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Lietuvos Lenkijos paktas prieš Rusija
Anglija stengias sudaryti 
kordoną prieš bolševizmą

Anglija nebeatsakysianti 
į SSSR tepilk?

Lietuvos valdžios deklaracija 
Seime perskaityta; de

batai kovo 2 d.

Maskva pareiškia, kad grumo ji- 
mais nutraukti santykius Bri
tai nieko nepabaidysią

New York Times korespondentas x Berline, Lincoln 
Eyre, kablegrama vasario 26 savo laikraščiui praneša, 
kad Anglija desperatiškai stengiantis perorganizuoti se
nąjį “cordon sanitaire” sovietų Rusijos vakarų sienoj ir 
kad tuo tikslu ji uoliai tarpininkaujanti taikos pertrak- 
tacijose tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Jei Britų diplomatijai — sako N. Y. Times korespon
dentas — pasiseks padaryti šiokias ar tokias paliaubas 
tarp tų dviejų kraštų ir nustatyti , bent šiam tarpui, Vil
niaus status, tada nebebus didelio vargo sujungti 
abidvi jas prieš sovietiją. Jas pasektų Latvija ir Estija 
šiaurėj, o Rumunija pietuose, ir tada Rusų meškinas, at
sidūręs prieš tą ilgą atstatytų į jį durtuvų eilę, nebe taip 
lengvai galės uždėti savo leteną ant Kinijos.

Taip čia diplomatinės sferos žiuri i pranešimus apie 
tai, kad Lietuva su Lenkija darančios paktą prieš sovietų 
Rusiją, nors ir Varšuva ir Kaunas tuos pranešimus 
nugina.

I^enkų atstovai Berline negina, jie sako, kad panašios 
pertrakcijos gal ir esą vedamos, bet kad čia esąs labai
opus klausimas. -

Apie tai, kad Dancige įvykus konferencija tarp Britų 
ir Lenkų generalinių štabų pasiuntinių ir kad buvus pa
daryta tarp Londono ir Varšuvos slapta inilitarinė su
tartis, Berline, sako N. Y. Times korespondentas, nieko 
tikra nežinoma. Esą betgi didelio pamato manyti, kad 
Britų diplomatai visu stropumu dirba ir Varšuvoj ir 
Kaune, tiesdami pamatus sanitariniam kordonui prieš 
bolševizmą atsteigti.

Lietuvos valdžios deklara 
racija Seime skaityta

Vengrijoj suimta penkios 
dešimtys komunistu

LON DONAS, vas. 28. —. Už
sienio ministeris Chamberlain 
pareiškė atstovų bute, kad Bri
tų vyriausybė nebemananti at- 

| sakyti į sovietų Rusijos atsaky
mą į pastarąją Britų notą, ku
ria ji vėl protestavo prieš sovie
tų propogandą.

Anglijos valdžia buvo pasiun
tus Maskvai notą, protestuoda
ma prieš bolševikišką propagan
da, kuria sovietu valdininkai ve
da prieš Britus, ir įrodymui ci
tuodama sovietų valdžios vadų 
kalbas.

Atsakydama į tai sovietų vai- ( 
džia nurodo, kad Britų ministe- 
riai darę užgaunamų pareiški
mų apie Rusiją. Ji priveda lor-j 
do Birkenher.do žodžius, kurs 
apie sovietu valdžią yra pasa
kęs, jogei tai esanti “plėšikų ir 
razbaininkų gau/a”, taipjau mi- 
nisterio Churchillio pareiškimą, 
kad sovietų vyriausybė e.-anti 
“gauja kosmopolitiškų sąmoksli
ninkų, susiktiopusių iš didžiulių 
Europos ir Amerikos miestų vi
suomenes padugnių”.

Maskva pareiškia, kad savo 
grūmojimais nutraukti preky
bos ir diplomatinius santykius 
su sovietų Rusija, jd rusai ne
pasitaisysią, Anglija nieko ne- 
pabaidysianti. govietų valdžia 
savo politikoj visada siekusia ir 
toliau seksiantis taikos, ji ne- 
auklėjanti jokių agresingų su
manymų prieš kitus kraštus ir 
nuoširdžiai trokštanti turėti ir 
su Anglija draugingus santy
kius.

į'A'

hihI Atlantic UhotoJ

Datų Tahil, sukilėlių vadas, su savo sūnumi. Jis turi keturias 
žmonaę. Šiomis dienomis Filipinų policija jį suėmė.

Meksikos maištininkai Argentina šaltai priėmė
smarkiai sumušti J. V. lakūnus

VOLDEMARAS ŽADA DARYT 
KONKORDATĄ SU ROMOS

Policlja sakosi susekus platų 
bolševikų sąmokslą

J. V. matrosai neleidžia 
gelbėti sužeistyjy

Batalijoj su federaline kaviuo- 
mene 45 užmušti; sugauti, 
maištininkų vadai sušaudyta.-

Good-wiH” aviatorius vadina 
Jungtinių Valstijų imperializ
mo šnipais.

KAUNAS (Elta). [Paštu iš 
Lietuvos Pasiuntinybės VVash- 
ingtone], Vasario mėn. 25 die
ną Ministeris Pirmininkas prof. 
A. VoHemaras skaitė Seime de
klaraciją, kurios tezės šitokios:

Lietuvos užsienių politika ga
li būti lietuviška. Pagrindiniai 
už denių pilitikos dėsniai: ne
priklausomybė. Vilnius ir jokių 
; rtymesnių ryšių su didžiaisiais 
kaimynais. Lietuva turi būti 
neutrali valstybė tarptautinė
mis neutralumo garantijomis. 
Santykiuose su Lenkais pagrin
dinis įeikalavimas — grąžinti 
Lietuvai okupuotą kraštą. Lie
tuva sutinka derėtis su I/tnkijn 
tuo pagrindu, nors derybos bent 
dalinai priartintų Lietuvos sie
kius, bet iniciatyva priklauso 
lenkams. Prieš pačią Lenkiją 
Lietuva neturi neapykantos.

Artimiausioje ateityje suda
roma konkordatas su Vatikanu.

Diskusijos dėl Vyriausybės 
deklaracijos įvyks kovo mėn. 3 
dieną.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, vas. 
28. Policija skelbia, kad ji 
susekus platų bolševikų są
mokslą, išsišakojusį po visus 
svarbiuosius Vengrijos miestus 
ir turinti savo ęentrą Buda
pešte.

Areštuota penkios dešimtys 
asmenų, jų taipe Zaltaną Szan- 
to, komunistų diktatūros laiku 
buvusio karo komisaro Belą 
Szanto brelį. Jis buvęs suimtas 
vienoj pasienio geležinkelio sto
ty, kai jis bandę: slapta pabėg
ti j užsienį.

Srity karo laivas atplaukė 
į Nikaragua

KORINTAS, Nikaragua, vas. 
28. Vakar į Korintu atplau
kė Britų karo laivas Colombo 
su 350 jūreivių. Laivo koinan- 
duotojas kap. Lecky pareiškė, 
kad Britai kooperuosią su Jung
tinių Valstijų laivvno jėgomis 
Nikaraguoj.

Buvęs Portugalijos pre 
zidentas ištremtas

Anglija sutinka tartis 
dėl laivynu mažinimo

Niką raguos liberalai šaukias 
šaulio Raudony Kryžių' 
gal bos.

MIESTAS,

pa- 
pa-

vas.
Zapeda, Nikara- 
valdžios ministe- 
parviškė, kad jis

MEKSIKOS 
28. — Pedro 
guos liberalų 
ris Meksikai,

telegramą Amerikos 
Kryžiaus . pirmi n i n- 
Baston Payne’ui ir 

kraštų Raudonojo

pasiuntęs
Raudonojo 
kųi John 
visų kitų
Kryžiaus draugijoms, atsišauk
damas į jas žmoniškumo dėliai 

daryli ką nors Nikaraguos li-

ti. Ministeris Zapeda sako, kad 
liberalų žmonės, sužeisti prie
šininkų, miršta be maisto ir be 
mediciniškos pagelius, kadangi 
Jungtinių Valstijų matrosai ne
didžia prie jų prieiti ir jiems 
pagalbos suteikti.

PABftGO KALINYS

FORT MADISON, Iowa, 
28. Iš valstijos baudžiamojo 
kalėjimo pabėgo kalinys 
Burris, pasmerktas visam 
žiui už užmušimą vienos 
tcriškės. •

vas

VIGO, Ispanija, vas. 28. — 
Buvęs Portugalijos prezidentas 
Bernardino Machado, dabarti
nes generolo Carmonas valdžios 
išguitas iš savo tėvynės, atvy-

VVASHINGTONAS, vas. 28.
Valstybės departamentas gavo 
iš Britų vyriausybės pranešimą,! SAO

De Pinedo Brazilijoj

kad ji priimanti prezidento 
Coolidge’o pakvietimą tartis dėl 
tolesnio lavynų sumažinimo.

skrido 
do.

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
28.^-Trisdešimt maištininkų ir 
vienuolika federalinės kariuo
menės žmonių buvo užmušta, 
daug maištininkų sužeirta ir pa
imta nelaisvėn kovoj, kuri įvy
ko praeitą šeštadienį netoli nuo 
Dolores Hidalgo, Guanai natos 
valstijoj.

Generolas Cedillo, pranešda
mas apie tai karo departamen
tui, sako dar, kad keletas maiš
tininkų vadų, kurie buvo suim
ti. buvę ant tų pėdų sušaudyti.

Doheny aliejaus išnuo
mojimas panaikintas
WASHINGTONAS, vas. 28.— 

Aukščiausias teismas šiandie pft- 
naikino kontraktus, kuriais bu
vęs vidaus reikalų sekretorius 
Albert B. Fall buvo išnuomojęs 
valdžios aliejaus šaltinius alie
jaus magnatui Edw. L. Doheny. 
Teismas pripažino, kad išnuo
mojimas buvęs padarytas netei
sėtai. Buvo susekta, kad už iš
nuomojimą tų aliejaus rezerva
cijų FaJl gavo iš Doheny 100,- 
000 dolerių kyšio.

BUENOS AIRES, Argentina, 
vas. 20.—Atskridę čia Jungtinių 
Valstijų karo aviatoriai, skraidą 
po visus Latinų Amerikos kraš
tus pareikšti jiems Jungtinių 
Valstijų “good will”, buvo labai 
šaltai priimti: Joks Argentinos 
aeroplanas neišskrido jų pasitik
ti ir palydėti į krašto sostinę. 
Oficialinė priėmimo partija bu
vo mažiausia, kokią diplomatinė 
etikieta leidžia, žmonės išviso 
ignoravo juos ir dagi nėjo i 
portą jų atvykimo pasižiūrėti. 
Argentinos spauda dar prieš tai 
visą laiką nekaip apie juos at
siliepdavo, tuos “good will”, la
kūnus vadindama Jungtinių 
Valstijų imperializmo šnipais ir 
Wall Streeto molocho agentais 
o jų atvykimo dieną laikraščiai 
pareiškė, kad tų imperialistinės 
šiaurės respublikos svečių atsi
lankymas niekam neįdomu.

Du lakūnai žuvo
Praeitą šeštadienį du tų 

“good-will” avitorių, kap. Wool- 
sey ir Įeit. Benton, žuvo, jų aero
planams nukritus žemėn ir eks- 
pliodavus. Abiejų kūnai bus 
pargabenti į Jungtines Valsti
jas palaidot.

Coolidge nepatenkintas 
šen. Borah elgesiu

Betarpiškai vedęs diplomatinę 
korespondenciją su Meksikos 
prezidentu.

VVASHINGTONAS, vas. 28. 
—Prezidentas1 Coolidge labai ne
patenkintas tuo, kad senatorius 
Borah, senato užsienio reikalų 
komisijos pirmininkas, betarpiš
kai kreipėsi į Meksikos prezi
dentą Callesą dėl kai kurių in
formacijų ir taipjau betarpiškai 
gavo iš prez. Calieso atsakymą.

Senatorius Borah, kurs nepri
taria valdžios politikai su Mek
sika ir Nikaragua, praeito sau
sio 22 dieną pasiuntė Meksikos 
prezidentui telegramą, prašydar 
mas suteikti jam, jei galima, 
tikrų faktų, kiek iš viso aliejaus 
kompanijų sutiko priimti nau
jus Meksikos aliejaus įstatymus 
ir kiek ahisakė priimti, o taip
jau vaidus svarbesnių kompani
jų, kurios įstatymų nepriėmė.

Prezidentas Calles telegrama 
sausio 24 dieną atsakė senato
riui Borah, kad 380 kompanijų 
nutiko pildyti Meksikos aliejaus 
įstatymus, ir tik 22 kompanijos 
atsisakė, jų tarpe Standard Oi’ 
of Indiana, Doheny and Bridge 
Mexican Sinclair, Standard At
lantic, Mexičan Crude, Ameri
can Inteniutidnal, Mexican GulJ 
ir Capuchinas and Mexicai 
Crude.

Senatorius Borah elgęsis ašt
riai kritikuojamas ir kai kurtę 
senatoių, kurie sako, kad vesda
ma- betarpiškai diplomatinę ko 
respondenciją su Meksikos pre
zidentu jis uzurpuojęs Jungt 
Valstijų prezidento prerogativat 
ir trukdąs administracijos poli
tiką tiek Mexikai tiek Nika- 
guai.

Kova su kraštutiniais ele
mentais Latvijoj

Komunistai ir fašistai laikomi 
lygios vertės priešvalstybi
niais gaivalais.

ORFIS,
“Abie’s Irish Rose” per
ka filmų kompanijų už 

1 */ž miliono dolerių
Chicagai ir apielinkėi federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja: •

Daugiausdai apsiniaukę, kar
tais gali būt sniego; nedidelė 
temperatūros atmaina; stipi-o- 
kas žiemių rytų vėjas.

Vakar temperatūros buvo tarp 
vas. 29° ir 35* F.

Šiandie saulė teka 6:27, lei-

Rol>. 
am- 
mo-

PAULO, įBrizilija, 
J San Paulo šį rytą at; 
italų aviatorius de Pine- džiasi 5:89 valandą. Mėnuo teka 

t5:20 vai. ryto.

NEW YOBKAS, vas. 28.
Aline Nichols, autorė scenos 
veikalo “Abie’s Irish Bose”, 
kurs turi labai didelio pasiseki
mo ir vietos Republic Teatre 
jau šešti metai be paliovos vai
dinamas-, tą savo veikalą par
davė dabar kratantiems pa
veikslams. Jį nuperka Famous 
Playm Lasky korporacija, ku
ri už jį sumokės autorei bend
rai apie 1,500,000 dolerių.

Australija nori gauti 
$25,000,000

SYDNEY, Australija,-vas. 28.
Premjero Lango pareiškime 

Naujos Pietų Valrjos valdžia 
planuojanti gauti Ne\v Vorkc 
^25,000,000 j paskolos.

4 VAIKAI ŽUVO UGNY
QUEBEC, Kanada, vas. 28. 

Keturi vaikai žuvo ugny, kuri 
praeitą naktį sunaikino neto
li nuo čia gyventojo Vitai Ro\ 
namus.

BYGA, vas. 9 [Lž]. — So
cialistinė Latvijos vyriausyl ė, 
kovodama su priešvalstybiniais 
gaivalais, Hiežicoje suėmė pil. 
Mežulį, kuris anksčiau buvo so
cialdemokratas, lx»t už prasi
žengimus buvo iš partijos pa
šalintas ir pasidarė jos priešu, 
prisišliedamas prie komunisti
niai nusistačiusios grupės.

Pas suimtąjį rasta kompro
mituojančios jį medžiagos ir 
priešvalstybiniais tikslais susi
rašinėjimas. Mcžulis laikomas 
suimtas.

Iš kitos pusės, pasklydus 
gandams apie įsikūrimą slap
tos fašistų partijos Latvijoje, 
spaudai pareikšta iš vidauę rei
kalų ministerijos, kad Latvijos 
valdžia lygiai vertina fašistus, 
kaip ir komunistus, nes jie turi 
tuos pačius priešvalstybinius 
tikslus ir dirba valstybės grio
vimo darbą. Vienų ir kitų Lat
vijos valdžia netoleruosianti ir 
liausianti už pasikėsinimus prieš 
esamą tvarką.

Amerikos ginkluotos 
jėgos Nikaraguoj

MA NAGU A, Nikaragua, vas. 
28. Vakariniame Nikaraguos 
krašte Jungtinių Valstijų gink
luotų jėgų dabar yra 1,800 vy
rų ir dešimt karo aeroplanų, 
šią savaitę transportas llen- 
derson atgabens dar 1.200, taip 
kad viso bus 3.000 ginkluotų 
vyrų.

Sacasos propozicija
Nikaraguos liberalų valdžios 

irezidentas Juan B. Saca.su iš
leido per savo atstovą \Vash- 
ingtone pareiškimą, kad jis 
kiekvieną valandą esąs pasiren
gęs atsisakyti nuo prezidento 
vietos laja sąlyga, kad ir kon
servatorių prezidentus Diaz pa* 
sitruuktų.

Kellogg išvyko atostogų

WASHINGTONAS, vas. 28. 
— Valstybės sekretorius Kellogg 
išvyko į Charlestoną, S. C., 
dviem savaitėm atostogų.

....... —’ • .... ■■-■=-į
PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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 p^togausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iš kitų 
miestų

3. NAUJIENOS dupda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžtyti 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 APTIEK A, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 691 h Street.

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

Saca.su
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NAUJIENOS, Chicago, m

kuris užnnižtNflsusipratimas

Gegužio 21 d., 1927?

United State Lines Laivas Leviathan
Kai Geniušas Per Vandenis Plauks

Tuojaus Kreipkitės Del Informacijų

NAUJIENOS

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

$2.50
Mano Vardas Pavardėyra žiauru$1.50
Adresas

$3.00

193 Grand Street

3514-16 Koonevelt Kd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Iškirpk ir parodyk 
mvo vaiitinlnkuL

pat, tuos pa 
susijaudinęs 

suriko Leon 
niekai]) nega

12th STREET
Tel. Kedzie 80*2

4177-83 Archer Avė 
Lafayette 3171 
M. KEZES, Vedėjas

pakartot... t. , ,, ' .
Bet Pikinas užsispyrė, ir Le 

ontas nusileido.
Ji paprastai,

bučiuodama

savo 
kaip 

jis pra- 
nenuleis- 

tyliai

SERGANTI VAIKAI 
MĖGSTA “CASCARETS” 

DEL SKILVIO

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

kai mylavo 
mane, bučiuodama kalbėdavo: 
•‘mano brangus usJiui 
.10 saldžios luputės”... 
ti”... “kačiuk

1922-32 So. Halsted St.
Canal 6982

J. NAKROŠIS, Vedėjas

Motinos gali ramiai pasilsėti 
suteikusios šias malonias gy
duoles, laxative, kurios kainoja 
tiktai 10 centų bakseliui bile 
aptiekoje.

BU1LDING CONTRACTOR
3311 So. Halsted St., Chicago

Notury Public Yards 6062

Kai Leontų paleido po užsta
tu iš kalėjimo, Pikinas išsyk 
nusprendė pusiaiškint su juo. 
ši mintis Pikinui atėjo j galvų 
tuojau po to, kai Leontas nu
žudė savo žmonų, bet Leontą 
pasodina j kalėjimų, ir juod- 
viejų susitikimas negalėjo jvyk-

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

Nusipirkit už 10c baksiuką.
Daugiausiai vaikų ligų prie

žastyse yra rūgštumai vidurio* 
se, suiręs skilvys, neveikiančios 
kepenys ir užkietiejimas vidu
rių. Jie pagauna slogas'greitai, 
pasidaro neramus, pradeda kar- 
ščiotis, būna apsivėlęs liežuvis, 
nevalgo, nemiega gerai ir jam 
reikia gerai išvalyti vidurius — 
bet nebandykit įduoti jam dide
lę dožų aliejaus į sergančio vai
ko vidurius 
naudinga ir senoviška.

Kiekvienas vaikas maloniai 
paims Cascarets Candy Cathar- 
tic, kurios veikia maloniai — 
itpadaro jokio nemalonumo — 
jos tik išvalo vaiko viduriukus, 
išvalo žarnas, išvalo kepenis ir 
palieka sveikoj padėty.

Pilni nurodymai dėl vaikų ir 
suaugusių ant Naujienų” Kontesto Departmentas

z1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Kad pinigų ir neturi, bile lotų išmokėtų turi
Kas turite*lotą, tai nelaikyk it ilgiau tuščių, ir nemokėkit kitam 

rendos. Bet tuojau kreipkitės pas mus; mes pabudavosime namus to
kius, kokius norėsite, kad tik lota turite išmokėtų.

Duodame Ist ir 2nd Morgiėius, kitaip sakant, parupinam visus 
pinigus reikalingus dėl budavojiino namo. Budavojimo reikalu, grei
tai kreipkitės, rašykit ar ttlcfonuokit pas

y V rekomenduojamas
nuo kosulio, paeinančio 

nuo peršalimų!
/ Mažai imant — malonus 

skonis—greita pagalbai Sau
gus ir patikėtinas! Buk tikras ir prašyk 
ANCHOR Brand (Inkaro Rūšies). 
Kaina 60c. vaistinėse ar stačiai iš

F. AD. RICHTER & CO.
Bėr y & So Sth Sta. Brooldyn, N. Y.

Duokit “Landy Cathartic” nuo 
prastu slogų, rūgštumų vidu- 

riose, užkietiejimo

Įėjo Pikinas. >; t
(ii josios meilužis, kuriam 

i rašė tų laiškų...
Pastaroji naujiena Pikiną 

aip paveikė, kad jis keletą so 
kundų sėdėjo kaip suakmenėjęs, 
’agaliau jo žvilgis įsidegė ir 
•u virpėjo lupos, jis pagriebė 
Lkonto rankų ir nuoširdžiai su-

Pvlykolai! Kaip 
kad nužudei tų

Taip, taip jus žvėris, žvė
ris... luomgi ji buvo kalta jei 
pamilo kitą?.. Prasižengė prieš 
jūsų—savininko teisę, jumyse 
prabilo šeimininko, gyvulio, pa
tino savimeilė...

Peoples Furniture Co.
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

šiuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite 
platų pasirinkimų naujausią madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei- 

numesnę kainų. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.
' Logv'tiis niėnesiniais išmokėjimais. i . *

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

——Ak, ponas 
(erai padarėt, 
bjaurybę!..

Laisvai iš rusų kalbos verte 
—K. Nemunas.

Pikinas
kad Leontui netikė- 

rankas intimus 
žmona, eidama į 
savo miegama-

menkniekis 
mane ir ją

Kų, kų? degė nekantrumu 
Pikinas.

— Ai suprantu... Na, pamilo... 
apgavo... Bet kaip galima vi
siems kalbėti tą 
čius žodžius, -— 
vos neverkdamas 
tas, štai šito aš 
liti suprast... Niekaip...

žmogžudys su nusistebėjimu 
skėstelėjo rankomis, ir po ne
ilgos pauzos pradėjo aiškinti:

—Matote, ten, laiške buvo 
keletu posakių, meilikaujančių 
epitetų, kuriuos ji visada saky
davo man...

- Kokie?
Nekokie, tiesa, dargi gėda

Po mirties savo mylimosios 
Pikinas lindėjo ir kankinosi 
dėl nušautosios savo vyro ran
ka moteriškės ir jautėsi prieš 
ją kaltu. Pikinas .žinojo iš 
laikraščių 
tai pateko j 
laiškas, kurį 
paštą pametė 
jam...

Pikinas su 
save, 
leriške susirašinėjimų 
damas tuumi dokumentus juod- 
vitjų meilės... Jis skaitė būtinu 
kaip nors atkeršyt Leontui už 
jo žvėriškumų, stot prieš jį 
veidu į veidų ir kaip norsrea- 
guot už nužudymų mylimos mo
teriškės...

Kiekvienas jo žvilgsnis, ju
desys, visi meilės prisiminimai, 
gimdė Pikino širdy pyktį ir ne
apykantą ir reikalavo 
Pikinas jautė, 
vanoti Leontui 

Kai pikinas 
ta, pastarasis 
paniurtai, bet 
Leonto veidas 
payylęs, netekęs bruožų ryšku
mo, tarytum jo prasižengimas 
nunešė su savim daug jo gy
venimo metų, padarė jį senyvu...

Tyliu žestu šeimininkas nu
rodė Pikinui kėdę, pats gi at
sistojo prie lango ir įdėbė žvil
gį pro stiklų į erdvų, gyvą ir 
šviesų kiemą...

Auksiniai saulės spinduliai 
plačiomis juostomis veržėsi pro 
langus į kambarį, bet rūsčios 
kambario atmosferos pakeist 
neįstengė.

šeimininkas ir svečias veržė
si pradėt neišvengiamo pasikal
bėjimo. Pikinui buvo sunku, 
bet jis žinojo, kad taip pat sun
ku ir Leontui. Jis rankiojo 
posakius, bet pagaliau netikėtai 
pakilęs pas jį užsispyrimas per
traukė tylą.

Kodėl jus taip padarėte po
nas Mykolai?

Ir Pikinas nusistebėjo 
balso ramumu, Ijeonto gi 
tai susitraukė veidas 
dėjo save valdyti, ir 
damas nuo lango žvilgio, 
atsakė:

Nežinau... Aš buvau 
ne savy... Kaip žvėris,..

Paskutinieji žodžiai 
sujudino Pikiną. Prisiminimas 
apie ją užkart užgudė jį, ap
ėmė liūdesys, pakilo gailestis ir 
jis prabilo veik su grasinimais 
ir ašaromis:

>u ašaromis keikė 
ėdė su mylima ma- 

sudarv- ma- 
vgiku-

Ir tas pas jų 
■šeidavo taip gardžiai... liet pa
sirodo, visiems vienodai...

Leontas nutilo ir su bailiu 
uudinimesi pakėlė akis į sve

čią. Pikinas nubudo ir parau
do. Jam rodės, kad šeiminin
kas juokiasi iš jo, n**B nabašnin- 
kė ištiesų jį mylavo tais pačiais 
žodžiais, kuriuos ką tik pakar
tojo jos vyras. Jam pasidarė 
nepaprastai skiaudu, ir pavydu
mas rėžė jam širdį. Jį apėmė 
pyktis, nes Pikinas laikė tik 
jave teisėtu prie panašios re- 
takcijos ir formos glamonėji
mų, prie kurių jis neapsakomai 
priprato. Kartojimas gi tų 
jačių pažįstamų žodžių ir savo 
vyrui, losi pačiose apystovose, 
PikinuL atėmė norą vadintis ir 
didžiuotis jos meilužiu.

—Tai kodėl jus nušovėt ją, 
3 ne jūsų priešininkų?—suriko 
Pikinas, apakintas neapykanta 
ori e Leon to.

'Todėl, liūdnai pratarė žmo
nos užmušėjas, kad aš nežinau, 
kur Kavaliauskas, negaliu jo 
surast... ,

—Koks Kavaliauskas? nepa-

ne dėl 
to... čia ne dėl apgaulės. Aš ta
tai padariau suvis netikėtai, aš 
vos nesukvailioju dėl vieno... 
vieno menkniekio...

Pikinas net pašoko iš nuo
stabumo...

Del kokio? pareikalavo jis, 
užsidegęs godžiu smalsumu. Le
ontas sarmatinosi...

Jus, tiesą pasakius, nepa
tikėsit... todėl kad tatai dau
giau panašu į juokų, žodžiu,

keršto, 
kad nedrvs do- 
del tos aukos... 
atėjo pas Leon- 
jį sutiko, nors 
be neapykantos, 

buvo kaip tai

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRfiJA. lilcista 1926 metais. Apdaryta ......................................
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedoro ...........
Mokykloms, ir Aeimininkėma vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........................................
Šioje 735 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos Žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštus.

KAUNO ALBUMAS ..............................................................7..........
Knyua paveiksiu ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVES RAŠTAI. Septyniuose tomuose ....................... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..................... ...................................  50c

Rašybos vadovėlis su radybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ KUOSOS VADOVĖLIS ...................................................   55c
Na»nų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

Sustabdykit tą kosulį
Pirma, negu jis pastos 

pavojingu!

ANCHOR BRAND

PAIN-EXPELLERIS 
yra

Geriausiu vaistu nuo papra
stų p«rialimų. reumatiikų 
skausmų ir palengvinimą, 
skaudamiems ir geliamiems 
muskulams.

Tikrasis paiym«taa Inkaro 
vaitbaženkhu.

3Sc.—-vaistinėse—70c.
V. AD. RICHTER & c6.

Berry & So. Sth Sts.
Į Brooklyn. N. Y. _ a

HOME

Jis kamavosi nuo išsiveržusio 
iš jo vidaus protesto dėl jung
tuvių despotizmo, tos laukinės 
gyvenimo formos, paraližuojan- 
čios žmogaus gyvenimo teisėtu
mų ir kaustančios žmogų netei
singose sąlygose ir prietaruose, 
lis žinojo, kad tasai faktas ir 
davė Leontui teisę ir drąsos 
taip m gailestingai pasielgti su 
savo žmona.

Pikiną apėmė pyktis, jis no
rėjo šokti ant žmonos Užmušėjo 
ir smaugti jį, drųskyt... O Le
ontas, užuot užsigavus 
kus, atsakė tyliai 
džiai:

—Ak, aš ne žvėris

/
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SKAUSMAS

Naudok Johnson’s Bclla- 
donna Plaster’j dėl greitos 

tikros pagelbos

[KORESPONDENCIJOS

Skausmas—paeinantis dėl bile pa
prastos priežastie - gal būt paša
lintas greitu budu naudojant John
son’s Belladonna Plaster’j prie skau- 
dam vietą. Jus. galite gaut plasterj 
Hile vaistinėje. Kam kęst baisias ago
nijas, kuomet tajp urnai sėkminga ir 
patvari pairelba yra patikrinta labai 
paprastu aktu vartojant Johnson’s 
Belladonna Plaster’j ?

Belladonna plasterio naudingi efek
tui malšinime .-kausmmo, mažinimui 
muskulinių spazmų, palengvinimui 
usierzinimu, sukepimų ir sukrėtimų 
■ir palaikymui patvarios šilimos, sti

prumo ir komforto taip ilgai, kol plas-; 
teris laikomas prie kūno — tur ofi
ciali pripažinimą viso pasaulio famna- į 
ristu. Keturias dešimtis metų atgali 
Johnson <X Johnson buvo pionieriais 
tobulinime belladonna plasteyių, ir1 
šiandien Johnson’s Belladonna Plaste- 
r’is užima pasauly pirmą vietą kie
kybe ir vartojimu.

Puikiausi rezultatai priklauso nuo j 
vėliavos aukščiausios kokybės. Kiek
vienas plasteris, kurį jų« perkate su 
Johnson X- Johnson vordu, turi savyje ( 
galingus vaistus tokioj formoj, kad 
jie greitu budu persisunkia į apimta -' 
vietas ir suteikia palaimintą pagelbą 
nuo skausmų nuostabiai trumpu lai-1 
ku. Buk tikras | 
san’s Belladonna Plaster’j. Visose; 
vaistinėse.

Harvey, III, tonu ir katalikų bažnyčių ir jų

kuopa 
buvo surengusi prakalbas SLA. 
generaliniam organizatoriui ir 
“Tėvynes” Kodak tori ui S. K. 
Vitaičiui, kuris dabar važinė
jasi pc lietuvių’, kolonijas, ra
gindamas visas SLA. kuopas 
ju ngtis prie SLA. pritraukti 
kuedugiausia jaunuolių. Tuo 
tikslu jis laiko ir prakalbas.

289

įdirbti organizacijai žmogus u* 
I geras kalbėtojas. Tad ir šios 
1 jo prakalbos visur atsilankiu- 
i sius suinteresavo Susivieniji
mu, o taipjau jaunuolių orga
nizavimu- Yra viltiem, kad p. 

j Vitaičio apsilankymas šioj ko
lonijoj duos teigiamų pasekmių 
ir tėvai pradės daugiau domės 

pjirėikaiauk’John-1 kr< ipti j savo vaikučius ir pri- 
Plaster’j. *sos,‘i ipšys juos prie SLA.

 I —Senas Narys.

Lena v/na 
kosulį Greitai

Kenosha, Wis.
Pas inus šiokių tokių paren 

girnų būna 
: nes čia vra

Meužleiskite kosulio . .

stabdykit greitai su Seve
rą s Cough Balsam. Jis su 
ramina gerklę ir prašalina 
dusinančius skreplus. My 
limas per 47 metus.

Neleiskit kosuliui iš
augti i rimtą ligą. Nusi
pirk i t šį saugų vaistą ap- 
tiekoje šiandien. Dvejopo 
dydžio, 25c. ir 50c.

W. F. SEVERĄ CO. • 
Cedar Repide, Iowa

Krutinus ir Galvos Šalčiams
k Imkite Secera’s Cold Tablets 4

SIVEP4S

veik kas savaitę, 
įvairių draugijų.

draugijos rengia ii’ 
po kc lis vakarus, tai kitos ne- 

l geli sulaukti savo eilės. Pav. 
i)r-tė Lietuvos Balso vos gavo 

' -svetainę kovo (5 d.—•German- 
American Home ir nutarė su- 
i. ngti koncertų ir balių. Kaip 
natvriau, solistai-dainininkai 
bus iš Chicago; iš vietinių bus 
jauna mergaitė, kuri gros ant 
armonikos; bus ir klasinių šo-* 
kių, juos išpildys škotikės tau
tiniuose rūbuose. Dar bus vi
siška naujienybė Kenoshoj 
radio koncertas”, ir daug kito- 

suminėli
Jodei visi lictu- 

vietiniai ir apielinkės, o 
vpač draugijos nariai, prašomi 
atsilankyti, mes tai bus pirmas 
l)r-tės Liet. Balso koncertas 
kovo (i d., 3 vai. po piet, Gcr- 
man-American Home.

Čia apsigyveno vieųas iš ko
munistų iš VVaukegano, per
sikraustė į čia biznieriauti. Jis 
eiriasi, kad Kcnosba dabar ne
iksią nė vieno, kuris neprigulės 
mie komunistų. Tai tik tuš
čias buibulas, —ir tie patys 
piadeda nykti. Bet jis, ar jo 
Lavorščiai pasidarbavo 
Dr-tes Lirt. Balso,

Ainerikiečini materialiai gol- 
bsli lietuviams ir pasižada 'nuo 
ateinančios vųsaros užleisti lie
tuviams Franklin bažnyčią- 
Bažnyčia yra graži, gražiai pa
puošta, grindys išklotos kau
rais, sėdynės minkštos, nauji 
vargonai. Apačioj randasi pui
ki svetainė su geru pianu, vir
tuve ir mokyklos kambariu su 
visais įtaisymais. Lietuviams 
vra gera proga nors sykį pasi
naudoti amerikiečiais. Tų su
manymų remia daug žmonių, be 
skirtumo pažvalgų.

Vasario 27 d. turėjo įvykti 
iškilmingas tos bažnyčios ati
davimas^ Buvo apsiėmę kalbė
ti pora profesorių is Bostono 
universiteto, taipgi buvo ruo
šiamas dainų programas-.

Vadu lietuvių metodistų baž
nyčios buvo nuskirtas ir priim
tas Pranas Gudas iš Bostono, 
buvęs “Darbininko” redakto
rius. P. Gudas studijavo pro- 
testenų tikybų jau metus laiko, 
bet katalikai jį tai darant ne
sugavo. Kuomet, pagalios, tai 
išėjo aikštėn, Gudas iš “Darl^- 
ninko’ pasitraukė. Klerikalai la
bai išsigando.
Gudo

imtų už aukų rinkėjus, ba jie 
nerenka aukų kitiems, bet dar 
atkalbina žmones, kad neau
kotų. Ne be reikalo Naujienose 
buvo rašyta. kad jie taikosi 
prie žmonių vien tikslų juos iš
naudoti ir suardyti bendrų lie
tuvių veikimu.—F. Geldbuto.

veik visi musų chorai, 
naujų 

kurių amerikiečiai dar 
girdėję.

Yards 4951
Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUfiERKA 
3252 So. Halsted

Mrs. MICHNIEVICZ-V1D1KIENE
St.

Prašalina skausmus į 1 
minutę

Jų* užmiršit, kad ju* turėjot korna j vieną 
minutę po uždėjimo Dr. Scholl s Zino-pa<I 
—štai kaip grot jie prašalina skausmus. 
Kuomet komai išgydomi jie daugiau n 
sinaujina. Jei nauji ėeverykai erzina 
vietą, Ztno-pad pagelbės į vieną naktį

Dr. Scholl’s Žino pad yra ploni, su gy
duolėmis, antiseptiški. apsaugojanti, 
danti. Saugios, tikroi, greitos pasekemės 
garantuojamos. Nusipirkit bakselj aptiekoj 
arba čeveryky krautuvėj—35c.

DlScholts 
Zino-pads 

Uždekit vieną ir skausmas pranyks

gy-

žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kftunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $1 s 1.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų jstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti į Suv. Valsti
jas 1 luošai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai miltinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND, AR- 
ABIC siūlo greitą kelionę j Cher- 
hourg, Sbuthampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitę.

Visi musų 3-čics klesos keleiviai 
gauna atskirus L. am barius dviems, 
keturiems ar Šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas. , - U

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago, m.

Seottville, Mieli.
Hado munšaino dirbtuvę

pavirto policija be-

Naujienų Spaustuvė
yra Unijini Spaustuvė

Bet visgi dėl 
tolimesnio elgimosi yra 
neaiškumų.—-Montellietis.

Indiana Harbor, Ind.
Bendrafrontiečiai

kių dalykų, kurių ir 
•ia negalima.
via i,

del 
kad žydai 

dainininkai iš Milvvaukee neva
žiuotų. Tie paklausė ir atsisa
kė: girdi, mes dainuojam tik 
“darbininkams’’. O DLB. ar 
vra kapitalistą draugija? Juk 
oi tie patys komunistai pri- 

klauso. Reikėtų mums nuo jų 
ipsivalyti.

Pastaruoju laiku dirbtuvės 
iradėjo silpnai dirbti ir yra 
daug bedarbių. Todėl yra sun
ku 
visi

ir įvairiems biznieriams,— 
dejuoja, kad biznio nėra.

—Kaz. Brazevičius.

Mentelių, Mass.
įsisteigė lietuvių metodistų 

bažnyčia

Vas. 6 d. įvyko pirmas nau
jos lietuvių metodistų (protes- 
tonų) parapijos sutrinkimas. 
Franklin bažnyčioje, prie Snow 
Avė. Išrinkta valdyba vie
niems metams-iš 9 asmenų.

Susirinkimų atidarė vietinis 
pastorius John H. Buckey ir 
pasveikinęs susirinkusius pri
statė kalbėti metodistų bažny
čios superintendentą Edward E. 
Wells. Apart kitko Wells pa
sakė, kad lietuviai, nebepasiten- 
kindami katalikų bažrt-yčia, pa
siskyrė sau vieną iš demokra
tiškiausių bažnyčių Amerikoj. 
Antras kalbėjo So. Bostono 
lietuvių metodistų Žinyčios pas
torius B. F. Kubilius, ragino 
stoti į minėtą bažnyčią, nuro
dydamas skirtumų tarp protes-

Vas. 6 d. virtos lietuviai bu
vo surengę protesto mitingą 
prieš LietuVos smurtininkus. 
Kalbėjo P. Grigaitis. Po pir
mos jo kalbos prasidėjo rink
liava Lietuvos darbininkų pa
ramai. Tuo tarpu aš užsikal- 
liėjau su vyrais, kurie iš savo 
Kalbos pasirodė esantys ben- 
drafrontkičiai. Jau tur Lut vi
sos lietuvių organizacijos yra 
gavusios atsišaukimų apie į- 
steigimą bendro fronto prieš 
Lietuvos smurtininkus. Bet kaip 
jie patys elgiasi su tuo savo 
bendru frontu? Mums besi
kalbant prieina moteris ar mer
gina, rinkdama aukas. Aš išsi
ėmiau dolerį ir noriu jai duoti. 
Draugai man ir sako: “neduok, 
ba jie ir taip perdaug surin
ko; kaip ateisi pas mus— ati
duosi”. Mat jie manė, kad aš 
esu jų žmogus-, bet jie apsivylė,
šjtų pranešu viešai, kad ir kitų 
kolonijų lietuviai galėtų apsi
saugoti nuo tų bendro fronto 
steigėjų, kad iš jųjų niekas ne-

Mason 
ieškodama Muskegone pavogto 
cukraus, užklydo j Leono Ste
keno farmą, netoli Sugar Grove. 
Išieškojus* ir nieko neradus, 
policija paprašė leidimo pada
ryti kratų senam apleistam na
me skersai kelio. • Stakėnas 
sutiko? T^n policija rado ke
turis munšaino varytuvus, tris 
po 50 galionų, ir vienų—10 ga
lionų. Taipjhu pilnų munšaino 
statinę, 8 krosnis, daug, grudų, 
10 statinių raugo ir kitų mun
šaino dirbimui reikmenų. Leo
nas Stakėnas tapo areštuotas 
ir išvežtas j Ludingtonų.

Tada policija padarė kratų 
ir jo brolio, William Stakėnas 
farrtmj, netoli Sherman. čia 
irgi rado munšaino dirbtuvę: 
du 50 galionų varytuvus ir 85 
galionus munšaino ir 600 ga
lionų raugo. VVilIiam Sta ke
lias taipjau tapo išvežtas i 
Ludingtono kalėjimų.

Abu broliai buvo žinomi tarp 
vietos ūkininkų kaipo karšti 
komunistai.

—Senas Ūkininkas.

Mikas Petrauskas yra seniau
sias musų kompozitorius, pa
rašęs daug dainų, kurias dai
nuoja
Dabar jis turi 
dainų 
nėra girdėję. Aš patarčiau, 
kad visos lietuvių kolonijos pa
sikviestų gerb. Mikų Petrauską 
pasiklausyti jo naujų dainų ir 
taipjau jo puikaus dainavimo, 
nes mes gal neturime kito dai
nininko, kuris taip gražiai ir 
jausmingai išpildytų Lietuvos 
liaudies dainas, kaip Mikas* 
Petrauskas.

šiame koncerte dalyvavo ir 
vietinis dainininkas J. Rimkus, 
kuris taipgi dainavo gerai.

—Tėvynės Ašara.

“BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMU

Vartoki t be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Doės not af fect 
the Heart

Detroit,Mich
Vas. 19 d. čia įvyko gražusis 

iš Lietuvos komp. ir daininin
ko Miko Petrausko koncertas. 
Žmonių buvo daug. Daininin
kas dainavo savo daineles, ku
rias parašė Lietuvoje būdamas. 
Jos labai puikiai išėjo ir publi
ka liko pilnai patenkinta.

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

Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

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

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

100 N. LaS'alle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

Jiųskit Naujienas
Lietuvon — tai bua 
brangi dnvanh

APSIDRAUSK!

$10,000 PŪLIGY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

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

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

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

NAUJIENOS
Insurance Dept.

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

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

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

• Naujienas per metus laiko.
Vardas ............
Adresas (gatvė) 
Miestas ir Valst. 
Užsiėmimas......
Pašelpgavis .....

Amžius

Mrs.

Jfoterys

Viršuje

-tate

ir rnergi 

tiuM vieipkitė* ru 

reikalais nuo 12 m 
8 vakaro. Kitu lai 

k u nagai butartį.

UniveraaJ

Bank

AKUŠERKA
3101 So. Halsted Street
Kampas 31,-inos gatvės

Tel. Yards 1119

Tel. Lafayette 0094

B.. V. KROKAS
, Registruota Akušerė 
Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terim* fr merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laiko pagal sutartj).

4120 So. Richmond Street
» ■ ,..... ......... —

Patyrusi gydytoja ir akušėiė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

_________ ___ ------------------------------------------------1

Phone Pullman 0621 
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nddėlioj 10 iki 1

migai
- iA

Eridgeportj

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
;zhi So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St^ Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
8323 South Halsted St.

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJUR6EU0HIS
ADVOKATAI 

Miesto Ofisas 
190 No. State Stn Room 1012 

Tek Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St 

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — (ngaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 21 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6390

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

Garsinkitės Naujienose

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washlngton St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tek: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bngdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tek Pullman 5950 

Specialistas Abstrakti 
Vedėjas visų teisių

ADVOKATAS
11 S. La Šalie SU Room 2001

Te. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tek Yards 0062

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

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

BaiguHi akuše
rijos kolegiją* 
ilgai praktiku 
vusi Pennsyl- 
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 dp 
gelbą.

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjime

DR. G. SERNER 
(LIETUVIS)

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

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

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

'iki 12 dieną.
Res. telephone Plaza 8200

MH. HERZMAN ■»’
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

VALANDOS1 Nuo 10-12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

. Dienomis: Canal
Telefonais J 31

| South ' hore 22S8 
' Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:31 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. klieną , 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chimrgaa 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chlcage 
arti 31at Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktini* Tai. Fairfav 8858

________________
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Žinios apie Kauno ir Valšuvos susitarimą, yra paskli
dusios plačiai. Eutopos diplomatijos sferose dedama 
joms daug svarbos. Europos politikai mato tame įvykyje 
stambų Anglijos laimėjimą kovoje prieš sovietų Rusiją.

Pašalindama nesutikimus tarpe Lietuvos ir Lenkijos 
Didžioji Britanija, sako, atidariusi kelią Pabaltės valsty
bių susijungimui ir.antisovietinio bloko sudarymui nuo 
Suomijos įlankos iki Juodųjų jūrių.

Šitam tikslui pasiekti Anglija, kaip Berlino korespon
dentai praneša, dariusi spaudimą į Lietuvą ir į Lenkiją, 
siūlydama jom paskolas. Lenkams jau esanti pažadėta 
šimto milionų dolerių paskola New Yorke, kurią paskolą 
lemiąs ar gal ir gvarantuoją Londonas. Kiek paskolos 
ir kame gausianti Lietuva, telegramos dar nepasako, bet 
vieno korespondento sužinota, kad derybos tarpe Lietu
vos ir Lenkijos “svarbiausią vaidmenį vaidino Anglijos 
kreditai,tkurių Lietuvai labai reikalinga.”

Taigi, nors iš Lietuvos patvirtinimo dar nėra, bet iš
rodo, kad susitarimas tarpe Pilsudskio ir Smetonos tikrai 
įvyko. ’, ?,'*• 4 •- •

Kaip kiekvienas susitarimas, taip ir šitas, yra, žino
ma, kompromisas. Be nusileidimo vienoje ir antroje pu
sėje nebūtų buvę galima susitarimo prieiti. Bet klausi
mas: kuri pusė nusileido daugiaus?

Nuomanu, kad daug daugiaus, negu Pulsudskis, nu
sileido Smetona.

Lenkai, sutikdami pasitraukti iš Vilniaus— ir tai dar 
ne tuojaus, bet tik “kai išnyks Rusijos pavojus” — var
giai ką pralaimi. Vilnius jiems buvo greičiaus našta, 
negu pelno arba stiprumo šaltinis. Jeigu jie vistiek ne
norėjo paleisti jį iš savo nagu, tai daugiausia dėl to, kad 
jų tikslas buvo apsiautus Lietuvą nuo rytų pusės, sunai
kinti ją, progai pasitaikius, arba prispirti ją stoti į uniją 
su Lenkija.

Bet juo tolyn, tuo aplinkybės Lietuvos užkariavimui 
darėsi vis nepatogesnės. Kuomet gi Lietuva pasirašė su
tartį su Rusija ir kuomet šiaurinės Pabaltijo valstybės 
atsuko nugarą lenkams ir ėmė rengtis prie susiartinimo 
su Lietuva ir su sovietų valdžia, tai Lenkija neteko vilties 
ir “gerumu” pasigautį Lietuvą savo varžon. Šitaip pasi
keitus santykiams šiaurių-vakarų Rusijos pakraščiuose, 
Vilniaus okupacijos tęsimas neteko žymiosios dalies savo 
prasmes, o kariniai ir finansiniai sunkumai, surišti su 
ta okupacia, nesumažėjo nė kiek.

Tai kodėl gi lenkai butų turėję dar priešintis Vilniaus 
sugrąžinimui ?i

Jeigu neskaityt “patriotinės” ambicijos, kuri vertė už
kariautojus nenusilenkt silpnesniam priešui, tai lenkų 
išrokavimas galėjo būt tiktai palaukt momento, kada iš 
Lietuvos butų galima gauti už Želigovskijados likvidavi
mą kuodidžiausią kainą.

Dabar, matyt, Varšuva mano, kad toks momentas 
yra atėjęs, ir tranzakcija tapo atlikta.

Lietuva gauna Vilnių, bet už tai ji atsižada savaran
kiškumo savo tarptautinėje politikoje. Ji stoja į antiru
sišką bloką ir užimą poziciją, dalinai priešingą net ir Vo
kietijai. Jos neitralumas imperialistinių valstybių blo
kuose ir kombinacijose išnyksta.

Toliaus. Jeigu Vilniaus krašte dabar jau su Lietuvos 
pritarimu pasiliks lenkų kariuomenė, tai faktinai susida
ro militarinė sąjunga tarp Lietuvos ir Lenkijos. Šitokia 
sąjunga buvo siūloma Lietuvai pirmuoju Hymanso pro
jektu, bet Lietuva tuomet tam griežtai pasipriešino, ir 
į antrąjį (pataisytąjį) Hymanso projektą jau nedrįso 
dėti tą sąlygą nė Lenkijos globėjai.

Pagaliau, dabar Lietuvai gal būt teks prisidėti ir 
prie lenkų okupacinės armijos užlaikymo, kaip kad Vokie
tija moka už Santarvės valstybių kareivių laikymą Reino 
krašte. O kadangi nėra tiksliai pasakyta, kada lenkai 
turės savo armiją atsiimti (“kai bokštas sugrius!” — anot 
to operetės malūnininko pasakymo), tai Varšuva, ir pasi
traukdama iš Vilniaus, dar galės išlupti iš Lietuvos riebią 
“kompensaciją”.

Visas šitas skaudžias Lietuvai sąlygas p. Smetona su
tiko priimti dėl to, kad jo iš “pučo” gimusioji valdžia nori 
gauti paskolą. Be paskolos ji, mat, negalėtų verstis, va
dinasi — negalėtų ir valdyti kraštą. Todėl, kad savo ga
lią palaikius, ji parduoda kraštą lenkams — nuo kurių ji jį 
“gelbėjo”!

tltslmokljtmo kainai
Chicagoje — paltui 

Metami-----------------------------$8.00
Pusei metų$4.M
Trinu mlneeiama------------------2.9(
Dviem minėdami —----------- 1JM
Vienam mluasiai ,, . .71'

Chicagoje per neiiotojua: 
Viena kopija...................  te
Savaitei------------------   18c
Mineliui .... ..... ..................... ... 7*c

Suvienytose Valstijose^ na Chicagoje,
paltui

Metama___________— $7.0*
Pusei meti _...............-...... ......... &M
Trims mineaiams . ............ ........1.7<
Dviem mėnesiams ..................  1.26
Vienam mileliui ......................... .71

Lietuvon ir kitur uliianiuoiei 
(Atpiginta)

GYVENIMO” NO. 3.

Tik-ką išėjęs iš spaudos mė
nesinio žurnalo ‘‘Gyvenimo’’ 
kovo mėnesio numeris suside
da, kaip ir pirinesnieji nume
riai, iš neilgų ir lengva kall/a 
parašytų straipsnių. Šiame nu
meryje pasirodė ir naujų ben
dradarbių.

Žurnalo leidėjas ir redakto
rius, drg. A. Žymontas, matyt, 
daugiau mėgsta fik>zofuot, ne
gu politikuot, —kas gal ir ge
rai, nes politikos amatorių pas 
mus yra daugiau, negu reikia. 
“Gyvenime” daugiausia disku- 
suojama gyvybės ir mirties 
klausimai, kaip pasiekti pasise
kimų gyvenime, nuo ko parei
na senatvė, kaip ilgiaus išlai
kyt savo jaunystę, ir t.t. Žur
nale spausdinama ir viena gra
ži nabašninkės Žemaitės apysa
kų “Prakilni Meilė”.

“NUVAINIKAVO” BASANA
VIČIŲ’’

“Laisvėje” p. H. Mizara pa
rašė dviejų sieksnių straipsnį, 
'rodi n ėdama s, kad Dr. Jonas 
Basanavičius nebuvęs didvyris, 
nekovojęs su Lietuvos priešais 
r negynęs- biednuomenės rei

kalų. C .. V r. » .
Tiesa, kad Basanavičius ne

buvo kovotojas. Jisai nebuvo 
net politikas. Politika jisai ne
užsiėmė ir politinių partijų nę- 
ciganizavo. Bet naivu yra ma
nyti, kad tik politikos darbas 
esąs vertas pagarbos.

P-nas Mizara protauja, kaip 
tipingas komunistų agitatorėlis, 
kuris ant greitųjų yra prarijęs 
tekią populiarių “leninizmo” 
brošiūrėlių ir jau manosi viską 
žinąs ir viską galįs kritikuoti. 
Visa, ko jisai neranda savo men
kam proto sandėlyje, jam iš
rodo “atžagareiviška”, “buržua- 
ziška” ir nereikalinga darbo 
žmogui^

Jisai neišmano, Kad pirma, 
negu tam tikros tautos darbo 
žmonės pradeda kovot už savo 
reikalus, ta tauta turi pereiti 
ilgoką protinio vystymosi lai
kotarpį. Ji turi suprast, kad ji 
yra tauta, t. y. ypatinga žmo
nių grupė, kurią jungia į daik
tą kokie tai bendri dalykai 
įkalba, istorijos tradicijos, kul- 
ura ir t. t.); ji turi įsigyt tau

tinę sąmonę ir sutvert tam tik
rą idėjų turtą (ideologiją). Tik
ai tuomet tauta gali pradėt 

. udėt, kaipo tauta; ir tiktai 
uomet toje tautoje gali atsi

rasti atskirų josios sluoksnių 
(įdėjimai— darbininkų, ūkinin

kų, buržuazijos ir t.t.
Jeigu nebūtų buvę tautinio 

ietuvių atgimimo, tai šiandie 
nebūtų ir lietuvių darbininkų 
udėjimo. Lietuviai darbinin

kai veikiausia butų vistiek or
ganizavęs! ir kovoję už savo 
reikalus, bet jie butų dėjęsi 
prie kitų, aukščiaus stovinčių 
kultūroje, tautų darbininkų — 
taip, kaip, s-akysime, kad lietu
viai darbininkai Klaipėdoje yra 
prisidėję prie vokiečių darbinin
kų ir su jais susilieję.

O betgi net ir bolševikai pri
pažįsta, kad Lietuvos darbinin
kai privalo kovot už lietuvių 
tautos reikalus: krašto nepri
klausomybę, Vilniaus atgavimą 
ir t.t.

Tuo budu tautinis lietuvių at
gimimas turi didelės reikšmės 
net ir grynai darbininkiškų at
žvilgiu. O jeigu taip, tai kaip 
galima neigti Dr. Basanavi
čiaus nuopelnus, kuris tame ju
dėjime suvaidino svarbiausią 
rolę?

Tiesa, kad Dr. ' Basanavi
čiaus įsteigtoji “Aušra” ne
skelbė kovos Rusijos carizmui. 
Bet ar skelbė ją tuomet kas 
nors kitas? Visa, kad 18^3 
metais buvo gulima, tai paska
tinti prie darbo tuos kelis de- 
sėtkus žmonių Lietuvoje, ku
riems iš viso rūpėjo kas nors 
daugiau, kaip jų asmeniški rei

kalai. Šitas “Aušros” pažadin
tas būrelis žmonių toliaus į- 
traukė į darbą kelis Šimtus, o 
pastarieji jau galėjo išjudinti 
ir aktingesniuosius plačiosios 
liaudies sluoksnius. Kuomet gi 
sujudo liaudis, tuomet prasidėjo 
ir kova!

Komunistų Mizara giria vė
lesnius to judėjimo etapus, bet 
niekina pradžią, iš kurio jisai 
yra išsivystęs. Tai yra taip 
pat '“logiška’’, kaip norėti, kad 
žmogus susyk gimtų ne kūdi
kiu, bet suaugusiu vyru! Ponas 
Mizara turėtų žinoti bent tiek, 
kad ir jo garbinamasai Kapsu
kas savo laikų turėjo pergyven
ti “Aušros” ir “Varpo” idėjų 
periodą, pirma negu jisai pa
virto rcvoliucionieriu-kovotoju:

Įvairius Dalykus :

Mikroskopinis knygy
nas. — Širdis dešinėj 
pusėj. — Polinezijos 
sportas.

Žmonės nuo kaminkrėčio iki 
sustingusio kėdėj turtuolio at
randa daug naudingų išradimų, 
palengvinančių ir paįvairinan
čių skurdų gyvenimą. Štai ma
šinos, paštas-telegralas, kny
gos, radio, gelžkeliai, auto ir 
t.t., sunku net suskaityti ir, jei
gu iki šiol dar iš jų nieko ne
turėtumėm, įdomu kaip gyven
tume. Karo įtempime išrasta 
begalo daug žiaurių priemonių 
žmogų skutais išdaskyti arba 
apsvaigyti. Kiekvienas juoda
darbis ir patys išradėjai i mato, 
jog žmogus eina prieš negali
mą. Tegul dauginasi žmonių 
veislė—kariai įtemps mašinas 
ir dings milionai!

Štai keista idėja kiekvienam 
įduoti daug, daug knygų... ku
rios telpa mažoj kišenėj. ’■ Bet 
ar tuo jau žmonės kitaip gal
vos—klausimas. Paryžiaus pro
fesorius (loldbergas rado būdą, 
kuriuo dideji pasaulio knygynai 
ir knygų spaudimas atpuola. Jo 
keliu kiekvinas ne tik moksli
ninkas, bet paprastas piemuo 
gali su savim nešiotis knygyną 
iš dviejų šimtų tūkstančių to
mų be jokio apsunkinimo. Fo
tografavimo manipuliacijomis 
profesoriui pAvyko knygos tu
rinį šimto puslapių išreikšti 
ant filmos negatyvo, didumo 
vieno kvadratinio milimetro. 
Tokios “knygos” skaitymas ga
limas tik smarkiai didinančio 
mikroskopo pagalba. Taip nu
filmuotas knygynas iš 200,000 
tomų talpinusi užrašų knygu
tėj. Prisieina pašalinti menka 
yda: nors paprastai kišenėj ga
lima nešiotis- pasaulio literatū
rą, bet perskaityti reikalingas 
mikroskopas, projekcijos apara
tas ir didelis ekranas—viso pū
das ar daugiau. Jau netelpa 
kišenėj—reikia! automobiliaus. 
Išradėjas mano taip išrišti klau
simą, bet knygyninkai ir spaus- 
tuvninkai nenusimena: būdas 
Gutenbęrgo praktiškesnis, negu 
Goldbergo. Ateityj, žinoma, pa
lengvės kelionė literatinėms 
idėjoms, bet nereikia pamiršti, 
kad kiekvienas toks knygynas 
privalė pereiti šarengą virš 
2,000 kalbų vertimuose iki pa
sieks kiekvieno rūdijančio kau
šą, t. y. sunkiausį kelią, nes 
pasaulio pahjotai nenorės savo 
kalbos pakeisti tarptautine.

« ♦ *

Bendros ligonių kasos Vohna- 
re (Latvijoj) dr-as Grossas ap
žiūrėdamas tūlos mergaitės 
sveikatą Rentgeno spinduliais 
rado, kad jos širdis ne kairėj, 
kaip paprasta, bot dešinėj pu
sėj- Kitų organų padėtis taip 
pat nenormali, ne .tokia, kaip 
kad būna pas žmones.
J ’} - v ’*l‘, I 1 '

>:< * *

Polinezija. x Kažkur toli, už 
Australijos yra salos. Vardi- 
nimai įvairus, sunkiai atmena
mi. žmogėdžiai, vulkanai, ko
ralai, sudubę valtys ir atsifcy- 

iš tų laikų Kapsukas (t- y. Kap- 
so-Kudirkos pamėgdžiotojas) 
turi ir savo dabartinį pseudo
nimą.

Dr. Basanavičius, beje, kaipo 
nepolitikas, tolesniam lietuvių 
visuomenės judėjime vadovau
jančios rolės beveik nevaidino 
(išimant keletą momentų: Vil
niaus seimo šaukimą 1905 m., 
Lietuvių Tarybos sudarymą 
1917 m. ir Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimą 1918 m.). 
Bet jisai ir “nenuprogresavo” 
atgal, kaip, pav. Kapsukas su 
Angariečiu, kurie šiandie tar
nauja atgaivintam Rusijos des
potizmui ! Mizaros garbina
mieji “didvyriai” nėra verti nė 
senų pantaplių to asmens, ku
ris įsteigė “Aušrų”.

mintieji irklini nkai, taippat 
plaukėjai. O svarbiausia žmog- 
čdžiai. * Pasirodo beveik žmog- 
ėdystė dingo, ačiū pastangoms 
baltųjų žmonių, kuriems liko 
gyventi ir dirbti pasakiškose 
europiečiui salose. Civilizacija 
jau įsiskverbė ir įleido daugiau 
ar mažiau stiprias šaknis į ko
ralų sąnašas. Tiktai kalbos 
bei vietinis koliojimasis turi 
atsiminimus sulyginamų trape- 
zų (stalų), kurių svarbiausias 
valgis buvo švieži kepta žmo
giena. Kar samoajietis labai 
įniršta, šaukia savo priešui 
“aš tave suvalgysiu”.

»•
Vienkart su baltu žmogum ir 

jo kultūra ant tolimų salų Ra
maus vandenyno atsirado ir 
sportas. Europejiškas. Vieti
nio sporto gyventojams pakako 
ir prieš pasirodant Laltiem- 
siems: kelionės, užpuolimas 
kenksmingų kaimyninių gyveni
mų, medžioklė dvikojų ir ke
turkojų, plaukimas būrimuose 
dūžtant ir, gale, “šokis ant 
bangų” sulyginamai siauroj 
lentoj, vargus sportas ir erzi
nantis nervus, net daugiau, ne
gu jaučių imtynes senovės Eu- 
ropoj.

Nusistebėjimo pėdomis žai
džiant europiečiams arba ame- 
rikkčiams futbolą, pasekė ban
dymais ir patiems išmėginti 
jėgas naujoj dirvoj, dėlto, kad 
keikti baltieji nepanorėjo ka
riauti ir valgyti viens kitą.
Greitai tamsiasodžiai, Polinezi

jos vaikai pasiekė baltųjų spor
to ir stvėrėsi jo. Dabar Samoa 
saloj yra futbolo lyga, kuriai 
priklauso komandos artimų ir 
tolimų salų. Imtynių “repre
zentuotos” komandos atskirų 
salų važiuoja net 20 30 mylių 
jura. Lošia futbolą daugiausia 
basi. Negalima? - Pasirodo, 
galima. Kai kada kojų pirštai 
traška, bet tai taip pat savo 
rųšies sportas. Ir pas mus fut
bolo aikštėj kai kada žaidikas 
staiga nė iš šio, nė iš to surin
ka: kliuvo vietęj sviedinio že
mėn.

Kartu su futbolu naudojasi 
didelėmis pastangomis “regbi’’- 
“Regbi” egzotiškų salų Ramaus 
vandenyno kurkus žiauresnė eu- 
lopejiškų. Patsai paviršius 
žaislams nežmoniškas, Tarp žo
lės šviečia aštrus koralų kran
tai. Nelabai malonu, jei veidu 
pasieksi.

Neliesta prigimtoji jėga vie
tinių atidaro jiems plačias ga
limybes: kai pasieks technikos

Polinezija taps tokiu sporto 
dydžiu, prieš kurį lengvai pa
bals' Europa ir Amerika. Jau 
dabar yra pavyzdžių. Nekalbant 
apie karžygius-plaukėjus Hava- 
jaus salų, kuriuos žino visas 
pasaulis, salos Ramaus vande
nyno siunčia vieną kitą atsižy- 
mintį pasauly atletą. Dar ge
riau įsivaizdinti apie iškylan
čias sporto sąlygas gyventoji) 
Samoa, Fidži ir kitų salų, ku
riems lemta pamatyti juos pri
gimtam gyvenime.

Matęs praneša, jog žiurėjo 
imtynių “drgbi” tarp komandų 
Samoa ir komandos anglų ku

priško laivo, kurio žaidėjai ži

nomi visam anglų laivyne. Vie
tiniai pamūrė skaičiais 28:7 ir 
buvo tokioj lygsvaroj, jog stip
rus greitakojai jurininkai ro
dėsi mokiniais, žaidžiančiais su 
sporto profesionalais. Beisbo
las, nacionulis amerikonų žais
las, laikosi aukštai. By kuri 
kontinento antraeilė komanda 
gali prasilošti greitakojamš ir. 
kantriems vietiniams. Daug 
juokingo jų sporte. Ypač pa
traukia jodinėjimas ir kitos 
arklių imtynės. Tikrų atvežtų 
mėgėjo arklių iš civilizuoto 
pasaulio maža. Maži vietiniai 
arkliai taip pat tinka “azartui”/ 
kuris vyrauja samoa įiečių “hi- 
podramose” didesniame skai
čiuj, negu garsiausiuose euro
piečių ir amerikiečių. Sulygina
mai mažai išplėstas teriisas, bet 
tie, kas perėmė žinias iš bal
tųjų. iškarto išsirengia ir laimi 
prieš mokytojus daugumoj at
sitikimų. Tiesa, vietiniai sports- 
menai skaudžiai opus ir ne
bėgsią, kai futbolo teisėjas 
(pavyzdžiui) imtynėse daug 
švilpia dėl kaikurių kvailų su
sidūrimų. Nejau pas mus ci
vilizuotus nėra atsitikimų, ka
da teisėjas linksmas nekenks
mingu pasitraukti iš aikštės dėl 
įpykusių žaidėjų ir žiūrėtojų?

Iš rytų j senąjį pasaulį ban
guoja jėgos bangomis' s-portas 
ir prasidedantis dvasinis atbu
dimas neliestų, nenudilusių dar 
tautų- Indija ir jos sporsme- 
nai jau senai žinomi, žinomi ir 
japonai. Negrai kaskart dau
giau žengia, ypač musų dieno
mis. Greit eilė ir polinezie- 
čiams, visai nesantiems taip 
žemai, kaip mano europietis. 
Aišku, yra ir pijnai laukinių 
genčių, bet įrankiu susisiekti 
yra kitos, kurios greit ir gerai 
įdiegia europiečių kultūrų. Ypač 
tą, žemą, kurią neša jiems į-
--------- -  —--- - ------------ -------------- . . - -

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

1579 Milvraukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, G iki 
8 vakare. Tol. Drunswick 4988.

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

Phone Canal 6222

DR\S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

tz i K.J j nuo 9 ikt II vai. ryte; v alatiao3 į ŪU0 g vajt va|jare

Tel. Boulevard 0637

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

nuo
nuo

1707 W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietą

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

'3307S. Morgan St. 
Chicago, 1M. 

Tai. Boulevard 2160 
— Valandų! — 

Nuo 9 iki 12 va), dienos Ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos! 2—4 diena; 6:30—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Chestarficld 0678

vairųs prekybos ir politikos 
i-aeiviai, sudarantieji žymų 

procentą baltųjų žmonių, 'ku
riems prisieina i.ępertrauki.i 
mai susidurti su dar uždaru, 
Baudžiančiu keistu pasauliu 

salose tolimo Barnaus vande
nyno.—T. R.

Saugokitės
Šalčio

fialtiH reiškia pavojų. Vien nuo pneu
monijoj! kasmet miršta 150,000. Nesu 
skaitomos kitos bėdos kjla iš šalčių.

Sustabdyk šoltj pačioj pradžioj, grei
čiausiu ir veikliausiu būdu. Imkit 
Hill’s Cascara Bromide Quininc. Jis šal
tį sustabdo j 24 vai,, o gripų j 3 die
nas. Jj dabar milionai vartoja, nes per 
25 metus nieks nerado goresnio būdo 
išnaikint šaltį.

Netikėkit menkesnėms gyduolėms ka
ria galit gaut šitą. Visos aptickos par
duoda Hill’s.
Tikrai Gauk Kaina 30c

OMMfflUININE
LLaudona su paveikslu

gyvenimas
Minėsima Žurnalas

. Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street 
Chieago, III. 

Tel. Boulevard 3669

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

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

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri.

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

Or. C. A. O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos i nuo 9 iki 11 V* rytoValandos j nuo 6 ikj 9 vaJ yak

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

46! 1 So. Ashland. Tel. Boiiveard 
7820. Res^ 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7942

.. Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

4645 Su. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.
... _--------------------------------------------

Res. 6600 So. Artcsian Avė. 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

&

G E R B. Naujienų ikai- 
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.
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Rūgštumai Viduriuose CHICAGOS 
ŽINIOS"Phillips Milk of Magnesia 

Gėriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia“ su vandeniu 
bile kada nuo .'.evirškinimo arba 
rūgštumų, acid,'gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia“ 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Putinai reikalaukit “Phil
lips“. Dvidešimti* penki ir pen
kiasdešimtis centi^ buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia“ yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

Moters kerštas
Mrs. Ed\vard F. Hamilton, 

25 m., iš Evanstono, įtarinėjo, 
kad jos vyras sueina su kito
mis moterimis. Tad ji nusitarė 
jam atkeršyti: daryti tą patį, 
ką ir jis daro. Bet ji tuo’ne 
jam, bet pati sau atkeršijo. Iš
ėjusi iš teatro ji priėmė nepa
žystamo automobilisto pakvie
timą pasivažinėti. Pasivažinėji
mus baigėsi tuo, kad automobi
lius susidūrė su medžiu ir vi
sas jos veidas liko baisiai su
žalotas, o galas nosies ir visai 
liko nupjautas. Pražudė ji sa
vo grožę, kartu pražudė ji ir 
save vyrų, nes jis sako, kad 
daugiau su ja negyvensiąs. Au- 
tomobilistas gi tapo areštuotas.

Nusižudė, kad “pagel
bėjus” savo žmonai

Tikėdamasis, kad jo dvasia 
galės daugiau pagelbėti savo (Pacific and Atlantic Photo f
pačiai, negu kad jis galėjo pa
gelbėti gyvas būdamas, Gustaf 
A- Moberg, '50 m., 4654 Kon- 
niore avė., nusišovė Lincoln 
parke. Paliktame laiškelyje jis 
.ssiko, k ii d jei yra užfirrabinis 
uy veninius, tai jis L>usiąs arti 

jos ir visuomet stengsis jai pa
gelbėti, ko jis negalėjo pada
lyti šiame pasaulyje.

Smulkios Žinios

Charles Biiger, kuris yra kaltinamas nužudymu Joe Adams,
West City, III., majoro. ,

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

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

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

Išgirsk Gulbransen pas

Jos. F. Budrik 
Pianu Krautuvė 

3117-21 S. Halsted St.
Tel. Blvd. 4705

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS 

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciall- 

ikumas.

3315 South 
Halsted St.

Tel. Yarda 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

Oberta suimtas

John Oberta, 6507 S- Bich- 
mond st., pralaimėjęs Joe Šal
tis kandidatas į aldernianus 13 

! \varde, tapo suimtas sali u ne 
: prie 17 ir Windiester gt., kai
po nužiūrimas, kad jis dalyva- 

j vo išvogime balintų baksų bal
savimuose vietose prie 3756 

• Archer avė. ir 1131 YVallace st.

Traukinis suvažinėjo
Prie 163 gatvės, Chicago & 

lEastern Illinois tavorinis trau
kinis užgavo trukų ir užmušė 
važiavusį troku 1‘atriek Fogar- 
ty, 22 m., 5042 S. Morgan st., 
o troko šoferis liko sunkiai su
žeistas. Policija tyrinėja tų ne
laimę. kadangi atsiranda liu
dininkų, kurie liudija, kad ge
ležinkelio vartai nebuvo užleis
ti ir nebuvo duota jokio ženk
lo apie traukinio beatsiartini- 
mą. ♦

Tų pačią dieną nelaimėse su 
automobiliais užmušta dar trys 
žmonės.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Atėjo Kultūros Žurna
las No. 1 išleistas 1927 

m. Kaina 45 eetnai.
Galima gauti 

NAUJIENOSE, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Užmušė moterį
Pirmą kartą išvažiavęs su 

savo naujuoju troku, Martin 
Komoras, 3938 W. Erie st., 
penktadieny prie 1 I ir Ashland 
gatvių suvažinėjo ir užmušė 
moterį Mrs. Katherine Dancik, 
37 m., 1531 S. Karlov avė.

Mildos Teatras
3140 So. Halsted St.

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

THE JCE I LOOD,
Dvi komedijos ir Vodevil, užtektinai 

juokų dėl visų

Kovo pradžia negraži
Kovas nori pasirodyti Hutu 

iv l<aiyx> tokis mums
visiems prisistatys. Galima ti-

I
kėtis sniego ir kiek šaltesnio 
oro, bei didelių šalčių nenuma
toma.

Švedijos princas Chicagoj
C. VV. Ludwig, Švedijos prin

cas Wilhclm, antras sūnūs Šve
dijos karaliaus Gustav V, dabar 
lankosi Chicagoje. Jis yra ke
liautojas, rašytojas ir medžio
tojas ant didžiųjų žvėrių. Ame
rikoj lankosi su paskaitomis, 
tikslu užsidirbti pinigų tolimes
nėms kelionėms.

Kad jis yra princas, tuo vi
sai nesi didžiuoju. Esą jis nekal
tas, kad gimė princu. Jo pro
tėvis, franeuzų advokatas, įsi
mylėjo į vieną Napoleono mei
lužę ir apsivedė su ja. Už tą 
Napoleonas jį paskyrė Švedi
jos karalium ir dabar jo gimi
nė ir tebekąrą liauja.

Tcddy Leon, 10 m., žaisda
mas su shvo broliu Adam, 13 
m., savo namuose arti West 
Chicago, netyčia nusišovė sa
vo tėvo nedideliu šautuvu, ku
rį tėvas vartodavo; medžioklei 
ant paukščių.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

T 11

North Šitie
Pirmyn Choro darbuotė

Pirmyn Mišrus Choras laikė 
mėnesinį susirinkimų vasario 
22 d., Liuosybės svet.

šiais metais, užėmus naujai 
choro valdybai, sykiu pasireiš
kė visų chorislų-čių noras dau
giau darbuotis dėl choro ir dai
lės labo.

Susirinkimas buvo tvarkus ir 
gyvas. Iš jvairių komisijų pra- 
neAimų p««ii-<xie, ka<l choras 

gana tvirtas, kaip finansiškai 
taip ir dvasiškai; mat apie Pir
myn Chorą yra susispictęs vi
sas North Sidės progresyvis lie
tuvių elementas.

Pirmyn Choras ypatingai pa
sižymi patarnaudamas įvairiom 
draugijom bei organizacijom, 
dalyvaudamas programuose be 
jokio atlyginimo, štai pora pa
vyzdžių.

North Sidės Draugijų Sąry
šis rengė masinį protesto mi
tingų prieš Lietuvos smurtinin
kų valdžia, , choras dalyvavo. 
Taip pat North Sidėj buvo su
rengtas Lietuvos 9 metų ne
priklausomybės paminėjimas, 
ir čia choras visai veltui daly
vavo programe. Bet, žinoma, 
šioj gadynėj pinigai visiems 
reikalingi ir be jų niekas nega
li apseiti, taip pat ir chorui pi
nigai reikalingi, nes reikia mo
kytojas užlaikyti, gaidas įsigy
ti, svetainei už pamokas užmo
kėti ir t. t.

Taigi, kaip matoma, chorui 
pinigai irgi reikalingi, o cho
ras aukų iš ųiekur negauna, 
žinoma, ir neprašo, tiktai Pir
myn Mišrus Choras*prašo vi
suomenės, kad ji paremtų at
silankydama į choro parengi
mus.

šiandie, tai yra Užgavėnių 
vakare, kovo 1 d., Pirmyn Miš
rus Choras rengia pasilinksmi
nimo vakarėlį, Liuosybės sve
tainėje, 1822 Wabansia avė., 
pradžia 7 vai. vakare.

Kiek girdėjau, tai bus links
mas ir gražus vakarėlis. North 
Sidės jaunuolių orkestras, susi
dedantis iš 6 muzikantų, gra- 
jins visokius šokius po vado
vyste p-lės B. Briedžiutės.

O choristės pasižadėjo pri
kepti blynų, išvirti dešrų, žo
džiu sakant, bus visko; valgy
sim, gersim, šoksim ir dainuo
sim iki sulauksim šventos ga
vėnios. —Antanėlis.

“Lietuviai lietuviams” 
ir kiti galai

/

Reporteris Pupa turėjo pa
sikalbėjimų su vienu “pašven
tintu“ patriotu apie naujų šios 
dienos obalsį: “lietuviai lietu
viams“, arba “Lietuva lietu
viams“. “Pašventintas“ patrio
tas labai karšiai gyrė tą nepa
prastų obalsį, o Reporteris Pu
pa kritikavo.

“Lietuviai būtinai turi pri
klausyti lietuviams”, sako pat
riotas, “nes jie yra lietuviai ir 
niekas daugiau.”

“Nesuprantu“, sako Pupa.
“Ar tu žydas, ar ką?P’ karš

čiavosi patriotas.
“Aš tikras lietuvis“, sako 

Pupa, “bet negaliu suprasti 
kam reikia skelbti tokį durnų 
obalsį, kad lietuvis^ priklausy
tų lietuviui! Sulyg to reikėtų 
sakyti, kad žydas žydui, rusas 
rusui, latvis latviui, kunigas 
kunigui, vyras vy/ui, moteris 
moteriai ir tt. Kas tada butų ir 
kuomi tas durnumas baigtųsi? 
Sakysim, kad klausimų pasta
čius ‘Lietuva lietuviams!”

“Vot, vot: Lietuva lietu
viams!“ apsidžiaugė patriotas.

“Nu, gerai,“ sako Pupa. “O 
jei kitos šalys pasakytų tų pa
tį, būtent: Amerika ameriko
nams, Anglija anglams, Lenki
ja lenkams ir tt. ir visos tos ša
lys įsakytų lietuviams kuogrei- 
čiausia dangintis Lietuvon — 
kas tada l_>ntų?

“Kas tada hutų ?”

“Nu-je', kas tada butų?”
“Tada butų prastai!”
“Taigi matot! Aš jums sa

kau: jei norime būt patriotais, 
tai prip&iinkime teisę ir ki
tiems- būti patriotais; bet kiek
viena tauta privalo turėti tei
ses toj šaly, kurioj ji gyvena. 
Ar ne, ponas patriote?p \

Patriotas pasižiurėjo ir nie
ko neatsakęs nuėjo.

Reporteris Pupa. 
✓•

Ilekuoja už aukas
P. p. Juozo ir Anastazijos 

Lazdauskų vestuvėse buvo su
dėta $20 aukų sušelpimui Lie
tuvos našlaičių. Tuos pinigus 
p-ia L. Magnus pasiusite Lietu
vių Moterų Globos Komitetui, 
Kaune, iš kurio p-ia L. Mag
nus nesenai susilaukė šio tu
rinio laiškelį:

Aukštai Gerbiamoji!
Lietuvių Moterų Globos Ko

mitetas ir jo globojamieji naš
laičiai, guvę iš Tamstos dovar 
nų 200 litų džiaugiasi ir dė
koja visiems- paaukavusiems ir 
neužmiršusiems mus Lietuvoj. 
Linkime visiems daug laimės, 
ypač tiems jaunavedžiams, ku
rių vestuvių dieną tie pinigai 
buvo surinkti- Linksmų šven
čių ir laimingų Naujų Metų!

Su tikra pagarba,
I). Šleževičienė
L. M. G. G. Pirmininkė

E. Oškinaitė
Sekretorė.

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsį 
iaip pataria Lietuvos bankai

*1LLY*3FUNCIE

■■

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.
Valandom

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:80 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Mankai! Blvd.

TELEFONAS CRAWFjDRD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS 

Akiniai $4 ir angUiaa

LIET fS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kyru 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigime, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystą 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 
žiląsias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai.i 10 
iki 8 vai. Nedil>j 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boukvard 7589Simpatiškas — 

Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi- 
mas.

F. Eudoikis Komp.
PAGIIABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas;
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield AvenUe, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 Sę. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 8794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Tel Boulevard 4139
A. MASALSKIS / GRABOR1US

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžininRas ir 
nebrangus, todėl kad 

už-neturime išlaidų 
laikymu skyrių.

3307 Aubum Avė
CHICAGO, ILL.

J.F.RADZIUS
PjffiaMriM Lietuvi® 

Graboriva Chicagoje
Uddotuvėae patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to- 
del, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
riėa.

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

SKYRIUS:
8238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063
V...... ............... /

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted S t., Chicago

SVARBUS PRANEŠIMAS

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

ALEXANDER S. LEW1S 
Turistų ir Tikiętų Agentas.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

■■■■■■ ■ > ' J

25 METU PATYRIMO
Pritaikimc akinių dėl visokių akių

jimo.
Jei skaitant raides 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 a.lciriiu
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St, 3 augštas

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Fastebėkit manu iškabos

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vaka- 
ro’. Ned. nuo 9 ryto iki 11:30 dieną J

RUPTU RA
IŠGYDOMA

Be mnr Be
Peilio J J Skausmo

Jei jųą turite rupturą ir norite išsi
gydyti lengviu budu, be skausmo, at
silankykite pas mane dėl pilno išeg- 
zaminavimo ir aš pasakysiu jums ką 
galiu dėl jūsų padaryti. Mano ran
kose jus busite apsaugotas ir aš ju
mis išgydysiu vjsam amžiui be pei
lio, be skausmo ir be išlikimo iš 
darbo.

Skaitykit ką Mr. Karlowsky sako:
“Dabar yra jau keturi metai kaip 

Dr. Flint išgydė mano rupturą ir aš 
šiandien esu taip sveikas, kaip dar 
niekad pirmiau. Aš esu karpenterys, 
dirbu, sunkiai, aš galiu bėgti, šokinėti, 
stumti arba traukti, mano rupturą 
nekliudo man. Keturioliką metų at
gal aš turėjau peilio operaciją kito
je pusėje ir tas man pagelbėjo, bet 
Dr. Flint metodas yra dar geresnis.“

Joseph Karlowsky,
2528 So. 61 Court.

VERICOSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo Šituo gydymuo, 
per aštuonis metus neturėjau nei vie
no negeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir čystos kaip vai
ko.

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų

PATARIMAI DYKAI

DR. E. N. FLINT
322 So. State St., 5 fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kuri rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

/
pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiuro* 
daiktu.
r£AI yra piuku jeigu gali taip 

‘ padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar ncnorOms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-bųt toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado austata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba I.isterine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal C o., Saint 
Lov.is, U. S. A.
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2968. Suaugusioms moterims 
tinkanti suknelė.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marquette Park

nes 
<lir- 
dar-

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................. ... - - - - - <

Announcements
____ ~ Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir kada 

rengia, veikia ar kviečia

DEL KELIAVIMO LIETUVON

Help Wanted—Male-Fcmale
Darbininkų Reikia

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

labai
Galima siųdinti iš 

sunkios ar lengvesnės• materijos.
Sukirptos mieros 36. 38, 40, 42, 44 

ir 46 colių per krutinę. 36 mielai 
rė kia 3’» yardų 40 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mietą ir 
aiškiai parašyti »avo vaidą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais kartu su už
sakymu. laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Betai tepasirodo žinučių iš 
Marquette parko lietuvių vei
kimo. tarsi musų gražiojoj lie
tuvių kolonijoj niekas nieko vi- 

• suomeninio neveikia. Kas 
mano, tai tikrai klysta, 
Manpietti parko lietuviai 
ha išsijuosę visuomeninius

i bus, kad prisivyti senąsias ko
lonijas ir net pralenkti kai ka
iriuose dalykuose. Pavyzdžiui, 
1 pernai vietiniai ir apielinkių 
i kolonijų lietuviai suorganizavo 
•spulką vardu “Dollar Savings, 
Building and Loan Association, 

1 prieinamoj visiems vietoj, 2436 
\V. 59th st. Spulka jau spėjo 
pagarsėti ir sutraukė gana 

•skaitlingą būrį lietuvių, kurie 
' taupina savo sunkiai uždirbtus 
i centus saugioj vietoj ir gauna 
Idaug geresnius nuošimčius už 
padėtus pinigus. Taipgi ir sve
timtaučiai remia lietuvių įkur
tą ir vedamą spulką, ką įrodo 
taktas, jog jie skaitlingai atsi
lanko kas seredes vakarą ir 
prisirašo prie spulkos. Kiek te
ko patirti iš spulkos pirminiu-1 
ko p. 
serija

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

Atsiminkit, kurie nesat Ame
rikos piliečiais, yra labai geras 
dalykas apsirūpinti iš anksto su 
leidimu sugryšti. Lietuvos pas- 
portu ir kitais reikalingais do
kumentais, kurių gavimas už
ima pusėtinai laiko.

Kas tik rengiatės keliauti Lie
tuvon ateinančią vasarą, kreip
kitės į “Naujienas”, o čia jūsų 
reikalai bus aprūpinti ir geriau
siai sutvarkyti nuo pradžios iki 
galo. Kitų miestų lietuviai taip^ 
jau gerai aprūpinami ir priren
giami kelionei, kaip ir vietiniai.

Pradėk it rengtis tuojau.
NAUJIENOS

kas.
Nereiks pardavinėti.

^Nereiks pardavinėtj.
Aš noriu jums pasakyti atsitikimą 

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

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

MR. W00D
315 Burnham Bldg.

164 W. Randolph St.

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

4600 So. Wood St.
Lafayette 4154

Real Estate For Sale
Nainai-Žemė Pardavimui

EXTRA MAINAI
jums

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI grojiklis pianas 
taip kaip naujas, už $85, pridėsiu 
75 volelius ir benčių, $25 cash, ki-

UŽ $850 grojiklis pianas, kaip nau
jas, benčius ir voleliai už $79.

6136 So. Halsted St.

DIDELIS VALYMO IŠPARDAVIMAS

Mes turim perdaug stako augštos 
rųšies fonografų, upright ir grojik- 
lių pianų, jie bus parduoti atpigin
tomis kainomis. Atsilankykit ir su
taupyki) 25 iki 50%. Jums reikės 
tiklai biskį įmokėti. štai keletas 
bargenų: Upright pianas $35. Vic- 
tor fonografas $19. Crown grojik
lis $65. Bellman grojiklis, $95. Che- 
ekering grojiklis $150. Išmainykit 
savo seną fonografą arba, pianą lai
ke šio išpardavimo.
NATIONAL PIANO STORES, Ine. 

2332 \V. Madison st., 1 fl.

kurie 
kos.

.1. Yushkevičiaus, nauja 
atsidarys kovo 1 d. Tad 
proga prisirašyti tiems, 

dar nepriklauso prie sptil-

Koseland. — Kovo 1 d., 7:30 vai. 
vakare, Aušros kambariuose, 10900 
So. Michigąn Avė. įvyks Lietuvių 
linprovement and Benefit Kliubo mė
nesinis susirinkimas. Bus svarstoma 
paprasti reikalai. Visi kliubo nariai 
atsilankykite paskirtu laiku. Ypatin
gai nepa’nniškite tie nariai, kurie dar 
neužsimokėjote mėnesinius mokestis 
ir pomirtines.

— J. Tamašauskas, Sek r.

IŠSIMAINO 3 fintų puikus muro 
namas, po 6 kambarius, su 2 karų 
garažu; mainysiu ant didesnio na
mo.

IŠSIMAINO bizniavas niuro na
mus, 2 storai ir vienas fintas, mai
nysiu ant privačiu namo, loto, bu- 
črrnūs arba ant kitokio biznio.

IŠSIMAINO namas su groserio 
bizniu, mainysiu ant privačio na
mo, nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO 2 fintų naujas muro 
namas, South Sidfj, po 5 ir 6 kam
barius, su 2 karų garažu; mainy
siu ant mažesnio namo, nepaisant 
apirlinkt's.

IŠSIMAINO bizniavus namas, sto
ras su 4 flatais, mainysiu ant pri
vačiu namo, loto, bučernės arba 
ant kitokio biznio.

IŠSIMAINO pelninga 3(10 akerių 
farma, mainysiu ant namo, nepai
sant apielinkčs.

IŠSIMAINO lotas Aurora, III. 
55Y155, mainysiu ant bučernės.

IŠSIMAINO 2 flatų puikus muro 
namas, po 4 kambarius; mainysiu 
ant cottage tolinus iš miesto.

IŠSIMAINO kampinis lotas, 
31Y 125, ant automobilio.

PARDAVIMUI gražioj apielinkėj 
lotas. 30Yi-j>. greitam pardavimui 
už $2,750, daug daugiau vertas. Su 
vir^minėtais reikalais kreipkitės 
pas

F. G. LUCAS & CO.
•1108 Archer avė.

Phone Lafayette 5107
Help Wanted-r-Femalc

Darbininkių Reikia RAD1O SETŲ BARGENAI

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.
Čia jde<lu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No .................
.Mieros ........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

Taipgi pastaruoju laiku tapo 
suorganizuota Susivienijimo 

| Lietuvių Amerikoje 260 kuopa, 
| į kurią įstojo skaitlingas būrys 
'narių. Kad susipažinti plačiau 
i su SLA ir naudingumu prigu- 
llėti prie Susivienijimo kiekvie
nam lietuvių šeimynos nariui, 
yra rengamos prakalbos atvy-

Bridgeport. — Saidžiausios Širdies 
V. Jėzaus mėnesinis susirinkimas 
įvyks Antradienį, Kovo 1 d., 1927 m., 
7:30 vai. vak., Liet. Auditorijos sa
lėj, 3133 So. Halsted St. Visi nariai 
esate kviečiami pribūti, nes randasi 
daug svarbių reikalų aptarti. Atsi
veskite draugų dėl prisirašymo.

Kviečia A. Bugailiškis, Rast.

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

ir ad-

gra-

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktom K Eremino
Šios dainos tinka chorams ii 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje te) 
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au 
dimo apdarius.

I gnizatoriui p. Vitaičiui. Pra
kalbos įvyks kovo 3 d., 7 vai. 
į vakare, Gehris svetainėj, 7057 
S. VVestern avė. Tad visi, dide
li ir maži, atsilankykite išgirs
ti žymaus svečio kalbos, nes 
musų koloniją ix tai teaplanko 
žvmesni kalbėtojai. —Kazys.

North Side. — Pirmyn Mišrus 
Choras rengia Užgavėnių vakare šo
kius, Kovo 1, 1927, Liuosybės Svet., 
1822 VVabansia Avė., 8 vai. vakare. 
Kviečiam senus ir jaunus ateiti ir 
praleisti linksmai laiką prie geros 
orkestras, po vadovyste p-lės Biru
tės Briedžiutės. įžanga bus labai ma
ža. — Choro Pirmininkas.

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks seredoj, kovo 2 d., Lie
tuvių Auditorium, 3133 So. Halsted 
St., 8 'vai. vak. visi nariai prašome 
dalyvauti susirinkime.

Seki-. S’. Deikus.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Box 883

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

J. J. ZOLP 
4559 So. Paulina Street 

Yards 0145

Real
Gera 
dar-

REIKIA 5 patyrusiu moterų <lel 
sortavimo skudunp H. Dray, 1447 
Blue Islanll Avė.

REIKIA patyrusiu ir nepatyrusių 
moterų dėl sortavimo popierų atkar
pų, 1451 So. Peoria St.

Help Wanted-~Malė
Darbininkų Reikia

ag 7 enfrns- 
i? Muzika

Roselancl. 
yra 
balius ir bus užimta Strumilos svet., 
todėl LSM. Ratelio susirinkimas yra 
perkeliamas j penktadienį, kovo 4 d., 
8 v. v. Visi nariai ir norintys prisi- 

’rašyti visi atsilankykit j susirinkimą.
— Valdyba.

Antradienio vakare 
rengiamas Šv. Onos maskaradų

REIKIA lietuvių vyrų, gerai at
rodančių atlankyti lietuvių šeimy
nas. Real estate patyrimas pagei
daujamas, bet ne būtinai reikalin
gas. Suteiksime jums pilną kopera- 
ciją, garsinsime jus laikraštyje Nau
jienose kasdien. Tikrai gera proga 
kiekviepam. Galima matyt nuo 
iki vai. ryte.

Matykit Mr. Collins, 
Room 503

32 W. Washington St.

10

Brangi viešnia

1927 modelio, Console typo, 
žaus rihšutlnio užbaigimo, j 
“super speaker”. Yru vietos dėl ba- 
terių, 5 tūbų balso priimtuvas. čia 
yra naujas tavoras originalėse dirb
tuves pasiuntimo dėžėse. • Turi būt 
parduota už neužmokėta 
perlaikymą. Kainos $39.50, 
originalės vertės.

Atdara vakarais iki 8 vai. 
lioj nuo 10 iki 5 po pietų.
CONTINENTAL WAREHOUSE CO. 

2213 So. La Šalie St.

sandėlio 
jų

Nedė-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU arba mainysiu 
automobilių biznį, garažą. Kas 
turi namą arba lutus, pašaukit 

Boulevard 6170

$800 vertės bučernę $1500; 
parduosiu arba mainysiu ant 
automobilio, yra geras biznis, 
pigi remia.

5014 So. Wcstcrn avė.

PARDAVIMUI saldainių štorelis 
ir minkštų gėrimų. Kas nori, gali 
pirkti ir namą arba išrondavosiu, 
tinka viskam, labiausia dėl vaisti
nės. 2900 W. 40 st.

PARDAVIMUI medinis 4 kambarių 
iraTfias su kuknia beismante. Ant 2 
lotų 30. Garadžius karui. Bume 
ir vištininkas. Su namu parsiduoda 
ir karvė. Cash $2000. Prekė $5200.00.

55IK S. SAYRE AVĖ.,
Tel. Prospect 5736.

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

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

BENDER ANp CO. 
3306 NORTH AVĖ. 
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PARDAVIMUI kampinis 8 apt. 
namas, naujos mados, garu šildo
mas, 2—5 ir 6—I kambarių dpt. 
panel valgomi kambariai, sienose 
lovos. Tas yra Idbai geras pirki
nys. G. Woith, 1635 W. f>7 St. Tel. 
Prospect 3022.

Įsigyk Bau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
lu; ią jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik 
rą ir geriausią savo draugę. Si 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri 

imtiniu $1.50.

Personai
Asmenų Ieško

1739 So. Halsted St. 
Chicago, Ui.

Turėjome visokių svečių 
moterų ir vyrų, garbingų ir ma
žiaus garbingų. Tokių, kurie 
pas mus atvyko dolerių gauti 
ir tokių, kurie mums litus siū
lė. Vieni mus gyrė, kiti peikė, 
o dar kiti mus indijonais vadi
no. Tai pykome, tai liudėjome, 
o kartais net ašaras liejome. 
O laikas bėgo ir bėgu. Bet da
bar atvyko pas mus ytin bran
gintina viešnia. Tąja viešnia 
yra p-lė Kamilija Juzrivskaitė. 
Ji yra artistė-dainininkė. Pir
ma moteris, kuri su tokia mi
sija pas mus atvyko. Ji

■mus palinksminti, mus su tik
rąja daile supažindinti. Ji nori 
mums smagumo suteikti, 
nuims tokio snZigumo,
kad ji mums gali suteikti, la
bai reikia. Mums reikia jo, kad 
musų sielos nesurambėtų, kad 
mes galėtumėm prisiminti apie 
ką nors geresnio, švelnesnio, 
nematerialio.

IEŠKAU pusbrolių Adomo ir An
tano Jakų, iš Sviraičių kaimo, I ryš
kių valsčiaus, Šiaulių apskričio. Gir
dėjau, kad gyvena kur tai apie 
Boston, Mass. Turiu svarbų reika
lą dėt palikto turto Lietuvoj. Ma
lonėkit* atsišaukti; jei kas žinote, 
bukite malonus pranešti. Jonas Ja
kas, 825 W. 123 st., West Pullman, 
111.

JIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės ant farmų gyventi, kat
ra turi farma, prašau atsiliepti ir 
prisiųsti paveikslą sykiu, su laišku. 
Duosiu atsakymą kožnai Be paveik
slo neduosiu atsakymo.

P. A., 
Chaplin Coal Co.

Morgan Town, W. Va.

nori

REAL ESTATE SALESMENŲ

Pasalink Kosuli, Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus O 
kaip

du<toU. CUldr«a*« Mu»t

Geresnis nei Mustard Plaster.

JĖŠKAU partnerio prisidėti prie 
mano biznio. Su mažai pinigų gali
ma uždirbti daug. Turiu du bizniu, 
vienam persunku. Dirba pas mane 
septyni darbininkai, medžių biznis 
ir bučernė .abudu bizniai geri, galima 
uždirbti pinigu, abudu ne vienoj 
vietoj.

Telefonuokit Vincennes 1143

salesmenų su automobiliais, 
pardavinėti lotus ir namus. Pir
kėjai laukia. Padarykit 1927 
metus pasekmingus. Uždirbkit 
daugiau pinigų 1927 metais, ne
gu pirmiau kada nors. Išmokit 
pardavinėti namus ir žemę. Na
mų pardavinėtojai beveik visuo
met yra pasekmingi. Buk ne- 
prigulmingas. Išmok real estate 
biznį. Pasimatyk su manageriu. 
J. N. ZEWERT & COMPANY 

4377 Archer Avenue

F( )T()GR A FI ST A M S B A RG EN A S
Tikras bargenas įsigyti Studiją! 

Parsiduoda pigiai ir greitai, puikioj 
vietoj, viduryj miesto, singelevam na
me, pirmam flore moderniškai įtai
syta Studija; su valiausio išradimo 
įrankiais, fotografuot galima nuo 
mažiausio iki didžiausio paveikslo, 
namie ar kitur, diena ar naktį skir
tumo nedaro . Lietuviu laikoma per 
27 metus biznis labai geras. Taip- 
pat didelis stakas su Kodaks štoru. 
Priežastis pardavimo savininkas ne
laimei patrotijo akis. Norintieji 
pirkt kreipkitės asmeniškai ar laiš
ku, kaina sužinosit ant vietos

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

PARDAVIMUI grosefnė, ge
roj biznio vietoj, norinčiam 
dirbti gera vieta, gausit barge
ną; kreipkitės tuojau,

3832 So. Lowe Avė.

EXTRA! Pardavimui buČernė ir 
grosemė už cash arba mainysiu j 
Cottage, lotą. Saukit

Tel. Boulevard 0668

Furnished Rooms .

REIKALINGAS
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 
Turi būti suprantantis darbą 

automobilių.
C. P. SUROMSKIS 

5883-35 So. Westem Avė.

prie

Babies Lo ve lt
Del skilvio Ir vidurių nesma
gu mų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Lazaiivc,

Trečiadieny ji dainuos Lie
tuvių Auditorijoj. Jos klausyti 
turėtų susirinkti visi. Aš ži
nau, kad nei vienas nesigailės. 
K. Juzevskaitė savo daina kiek
vieną taip sužavės, kad užmir
šime kasdienio gyvenimo įė- 
das. —Mariutė.

RENDAI ruimas dėl vaikinu, gali
ma ir virtuvę vartoti, $2.00 į savaitę, 
2 lubos, užpakalis, 819 W 34 PI.

RENDON švarus ir Šildomas kam
barys 1 vaikinui, puikioj ir parankioj 
apielinkėj, 323-7 S. Aubum Avė., 1 fl.

VYRŲ. Klerkų, mašinistų ir kito
kių. Jus galit parduoti savo liuosą 
laiką man ir uždirbti daug pinigų. 
Atsiųskite man savo vardą ir adre- 

aš pasakysiu jums savo planą. 
1739 So. Halsted St.

Box 882

EZTRA BARGENAS
PARDAVIMUI pigiai arba priim

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

LUNCH ROOM,
669 W. 14 St.

są,
PARDAVIMUI saldainių ir visokių 

smulkmenų Storas, geroj biznio vie
toj, gausit bargeną. 922 W. 33 St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

Mus. Win8low** 
Syrup

□ei greito piniginių 
/•eikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kain^, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

BUČERIS patyręs prie abelno bu- 
černės darbo; galis dirbti bile kur ir 
bile kokoje bučernčje; ieško darbo. 
Su alga susitaikinsime. Kreipkitės:

J. JANKAUSKAS
17 W. 119th St. 

Tel. Pullman 6592

HE1KALINGA 15 agentų, 
patyrimas nereikalingas. Par- 
davinėsite Real Estate ir au
tomobilius.

C. P. SUROMSKIS,
‘ 5833-35 So. Western Avė.

PARSIDUODA grosemė, saldainių, 
cigarų, rūkytos mėsos, mokyklos 
įrankių. Parsiduoda pigiai.

732 W. 19 St.

Exchange—Mainai

IEŠKAU darbo į namus prie mažos 
šeimynos. Saukit Bbulevard 2683.

REIKIA darbininkų kaipo porte
rių. 2039 W. North Avė

MAINYSIU 4 pagyvenimų po 5 
kambarius namą vertą $7,000.00, ant 
farmos netoliaus 100 mylių nuo Chi- 
cagos. Turi būt gera žemė.

K. RIPSKLS 
4050 So. Artesian Avė. 

Tel. Canal 6698

DIDŽIAUSI BARGENAI
Pardavimui 4 nauji mūriniai 

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

| JUOZĄ VILIMĄ
4405 So. Fairfield Avė., 

Lafayotte 5948

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

717 W. 21 St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

,$500 turėdami galit pirkti 40 ak
rų formą prie cementinio kelio, 3^ 
•mylios nuų miesto, geri budinkai, 
sodnas, 30 akrų juodžemio, kaina 
$1320, kitus po $100 j metus, 80 ak
rų prie svarbaus kelio, 5 mylios 
puo miesto. Ir kitų gerų fanrnj lie
tuvių kolonijoj. Walker Pamielee, 
Ludington, Mięh.

ARISTOKRATIŠKA
FARMA

PARSIDUODA PIGIAI 80 
akerių žemės su budinkais, gy
vuliais ir rakandais. 9 kamba
rių palocius, fumasu apšildo
mas ir elektra apšviečiamas su 
puikiausiais rakandais, barnė 
gyvuliams, vištininkai, garažas, 
barnė mašinoms; 14 melžiamų 
karvių, 4 arkliai; puikus sodnas. 
Tik 40. mylių nuo Chicagos ir 
10 mylių u.uo Waukegan. Kai
navo $35,000; parsiduoda už 
$28,000! įnešti $8,000. Kreipki
tės asmeniškai ar laiškais.

W. HAYDEN BELL 
Ed. Bakševičius, Vedėjas 

4336 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 8600

Financial s '
____ Fi n amiM-Paskolos

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716 

“mes perkame- 
Už $40 cash, $100 vertės Lietu
vos Valdžioj Bonus nuo patvir

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

trijos Bonus. 
Galit derėtis.

KAUFMAN STATE 
BANK 

124 N. La Šalie St., Chicago

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.

INDUSTRIAL LOAN 
SERVICE 

1726 W. Chicago Avė. 
kampas Hermitage Avė.

7 $250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

Miscellaneous
____________ į vair us
ELECTRIC KONTRAKTORIUS

Seniausias iš lietuvių, kur duoda 
užganėdinimą. J vedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452
RUBIN 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.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANCIONIS, PreJ.

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 
karpenterystčs darbą. Taipgi įvedu 
apšildymą | namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
“Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR
1739 South Halsted St.

Tel, Roosevelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKČERIA1
Grosemių, Bučer- 

jdoVV nių, Delikatessen,
Restaurantų, Ken- 
džlų, Bekemių. Mu- 

specialumas. Ge- 
ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

Educational
Mokyklos

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

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.


