nepatinka kitoms ra- 
kndų snkrovoms, tad manoma, 
kad jos smirdančiomis bonibo- ■ 
mis ir atkeršijo tai kompanijai.*

Tarp Ghicagps 
Lietuviu

North Side
SLA jaunuolių kuojais tėvi 

susirinkimas įvyks šį trečiadie 
nį, kovo 9 d., Liuosybės salėje 
šis tėvų susirinkimas yra svar

Mildos Teatras
3140 So. Halsted St.

Kovo 9 ir 10, aeredoj ir ketverge 
Richard Barthelniess

The VVhite Black Sheep 
2 komedijos ir vodevilis; 

labai žingeidžios

Dalyvaus LSS VIII Rajono vakare Kovo 13 d.

SLA. 183 kp. Jaunuolių Orkestras
šis didelis ir geras simfoninis orkestras, kuris gyvuoja jau šeši metai ir kuriuo vado

vauja p. J. L. Grušas, dalyvaus LSS VIII Rajono linksmąjame vakare kovo 13 d., M. Melda- 
žio svetainėj. Jo dalyvavimas bus kartu ir apvaikščiojimas Jaunuolių Orkestro šešių metų 
sukaktuvių. •

bus daugeliu žvilgsnių. Organi
zatoriai jau susitarė su moky
toju, kuris pradės dainų pamo
kas šeštadieniais po pietų.

Kad taip viską ant greitųjų 
musų organizatoriai negalėjo 
Įvykinti, tas tiesa, lx‘t tas dar
bas ir ne lengvas. Daug tei
rautasi ir svarstyta, bet galų 

I gale jau susitvarkyta. Dar tu- 
j rime gražaus laiko savo jau- 

palavinti gražių dai- 
suvesti į bendrą veiki-

į nuoliiis 
nelių ir 
mą.

Todėl
rime susirinkti ir 

' įvairius reikalus, 
Universal Gymnasium turės išleisiu-Į 1)iskj sybrusti, 
ves Serėdos vakare, Kovo 9, 1927., 
Bus didelis treiniravimas, su muzika 
ir šokiais. Stanley Bagdonas rengia i 
t;č vakarą dėl Jono Kodžio ir Aug. | 
Freimont, paskutinį sykį dėl išvažia-1 
vimo j Cleveland. J. Kodis ir Aug. Į 
Freimontas turės parodą Clevelande 
Kovo 13. To<lel paskutinį sykį'treini-j 
rosis visokiais budais. UNIVERSALI 
GYMNASIUM, 814 W. 33rd Street. 
Stanley Bagdonas.

visi jaunuolių tėvai tu- 
apsvarstyti 
nes turime 

kadangi dabar
labai patogus laikas. —Senis.

SLA. motery 208 kp 
darbuotė

nenoriu joms tuščių kompli- kimai, o Federacija su mielu 
mentų teikti, bet kadangi lak- noru pasiųs pas jus savo dūlė
tai visuomet yra nepamaino
mi, tai minptos moterų kuopos 
valdyba jau kad ne kompli
mentų, tai bent pilnai užsitar
nauja nuoširdaus paminėjimo. 
Taigi darbuokitės gerbiamos 
poniutės, o mes jum kuo galė
dami, tuo ir pagelbėsimc.

—D. M.

Federacija Lietuvių 
Kliubų

Įstojimo mokestis kliubams 
prie Federacijos prisidėti tapo 
numažinta nuo $25 iki $15 iki 
liepos mėnesio. Todėl nepralei
skite šios progos — stokite į 
Federaciją Lietuvių Kliubų. Fe
deracijos tikslas
lietuvių centrą Chicagoj pla
čiais tautiniais

yra sutverti

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
npTOMKTRDtr to 

Akiniai $4 ir aagičiaa

Ar
* <tssįt 

lietuves akių specialistas 
Palengvinę akių įtempimą, kuri* 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mn, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegystę ir tobregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma 
žil uaias klaidas. Speciali utyda at
kreipiama 1 mokyklos valkus. Val.i 10 
iki 8 vai. Nediuoj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boul»vnrd 7589

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 

boj nuo 2:33 iki 4:30 po pietų
REZIDENCIJA:

2226 MarshalI Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480

TELEFONAS CANAL 9464

jaunimas pils kailį amerikie
čiams. Kliubiečiai base bolinin- 
kai laukia su nekantrumu atsi
darymo sezono. VVhite Clover 
turi savo kuopą ir jau keli me
tai kaip grajina. Golden Star, 
Amity Club, Whitc Star, Red 
Koše ir Brighton Park rengias 

lir bus gatavi lošti sezonui atsi
darius. Base bąli pasibaigus 

į turėsime basket bąli, foot bąli 
i ir tt. O kurie nemėgstif boles 
lošti, galės mankštytis prie 
punching bag arba ant matra- 
so vienas antrą tampyti. Tarpe 
musų Chicagos jaunimo yra 
geros medžiagos, tik reikia ją 
išjudinti. O čempionų vietoj 
skaityti po vieną, kaip dabar, 
mes turėsime daugiau. Todėl 
lietuvių • jaunime, čia yra jūsų 
proga. Būdamas nariu bile vie
no kliubo galėsite aktyviai da
lyvauti bile sporto skyriuje. 
Nors dar laikas tolimas, bet 
greitai praeis ir bematant ateis 
gegužio 1 d. O ta diena bus 
didelė kliubiečių šventė. Tą die
ną yra rengiama Meldažio 
svet. kliubiečių atletų mėgėjų 
exhibicija. Dalyvaus jame na
riai mėgėjai boksininkai, neti
kai, vogų kilnotojai, gimnastai 
ir tt. Pirmą sykį Chicagoj tur- 
namentas daromas ir kompėti- 
cijoj dalyvaus visi 8 kliubai. O 
prirengimo darbas yra pavestas 
Karoliui Požėlai, lietuvių pu
siau sunkios vogos čempionui 
ristikui. O kas Karolį Požėlą 
nežino ar ne pažįsta? Mes kliu
biečiai galim didžiuotis, kad 
mes turim jį savo narių skai
čiuje. Kliubiečiai su nekantru
mu laukia tos dienos, kada ga- 

__ ___ _____  ______ lės j>arodyti savo vykrumą pub-
pasiskirk vieną iŠ savo apielin- ’ likai ir laimėti kliubų čempio- 
kės kliubą, skaityk savo užduo- nutU- Kuris laimės — pamaty- 
tim tapti jo nariu, ir tuom tap-'sime gegužės 1 d., Meldažio 
si nariu Federacijos Lietuvių svetainėje.
Kliubų. Įsitėmyk gerai vietą ir| Dar syki kreipiamės į Kliu- 
kada yra susirinkimai ] 
laikomi. Vakarinės 
(Evening Star) ■ 
čiadienį kas mėnesį, 7:30 v. v., | kliubų valdybos, organizatoriai, 
8134 Vincennes Avė. So. EnJjusų priederme yra, . kad visi 
glewood, Rytmetinės žvaigždės į ^e» kurie gali būti nariais jūsų 
(įMorning Star) — 
virtadienį, 8 v. v., 
Robey St. Pirmą 
laiko susirinkimus 
kliubai: Aušrinės 
(Golden Star), 158 
Roseland, Amity Club, 4644 S. 
Paulina St., Raudonos Rožes 
(Red Bose), 1500 So. 49th A v..
Cicero, 111. Antrą penktadienį 
laiko susirinkimus: Balto Do
bilo (VVhite Clover), ‘4558 So. 
Marshfield Avė. ir Baltos žvai
gždės (VVhite Star), 22^2 W. 
23 Place. Trečią penktadienį 
susirinkimus laiko Brighton 
Park Club, 3857 So. Kedzie 
Avė. Vienas iš virš minėtų 
kliubų yra jūsų apielinkčj, to
dėl pasistengkite gauti aplika
ciją ir tapti jo nariu, — neati
dėliok ant tolesnio laiko.

Kada imigracija 
visiškai sustojo, 
per matyčiam a, joįj

gatą, kuris paaiškins pilnai tik
slą Federacijos ir jos veikimą, 
šiuo laiku priklauso prie Fede
racijos 8 kliubai — visose da-

Dabar yra gera proga pavie
niams lietuviams pristoti bile 
į vieną kliubą, kurie yra su
tverti, pasilinksminimo ir savi
tarpinės pašelpos pamatais —

kliubu bus, kurie nesate nariais Fede- 
žvaigzdės racijos, ,raginam jus stoti prie 

darbo — veikimo, o— pirmą t re-1 bendro

Tel. Boulevard 4139

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

A. MASALSKIS 
GRABORIUS

3307 Auburn Avė.
chicago, ill.

______ .... I !—✓

J.F.RADZIUS
Pigiau!** Lietvvi* 

Graboriaa Chieagoje
I^aidotuvėso patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų ildirby- 
stltik

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

SKYRIUS:
32S8 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4068
------------------------ —/

S. D. LACHAWICZ

25 METU PATYRIMO ‘ 
l’iitaikirne akinių d<l visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja į daik
tą.

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas. ,

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

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

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augštas 

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

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

DR.W.
YUSZKIEWICZ, 

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

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.
Tel. Brunsvvck 3164

Valandos nuo 9 rvto iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

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

Tek CanaI 1271 
ir 2199

kliubų — pasistengkite pri
traukti juos į eiles savo narių, 
kąQ nė vienas ne butų nekliu- 
bietis. Kvfe'čiain visus prie ben
dro veikimo.
—Federacija Lietuvių Kfiubų.

pirmą ket- 
1652 North 
penktadienį 

sekantys 
žvaigždės 

E. 107 St.,

ir lietuvystės 
pamatais, plėtojimui lietuvių 
kultūros . ir pritaikinimui jos 
prie Amerikos lietuvių gyveni
mo. Federacija siekiusi įsigyti 
nuosavą namą įvairiems Fede
racijos visuomeninio veikimo 
reikalams, — pramogoms, susi
rinkimams, vaidinimui, paskai
toms ir tt. Įsigytasis namas 
bus bendra nuosavybe visų 
priklausančių prie Federacijos 
kliubų. Federacija Lietuvių 
Kliubų nėra jokia partija, —ti
kėjimo ar politinė organizacija 
ir ji nėra paremta pelno pama
tais, tik vien yra organizacija 
platinimui lietuvystės ir kultū
ros tarpe čia gyvenančių lietu
vių.
"jos gali prigulėti

Tiesa, musų lietuviškoje Chi- 
— Icagoje yra gana gražus skai- 

• /'•iiic* i eito i'Mttu i!ėius mooterų, kurios atsižymi 
ar tai visuomenės darbais, ar

* * ■ ■ a Mainiau linam tai dainavimu, ar tai labdariu- NUDAŽO RUBUS NAUJAI uu darbu, bet randasi ir rate- 
lių, kurie karts nuo karto pa
taiko arba moka išnaudoti jam 
tikrą progą, padarydamos ar 

'' tai publikai, ar pavienėm ypa- 
I tom kokį nors netikėtą malonu- 

Kiekviėnas 15 I mą. Tuomi bene daugiausia pa- 
centų pakelis tu-1 sižymi SLA. 208 kuopa. štai 
ri paprastus nu- jos šių metų darbai.
rodymu s, kad j Nesuspėjo 1927 metai už- 
kiekviena mote- gimti, tuojaus sausio 10 d., jos 
ris gali nuspal- Į surengė Masonic Temple ypa- 
vuoti švelnia 
spalva arba nu

dažyti turtingai ir suteikti spal
vas clel linįjei’ie, šilko, ribintj, si- 
jonų, veisčių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

“DIAMOND D AZ Y VES" Artistės Jozevskaitės
z Padėka

Phone Boulevard 7314 
Pristatome j vištas miesto dalia
S. Loveikis, Kvietkininkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabamz 
Vainikams

8316 So. Halsted St„ Chicago

Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo ,1

I D141 vll£)V JJlcUrVlllV i vii

' tingai gražų šokį, kur visi gra
žiai pasilinksmino. Pabaigoje 
sausio jos surengė veltui, be 
jokios įžangos, nepam i rštaniįi 
draugišką vakarėlį. Nespėjo at- 

važiuoti gerb. S. Vitaitis ir 
jį puikiai pavaišino. Pereitą 
ketvirtadienį suruošė puikų

Prie viršminėtos Federaci- 
kiekvienas

Nusipirkit Diamond Dažyvių Lankietų Atlantic hotely priė-
— ne kitokios rųšies — ir pa- mimui naujų narių ir jų pager-
sakykit aptiekoriui ar materio- Limui ir kur turėjo būti garbės 
Jas kurį norit dažyti yra vilno- viešnia dainininkė K.
uis ar šilkinis, lininis arba mai- kaitė. Lietuvos našlaičiams pa
šytas.

Jozevs-

Gerb. pone Redaktoriau:
Prašau neatsisakyti patalpin-
Jusų gerbiamam laikraštyjeti

mano širdingą padėką visiems 
tiems, kurie prisidėjo prie su
rengimo mano koncerto 2, III 
š. m., ypatingai birutiečiams, 
“Naujienoms” ir “Draugui”. 
208-tai SiLA moterų kuopai ta
riu 
nia

gilinusią ačiū už prielanku-

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienom

siuntė suvirs $300. Koncertui 
p-lės K. Jozevskaitės nupirko 
už $30 bilietų, o jos stebėtinai 
puikų dainavimą papuošė di
deliu gurbu gyvų rožių.

Čia visą tai paminėddamas

viy kliubas, kuris sutinka ben

drai darbuotis su jau priklau- 
ciais prie Federacijos kliubais'. 
Kliubai, kurie veikiat pavieniais, 
jūsų pareiga yra prisidėti prie 
bendro darbo, įstojant į Federa
ciją Lietuvių Kliubų. Susirinki
mai Federacijos atsibuna Mel- 
dažio svetainėje, 2243 W. 23 
PI., kas pirmą antradienį jm) 
pirmam kiekvieno mėnesio, 8 
vai. vakare. Kliubai norinti į- 
stoti—prisiųskite savo delega
tus, arba, laišku praneškite Fe
deracijai kada yra jūsų susirin-

iš Lietuvos 
Federacija 

orpraniaacijų 
gyvavimas priklauso nuo jauni- 

mo,, kreipia savo domę į ęrgani- 
Kad pritraii; 

jaunimo, 
skyriai

žavintą jaunimo, 
kus kuodaugiausia 
yra įvedami sporto 
kliubuose ir šiuo laiku prade
dama aktyviškas veikimas vi
sose sporto srityse, kaip tai, 
base bąli, basket balt, boxing, 
ristynės ir tt 
reikalauja. 
Base Bali 
klausančių 
kliubų ir
galėsime gėrėtis

' VN\ GOY4MA ' 
to

XVC OOG 
VVUVCV
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W 
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Su pagarba
Kaęiilija Jozevskaitė.

Ar jus žinote, kad
Siu ii lys, iš kurių yra daromas 

sliklas, yra virinamos kol jos pa
sidaro kaip molasses. Paskui supi
lama j casting arba ant stalo prie 
pat pečiaus, kol jis užšąlą; yra per4 
leidžiamas per sunkius rolių.s su- 
plojanl j reikalaujamų storj. Jš- 
pradžių padaromas 9/16 colių sto
rio, paskiau pališiojamas ir leidžia
mas per smėlio pečių dėl .sukietė
jimo. Paskiau vėl pališiojamas. Ar 
jus žinote, kad tuksiančiai vyrų 
grįžta prie Hehnar cigaretų. Kada 
nors jus irgi grįšite prie llelmarų, 
šiandien turėtų būti tas laikas.

“NAUJIENĮI” KNYGŲ 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

a T a
ELLEN HOFFMAN

Persiskyrė su šiuo pasauliu Kovo 6 dienų, 4 valandų po pietų, 
1027 m., .sulaukusi 50 metų amžiaus, gimusi Lietuvoje, Jurbarko mie
sto, Raseinių apskričio, paliko dideliame nubudime 4 dukteris: Do
micėlę, Petronėlę, Mortą ir Frances ir 3 žentus, Mike Kataras, Justin 
Valutis ir Mike Martinkus. Kūnas pašarvotas, randasi 4402 South 
Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverge, Kovo 10 dienų, 8 vai. ryto iš namų 
j šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčių, W. Pullman, III., kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielų, o iš ten bus nulydėta 
j Šv. Kazimiero kapines. i 1

Visi A. A. Eilėn Hoffman giminūs, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. Nubudę liekame,

Dukterys ir Žentai
Laidotuvėse patarnauja graborius L J. Zolp, Tel. Boulevard 5203.

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose
Šioj knygelėje skaitytojas ras 

visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiuva
mas 25 centus.

, nes jaunimas to 
šiemet sudaroma 

tarpe pri- 
Federacijos 

atsidarius 
kaip musų

prie 
sezonui
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Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chieago, III.
>A'

Garsinkites Naujienose

4
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MiscellaneousBusiness Chances 
Pardavimui Bizniai

Tarp Chicagos
Lietuvių Announcements

Pranešimai
Help Wanted—Malė

parbininkų. .
LIETUVIŲ

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Pareiškimas
p<isPrieš porą savaičių buvo 

mane atėjęs nepažįstamas man 
asmuo kviesti m ine kaipti vie-. 
šame mitinge, kurs esąs rengia-' 
mas protestui prieš smurtą Lie-I 
tuvoje ryšy su fašistinių 
moksli ninku nuvertimu 
demokratinės Lietuves

Asmuo pasisakė, kad

są- 
tiisėtos 

valdžios.

Draugijų Priešfašist inės 
Los.” Paklaustas, kas ta

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

Naujienų Spulkos nariams. — 
Kadangi Naujienų Spulkos metinis 
ra|>orlas turi būt prirengtas 31 d. 
kovo, todėl malonėkite užsimokėti 

!užvilktus mokesčius ir priduoti kny- 
i gulės dėl patikrinimo prieš 25 d. 
'šio mėnesio.

SALESMENŲ

Spul koN Sek r.

Vaikų Draugijos Bijunėlio 
rinkimas seredoj, kovo 9 d 
vai. vak., I.luosybės svet.. 
\Vabansia avė. Visi nariai <l‘i 
UI susirinkime. —Valdyba.

7:30

ietuviu !
Taly-! S'* 

nosinis 
tai.V- Kovo 9

ijšys šiaip pažangiųjų lietuvių 
draugijų. Aš sutikau kalbėti.

Dabar betgi skleidžiami Chi- 
cagoj plakatai, .išleisti tariamos 
‘‘Chicagos Lietuvių 
Priešfašistinės Tarybos”, ku
riais šaukiamas ‘‘masinis mitįn-' 
gas protestui prieš žudymą,1 
kankinimą darbininkų ir parda
vimą Lietuvos Lenkijai 
15 d. Chicagos Lietuvių Audito
rijoj. ir tuose plakatuose be ki
tų komunistų kalbėtojų laiduo
dama ir mano vardas.

Pasirodo, kad “delegatas” ma
ne klaidingai informavo apie 
karakterį grupės, kuri tas pra
kalbas rengia.

Nepritardamas nė 
smurtui, aš griežtai 
Lietuvos fašistinių sąmokslinin
kų padarytą smurto aktą 
nuvertimą teisėtos valdžios. Bet 
aš lygiai nepritariu nė bolševi
kams, komunistams, laikydamas 
juos lygiais demokratijos prie
šais kaip ir fašistus. Mano nuo
mone, komunistai nemaža prisi
liejo, nors netiesioginiu bildu, 
prie įvykinimo fašistinio per-

183 jaunuolių kuopos mė- 
siisirinkimas ivyks seirdi>.|, 
d.. Mark White Sq. svet. 
visi bukite, yra atėję iš 

č^'centro narių liudijimai ir I. t. Pra
džia 8 vai. vakaro. —Organizatorius

Lietuviškos Teatrailvkos Draugys
tės Rūtos Nr. I susirinkimas 

.. bus 9 d. kovo, 8 vai. vakaro.
Dr&ugijų Į nariai privalo būti susirinkime, 

bus rinkimai darbi ninku.
Valdyba.

nes

Jei jus esate pardavinėję sta- 
ką, bonus, apdraudę arba Real 
Estate surasite musų pasiū
lymą labai lengvą. Augštos rū
šies prapestės, i įrengtos ir ne
įrengtos, pagal Illinois (Central 
c cklrinį geležinkelį, važiavimo 
tiktai 28 minutes iš vidurmies- 
rio, 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 skrptiškiausiems 
Žmonėms.

PARDAVIMUI groserne ir 
delikatesen, 3 kambariai gyve
nimui, yra daug stako, barge
nas. Turi būt parduota šių sa
vaitę.

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

2837 W. 39th Street

PILKAI enameliotHs virimui pe
čius su atskiru kepimui pečiuku, be
veik naujus, $70, krautuvėj. Wm. 
Shenoku, 2859 Emerald Avė.

EXTRA Bargenas. Pigiai parda
vimui bučernė ir grosernė, nauji 
fikčeriai ir' stflkas, biznis cash 
$125 į dienų. Parduosim pigiai šių 
savaitę turi būt parduotus. Parda
vimo priežastis — liga šeimynoj.

1833 S). Halsted St.

kovo

jokiam 
smerkiu

Pareiškiu todėl, kad minė
toms “Ch. Liet. D-jų Priešfa-! 
šistinės Tarybos” prakalboms 
mano sutikimas dalyvauti kal
bėtoju buvo išgautas neteisin
gu painformavimu ir įspėju • 
visuomenę, kad jose nedaly vau-1 
siu. —Adv. K. P. Gugis.

Pavasarinei Bargenai
NAUJAS marinis mimas po 6y6 

kambarius, karštu vandeniu apšil
domas 1 fintas, garažas dėl 2 karų 
lotas 37 y 125. Randasi Brighton 
Parke.

NAUJAS mūrinis namas po 5v5 
kambarius, karšiu vandeniu apšil
domas 1 fialas, graži vieta Brighton 
Parke.

I PAGYVENIMU naujas mūrinis 
namas, kampinis, įtaisytas pagal 
vėliausios mados, garažas <lol 3 ka
rų, graži viela Manjuetle Munor. 
661)1 S. R:>ckwell st.

4 i/aGVVENIMV kampinis namas 
po 5 kambarius. įtaisyta . pagal vė
liausios mados, lotas 75x125. Prie 
parkų ir mokyklų, randasi Chicago 
Lawn.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys mėnesinį susirinkimą Lietu
vių Audithrljoj, 3‘‘“ v 
seredoj, kovo 9 d. 
7 vai. vakaro, 
raportas kom.

m., pradžia 
Susirinkimo svarba, 
nuo maskarado bu

liaus. Nariai prašomi skaitlingai at- 
silankvli. —Ig. Žilinskas, rasi.

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

Personai
Asmenų Ieško

PAJ1EŠKAU savo brolio Vincento 
Ramanausko, jau 8 metai kaip išva
žiavo į Argentiną iš Lietuvos ir dau
giau apie jj nieko negirdėti. Jį pa
žįstantį arba jis patsai meldžiu duo
ti žinią man. Sesuo Rozalija Rama
nauskaitė, po vyru Leleikienė, 8123 
Normai Avė., Chicago. III.

PAIEŠKAU Josephine Šiaučiūnas, 
pirmiau gyveno ant Town o f I<ake. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar 
pažjstantiej'i duokit man žinia.

Draugė Marcijona Ivinskienė 
4100 S. Maplewood avė. 

Chicago, III.

ji

savo moteries Agnės 
tėvais Bernatavičiukės, 

Šhenandoah, Pa. Apleido 
vasario 21, 1927, pasiimda- 

savim 7 metų šviesplaukį 
Motina tamsių plaukų, turi 

.. Abudu kalba angliš- 
su juodu kautu, vaikas 
Už teisingų pranešimų 

\Vm Adams, 2136 W. 
Prašom ateiti į “Naujienų” -2 PI., Chicago, III.

ofisą atsiimti laiškus, nes busim 
priversti atiduoti krason.

Laiškai Atėję Naujienų 
Ofisan

Į IEŠKAI
I Adams, p< 
gimus 
mane 
ma su
,vaiką, 
‘žilų plaukų.
I kai. Jinai .< 
<♦« pilku. t

Furnished Rooms

DIDELIS KOMISAS 
CASH BONAI

EKSTBA
IR

LABAI GREITAS PASIEKIMAS
ATEIČIAI DEL GERŲ VYRŲ

GROSERNfi ir delikatesen, ren
kis $45, 3-—I Kambariai pagyveni

mui, lysas 3 metams. Apyvarta žie
mų $409 savaitei, vasarą $709. Pel
ningas biznis. Parsiduoda dėl šei
myniško nesutikimo. Kaina $2200, 
gn'iiua mnlyti nuo 5—<8 vakarais,

751 \V. 31 SI.

2 NAUJI bungalowai, vienas 5 
kambarių, antras šešių, įtaisyti pa
gal vėliausios mados, karštu van
deniu apšildomas, randasi Brighton 
Parko.

2 PAGYVENIMU naujas* marinis 
namas, po I ir I kambarius, lik 
užbaigia būdavot, randasi Brighton

Bridis V.
Beliachas J.
Baltas Chas.
Bartašienė U.
Breskus J.
Breskus .1.

RENDAl ruimas vienai arba dviem 
I merginom, galima ir pati sau maistų 
1 pagaminti. 4440 So. 
| l-mos lubos.

Campbell Avė.,

vienam arbaRENDAl ruimas 
dviem vyram, su valgiu. Gera vieta 
gyvenimui. 4440 So. Campbell Avė., 
2-ros lubos.

Gutauskas J.
Geldvvitz Anthony

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

J uz u Janas 
J asu Ienas 
Kontavtas 
KJavas J. 
IJpčius S.

REIKIA

VYRŲ IR MOTERŲ

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 1 didelė krau
tuvė prie Indiana Avė., netoli 
69 St., 2 flatų, 3 karų garažas, 
garu šildomas, lotas 50x160, tik
ras bargenas< už $20’000. Išmo
kėjimais. Tel. Triangle 6210.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektras reik

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

Phone Victory 7452
PARDAVIMUI 2 flatų namas, 

7 kambariai viršui, 4 kambariai 
apačioj, cementinis skiepas, su 
landrės loviais, ekstra vaisiams 
skiepu kas, vanos, karštu vande
niu šildomas, $6300, įmokėti 
$2300. 2004 Coulter St.

PARDAVIMU! 2 aukščio namas. 
Kaina gana pigi, namus geras. Kreip
kitės tuojaus, 5 vai. vakarais.

3202, So. Lime St.

Pardavimui naujas 2 augštu mū
rinis namas, 4—I kambarių, Brigh
ton Parke, 
mas, 
cash
4650 S. \Vestern avė. Tel. Lafayette 
2321.

karštu vandeniu šildo- 
veikit greit, kaina $10,500, 
$300(1. John J. Lipski & Co.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

Plumbing ir namų šildymo reikmenų. 
2118 So. State St., Chicago, 11).

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

Tel. Cicero 130.

Jus gausit nuo musų tikrą 
koperaciją, nurodymus, skelbi
mus, privatiškus automobilius 
ir patyrusiu^ vedėjus dėl už
baigimo jūsų parduotų savas
čių. Daleiskit su jumis apie tai 
pasikalbėti. Atsilankykit ir pa- 
simalykit su manim, jus džiaug
sitės tai padarę. Atsišaukit tik
tai prieš pietus.

PARDAVIMUI pigiai minkštų gė
rimų užeiga, pusę arba visą, nega
ili dviejų užeigų valdyt, nes kitų 

užeigą gavau apsi vesdamas. Gera 
viela, ’/į bloko nuo Chicagos ru- 
ježiaus; aukso proga geriems žmo
nėms. Tel. Pulhnan 9819, 12318 So. 
Halsted st., Calumet Park, III.

GROSERNfi ir bučernė, įstaiga 16 
metų, daromas geras biznis, parduo
siu pigiai. 1404 W. 63 rd St.

160 N. La Šalie St., Hoom 922

Arba atsišaukite j musų 
riu nuo 5 iki 8 vakaro.

PARDAVIMUI grosernč labai pi
giai, nes apleidžiu miestų.

5626 So. Racine Avė.

3100 W. 26 St., 2 11

REIKIA lietuviu vyrų, gerai at
rodančių atlankyti lietuvių šeimy
nas. Real estate patyrimas pagei
daujamas, bet ne imtinai reikalin
gas. Suteiksime jums pilną kopera- 
eijų, garsinsime jus laikraštyje Nau
jienose kasdien. Tikrai gera proga kiekvienam. Galima 'matyt nuo 
riki 12 vai. ryte.

Matykit Mr. Collins, 
Room 503

* 32 W. VVashington St.

RESTAURANTAS ant pardavimo, 
I labai geroj vietoj, biznis išdirbtas, 
renda pigi. Priežastis pardavimo, tu- 

_  j riu du bizniu.
3000 W. 47th Street

PARDAVIMUI groseris, kendžių, 
cigarų, rūkytos’'mėsos ir .mokyklos 
reikmenų krautuvė. Pigiai. 732 \V.

10

Furmonų ir Darbininkų 
Mašinistų ir Mechanikų

REIKIA dėl specialio darbo 
tiktai tris vakarus į savaitę, va
landos nuo 7:30 iki 9:30 arba 
nuo 8 iki 10 vakaro. Gera mo
kestis tiems, kurie tiks tam 
darbui. Atsiųskit savo vardą ir 
adresą. Naujienos, 1739 So.

Halsted St. Box 885.

Exchange—Mainai
MAINYSIU*^ flatų su storu 

namą, Rosėlande prie biznio gat
vės, į 6 flatų namą apie Vienuo
lyną. BEN WAITCHES. 10756 
iVlichigan Avė., Tel. Pullman 
5950.

IŠSIMAINO mažas namas į auto
mobilių arba lotą, ar kas kų turi
te. Randasi 3621 S. \Vallaee st. Di
delis pargenąs.

Kreipkitės:
301 S. 4th St.

ST. CHARLES, ILL.
Tel. St. Charles 451

l)i-

no visai nauji, 2 pagy- 
4y4 kambarius, graži 

Brighton Parke.
namus parduosiu pi-

2 NAMAI
venimų po 
viela, randasi

Tuos visus .......... ,...... ........
gini ar mainysiu ant namų, biznių 
ar lotų, Jeigu tamsta neišsirinksit 
iš musu gatavų namų, tai mes pa- 
budavosime kokis tik 
tiks.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer

Lafayette 7674

Farins For Sale
Ūkiai Pardavimui

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

It. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room’820

Phone Central 6260

BARGENAI

tamstai pa-

ave.

5800 S. La Šalie St., 2 augštų me
dinis namas, 2 flatai 6—7 kamba
rių, yra vanos, elektra, gas heater 
ir vandens heater’iai.

1100 \V. 5!) St., kampas Aberdeen. 
2 augštų medinis namas, 3 krau
tuvės, 1—8 kambarių fintas, 2 ka
rų garažas, yra elektra, vana.

3425 W. 38 PI, 2 augštų mūrinis 
ir medinis namas, 2—4 kambarių 
flatai, yra lavatories, elektra, 2 ka
rų garažas. H. Epštein, 155 N. 
Clark st., Room 820. Tel. Central 
6260.

PARSIDUODA 2 pag. namas, 2 
po 5 kainb., ipnro, beismentas, ga
ražas cementiniu florų, išcemen- 
luota elė; elektra, maudynės ir kiti 
patogumai; 6 metų senumo; ant 
bizniavus gat., netoli bulvaro ant 
59 ir Loomis. Bargenas. $7,500; 
įmokėti apie $3,000.

REZIDENCIJOS lotas, 30 V125, 
randasi ant 58 ir Kedvale avė. Par
davimui už $1,000.

Taipgi turime porą labai gerų 
bizniavų lotų po $1000, verti daug 
daugiau. Tel Triangle 0600. Klaus
kit Mr. Steneel, 1203 W. 79 St.

REIKALINGAS draiveris prie iš- 
važiojimo juodos duonos ir keksų, tu
ri būti unijistas, algos $50.00 j sa
vaitę, reikalingas cash depozitas. 
Kreipkitės po pietų 3 vai.

S. RUMCHAKAS 
738 W. Slst St..

Tel. Boulevard 9678

REIKIA su laisniu troko draive- 
rio, kuris nori dirbti. Reikia turėti 
paliudymų, šaukit Normai 4621.

IŠSIMAINO 2 flatų naujas muro 
namas, po 5 
duosiu i 
ant dry 
bučernės

5508 So. State St. biznio prapertė, 
80 pėdų nuo bulvaro, gera ateitis, 
3 augštų mūrinis namas, krautuvė ir 
2 fintai po 6 kamb. kaina $16,000, iš
mokėjimais. N. J. Coleman & Co* 
4705 So. State St., Drexel 1800.

ir 5 kambarius; par- 
4,550, arba mainysiu 

goods štoro, restauranlo, 
arba mažesnio namo.

1108 Archer avė.
Lafayette 5107

Real Estate For Sale
NainaLžemė Pardavimui

PARDAVIMUI 5 kambarių namas,1 
su skiepu, dvigubas garažas, su 1 ak
ru žemės, County seat mieste, na
mas gražioj vietoj, yra daug ežerų 
žuvavimui ir vietos medžiojimui ir 
biznį galima daryti su vištų farma.

M. KRUSE
R. 607,iCrandon, Wis.

PARDAVIMUI puiki 40 ak
rų vaisių farma, prie valstijos 
kelio M-11, 7 mylios į pietus 
nuo Ludington. Del nurodymų 
rašykit: Boline Drug Co., Lu
dington, Mich.

PARDAVIMUI pigiai farma, 
arba parendavosiu ar mainysiu 
j bile ką. Duonos, mėsos į valias, 
didelis stakas. Tavo laimė, greit 
atvažiuok. J. A. ŽITKUS, 4342 
So. Fairfield Avė.

Financial
Finansai-Paskolos

MORGIČIAI

Nuošimčiai

2- RI
3- TI MŲRGICIAI 

6%
Paskola suteikiama 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontraKtus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

HOME 
CONSTRUCTOR

Budavoju 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 įvedu 
apšildymą į namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
“Naujienų” adresu:
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Grosemių, Bučer- 
nių, Dehkatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

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

dokit iš tos progos.

INDUŠTRIAL LOAN 
SERVICE 

1726 W. Chicago Avė. 
kampas Hermitage Avė.

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

J. J DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Ave^

Phone Lawndale 0114

2 3 arba 4 karų mūriniai 
garažai pastatomi iš geriausio 
materiolo ir darbo, nebrangiai.

P. BERSIN, 
534 W. 33 St.

Phone Michigan 1015

POPIERA

Latvis J. 
Motikaitis J. 
Miller R. 
Miller Chas 
Mahicn M. 
Poceviče 
Pavvlski 
Rudy A. 
Šitas K. 
Shimkus 
Sivaizdis 
Stočkytė
Šimaitis T. 
Stivens 
Stankus 
Slusz T. 
Ugianski 
Valantis
Viskont J. P. 
Waronensco U. 
Yogai Y. 
Zubavičienė A. 
žolinė Frank '

Ix)uis

Chas.

M.

Carl

M.
A. 2

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

Pilnam arba dalinam laiko 
darbui. Patyrimas nereikalingas. 
Didelis uždarbis dėl ambitingų 
žmonių. Mes jumis išmokinsime.

Atsišaukit nuo 10 ryto iki 
IK) pietų.

2

REIKALINGA patyrusio bučeriaus.
3301 S. Lowe avė. Yanis 1274.

BRIDGEPORTE

Automobiles

N. KUTIUSKI 
134 N. La Šalie Street

Suite 1514

Help Wanted—Malė
Darbininku Keikia

ATYDA sales manageriams. Mes 
garantuojame sales manageriams 
pilną arba dalį laiko darbą. Atsi
suki! ir pasikalbėkit su Mr. Liemens 

SHEKLETON BROS.
Subdividcrs and developers

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

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

REIKIA vedusių ir nevedusių vy
rų. Jei turite užsilikusių $290 cash, 
atsilankyklt ir pasimatykit su ma
nim, o labiausiai jei turite šeimyną. 
Greitai daug industrinių dirbtuvių 
bus atidaryta. Adresuokit

JULIAN
1739 So. Halsted St., Box 886

$10 jmokėti—$10, kitus savaitiniais 
išmokėjimais, 25 vartoti garantuoti 
karai. Visokių išdirbysČių ir modelių. 
Arba j mainus. Visada atdara 3106 
Montrose Avė., Phone Irving 2334.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI labai pigiai rakan
dai, priežastis pardavimo patirsit ant 
vietos. 2-ros lubos užpakalis. Maty
ti galima 6 vai. vak.

4513 So. Hermitage Avė.

Pardavimui nauji moder
niški du gražus namai, tik 
i beliko, pasiskubink, nes ir 
šitie bus parduoti greit. 
3205-7 So. Auburn Avė. 2 
augštų, nauji mūriniai na
mai, 2 po 6 kambarius gy
venimai, karštu vandeniu 
šildomi, aržuoliniai trimin- 
??ai ir grindys ir kiti visi vė
liausios mados įtaisymai. 
Kaina žema.

TURI būti parduotus pinuos kle- 
sos kątik pabaigtas dviejų pagyve
nimų mūrinis namas, po (> kamba
rius, miegami kambariai, tailių 
sienos vanų ruimuose, karštu van
deniu apšildomas, vėliausios mados, 
randasi 7007 So. Artesian avė. Sa
vininkas J. Raden, Columbus 8878.

2 MORGICIAI

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 4 kambarių namas 
su 9 lotais žemes, už $1500. x Prie
žastis pardavimo, nesveikata. Savi
ninkas važiuoja į Arizonos valstijų. 
Del tolesnių informacijų raSykit prie 
savininko.

P. BOREIKA
B. 607, Crandon, Wis.

5% Komišino
5į/> — 6% Nuošimčių
Greitas Patarnavimas

ROYAL FINANCE 
CORPORATION
11 So. La Šalie St., 

Central 2665
BARGENAS

PARDAVIMUI 8 aukštų 5 flatai po 
5 ir 4 kambarius ir Storas. Apielin- 
kė apgyvento visokių tautų, 
išdirbtas senai. Lietuviškas 
agentai neatsišaukite.

2385 S j. Leavitt St.

Laiškų Rašymui
Augštos rųšies popiera — nepapras
tai glotni, grynai balta ir gera rašy
mui. 200 Laiškų ir 100 Konventų, 
skrynelėje. Kaina su prisiuntimu į 
namus tiktai $1.25. Jūsų vardas, pa
vardė ir adresas atspausdinta veltui 
ant kiekvieno konverto ir laiškų. Pri
duodami užsakymus rašykite aiškiai 
vardų, pavardę ir adresų, taip kad bu
tų galima atspausdinti laiškus ir kon- 
vertus sulig jūsų reikalavimų.

Užsakymus siųsdami adresuokite 
šitaip:
The Liberty Stationery Co. 

6745 So. Rockwell Street 
Chicago, III.

Educational
Mokyklos

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

Biznis 
biznis.

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

International Barber College 
• 651—672 W. Madisort St. 

arba 109 S. Wells st.

ATLANKYKI!’ musų naują bar- 
genų departamentą, čia randasi di
delis pasirinkimas fonografų, up- 
right, grojiklių ir grand pianų. Tie 
instrumentai yra paimti į mainus 
ir yra pilnai garantuoti, štai kele
tas tų bargenų; 25 fonografai, $19, 
7 Upright pianai po $25, 8 grojik- 
liai pianai po $100. $5 įmokėjus 
iristatysime į jūsų namus bile ko- 
cį instrumentų pirktą iš Bargenų 
)epartmento. National Plano Stores, 
ne.. 2332 W. Madison st.

GROJIKL1S pianas, pirmos 
klesos stovy j, už $110, 75 vole
liai ir benčiusi, priimsiu $25 cash 
ir po $8 į mėnesį.

6512 So. Halsted St.

MODERNIŠKAS 6 kambariu bun- 
galow, $1000 cash, yra stikliniai 
miegojimui porėtai ir garažas. 6415 
So. Washtcnaw avė.

4352 So. Washtenaw Avė.
MŪRINĖ cottage, $6000, 37 

pėdų lotas, pečium šildoma, ele
ktros šviesa, didelis skiepas, 
tinkamas dėl krautuves.

šaukite Republic 4654

BRIGHTON Parke parsiduoda tri
jų pagyvenimų bizniavus namas Ir 
Storas. 435!) So. Maplewood Avenue, 
Tol. Prospect 4640.

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

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

Visos sąvastys su geromis 
komis.

WIERENGA & OTTENHOFF 
1837 Roosevelt Rd. 

Canal 1294

Ben. Kazanaiukas, Rašt.

2247 W. 23rd Place,
CHICAGO, ILL.

Canal 3968

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

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

jplau-

PARDAVIMUI bizniavi lotai, 
50 pėdų, prie 99 St. netoli Craw-' 
ford Avė. Kaina $1250. Kitas 50 
pėdų, prie 99 St., netoli Califor- 
nia Avė. Kaina $2000. Lengvais 
išmokėjimais. Šaukit

Prospect 9056

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

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

AR JUS NORITE 
didesnj užmokesnj, geresnes darbo 
•ąlygas? Leiskite mums jums pagel
sti, išmokindami jus Auto-Electrlc 

Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
daus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me vatinšti. 
daugiaus. 
FEDERAL

Instrukcijos $16.00 ir

1507
AUTO ENGINEERING 

SCUOC' ■


