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Kariuomenė atsisakė maištinin
kus remti; oficierai, kaip są
mokslininkai. suimti

i

telegramos iš VVashingtono skel
bia, kad tenykščiuose gerai in
formuotuose rateliuose kas va-Įkomandorius Abarca, 

i ir laukia teismo.
Sukilimas buvo padarytas va

kar. Sukilėliams buvo pavykę 
dagi suimti prezidentas Ayo- 
ra ir kai kurie jo kabineto na
riai, bet tuojau visas “putšas” 
susmuko: garnizonas atsisakė

landa laukiama, kad prezidentas
Coolidge nuimsiąs embargo par
davinėti ginklus privatiniams 
asmenims Meksikoj.

Tatai butų kaip ir pirmas žin
gsnis diplomatiniams santy
kiams su Meksika nutraukti.

Kitos telegramos sako, kad i putšistus remti. Sako, kad dagi 
J. V. valstijos sekretorius Kel-j paties Abarcos batalionas pa- 
logg atsistatydinsiąs prieš bir-Gilikęs ištikimas valdžiai. Suki-
zelio mėnesio pabaigą ir jo vie
toj busiąs veikiausiai paskir
tas Dwight Morrow, J. P. Mor
gano ir Ko. firmos dalininkas, 
nuo senai artimas prezidento 
Coolidge’o draugas. Kaip Ame
rikos stambiojo kapitalo atsto
vas, Morrow, be abejo, nebūtų j 
perda' g palaukite Meksikai.

?. leksikos banditai api
plėšė miesteli

Suėmę galvijų ir arklių, 
tai pabėgo i kalnus

bancL-

kovo 
puolė 
kelios

MEKSIKOS MIESTAS, 
7. — Maištininkų banda 
Cahaultongo miestelį, 
mylios į vakarus nuo Meksikos
Miesto. Padarę eilę plėšimų ir 
susigavę kiek galvijų ir arklių, 
pabėgo į kalnus. Banditams 
gaudyti pasiųstas stiprus karei
vių būrys.

UŽSIDARĖ BANKAS

COLUMBIA CITY, Ind., ko
vo 7. — šiandie čia užsidarė 
First National bankas, kuris 
turėjo $1.097,800 depozitų.
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“NAUJIENŲ”
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. . [.Pacific and Atlantic Photo I
Dayton gatvės tiltas Los Angeles (Cal.) mieste, kurį sugadino audrą.

Bandė išsprogdinti baž 
nyčia; nušautas

Bombininko sėbras, bandęs pa
bėgti. pašautas ir suimtas

Latvijos užsieniu reikalų 
ministeris apie ekonom.

sutartį su Lietuva
SAN FRANCISOO, Cal., kovo 

7. — Praeitą naktį bandyta vėl 
išsprogdinti šš. Petro ir Povilo 
bažnyčia l^atinų kvartale. Ka
dangi ta bažnyčia jau pirmiau 
buvo tris kartus bandyta iš
sprogdinti, tai policija nuolatos 
ją dabojo ir šį kartą bombinin- 
kų bandymas turėjo skaudžių 
jiems pasėkų. Vienas bombi- 
ninkų, kurio vaidas dar nežino
mas buvo nušautas, kai jis, pa
dėjęs bombą, bandė pabėgti, o 
antras jo sėbras, Celsten Ek- 
lund, 45 m., buvo pašautas ir 
suimtas.

<S. Petro ir Povilo bažnyčia daugiau dėmesio kreiptų j eko- 
buvo pastatyta 1924 metais, j nomini_li .“ntykių reikalus. A t- 
Jos pastatymas parėjo 500,000 
dolerių.

RYGA, H. 11. (Elta).
Kalbėdamas dcl užsienių reika
lų ministerijos biudžeto Latvi
jos užsienių reikalų ministeris 
F. Cielens nurodė, kad Lat\i 
jos užsienių politikoj pirmoj ei
lėj stovi ekonominiai reikalai. 
Numatyta visa eilė ekonomi
nių sutarčių su kitomis valsty
bėmis. Su Lietuva reikia suda
ryti tokia pat plati ekonominė 
sutartis, kaip su Estija. Už
sienių reikalų ministerija duo
sianti instrukciją Latvijos kon
sulatams ir atstovams, kad jos

Smarkus žemės drebėji 
mas Japonijoj

QUIT(), Ekvadoras, kovo 7.
Bandymas nuversti preziden-1Tadzimos srity 113 žmonių ūž

to Isidro A voros valdžią nepa-| mušta, daug namų sugriauta 
vyko, maištininkų gi vadas, I 

suimtas TOKIO, Japonija, kovo 7.— 
Centralinė Japonija šiandie bu
vo supurtyta žemės drebėjimo, 

Į kuris buvo stipriai jaustas Osa
koj, Kobėj ir Tokioj, nors tuo
se miestuose didelės žalos regis 
nepadarė.

Smarkiausias drebėjimas ro
dos įvyko Tadžimos apskrity, 
kuris skaudžiausiai nukentėjo. 
Pranešimai sako, kad toje sri
ty daug namų sugriuvę, vienas 
tiltas sulūžęs ir keli tuneliai ap
griuvę. '

Tikrų betgi žinių iš nukentė-j 
jusiu vietų dar nėra ir praneši-1 
mai apie padarytas pragaištis' 
vieni kitiems prieštarauja. Vie
nas pranešimas skelbia, kad 113 
žmonių buvę užmušta ir sužeis-! 
ta, kurių 
buvę 
na m 
betgi 
atrui 
žmonės sužeisti.

limas greitai buvo likviduotas, 
o jo dalyviai armijos oficierai, 
kaip sąmokslininkai, buvo areš
tuoti.

Per cikloną Madagas
kare 30 žmonių žuvo

i Pirmykščiai pranešimai apie 
šimtų žmonių žuvimą buvo 
perdėti

CAPE TOWN. Pietų Afrika, 
kovo 7. — OficiaJinis praneši-' 

'mas iš Tamatave, Madagaskaro. 
Įsako, kad ankstivesni praneši-1 
mai apie ciklono padarytas pra- j 
gaištis saloj buvę 
kad skaičius 
nesiekiąs 
šimtis.

i Patsai 
tas labai
buvus jūrių 
kinta.
padaryta laivams, 
buvę sudaužyta.

perdėti ii 
žuvusių žmonių 

daugiau per tris de-

betgi 'Pamatavę mies- 
nukentčjęs ir dalis jc 

užliejimo sunai- 
Uoste milžiniškos žalos 

kurių daug

Radę naują kalnų virti
nę rytų Sibire

6 darbininkai žuvo alio 
jaus ekspliozijoj

BUFFALO, N. Y., kovo 7. — 
Standard Oil kompanijos Atlas 
įmonėj, South Buffalo, šį rytą 
įvyko aliejaus tanko eksp’iozija, 
kurios du darbininkai buvo už
mušti, o keturių dar pasigenda
ma. Po ekspliozijos kilo gais
ras, kuris užkirto kelią gaisri
ninkams ir kitiems gelbėtojams 
prisigriebti vidun, kur buvo likę 
tie keturi gyvi ar negyvi dar
bininkai.

Smarkios srfiego audros 
Coloradoje

Kasyklą miesteliai kalnuose vi
sai izoliuoti nuo pasaulio; gy
ventojams gresia badas

Rusy-Rumany konferen 
cija dėl slėny

BUCHARESTAS, Rumunija, 
kovo 7. — Buchareste prasidė
jo Rusų Rumanų konferencija 
ginčams dėl sienos išlyginti.

Vietos politiniai rateliai ta 
konferencija labai susidomėję, 
kadangi šiaip santykiai tarp 
Rumunijos ir sovietų Rusijos 
stipriai įtempti nuo laiko, kai 
Rumunija pasigrobė Besarabiją.

Vokietijos moterų pilie
tybės klausimas

i'' ‘Siūlo leisti vokietėms, ištekan 
čioms už svetimšalių, pasilik 
ti Vokietijos pilietėmis

BERLINAS, kovo 7. — De
mokratų partija įnešė reichsta- 

DENVERI Cblo., kovo 7. — '#e įstatymo projektą leisti v<> 
Del siautusių pastaromis dieno-' kiečių moterims, ištekėjusioms
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sykių miesteliai San Juano ba- pasilaikyti

26 rusų banditai pa
smerkta sušaudyti

MASKVA, kovo 7. — Sovie
tų teismas pasmerkė sušaudyti 
dvidešimt šešis banditus, kurie 
yra papildę daugybę ginkluotų 
užpuolimų ir plėšimų, per ku
riuos jie buvo nukovę keliolika 
žmonių.

stovybė Vašingtone panaikina
ma, nes ji brangiai kainuojan
ti, o maža naudos teduoda. At
stovybės Berlyne ir Maskvoj iš
silaiko pačios savo įplaukomis.

Debatuose kelta sumanymų 
kai kurias atstovybes sujungti 
pa v. Suomijoj, Estijoj ir Skan- 
dinavų'valstybeee. Atstovas Du
binąs nurodė į ekonominę su
tarties su Lietuva didelę svar
ba.

GYVENIMO TRAGEDIJA

Nušovęs žmoną vyras pasišau
kė kunigą ir pats nusižudė

Galvažudžiai, išžudę 
Simatonių šeimą, 

sušaudyti

LENINGRADAS, kovo 7. - 
Geologijos draugija skelbia, 
kad mokslinė ekspedicija su 
prof. Obručevu prieky, Jakuts- 
ko srity atradus naują milžiniš
kų kalnų virtinę, besidriekian
čią palei Indigirkos upę per 
daugiau kaip 1,000 mylių, su 
daug viršūnių siekiančių 11,- 
000 pėdų aukštumo. Tasai kal
nynas busiąs pramintas Lenino 
vardu.

11 žmonių žuvo potvy
niuose Argentinoj

J UJU Y, Argentina, kovo 7.

“Naujienų” Kontestas 
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- 
cagoje, apielinkėse ir po visą 
plačią Ameriką, kur lietuviai 
skaitlingiau įsigyvenę, dirba 
haipo kontėstantai, kelime “Nau-; 
jienų” cirkuliacijos, pardavinė
jime “Naujienų” skelbimų ir 
knygų kortų.

“Naujienos” ragina visus sa- — šioje Argentinos Andų Rai
vo skaitytojus, visus draugus K,nU srity dėl smarkių lietų kilo * /• .1 1 • 1 •• 1 • _ • • _ 1
pritarėjus, teikti visokeriopą pa
ramą veikiantiems “Naujienų“ 
kontestantams, kad jiems sek
tųsi už jų įdėtą triūsą labui 
“Naujienų” laimėti kuodidžiau- 
sias dovanas.

KAI NAS, vas. 11. — Vakar, 
t. y. vasario 10 d., karo lauko 
teismas išnagrinėjo plėšikų-gal- 
važųdžių Bagdono Vaclovo ir 
Jankūno Juozo bylą, kurie, kaip 
žinoma, praeito gruodžio 27 d. 
9 vai. vakaro išžudė šimatonio 
Jono šeimą. Teismas, išžiūrėjęs 
bylą, rado juos visai nusikal
tusius ir nusprendė: atimant iš 
jų visas pilietines teises sušau
dyti. Jiems buvo duota 48 va- 

i landų laikas paduoti Respubli
kos Prez/identui prašymas jų 
pasigailėti.

Prezidentas Smetona paduotą 
karo lauko teismo sprendimu 
nuteistus mirti galvažudžius 
Bagdono ir Jankūno pasigailė-

KATASTROFINGAS GAISRAS jirį° PraSyj^^ atmetė.
___________r | Karo lauko sprendimas įvyk- 

>x .,________________ . . . dytas vasario 11 d. 5 vai. AbuDu vaikai žuvo ugny; keturi , x .. . .. .'galvažudžiai sušaudyti,kiti šeimos nariai pavojingai 
apdegė --------- — —

NEW- YORKAS, kovo 7.
šv. Patriko bažnyčios kunigas 
Sheridan, išgirdęs durių skam
butį, išėjo žiūrėti. Lauke stovė
jo 'taksi Šoferis Al. Wyn.

“Kunige,” pasakė jis, “aš ką 
tik pašoviau savo žmoną. Im
kit švenčiausįjį ir eime. Ji mir
šta.”

Kai juodu pasiekė Wyno na
mus, moteriškė gulėjo virtuvėj 
ant glindų, jau negyva.

“Nieko nebegaliu padėti”, ta
rė kunigas, bet dar jam nebai
gus sakinio Wyn išsitraukė iš 
kišenės revolverį ir pats nusi
šovė.

ar ištekančioms už svetimšalių, 
i Vokietijos piliečio 

teises. Pilietybės teisės butų 
atimtos tik tokioms moterims, 
kurios ištekėdamos už svetini- 

dėl to susisiekimas bus veikiau- ; žalio, pareikštų, kaip ta biblijos 
šiai ne vienai savaitei nutrauk- Kutą: 
tas. Izoliuotų vietų gyventojams 

I gresia badas, tatai daroma pa-| 
įstangų maisto pristatyti jiems 
aeroplanais.

’ v. . . v , mis didelių sniego audrų, ka-astuonios dešimtys
užmušta ir sužeista vie- 
teatrui sugriuvus. Kitas 
pranešimas sako, kad te- 
sugTiuvus buvę tik keli

Drebėjimas Havanoj
HAVANA, Kuba, kovo 7. — 

Vakar po pietų buvo jaustas 
žemės drebėjimas Santiago de 
Cuba mieste, žmonės buvo stip
riai išgąsdinti, bet, kiek žinia.; 
žalos nepadaryta.

seine, pietų vakarinėj Oolora- 
dos daly tapo Visai izoliuoti. Ge
ležinkeliai užversti sniegu ir ;

Tavo kraštas bus mano 
kraštas.”

Teapot Dome aliejaus 
skandalo byla

I Stiprus žemės drebėji 
mas Japonijoj

Portugalijos vyriausy-1 ~,i - • v ix TOKIO, Japomia, kovobe areštuoja bolse- ;Gailti rudio pJneSim:li 
VlkllS kad stiprus žemės drebėjimas

----------- 'supurtęs Osaką ir Kobę. Supur- 
Keturi suimtieji kaltinami dėl tjma^ buvo jausti ir Tokio, 

teroristinio sąmokslo ! Elektros tarnyba Osakoj nu-
įtraukta ir miestas likęs be ži- 

LISABONAS, Portugalija, burių. Šiaip betgi didelės ža- 
kovo 7. — Militarinė policija ios nepadaryta.
suėmė keturis' asmenis, įtaria
mus kaip bolševikus ir kaltina
mus, kad jie buvę padarę sąra
šą žmonių, kurie turėję būt nu
žudyti, jeigu pastaroji revoliu
cija butų pavykus.

Mirė rusų rašytojas 
Arcihaševas .

sako,

UŽS1MUŠĖ NUKRITĘS Iš 
AEROPLANO

WINTER HAVEN, Fla., 
■' vo 7. — Nukritęs žemėn iš 
roplano 1,000 pėdų aukštumoj, 

, užsimušė oro akrobatas Jack 
Parksą 22 metų amžiaus.

kp- 
ae-

mire 
dra-

k., , ,l—

Chicagai ir apielinkei federa-

VARŠUVA, kovo 7. — 
eitą šeštadienį Varšuvoj 
žinomas rusų rašytojas ir 
maturgas Michailas Arcibaše- 
vas,, pagarsėjęs ypač savo ro
manu “Sanin”. Iš Rusijos jis
buvo pabėgęs tuojau po bolševi-; linis oro biuras šiai dienai pra- 
kų revoliucijos, per pastarus našauja:
ketverius metus gyveno Varšu-| Bendrai gražu; nedidelė tem- 
voj. Jis buvo 49 metų amžiaus^ peraturos atmaina; stiprokas, 

—.—— ----- - daugiausiai žiemių vakarų vė-
NEW YORKAS, kovo 7. — jas.

Vakar temperatūros buvo

<fideli potvyniai, kuriuose, kiek 
žinoma, vienuolika žmonių pri
gėrė. Manoma betgi, kad žuvu
sių skaičius bus daug didesnis. 
Del geležinkelio tilto išnešimo Fordhamo universiteto seismo- 
Jųjuy visai nukirstas nuo susi- grafas įregistravo stiprų žemės vidutiniškai tarp ir 43° FJ 
siekimo su kitomis Argentinos drebėjimą, turėjusį įvykti kur Šiandie saulė teka 6:15, lei-
dalimis.

WASHINGTONAS, kovo 7. 
— šiandie išnaujo prasidėjo 
aliejaus magnato Many F. Sin
clair byla ryšy su Teapot Dome 
aliejaus rezervacijų išnuomoji
mo skandalu. Byla eina Colum- 

aukščiausiamebijos distrikto 
teisme, šiandie buvo tik išrink
ta prisaikintiėji posėdininkai.

Kautynės tarp lenkų 
monarchistų ir kai- ' 

riųjų Varšuvoj
VARŠUVA, kovo 7. — Va

kar, kairiesiems elementams 
bandant išardyti lenkų monar
chistų suruoštą Varšuvoj de
monstraciją, kilo riaušių, ku
riose keletas žmonių buvo su
žeista. Policija pagaliau riau
šes likvidavo.

KAUTYNĖ SU PAMIŠĖLIU

FLINT, Mich., kovo 7. Gai
sras sunaikino čia farmerio 
Johno Lukaso [gal lietuvio?] Į

1,394 bedarbių Kaune
Johno Lukaso [gal lietuvio?] Į KAUNAS. — Iki vasario 9 d. 
namus, kurių ugnj^ žuvo ir du Kauno darbų biržoje įregistruo- 
jo vaikai, Juozukas, 7 metų, ir j ta 1,394 bedarbiai. Prie viešų- 
Francė, 3 metų. Ijų darbų Kaune dirba tik 1 ir

Patsai Lukas, jo žmona ir 2 kategorijos bedarbiai: jų yra 
dvi dukterys: Stėlla, 5 m., ir 1,113, į miškus' pasiusta dirbti 
Džone, 15 m., pavojingai apde- 122 bedarbiai, iš kurių 30 mies- 
gė. Jie buvo nugabenti į ligc- to valdybos aprūpinti piuklais 
ninę. ir kirviais.

J()HNSTOWN, Pa., kpvo 7.— 
John Bruno, 50 metų, pamišė
lis, kurį kuopa žmonių bandė 
suimti, užsibarikadavo savo 
namuose ir bandžiusius jį suim
ti ėmė šaudyti. Vienas vyras 
buvo nušautas, trys kiti pavo
jingai pašauti. Kautynės tik ta
da pasibaigt, kai po šešių va
landų bandymų vienas gaudy- Į 
tojų iš kitos trobos skersai gat-. 
vę šovė ir pro langą pamišėlį

nors apie Alaskos pakrahtes. (džiasi 5:47 valandą. mirtinai sužeidė.

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 {eina j patarnavimą.

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

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 60 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 1201 h St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

. NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chl. ago, III



Pirmas
Pakvietimas

NAUJIENŲ
KONCERTĄ

NAUJIKUOS. CKIeaga. UI.

korespondencijos Į
Rockford, III.

Kovo 2 d., apie 4:30 v. p. p. 
11-toj gatvėj gatvekaris įvažia
vo į tavorinį traukinį. Nelaimė 
labai išgąsdino žmones, bet yra 
ir lengvai sužeistų. Motormanas 
dirba vienas, eidamas kartu ir 
konduktoriaus pareigas. Pri
iminėdamas iš pasažierių karte
rius jis nepatėmijo ateinančio 
traukinio, kuris irgi nestojo. 
Visas gatvekario priekis liko 
nuneštas, o išsigandę pasažie- 
riai liko parblokšti ant grindų.

—S. K.

Žinokit gerbiamosios ir gerbiamieji, kad 
• kovo 27 dienų, šių metų, pradedant ketvirta va- 

’ landą, po pietų, Wicker Park svetainėj, žiemiuo- 
’ se ant North Avenue, netoli Robey Street, didis 

Naujienų koncertas bus.

Tai bus koncertas lyg ir ne koncertas, 
opera ne opera, teatras ne teatras, nei vodevilis, 
nei shovv, bet tikrai naujoviškas Naujienų 
vakaras su koncertu, susidedąs 
kopletų, komedijų, solų, cho 111,
tetų, sikstetų, armonykos, klernetos, bubno.

iš dainų, 
duetų, kvar-

prirengta, sukomponiuota ir išmokta tik dėl 
Naujienų ir naujieniečių, per profesorių Vana- . 
gaitį ir profesorių Bunge.

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

Piftsburgh, Pa.
Meno draugija vasario 19 d. 

vėl pasirodė nauju kuriniu stud. 
Dargio parašytu “Mirtis už 
Tėvynę” (2 veiksmų drama). 
Vakaras buvo surengtas pami
nėjimui Lietuvos 9 m. nepri
klausomo gyvenimo. Veikalas 
įspūdingas, vaizduojantis san
tykius lietuvių su lenkais, kovų 
už nepriklausomų valystybę. 
Vaidylos roles atliko gerai; 
kiti net pavyzdingai. Kadangi 
oras /buvo nelabai geras, tai ir 
žmonių buvo šiame vakarėly 
nedaugiausia.

Programa buvo įvairi. Pir
miausia buvo stud. Paul Dargio 
pasakyta atatinkama šiahi vo
kalui prakalba, toliau sekė pats 
vaidinimas. Pažymėtina, kad 
paskutiniuoju laiku sukruto 
pittsburghieėiai ir ima' pabusti 
iš miego. Daugiausia prie bu- 
dinimo lietuvių prisidėjo naujai 
įsikūrusį Meno draugija, kuri 
suburė lietuviškąjį jaunimų ir 
šiaip suaugusius tautiškam dar
bui. Darbo daug, bet prie gerų 
norų visas sunkenybes bus ga
lima nuveikti. Girdėti, kad 
minima draugija steigia chorą, 
j kurį kviečia visų lietuviu jau
nimų.—J. .L

Lorence, Mass.
Teatras.—Darbai

i

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

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

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

kiekvienas

Atidengęs jums gerbiamosios 
mieji visas koncerto slaptybes ir scenas, kviečiu 
atidėti į šalį visus kitus gyvenimo reikalus ir 
atvykti j šį nepaprastą Naujienų Koncertą

ir gerbia-

NAUJIENŲ KVIESLYS.

Vasario 27 d., L. U. Kliubo 
svetainėje, Lietuvių Tautos Ka
talikų parapija, po vadovyste 
kun. S. Šleinio, statė scenoj 
du veikalu: “Pavogtas Kūdikis” 
ir “l’žkeikta Mergele”.

Pirmutinis veikalas v ra gana 
įspūdingas, nes atvaizduoja tur
čių gvvenima, makliorvstes ir 
kaip jų gerieji sūneliai elgiasi 
su tarnaitėmis, jas suviliodami, 
o vėliaus tėvai išvaro tarnaites 
vadinadami jas paleistuvėmis, 
kad jų geruosius sūnelius veda 
iš kelio. Taipgi atvaizduoja tik
tos motinos meilę prie savo 
vaikų ir taip vadinamų dirbtinę 
meilę tų, kurios paima auginti 
kitų vaikus.

Antras, veikalas atvaizdina 
kaip senovės didžiūnai prakeik-* 
davo jiems neištikimus vaikus 
ir paskui įsivaizduodavo, kad 
jų prakeikimas daug reiškia. 
Abudu minėti veikalai buvo su
lošti neblogai, nes lošėjai ir 
prirengimas buvo geras. Kadan
gi “Pavogtas Kūdikis” vaiz
duoja žuvininko gyvenimų pa
lei jurų, atrodė, kad tikrai taip 
yra, neš buvo scenerija pritai
kinta, žuvininkas turėjo tinklą 
ir laivelį, kuriuo važiavo per 
»e; na.

“l’žkeikta Mergelė”, lošėjai 
turėjo irgi tinkamus kostiumus. 
Iš lošėjų buvo* ir čia augusio 
jaunimo, kas yra labai pagir
tina, kad darbuojasi lietuviškoj 
dirvoj.

Publikos buvo prisikimšus 
pilna L. U. Kliubo svetaine ir 
L. T. K. parapijai liks pelno.

L. T. K. parapija čia užima 
pirmą vietų tarp Lavvrenee 
lietuvių, kaip skaitlingumu, taip 
ir veikimu, nes šįmet statė sec- 
m>n jau kelintų veikalą ir kaip 
girdėt po Velykų rengia statyti 
da vieną didelį ir gražų veikalą 

iš Baudžiavos laikų. Už tai 
pi iklauso garbė kun. S. Šlei
niui, kad jis sugeba pritraukti 
liek daug vietos lietuvių. Nors 
čionai yra du Komos kunigai ir 
da parsikviečia daug misijonie- 
rių ir daug sykių bandė su
griauti tautišką parapijų, l>et 
kaip pasirodo, tai veltui darbas.

♦ m ♦
Darbai audinio ir verpimo 

pramonėj, kuri čionai užima 
pirmą vietų gal visose Jungt. 
Valstijose tiek susmuko, kad 
kad minios bedarbių vaikščioja 
gatvėmis ir neturi vilties darbo 
gauti, nes vienos dirbtuvės sto
vi visai uždarytos, o kitos arti 
uždarymo. Dirba gerai tik dvi 
—Bristol ir Arlington * Mills. 
Tiktai nežinia - kode! .Jungt. 
Valstijų darbo biuras nieko ne
rašo apie Mass. Valstijų. Turbut 
mano, kad čionai žydi pilnai 
Coolidge’iaus “prosperity’,. Bė
dai bes priežastį aiškina visaip. 
Vieni sake, kad nėra užsakymų; 
kiti sako, kad kapitalistai su
sivieniję nori prailginti darbo 
valandas. Paskutinis gal bus 
leisingiausis, nes jau valstijos 
(egislaturoj prasidėjo kova už- 
panaiki irimą dabartinių 48 vai. 
darbo įstatymų savaitėj, o kad 
išleisti naujus įstatymus įve
dančius 51 vai. savaitėj. Darbi
ninkai neorganizuoti, tai su jais 
galima visaip padaryti.

—M. B. Sviruoklis.

Netikėti] Įvykią 
Akyvaiztloj

Andai rašiau, kad Lietuvos 
buržuazija pusėtinai yra dezor
ganizuota, kad ji vienalytės 
organizacijos neturi, nėra kul
tui inga ir nemoka, nesugeba 
kultūrinėmis priemonėmis ko
voti su savo priešais, geriau 
organizuotais dą^bininkais. Yv
as reikalas gludi tame, kad 

Lietuvoj dar eina, jau kitur 
seniau išgyvendinta luomų ko
va. Tikra rimta klasių kova, 
pagrįsta ekonominiais išskai
čiavimais, Lietuvoj tik prasi
deda, yra jos lik užuomazga.

Mat, į Lietuvos buržuazijos 
tarpą įvarę kylį krikščionys de
mokratai su darbo federacija ir 
ūkininkų sąjunga, ši trijulė or
ganizacija svarbiausiai gina 
zieno luomo i įkalus, būtent, 
kunigų interesus. Jie Visur, 
kur tik gali, deda, pastangų, 
kad liaudy j kunigų įtaka ne
sumažėtų, kad jie vis dar vi
same gyvenime jaustus tikrais 
viešpačiais ir žmonių ’ būklės 
reikalų tvarkytojais ir butų 
jų dvasios troškimų tikri vado
vai. Kadangi kunigas iš esmės 
ir sulig savo padėtim negali 
aiškiai ginti kurios nors vienos 
klasės reikalų, tai jie visą lai
kų vairuoja tarp visų luomų 
ir klasių ir varo šlykščiausią 
ckmogogiją, kad tik savos va
dovybės žmonyse nenustojus. 
Aišku, kadangi ekonominiai jie 
yra užvis labiausia remiami 
labiau pasiturinčių, nes šie tu
ri iš ko juos palaikyti, tat jie 
asmeniniai ir jų reikalus labiau 
gina; bet nenorėdami varguo
menės ir iš savo rankų paleis
ti, dedas ir jų reikalų gynėjais. 
Žinonik; tokių politiką galima 
varyti tik demagogijos keliu, ir 
kariais tai varguomenei neva 
'cngvatų suteiktfs. Darbuose 
viena daroma, q žodžiais kita 
skelbiama. Ir taip drumsdami 
/Isuomenę, jie traukia prie sa
vęs piktos valios žmones ir 
juos dar labiau demoralizuoja.

Tokia politika gali būt tik as
menų, bet ne klasių ar tam 
tikrų grupių. Per tat j Lietu
vos visuomenės paviršių nuo
latos išplaukdavo ir išplaukia 
asmens, kurie atstovauja prie
šaky viso gyvenimo ir sučium
pa vairą. Vairuodami Lietu
vos gyvenimų, jie daugiau pai
so savo asmens reikalų, o ne 
kurios nors klases,. Prisiplėšę, 

prisipiliigavę, šie asmens taip 
pat greit dingstimis horizonto, 
kaip ir pasirodė, o gyvenimas 
vis eina savais keliais. Nėra 
reikalo čia minėti anų laikų iš
garsėjusių didvyrių pavardes, 
kurie nūdien sočiai ,g)«vena ir 
į pačius krikščionis demokrar 
tus šiandien nugara yra atsi
gręžę. Vienų galima pasakyti, 
kad jie šiandien sudaro naujai 
gema učių lietuvišką buržuaziją, 
kuri kunigo palaimos jaučiasi 
esanti nebereikalinga.

Dabar stoję prie valstybės 
vairo tautininkai, jei sugebės ir 
mokės savo laiku nusikratyti 
kunigų luomo įtakos ir neva
rys asmens politikos, tai butų 
galima tvirtinti, kad tikrai 
Lietuvos gyvenime jie atvers 
kita istorijos lapą. Kas taikiu, 
ramiu gyvenimu nebuvo galima 
įvykdinti, tas gal kardo prie
varta vyks jiems padaryti. Čia 
visa kas priklausys nuo jų 
sumanumo ir apsukrumo blai
viau galvojančių buržuazija sa
vo įtakon patraukli ir, žinoma, 
jau nevien Mietuvišką, bet visų 
Lietuvos buržuaziją. Ar pavyks 
jiems patraukti į save iki šiol 
klerikalų įtakoj esančius kai- 
kuriuos ūkininkus ir liberališ- 
kiau galvojančius liaudininkų 
tarpe esančius miestelėnus, o 
taip pat ir savistovesnius ūki
ninkus? Dabar visas reikalas 
tik apie lai ir sukasi. Krikščio
nys demokratai gerai įvertina 
šių dienų įvykius ir nusimano, 
kas jų ateity laukia, todėl de
da visų galimų pastangų, kad 
tautininkus iš savo įtakos ne-
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Dabar Tiktai Išrastas
NAUJAS RAOIŪ SU KATRUO GAUSIT BALSĄ IŠ VISUR

Stx tubes -One Controt

Už $99.50 
t ✓

Ęasinaudokit proga. Dabar yra laikas gauti iš ofo visokią muzi
ką, dainas, žinias iš kur tiktai norite, vienu “dailos” pasukimu. 
Tai yra didžiausi stebuklai pasaulyje ir už menką kainą. Tokio 
Radio poras metų atgal nebūtumėt gavę nei už $2000, o dabar už 
$99.50 ir ant lengvų išmokėjimų Budrikas jums patarnaus. 
Budriko krautuvė yra atidaryta kožną vakarą. Pašaukit Boule- 
vard 4705, o Radio bus jums pristatytas j namus. Jos. F. Budrik, 
autorizuotas Freshman distributorius Chicagoj.

Jos. F. Budrik
DIDŽIAUSIA KRAUTUVE RADIO, PIANU, PHONOGRAFU 

3417-21 So, llalsieri St,, Chicago, III.

paleidau ir tiesioginiu ar ne
tiesioginiu keliu kiek gali įjuos 
veikia.

Liaudininkai valstiečiai šia
me momente savo vertę žino, 
supranta, kad be jų vargiai 
tautininkai pajėgsią visą vals
tybes naštų nešti, todėl brangi
nasi ir labai šaltai nuošaly lai
kos. Tautininkai mažumų bur
žuazijos ideologai laikosi pasy
viai; jiems kliras daugiau įki- 
rėj<>,» negu kam kitam, pertat 
buržuazija, kurion pusėn tau
tininkai pasuksią vairą, ar kle
rikalų luomą vėla palaikysią, ar 
vesią sveikų buržuazijos poli
tiką. Pastaram atsitikime jie, 
žinoma, užmirš savo perdaug 
išpustus tautinius reikalavimus 
ir žengs kariu su tautininkais.

Netolima ateitis paro
dys, kurion pusėn pa
svirs visas Lietuvos gy

GRAŽUS KABINETAS

Antradienis, Kovas 8, 1927
venimus. Jei tautininkai suge
bės eiti tik ros/buržuazijos ke
liais, tai savaime aišku, kad 
Lietuvos darbininkų kova pa
lengvės ir galės reikštis kultū
ringesnėse formose. Istorija yra 
įrodžius jau ne kartą, kad dar
bininkai su tikrąja buržuazija 
daug greičiau susipranta, ne
gu su jos pakalikais, arba šun
keliais einančiais klerikalais. 
Trancija, Anglija, Amerika, pa
vyzdžiui, nusikračiusius kleri
kalizmo, šuoliais žengia pirmyn, 
o kasdienėje klasių kovoje ir 
darbininkams jų reikalai geriau 
aiškėja.—T. J.

KORNAI
Greita pagelba nuo «kau* 
danių komų ir pirštų spau
dimo čcvcrykuose.

DlScholl's 
“Zdno-pads

Aptiekoae ir 
čcverykų 

krautuvėse

t
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Ar Jau Buvai? Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Tūkstančiai lietuvių dalyvauja UNIVERSAL 
STATE BANKO Jubiliejaus apvaikščiojime ir 
gauna gražias dovanas pasidėdami ten savo tau- 
pamų pinigų, ir džiaugėsi kad ta puiki lietuvių 
įstaiga susilaukė dešimts metų sukaktuvių ir taip 
puikiai vystosi.
Tas Jubiliejus tęsis vos keletas dienų. Todėl nepa
mirškite atsilankyt ir savo draugus paragint kad 
atsilankytų. Nauji depozitoriai gauna dovaną gry
nais pinigais, sulig giliukio.

Pribuk Tamista, pribukite visi!

Kontesto Honoratų Komisija:
ANTANAS OLŠEVSKIS, 
SOPU l E KRASAUSKIENE, 
DR. STEPONAS BIEŽIS.

Konteato Numeratorius:
ANTANAS RIPKEVIČIUS.

Kontcato Vigilijua:
JONAS JANKUS.

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

Kontesto Eiga svečių, atlankančiųjų jųjų na
melį “Naujienų” varde.

Vigilijus.

; US

“CASCARETS” DEL SKIL
VIO SUIRIMU IR GALVOS 

SKAUDĖJIMO

Yards 4951
Mis. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUŠERKA
3252 So. Halsted St.

Šj vakarą! Išvalykit savo žar 
nas, prašalinkit galvos skau

dėjimą, Slogas, Rugštumus 
iš vidurių '

Universal State
Bank

3252 So. Hulsted St.
Chicago, III.

XXXXXXXXXXXXXk'‘XXXXXXXXXXXX :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyt

Peoples Furniture Co.
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje daroire ir ant užsakymų.

šiuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite 
platų pasirinkimą naujausių madų, i eresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.
Legvais mėnesiniai; išmokėjimais.

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

1922-32 So. Halsted St.
( anai 6982

J. NAKKOŠIS, Vedėjas

Nel linksma darosi pažiurė- 
i kontestantų veidų atvaiz

di;' liudiju, kildami vis 
tyn. jų darbštumą. Jie 
itc.taniai) lanko lietuvius

uiais naujų prenumeratų.
Kodėl virni ' konte stantai 

uk.štai pakilę, o kiti da>nepa
sirodė? Balsais pakilusieji kon- 
cstnntai, reikia pripažinti, yra 
ai ?.i pabus. Jų gabumui tar
nauja drąsa ir darbštumas.

liega po 10 valandų, be' 
pasiganėdina nei penkiom

Harvey, Iii.
ši kolonija Imi tjl< vieną sa

vo atstovą “Naujienų” kontes- 
te. Nors jam nereik varžytis su 
nieku, tačiau p. I. Izbickas jau 
ečdi užpelnytoje laktoje. lai 
tik pradžia, sako p. Izbickas. 
Aš galiu biskj daugiau. Man 
palaikykite vietą 9 laipsnyje. 
Kas kartas p. Izbickas mano 
keltis vis į naują aukštesnęJei 

ne- 
jie 
va- ‘ didelį siurprizą

laktą. Jei taip jis dirbs pa
darys savo kolonijos lietuviams

:cntt sto 
siuntai; halsų neišmiegosi, 

šsimiegosiu po kontestui.
Visi turi po keletą šimtų

Nusipirkit už 10c. baksiuką.
Palikit šaly — tik vienam 

sykiui - Druskas, Pilės, Cas- 
tor Oil arba Purgative Vande
nį, kurie pereina kiaurai per 
žarnas, bet neiš valo jų ir neat- 
šviežina tų organų ir neturi jo
kio afekto <ant skilvio ir žarnų.'

Užlaikyk it savo vidurius šva
riai ir šviežiai sn Cascarets, ku
rios puikai išvalo skilvį, pra
šalina nesuvir.škintą maistą, 
rugštumus ir visokius gasus,

ir nuo-

vakaro, 
iš ryto.

Moterys

> vakaro. Kitu lai-

:u pagal sutartį.

Tel. Lafateto lhn»»

Viršuje
Stato

uos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki

Universal
Bank

mergi-

Registru^ i a Akušeri
Uonfin^mom retk«iu.>nt p«uarii«*u 
)u namuos irbu ligoiibutyje. Mo
terim- !» merginom* patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki-' 
tam laike pagal sutartį).

4] 20 So. Richmond Street

Patyrusi gydytoja ir akušėiė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3219 So. Morgan Street

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

Mis. MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai pakuka
vusi Pennsyl* 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prie? 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvon 

skaudėjimą

Daktarai sako:
Vartok BULGA

RIŠKĄ Žolių
Arbatų

KARŠTA
dėl pašalinimo
slogų išvengus

Infiuenzos
arba Pneumonijos

Daktarai visoje Amerikoje pataria savo pacijentams turėti užtektinai 
pas save Bulgariškos Žolių Arbatos ir gerti ją iš pirmo pasirodymo slogų. 
Jie žino, kad jos yra geriausios gydyolės, kad išvengus slogų.— Jeigu slogos 
apleidžiamos ir jos dasigauna į krutinę ir plaučius, visuomet pasidaro pavo
jus įgijimui influenzos arba pneumonijos.

Pasimatyk su vaistininku šiandien ir reikalouk nuo jo skrynutės Bulga
riškos Žolių Arbatos. Jis gali tikrai rekomenduoti šias geras šeimynai gy
duoles, 75c ir $1.25.

PASTABA:—Jei kartais jūsų vaist ninkas neturėtų jų, mes maloniai pri
siusime visai šeimynai dėžutę už $1.25 orba 3 už $3.15 arba 6 už $5.25. Adre
suok Marvel Product Company, 100 Marvėl Building, Pittsburgh, Pa..

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 89*2

3514-16 Room* velt Rd.

CHICAGO, ILl*

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...................................... $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........... $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.00
šioje 735 puslapių 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 
paštas.

KAUNO ALBUMAS .........................................................-.................. 50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

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

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ............ ....... ............. -...................... 55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimynų užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

jrašalina pcrdidelj tulžies kar
tumą ir prašalina iš vidurių vi
sas užkietėjusias dalis 
dus iš žarnų.

Cascarets paimtos iš 
jus labai gerai jausit
Jus veikia, kol jus miegate 
nepadaro gripo, 
kainuoja tiktai 10 centų bakse- 
liui vaistinėje. Milionai vyrų 
ir moterų vartoja Cascarets 
dabar ir vėliau neturi Galvos 
Skaudėjimo, Raugėjimo, Sunkių 
slogų, Nevirškinimo, Rugštumųji 
Viduriose arba Užkietiejusių - 
Vidurių. Cascarets turi rūstis ( 
kiekvienose namuose. Vaikai 
mėgsta jas vartoti.

nesusargina irj P-as Izbickas yra gerai žino
tinas žmogus. Jo darbams atjau
čia lietuviai ir jie stengsis sa
vo kontestantą pakelti ant auk- 

bal- Ščiausio laipsnio. Bus linksmas 
kad p. Izbickas, gavęs puikias do
ku- valias, o Harvey lietuviai turės 

garbę malant grįžtant jų 
testantą iš “Naujienų” su 
Lai dovanų. —Vigilijus.

kon- J
o i

Phone Pullman 0621
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedelioj 10 iki 1
ijiti Į dešimtą laipsni.
. ie nėra drąsus ganėtinai. Jiems

Naujienoms”. Jie 
savo vaikščiodami po 

Juos būtinai reikia

biznierius 
žmogus.

metų už-
nereikės

zįstamą į namus? Žinoma, pir
mieji žingsniai yra “sunkus”. 
Priežodis sako: Pradžia darbą 
gaišina. Jie pripras greitai, tik 
.eik daugiau pasiryžimo ir drą
sos. Nuėjus pas žmogų papra
šyti užsirašyti “Naujienas” nė
ra gėdos. Musų lietuviai žino 
musų kontestantus ir jie malo
niai juos priims. Daugelis net 
blukia kontestantą ir noriai, 
tik priminus, jie užsirašys. Rei
kia priminti, kad kontestantai 
yra pasišventę patarnauti musų 
lietuviams ir 
vargina 
lietuvius.
paremti ir padrąsinti prie ener- 
giškesnio veikimo. Visi priva
lome juos gerbti, nes priseis ir 
mums kada nors kokiu reika- 
u kreiptis prie jų. Visi lai už

sirašo ar prailgina savo prenu
meratas per jūsų apielinkes 
draugą kontestantą. Be Naujie
nų negali būt nei profesionalas, 
nei darbininkas, nei 
m šiaip apsišvietęs 
Kai visi turėsime ant 
i i rašę “Naujienas’’,
klausinėti: “Kas girdėt? Ką ži
nai naujo ir t. p.

Sumokėjus aštuonis dolerius 
už “Naujienas” metams, išro- 
dys, lyg gauname ir skaitome 
kiekvienos drenos “Naujienas” 
per visus metus dovanai. Be 
“Naujienų”, ar kada-ne-kada 
sugriebiant jas, yra šlubas ži
nių gyvenimas. Gal būt, kad 
praleidžiant dieną be “Naujie
nų” jus nematysite ir nesuži
nosite svarbiausius dienos nuo- 
iikius. Nors dienos visos ly
gios, bet jo$e įvykiai skirtingi. 
Diena praėjo nesugrąžinsi; 
kas atsitiko nesužinosi, jei 
nebusi užsirašęs ant metų Nau
jienų.

būna šis “Naujienų” 
varpu, gaudžiančiu 

visus, kad save apsi-

kon-

Garfield Park
Pinigai

iš

ši apielinkė susilaukė 
kontestanto. Ji butų lyg nu
skriausta, kad p. Budinskas jų 
konteste neatstovautų. Vos jis 
lik pradėjo veikti, o jau sura
do net visai naujų “Naujienų’’ 
skaitytojų. Jam labai sekasi, 
bet geram ir linksmam žmo
gui visada sekasi, šioje gady
nėje ašaros mažą vertę teturi. 
Reikia juoktis, mokėti linksnių 
anekdotų pasakyti, patikti rei
kia žmonėms, lai nieks neatsi
sakys užsirašyti “Naujienas”. 
Jiems vistiek reikia užsisakyt, 
nes -visi skaito “Naujienas”, 
bet kad ateina linksmas ir man
dagus kontestantus ar kontes- 
tanlė, tai jau kiekvienas lietu- i 
vis negali atsisakyti. Visi užsi
rašykite ar pailginkite ant 11- 

per

savo Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios 

riai, tiktai

Bridgeporto

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persi tik rink it.
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.

klesos kamba- 
staterooms

LIETUVĄ (vairus Gydytojai

100 N. LaSalle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

per 
NAUJIENAS

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

Telephone Yards 0D94

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland A v c.

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

Res. telephone Plaza 3200

Lietuviai Advokatai -MR. HERZMAN •»

gesnio laiko “Naujienas 
kontestantus. Tegul bus jiems 
už jųjų darbą užmokestis. Tas 
dovanas jie užsipelno. Ateis 
laikas, kad kiti prie jų kreip
sis su kokiu nors reikalu, o jie 
jums pagelbės. —Vigilijus.

Išsigydė Savo Rupturą
Aš įgijau labai didelę rupturą kuo

met kėliau didelę skrynią keletas me
ti} atgal. Gydytojai pasakė jei aš no
riu išsigydyti, turiu eiti ant operaci
jos. Diržai man nieko negelbėjo. Ga- 
!ų gale aš suradau būdą su kurio pa
geliai greit išsigydžiau. Daug metų 
praėjo ir mano ruptura neatsinauji
no, vienok dirbu sunkiai kaipo kar- 
penterys. Nedariau operacijos, nesu- 
trukdžiau laiko, neturėjau trubelio. 
Aš nieko neturiu pardavimui, bet su
teiksiu pilnas informacijas, kaip jus 
galit išsigydyti rupturą be operaci
jos, jei tik man parašysit. Eugene 
M. Pullen, Carpenter, 162 N. Marčė
nus Avė., Manasųuan, N. J. Iškirp- 
kit šį skelbimą ir parodykit savo drau
gams kurie turi rupturą — jus galit 
išgelbėti jų gyvybę arba prašalinti 
kentėjimus nuo rupturos ir pavojų 
operacijos.

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.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunpiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

KJURGELIONIS
ADVOKAaA®

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

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai.

• Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

b » .... ■ '■■■

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

Gerai lietuviams žinomas por 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeri*.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naiijausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas Ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St, netoli Morgan St.
VALANDOS* Nuo 10—12 pi*tų 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakar*.

Dienomis: Canai 
8110. Nakty

South 'bore 2288 
Boulevard 4186

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

ir

Telefonai:

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Ava. 
Tel. Pullman 59^9 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas ▼isų teisių

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 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 8:3* vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dienų
Tel. Midway 2880

kontestas 
sujudinti 
šarvoti protišku ginklu — “Nau
jienomis”. Lai nepasilieka nė 
vieno lietuvio neužsirašiusio 
“Naujienas-’’ per šį kOntestą. 
Lai būna “Naujienos” musų 
visų centras, o mes visi vieno
dai mąstydami galėsime džiaug
tis, kad šiame “Naujienų” cent
re randasi musų geras vardas.1 sėkmių. 
Daugybe yra galybė. Ji bus mu-l 
sų tvirtovė ir apsauga visuose j 
reikaluose. Pažinkime savo rei
kalus skaitydami “Naujienas” t
ir bukime jos dalininkais pre-( 
numeratos keliu. • j CASCARl.

Kontestantai! Neaplenkite ne 
vienos lietuvių grįtelės. Užra- < - '
šykite kiekvienam lietuviui Nau- Naujienų Spaustuve 
ponas. ,ic jūsų laukia, kaipo I yra Unijini Spaustuvė

Šaltis
Sustabdo įdieną
Pora dozę Hill’s sustabdo šalt j — i 

24 valandas.
Sustabdo ir galvos skaudėjimą, karš

ty, griptl, paliuosuoja vidurius, suvikri- 
i na visą kūną. Ir nepalieka blogų pa- 
’ unl/iYiiii •»•• w — *
) Šaltis, dalykas rimtas. Kasmet nuo 
šalčių priežasties miršta virš 150,000.

i Nežaiskite su šalčiu. Nusipirkite tik
rą Hill’s ir vartokite šalčiui užklupus. 
Visos aptiokos parduoda Hill’s.

Kaina 30c

_ _ _ .UININE
Raudona Dėžė su paveikslu

JOHN KUCHINSKAS
LAWYEE

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canai 2552

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

|——- ■ ■■ ■—

ADVOKATAS
11 S. La Šalie SU Room 20*1

Te. Randolph 1134—Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. HalsNd St. Tel. Yards 0062

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. koth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

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

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 581
Tel. Central 6890

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

Garsinkites Naujienose

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. I^ooinis, kampas 18 ir Blae 
Jsland. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canai 1912 
Naktini* Tai. Fairfai 6858

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

Opteniestrist 
Boulevard 6487 
S. Ashland A*, 

ir 805 E. 47th Si.
Kenvrood 1752 

---- ----- n .h/
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of Chicago, III, nndar the aet of 
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Naujienos eina kasdien, tiskirtant 
sekmadieniui. Lefdiia Naujienų Ben
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UI. — Talefoaaai Reoeervelt P510.

Chicago je per neiiotojus:
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NUSIGANDO SAVO BAUBO
Sovietų vadai nuolatos gąsdina Rusijos žmones karo 

pavojum. Kapitalistinės šalys, girdi, ketinančios užpulti 
“darbininkų ir valstiečių respublikų“ ir sunaikinti gink
lais. Anglija mobilizuojanti imperializmo jėgas prieš Ru
siją, todėl rusai turį būt pasirengę gintis.

Pastaruoju laiku šitų karo baubų bolševikai ėmė ypa
tingai uoliai piešti. Bucharinas, Rykovas ir Vorošilovas 
tiesiog pradėjo skelbti, kad už mėnesio, kito Rusijos rau
donajai armijai gal reikėsią traukti į musių lauką.

Bet, pagaliau, prabilo ir Stalinas. Jisai sako, kad ka
ro šį pavasarį dar nebusiu. Jisai netikįs, kad šiuo laiku 
kas nors drįstų užpulti Rusiją — juo labiaus, kad Euro
pos darbininkai esą griežtai nusistatę prieš karų. O dei 
Rusijos, tai negalį būt nė klausimo: ji nenorinti nieko 
daugiaus, kaip tiktai taikos su visu pasauliu.

Labai gerai. Bet kam Vorošilovas ir Bucharinas, ir 
Rykovas gųsdino Rusijos žmones karu? Jie ne maži vai
kai, ir savo žodžius jie, rodos, turėtų apgalvoti, pirma ne
gu stoja kalbėti prieš publikų.

Europos darbininkų ir šįaip pažangiosios visuome
nės spaudoje yra plačiai pasklidusi nuomonė, kad bolševi
kai staigu buvo pradėję mušti karo būgnų dėl to, kad 
jiems rūpėjo nukreipti Rusijos liaudies dėmesį nuo vi
daus reikalų. Sovietų karalijoje žmonėms nekaip klojasi. 
Pramonės krizis ir nedarbas didėja, darbininkų uždar
biai, palyginant su gyvenimo brangumu, puola, červonco 
kursas laikosi, kaip ant vištos kojos. Didelis minių neri
mas pasireiškė paskutiniuose sovietų rinkihiuose, kuo
met daugelyje vietų kilo net susirėmimų tarp valdžios at
stovų ir balsuotojų.

Veikiausia taip ir bus, kad šitos bėdos paskatino bol
ševikų komisarus mušti “trevogų”, buk Rusijai grasinąs 
ginkluotas imperialistų užpuolimas. Jau senai yra patir
ta, kad despotiškos valdžios, patekusios kritiškon padė- 
tin, visuomet mėgina apdumti žmonėms akis, prasimany
damos koki nors baubų. Bet perdaug garsiai šaukdami 
apie pavojų tėvynei, bolševikai nė patys nepasijuto, kad 
jie išsišoko.

Visi pažangesnieji Lietuvos 
laikraščiai dar iki šiol tebėra 
žiauriai cenzūros slegiami. 
“Liet. Žibiose“ retai teljm il
gesnis straipsnis, kuriame ne
būtų išbraukimų. Tuščius tar
pus laikraštis paprastai užpil
do skelbimas. Neretai pasitaiko, 
kad iš dviejų špaltų staipsnio 
pasilieka tik antgalvis ir kele
tas eilučių teksto.

« Keisčiausia yra tai, kad cen
zūra brauko net tokius strai
psnius, kuriuose difckusuojama 
pačios vyriausybės iškelti su
manymai: pav. antrųjų Seimo 
rūmų įsteigimo klausimas. Reiš
kia, Voldemaro vyriausybė ne 
tiktai draudžia kritikuot val
džios politiką, bet ir neleidžia 
laisvų diskusijų dėl naujų su
manymų. Tai parodo, kad ponai 
tautininkai visiškai nepajėgia 
kovoti argumentais su savo 
priešais.

Voldemaras dažnai 
prikaišioti kitaip 
žmonėms “proto 
I'ečiaus tokio 
nususimo
de nė viena

mėgdavo 
manantiems 
nususimą’’. 

didelio “proto
dar ikf šiol neparo- 

Lietuvos valdžia,

DERŽIMORDOS LITERATŲ 
ROLĖJE

tai kaip bus su jos kreditu? Ir ar pati sovietų valdžia iš
eis gyva iš tokios nelaimės?

Aišku, kad Maskvai, kuri “procevoja” kiek drūta, 
kad gautų Amerikos pripažinimą ir paskolą, iššaukti ši
tokias abejones užsieniuose yra visai nenaudinga. Todėl 
p. Stalinas turėjo atšaukti savo pusbernių skleidžiamus 
gandus apie karo pavojų ir užtikrinti “pasaulio imperia
listus“, kad jisai nesirengiąs su jais muštis.

GINKLUOTAS GAIDYS
Šv. Juozapo sąjungos laikraščiui So. Bostone p. Ro

manas telegrafuoja iš Kauno, kad ministeris Musteikis 
iššaukęs dvikovon atstovą Toliušį, kuris jį įžeidęs, kalbė
damas Seime.

Liaudininkas Toliušis, matyt, kritikavo vidaus reika
lų ministerio politikų, tai šis, ažuot atrėmęs jo kritiką žo
džiu, siūlo jam persiimti ginklais. Bepigu pulkininkui 
Musteikiui tokius pasiūlymus daryti, kuomet jisai yra 
ginklų vartojime išsilavinęs karininkas, o Toliušis yra 
advokatas^ kuris gal būt niekuomet savo gyvenime nėra 
šaudęs iš revolverio.

Bet ar ministeris įrodys, kad jo pusėje tiesa, jeigu ji
sai nušaus savo oponentą?

Nuo to laiko, kai ginkluotų avantiūristų gauja nu
vertė teisėtą Lietuvos valdžią, valstybės priešakyn atsi
stojo gaivalai, kurie visas krašto problemas temoka sprę
sti tiktai šautuvais ir revolveriais.

Tokie ponai Musteikiai gal būt įsivaizduoja save 
esant labai garbingais ricieriais, bet iŠ tiesų jie turi smar
kaujančio gaidžio išmintį. Ne tokių žmonių rankose tu
rėtų būt krašto likijas.

NESUSITARĖ

Aršiau už visus Lietuvos 
laikraščius dabartiniai valdovai 
persėk i oj a “Socialdemok ratą“, 
štai, lik-ką atėjusiame 6-me 
“S.“ numeryje cenzorius išbrau
kė apie pusę teksto. Išbraukta 
didesnė dalis net straipsnio, 
kuriame aprašoma tarptautinė 
darbininkų konferencija, pa
švęsta emigracijos klausimo ap-. 
svarstymui!

Ypatingai negražų įspūdį da
ro smetoninių tautininkų val
džios pastangos užimti burnas 
savo oponentams, kuomet šiol 
veda polemiką su tautininkų 
spauda. Smetonos “Lietuvis“ 
savo špaltose dažnai išplūsta ir 
apšmeižia socialdemokratus, bet 
kuomet pastarieji savo organe 
negina tuos užpuolimus atrem
ti, tai cenzorius ima ir išbrau
kia visas skaudesnes valdančia
jai partijai vietas straipsnyje. 
Su šitokia cenzoriaus pagalba 
bite žioplys gali “sukritikuoti” 
iavo oponentą.

Jeigu profesorius Voldemaras 
turėtų bent kiek padorumo, tai 
jisai arba kištų savo opone- 
lains laisvai vesti ginčus su jo 
partijos organu, arba tam or
ganui neduotų užpuldinėti žmo
nes, kurie neturi teises gintis 
nuo užpuolimų. Bet, matyt, pas 
jį tiek nusimanymo apie laik
raštinę etiką, kiek pas tą rusiš
ką chamą, ką vadinasi Derži- 
morda.

SIRVYDO KANOPA

Brooklyno “Vienybė“ su pa
sigerėjimu cituoja iš smetoni
nio “Lietuvio’’ sekantį žemčiu-

“Musų rinkimų sistema ne
tikusi: mus valdo ar Zitiečių 
(davatkų) armija, ar p. Pleč
kaičio ir Ko. (bolševikuojan
čių socialdemokratų) štabas, 
ir jo armija. Abiejų šitų 
m i jų valdymo pasekmes 
ra i patyrėme.“.
Prie šitos nesąmonės p.

vydas priduria dar savo dvylekį:
neskanus 
demokra-

ar-
ge-

šir

Klaipėdos krašto socialdemokratai nesusitarė dėl 
bendrų kandidatų į Seimelį, todėl rinkimuose bus du so
cialdemokratų sąrašu: vienas lietuvių, antras vokiečių. 
Lietuviai socialdemokratai eina išvien su Lietuvos social
demokratais, o vokiečiai dar nepajėgia nutraukti ryšius 
su vokiškomis buržuazinėmis partijomis.

Tuo socialdemokratų nesusi tarini u naudojasi darbi
ninkų priešai, tiek iš dešines, tiek iš kairės.

“Tokie žodžiai 
nei krikščionims 
tams, nei socialistams.“

•
Reiškia: jie skanus Sirvy

dui! Žinoma dalykas, sulig Jur
giu ir kepurė.

Fašistui)j antis Brooklyno
laikraščio redaktorius džiau
giasi .gavęs progos įspirti Lie
tuvos socialdemokratams, ku
riems šiandie atinita teisė licnt 
žodžiu gintis nuo suchamėjusių 
šmeižikų. Bet tas smurtninkų 
debatų laižantis literatas nenu- 
sivokia* ne tiek, kad, pritarda-

Vyriausiu dukrelė ant kiemo sutiko: 
—Del ko taip ilgai į namus negrįžai, 
tėveli, mums laukti tavęs įsipyko... 
Ar atnešei duonos? Užkąsim gardžiai...
Nė žodžio netaręs į grįčią įėjo.
Tuoj buriu apspito pipirai-vaikai 
ir godžiai,‘su džiaugsmu į tėvą žiurėjo, 
išalkę, tarytum mažyčiai vilkai.
Vien žvilgsniu baimingai paklausė jo žmona. 
—Visur vaikštinėjau. ... veltui... negavau... 
Pirmiausiai užėjau pas musų j į ponų, 
nors menko darbelio pas jį maldavau.
Gailiuosi to žodžio, nes jis man pasakė,

• kati gaučiau, jei bučiau nors kiek mandagus... 
Kepurę prieš ponų pakelti nemoku..
Jei dar syk ateisiu — šunimis išguis...
Basčiausi kaimuose, prašiau nors truputį 
paskolinti duonai ar blynams grudų.
Bet kur tau... Žinai tu, jog tuoj rugiapiutė 
ir svirnuos,nerasi net žiurkių pėdų.
Pas kuinų Petraitį... Ten vargas taipogi, 
gal būt ne mažesnis, kaip teko ir mums... 
Sunyko, sudžiūvo, pasidavė žmogus...
Vos keletu bulvių padėjo pietums.
Del badmečio kenčiam ne mes tiktai vieni...
Petraitienė gavo paskolinti, štai, 
nors mažų riekutę, vaikams, bėralienes. 
Še, žnton, padalinki jiems, lygiai tiktai.
Lyg skanų saldainį, Velykų pyragų, 
jie bėralo duonų suvalgė tuojau, 
tiek buvo išalkę vaikučiai nabagai. 
Mažiausias, suvalgęs, paprašė daugiau.
Ir tėvas, nutylęs, paniuręs', galvojo.
Bet protas nerado jokios išeities.
Jam piestu plaukai atsistojo, 
pamanius, kad žus jie nuo bado mirties.
Žaliuojančius laukus ir melsvąjį miškų 
pamatė be tikslo klajoję žvilgsniai. 
Vis pono ir pono — pamanė — jo viskas. 
Pamąstęs išėjo jis ryžtais žingsniais.

Jau leidosi saulelė, o tėvas negrįžo.

O kur atsisėdo, -
Jis bėgo j šičia p

Čia nieko nebuvo ir nieko nematėm.
Jei netiki -- pats išk/atyk, pažiūrėk- 
Kai reikalas verčia, tai nėra sarmatos. 
Išrodyk jam, žmona, ir ieškot padėk...
—Nereikia. Matyti, kad jo čia nebūta* 
Rytoj jis paklius, jei paspruko šiandie.
Kad juos kur perkūnas! Nė vienai minulei 
ramybės neduoda.,, vis ieškok... Sudie!
Išėjo murmėdamas, nieko negavęs, 
apviltas, įpykęs, budrus eigulys.
Tada šeimininkas tiktai sudejavo, — 
kantrybę sulaužė žaizdos sopulys.
Raudodama klausė pribėgusi žmona:

Tu — sužeistus? Tavo ten buvo kraujai?
—Tai — niekis, kad kulka apdraskė man šonų... 

Už lai nors mažyčiai pavalgys skaniai...
15—IX1—26. Kapnys.

Margumynai

Irklais ir burėmis plaukią 
jurininkai pradedant graikų ir 
arabų jūreiviais ir baigiant da
bartiniais anglų ir norvegų, 
nuolat pasakojo, kad juroj su
tinkamos tokios vietos, nieku 
nesiskiriančios nuo apsukančio 
vandens, kur laivų judėjimas 
staiga .be priežasties palengvė
ja arba visai sustoja, šios vie
tos gavo vardą “mirties van
duo’’, bet akademiškieji moks
lininkai labai skeptiškai atsine
šė, nežinodami kuo aiškinti už
burtą apsireiškimų.

Tik nesenai okeano grafiš 
kos ekspedicijos patvirtino fak
tų buvimų tokių vietų ir net jų 
priežastį surado. < Dalykas apie 
vadinamas gravitacijos bangas, 
atsirandančias 
sunkesniuose 
ros vandens,
bangavimas viršutiniam ir že
mutiniam sluoksny juros van
dens nesutinka ir paprastai 
viršūnei paviršiaus bangos ata- 
tinka slėnys žemutines ir at
virkščiai. Delko toks bangavi
mas nematyti paviršiuj. Kiek
vienas daiktas panertas į du to
kius sluoksnius sutinka
priešingus judėjimus, apsunki
nančius ir sustabdančius jo ju
dėjimą. Tokios bangos susi
daro kur vanduo sluoksniuoja-

si krentant temperatūrai arba 
pakilęs sūrumas.

—Tindi Rindi.

MCneainie žurnalas

Antanas žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

' 900 W. 52nd Street 
Chicago. III.

Tel. Boulevard 3669

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

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

<

gilesniuose ii
sluoksniuose ju-

Atsirandantis

sielojosi žinomi. “Blogam pasiryžo?
Kamavo jų mintys, vaikučių balsai.

Pritemus tik durys lengvai subildėjo

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
32Ž8 W. 38th Street, Chicago, Ui.

du
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Lietuviai Daktarai

Yra šeimininką® čionai?

Visi tuoj sujudo: tai tėvas parėjo...
x —Na, kur gi, tėveli, buvai taip ilgai,...

Jis, vilkdamas kojas, prislinko uslaną.
-—Palaukit, neklauskite nieko manęs...
Dar šviesu — jis tarė — nereikia balanos.
Nė žodžio, jei kas' ners ateis, klausinės.
Visi nusigando, kad kurčias, užkimęs, 
ne savas jo balsas ir skamba keistai. 
Iš baimės šeimyna sustingo, nurimo. 
Net vaikas mažiausias sėdėjo rimtai.
Maža valandėlė prabėgti tespėjo, — 
ir kieme sugirgždo kieno tai žingsniai;
tai pono miškų eigulys, kurs, įėjęs
paklausė

’l'ai kur .aš busiu... rengiuosi jau gultų — 
ramiai, abejingai atsake tasai —
Prašau atsisėsti... lik einant nepulki...
Balanų, mat, nėra, tai sėdim tamsoj.

— Nėr laiko sėdėti. Norėjau žinoti, 
ar niekas nebuvo pas jus vakare?
O, gal, pasiliko čionai ir nakvoti?
Jei slėpsit, matysit, kad bus negerai...
—Visai nesuprantu, kame čia dalykas, 
dėl ko mums reik slėptis, jei žmogus ateis 
nustebęs atkirto tuojau šeimininkas 
ir kodėl mums blogu ponulis grąsai?...
—Šiandienų vagilius man stirną nudžiovė 
ir aš j j, pamatęs, per mišką vijaus...

. Bet greitas, gyvate... Du kartu iššoviau...
i Pataikiau.... nuvirto... pakilo tuojaus.

j raisbi, paskui tankumynan nubėgo....
Paspruko, kanai ja, iš mano nagų...
Žolė kruvina man parodė jo pėdas, 
nors bėgdamas darė nemaža vingių.
Radau aš tas vietas, kur jis tik ilsėjos'...
Juk stirna gi sunki — panešt ne juokai...

mas smetonininkų niekinimams 
visuotino balsavimo, jisai juo
dina pačių Lietuvos liaudį.

Prie dabartinės rinkimų sis
temos Lietuvoje turi balsų visi 
suaugę^ žmonės: turtingi ir ne
turtingi, mokyti ir nemokyti, 
vyrai ir moters. Tai kas gi yra 
tame bloga? Ar Uotu vos žmo
nės, sugebėjusieji apginti sttvo 
kraštų nito visokių priešų, nėra 
verti to, kad jiems butų duotas 
balsas savo tėvynės reikalų 
tvarkyme?

Reikia dar pastebėti, kaip p. 
Sirvydas, paduodamas ištrauką 
iš “Lietuvio“, da ir sufalisifika- 
vo ją. “Lietuvio“ straipsnyje,

būtent tų, žodžių “bolševikuo- 
jančių socialdemokratų“, ku
riais neva paaiškinama, kas esu 
“Plečkaitis ir Ko.“, visai nėra. 
Sirvydas juos pats įdėjo į cita
tų.

šitaip pasielgdamas, jisai be
gėdiškai apmelavo Lietuvos 
Seimo narį Plečkaitį ir jo drau
gus, ir tų savo melų pridengė 
svetimu autoritetu. Drg. Pleč
kaitis ne tik nėra ir nebuvo 
“bolševikuojantis’’, bet visuo
met griežčiausia kovojo su bol
ševizmu. Visoje Lietuvos so
cialdemokratų partijoje tur-but 
nėra asmens, kurį komunistai

Ofiso- ir Res. Tel. Boulevard 5913 

DR. A. J. BERTASH 
3164 So. H.lsted St.

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

Res. 3201 So. Wallace Street

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

* vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

Phone Canal 6222

DR. S. BIEZIS
Gydytojau ir Chirurgas 

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

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

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

A. I. Davidonis, M. D,
4910 So.Michigan Avė.

r/ r J j nuo 9 ikt II vai. ryte; 
va anaosį DUO g Vll|t va|iare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, UI.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandų® —

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

O-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytoja* ir'Chirurgą*

M. ŽILVITIS
Dantistas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Hemlock 2515

I DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

A. M0NTVID, M. D.
1579 Milwaukce Are^ Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia 
■—-i., n -... . , <

A. K. Rutkauskas, M.D.
4412 So. Westem Are.

Tel. Lafayette 4146
I nuo 9 iki 11 v. ryto
I nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Res, 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 19 iki 12 d.

Office Boulevard 7942

.. Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENT1STAS 

4645 So. Ashland Are. 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tek Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, UI.

k
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ASTRONOMIJA I
JUPITERIS

Penktoji nuo saulės planeta 
yra Jupiteris. Jo orbitas arba 
kelias apie saulę yra sekamas 
po Marso. Tarpe Marso ir Ju
piterio dar yra didelis skaičius 
mažu planetą. Jos tačiau yra 
mažos ir be žiūrono nemato
mos. Tas mažasias planetas ir 
jų kelius- astronomai nuo senai 
su nepaprastu įdomumu tyri
nėja. Kai kurios jų išmatuotos 
ir įvardintos tam tikrais var
dais. Didžiausia iš jų turi 485 
mylių diametrą. Kadangi jos 
mažos ir labai toli, tai astro
nomams nėra galimybės tinka
mai ištirti. Paliksime mes jas 
ramybėj ir eisime prie vienos 
didžiausių saulinės sistemos pla
netų — Jupiterio.

Ala Inas Jupiterio atstumas 
nuo saulės yra 483,000,000 my
lių. Jupiterio orbito diametras 
yra 5.2 kartų didesnis negu že
mės. Kuo toliau planeta randa
si nuo saulės, tuo lėčiau jinai 
Bojra 4M>io sjmlv- Žeme apie sau
lę bėgli greitumu apie uštuo- 
niolika mvliu i sekundę, kuo- 
met .Jupiteri* į tų patį laika te
padaro tik-astuonias mylias. 
Jupiteris luri padaryti kur kas 
didesnę kelionę apie saulę ne 
kaip žemė, o be to jis dar bė
ga daug lėčiau. Jupiterio metai 
tat susideda iš 1,332.6 mūsiškių 
parų. Jupiterio vieni metai su
sideda iš arti dvylikos mūsiš
kių metų.

Vidutinis Jupiterio ^diametras 
turi apie 87,600 mylių. Mes sa
kome vidutinis diametras dėl 
to, kad tarpe Jupiterio ekvato
rinio ir poliarinio diametrų yra 
didelis skirtumas. Žemė, kaip 
skaitytojai žino, yra žymiai su
siplojus. Bet Jupiterio ssuiplo- 
jinias yra kur kas didesnis. 
Ekvatorinis Jupiterio diametras 
turi 89,000 mylių, o poliarinis 
neturi daugiau kai 81,100 my
lių. Nors Jupiteris- yra daug 
didesnis už žemę, bet apie savo 
ašį jis apsisuka greičiau. Ju
piterio para susideda iš 9 va
landų 55 minutų. Del tokio grei
to sukimosi jis taip žymiai ir 
susiplojęs.

Jupiteris nėra kietas. Jo įtal
pos- medžiaga randas skysčio 
pavidale. Už žemę jis didesnis 
apie 1,300 kartų. Jeigu tačiau 
1,300 mūsiškiu žemiu sudaryti C C v
j vieną rutulį, tai šis rutulis 
lengvai nusvertų Jupiterį. Bet 
kuriuo budo galima sužinoti 
Jupiterio svorį? Išrodo juk ne
galimu daiktu pasverti žemę, 
ant kurios mes patys gyvena
me, • kaip Ut galimu pasverti 
Jupiterį? Bet mokslininkai Ju
piterį yra pasvėrę bemaž tei
singai. Planetos, žinoma, menu- 
sveriama iki paskutiniam sva
rui. Keletas tonų į vieną ar ki
tą pusę tokiame svėriine nieko 
nereiškia. / \

Jupiteris, kaip ir visos kitos 
planetos, sveriama pasiremiant 
universalinės gravitacijos prin
cipo pagalba. Mat -kiekvienas 
dangaus kūnas traukia į save 
kiekvieną kitą kūną. Be to dan
gaus kūnai skraido vienas apie 
kitą. Jupiteris turi daug sate
litų (mėnulių). Astronomai lė
ni i ja kaip arti prie Jupiterio 
yra jo satelitai ir kaip greit jie

apie Jupiterį bėga. Jeigu bet 
kuris Jupiterio satelitas apie ji 
bėgtų perdaug lėtai, tai jisai 
pritrauktų satelitą prie savęs. 
Kiekvienas satelitas pagal savo 
atstumo nuo planetos turi bėg
li tam tikru greitumu, idant ne
ištiktų kolizija. Prie Jupiterio 
kai kada prisiartina kometos. 
Astronomai žiuri ir tėmija ko
kią įtaką j kometą daro Jupi
teris. Ir jie pastebi, kad Jupi
terio traukinio jėga išvaro ko
metas iš normalio kelio. Iš Ju
piterio satelitų ir kometų ju
dėjimo mokslininkai bemaž tei
singai apskaičiuoja Jupiterio 
svorį. Patirta, kad ^tereikėtų 
tiktai 316 tokių kamuolių kaip 
žemė, idant atsverti Jupiterį. 
Jeigu Jupiteris 1,300 kaitų di
desnis už žemę, tai kodėl 316 
žemių atsvertų Jupiterį? Kame 
čia skirtumo pri žastis? Gal 
Jupiteris susideda iš kitokios 
nei žemė medžiagos?

Ištirti Jupiterio medžiagą nė
ra galimybės. Tačiau kuomet 
saulė, žvaigždės, mėnulis ir kai 
kurios planetos susideda ma
žiau ar daugiau iš tu pačių me
džiagos elementų, lai n€ra prie- 

žaslies manyti, kad Jupiteris 
galėtų būti visai kitokios me
džiagos. Išrodo, kad pastaty
tiems klausimams išaiškinti 
piiežascių ieškoti reikia kur 
nors kitur. Gana patenkinantį 
...sakymą į panašius klausinius 
astronomai yra senai davę. Ku
rie skaitytojų atsimena musų

žemės aprašymus, tie žino, kad 
musų pačių planeta žemė per
gyveno taip aukštą temperatū
rą, kad vanduo ant jos pavir
šiaus negalėjo pasilaikyti. Visas 
vanduo buvo ore garų arba de- 
besų pavidale. Tirštais debesiais 
apsiaustas Jupiteris išrodo di
deliu, bet pagal savo dydžio 
jis nesverta tiek, kiek atšalu
sios planetos. Medžiaga sveria 
vienodai, nežiūrint ar jinai yra 
karštoje ar šaltoje padėtyje. 
Bet karšta medžiaga reikalinga 
daugiau vietos negu šalta.

Vargo poetą

MANO SUNUI ARĖJUI

Verksmu pasveikinęs pasauli, 
tu neradai jame Aušros, 
ir nesužibs vargdieniams saulė 
be atkaklios, aršios kovos!

Prislėgta prietarų ir burtų, 
skurde tunoja žmonija — 
ir Ateičiai skaisčiai sukurti 
arėjų laukia daug dirva.
Tau Darbo Simboliu galingu 
Arėjo vardas gyvas bus — 
kad darbu doru ir naudingu 
pagerbtume! tėvų kapus!

Giria kaip čigonas savo ark- 
ij-

Ir arklys arklio dykai nekaso.

Gyvena kaili kirvis su akme
niu.

Ir duris uždarius laikas bė
ga.

Ir gaidys savo kieme drąsus.

Bričportas, Boselandas, 
Giriasi, rašo;
Baras, koliojas 
| mitingus prašo.
Artistai, artistės
Dainomis žavėja;
Pianistės, choristės" 
Ncnoroms kerėja...

'lai vėl apie Cbicagą 
Gatves už lotą parduoda. 
Cbicaga auga
Kaip darže rasoda...

Anam dantys vos kalas, 
Jau munšainą laka; 
Revolverį kur gavęs 
“Kolektorium” tampa.

| pares visi kviečia, 
Fašistai, tavorščiai. 
Partijų neliečia, 
Bus nauji forničiai.
Mitingai gyvus, 
Kėdės kilnojas; .
Skundai falšyvųs — 
Su kumščia grūmoja.
Autai, Ford u kai, 
Doleriai dulka;
Banke neliko, 
Skolingas ir spulkai.
Sukasi, sukasi 
Lietuviški ratai; 
Protestai, paris, 
Bala jų nematai... ‘

Don Pilotas.

ŽIOPLIU ARMIJA AUGA

ŽARIJOS
Musų komunistai protestuo

ja prieš juoduosius Lietuvos 
smurtininkus, kurte nuvertė 
žmonių pastatytą valdžią. Bet 
aš nesuprantu, kaip tiems ko
munistams atėjo mintis į gal
vą protestuoti. Juk dar taip ne
senai jie sakydavo: “Protestas 
yra mažų vaikų darbas.” O an
tra vertus, jiems nei pamato 
nėra protestuoti, nes jie dikta
torius garbina. Na, o tikreny
bėje skirtumo nėra, ar diktato
riai apsivilkę juodais marški
niais ar raudonais. 

♦ * ♦
Dramos patėvis Vaičkus už- 

gyrė Lietuvos smurtininkų val
džią. Nors dramos patėviui gy- 
vunukai kalnierių graužia, bet 
vistiek jis savo nosį kelia aukš
tyn. Mat, aristokratiškos min
ties žmogus! Gerai, gerai, po
nas artiste. Dabar mes žino
sime, kas tamsta per paukštis. 

♦ ♦ # .
Dzimdzis Dikinis, kol Ame

rikoj buvo, tai už Smetonos 
partiją stojo ir guldams-kel- 
dams vis giedojo: “Leiskit į 
tėvynę, leiskit pas savus.” Bet 
dabar, kai į Lietuvą parvažia
vo ir pramigusios Smetonos pa
ragavo, tai visu balsu uždaina
vo: “Leiskit į Chicagą, leiskit 
pas draugus, kurių dolerukai 
naikina vargus.”

♦ ♦ *

Chicagoje yra tokių tautinin
kų, kurie tik kitiems myli įsa
kymus duot, o patys į savo ne
atsižvelgia. Beveik ant kiek
vieno ^žingsnio jie šaukia: “Tė
vai, mokykit savo vaikus lietu
viškai ir patįs savo namuose 
kalbėkit lietuviškai.” Geras pa
tarimas. Bet dar geriau butų, 
kad tą lietuvinimo darbą patys 
“patriotai” pradėtų nuo savo 
šeimynų ir išmokintų savo pa
čias lietuviškai^ nes vienas jų 
apsivedęs su lenke ir namie 
poniškai kvaksi, o kitas su sa
vo šeimyna vokiškai šprekina.

»F

Kataliku tikėjimas sako; 
“Jeigu kas į tave meta akme

niu, tu mesk į jį duona.” Bet 
pabandyk tu Lietuvoj mesti į 
kunigą ne akmeniu, o tik duo
nos pluta, atgal gausi kulką į 
kaklą. —Pustapėdis.

GUDRUS SENBERNIS

Dabai* jau tokia mada, kad 
visi ir visur iš senbernių ban
do daryti juokus.

Kartą viename vakarėlyje bū
relis “džiakių’’ nutarė pasity
čioti iš vieno senbernio, kuris 
maloniai sukaliojosi apie mer
ginas. Vienas “džiakis” be jo
kių ceremonijų priėjęs prie sen
bernio klausia:

—Ar tai teisybė, kad tams
ta turi jau suv|rš 40 metų?

—Teisybė! — rimtai atsakė 
senbernis.

—Aš niekad netikėjau, kad 
tamsta esi toks senas — iro
niškai pastebėjo “džiakis”.

—Taip, nebejaunas, — rim
tu tonu sako senbernis. — Bet 
40 metų žmogus vistiek yra 
jaunesnis už 20 metų asilą. *

NEGALI (GRĄŽINTI

Vienas geras katalikas iš sa
vo kaimyno kamino nudžiovė 
paltį bešivenzijančių lašinių, 
l ašinius jisai gardžiai suvalgė. 
Po ilgo laiko jisai nuėjo išpa
žinties ir apie savo vagystę pa
sisakė kunigui.

—Grąžink lašinius savininkui, 
tu vagies šmote, o kitaip ne
gauti išrišimo! — įkirto kuni
gas.

—Bet ar galimas daiktas, ku
nigėli, lašinius grąžinti, kuo
met jie jau senai išėjo per ma
no šarangą? — paklausė para- 
pijonas.

—Tai ponia laiminga su savo 
vyru ?

—Ir dar kaip!
—O jis ar jaučiasi su tanius- 

laimingas?
—Pamėgintų nesijausi lai

mingu! — S.

ŠYPTELĖJUS

—Alau, Pipi.
—Alau, alau...
—Ak, tu ir vėl naują skrybė

lę nešioji.
—Kaip tau ji patinka?
—Nieko, graži... Kiek tu už 

ją davei?
—Aštuonis.

" —Aš nesimaudysiu, vištos 
žiuri pro langą!

—Kvaila esi, kasgi vištų gė
disi...

—0 kad tarp jų ir gaidys 
yra!

“BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

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 , Galvos skaud.
Neuritis Lumbago
Dantų gėlimo Reumatizmo 
Nearalgia Skausmų

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletu centų. Aptiekoriai 

taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

V. K. Račkauskas

TĖVYNAINIŲ DAINA

Žioplių sosaide nutarė priim
ti j savo organizaciją Chicagos 
konsulį kaipo garbės narį už jo 
tokį garbingą spyčių, pasakytą 
16 vasario. Įstojimas į žioplių 
sosaidę sumažintas, o gal visai 
bus panaikintas, jeigu jis pa
baigs pasakyti tą, ką jis no
rėjo pabaigti. —žiop. pisortus.

i

Pasklydo po svietą štai garsus aidai, 
buk musų žemelę apsėdę vargai, — 
ne, tas neteisybė! Eik sau po visais! 
Tai priešas į mumis tik drabsto purvais!

O, musų žemele, liuosybės šalis, 
čia laisvės dainelę dainuoja širdis! 
čia niekas nežino sunkiųjų vargų, 
nėra čia bedarbio, nėra čia vergų!

Mes daug ko išmokom: mes mokam kovot, 
žmonių pinigėlius įneš mokam aikvot!
Ir nors- mums skersakis apdaužė kaktas, 
užtai mes sau aukso prikimšom mašnas!

O, musų žemele — turtinga šalis!
čia tiek krauk sau aukso, kiek nori širdis!
Jei kariais netenka mužikui grudų — 
tad gali sau duoną jis kept iš šiaudų!

O jei jau pakyri mužikui šiaudai, 
ir pradėti liepsi)uoti didžiūnų dvarai 
tad reikia sušukti: “Kazokai, narsiau!0 
Nuo jųjų nagaikos plyšt galvos pusiau!

Jei kartais pritrūksta kazokui drąsos, 
Suteikit jam taurę degtinės šventos!
O, musų žemele — nagaikos šalis!
Mušk maišto mužiką, kiek nori*širdis!

Mums didį pavojų neš’ žydų gauja, 
studentų liuosybės idėja nauja — 
tatai vyresnybė žudyt liepė“ juos, — 
be jų mes sulauksim tikros atgaivos!

O, musų žemelė — laisvoji šalis!
Mušk žydą, studentą, kiek nori širdis!
Tad mušk juos, jei nori uždirbti gerai — 
uždirbsi, valdžia, mat, užmoka gausiai!

Pasklydo ima svietą štai garsus aidai, 
buk musų tėvynėj vis kylą vaidai! 
Ne, tas neteisybė! mes ramus visi, 
mus santaikon veda degtinė šviesi!

O, musų žemele • degtinės šiilisT, 
gerk, brolau, baltakės, kiek nori širdis!
Kuomet mes prie josios pritrauksimi visus — 
tad sviet’s pamatyti gaus šokius naujus!...

Gerk, brolau, degtinės', kiek nori širdis, 
Šaltiniais ją varo liuosybės šalis!

ATVAŽIUOJA LIETUVOS 
VALDŽIA

Žioplių susisiekimo minisle- 
ris gavo iš gilių šaltinių žinią, 

“kad dabartinė Lietuvos valdžia 
atvažiuoja į Chicagą. Visi tu
rėsime nueiti ją pasitikti, pa
matyti ir pažiūrėti, kaip nau
joji valdžia atrodo. Žioplių mi- 
nisteris" užtikrina, kad visi ga
lėsite pamatyti Smetoną (ne- 
surugusią), Voldemarą, Glo- 
vacki ir visą kabinetą su gar
bingais svečiais.

Gbicagos kap. konsulis su vi
sa žioplių gauja darys tvarką, 
kad L^tuvos valdžia butų ge
rai* pagerbta ir kad jokių pro
testų nebūtų. —S. Ministeris.

GELŽKEL1O STOTY

Mergina: — Koks tamsta ne
mandagus! Dar nepraėjo nei 
valanda laiko, kaip mudu susi
pažinome, o jau veržiesi bu
čiuoti mane.

Vaikinas: Dovanok, gra
žuole! Laukčiau kiek ilgiau, bet 
nėra laiko — mano traukinys 
tuoj išeis. [“K.”]

Pas .daktarą,
—Prašau poną daktarą...
—Vėl pas ligonį! Iš peklos jų 

tiek ir imasi! Pasakyk, kad esu 
šuniškai nuvargęs, kądx jau 
keturiasdešimt keturias naktis 
nemiegojęs.

—Bet, ponas daktare, aš ne 
nuo ligonio, aš nuo pono N. Po
nas N. prašo poną daktarą at
eiti kortomis palošt.

—A, tai taip ir sakyk! Pasa
kyk ponui N., kad tuoj ateisiu.

Jus Galit Pagelbėt Savo 
Giminėms Atvykti 

Kanadon

Lietuviai Kanadon yra 
Priimami ir Pageidaujami

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

Naujienos per savo atstovus Kanadoj, gali patar
nauti kiekvienam norinčiam pagelbėt savo giminėms 
augščiaus minėtame reikale.
cijVj kreipkitės asmeniškai ar laiškais.

Del platesnių informa-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois.
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Sveikatos Dalykai vairen Rūgštymai Viduriuose
Advokato Patarimas iška

Red

Sustabdykit tą kosulį

BRAND

Brooklyn, N. Y.

Kas Keliaus Lietum
1927?

United State Lines Laivas Leviathan
Kai Geniušas Per Vandenis Plauks

Kviečiame Visus Iš Visur
Tuojaus Kreipkitės Del Informacijų

1739 S. Halsted StAmžius

Garsinkitės Naujienose

Iš varpos* te 
vis dėlto gu

DENNIS
BACIUS

lai k- 
žino

Cross Plaster’is teikia 
greitą smagumą

k i u- 
vai- 
nes

COUGH 
SYRUP

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos
- naodimroN ,

Phillips Milk of Magnesia 
Geriau negu Soda

10-11, 2-4 ir 7-8 
Humboklt 5853 
Humboldt 7408

me 
nusikaltimas 
kitę i banka, 
įnešk ite jam 
tuos 100,000 
jus šiandj 
iš banko.

Seniausias Persi 
skyrimas

Iškirpk ir parodyk 
savo vaistininkui.

F©r Cuts and Woundi
Apnisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar* 
ba (sibrėžimą su šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

'Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se
niems ir naujiems, kurie prisius 75 ceiltus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

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

Veik šiandie
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms

nuo
Mažai imant 

skonis

arba plau 
Jeigu tu 

vei

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE
RED STAR LINE

S! So. State St. Chicago, III

ištepti, nudžiovinti, tam 
nudažyti, lašų 

aliejaus uždėti ir tik 
mikroskopu padėjus 
ieškoti. Padėjus šla
po mikroskopu, pa

či jame gonokokus 
natai, iš tiesų yra ne tiktai 
misi kvailystė, bet ir apgavys-

Kad pinigų ir neturi, bile lotą išmokėtą turi
Kas turite lotą, tai nelaikyk it ilgiau tuščią, ir nemokėkit kitam 

rendos. Bet tuojau kreipkitės pas mus; mes phbudavosime namus to
kius, kokius norėsite, kad tik lotą turite išmokėtą.

Duodame Ist ir 2nd Morgičius, kitaip sakant, parupinam visus 
pinigus reikalingus dėl budavojimo namo. Budavojimo. reikalu, grei
tai kreipkitės, rašykit ar telefonuokit pas

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 
vierias iš dabartinių ge
riausių “action” pasaulyj.

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

Išgirsk Gulbransen pas

Jos. F. Sudrik
Pianų Krautuvė

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

Neatsargu duoti slogai pereiti be 
jokios atydos. Influenza 
čių uždegimu gali baigti 
ii slogą arba jauti ją ateinant 
kit skubiai. Gaukit tą seną ištikimą 
greitai veikiantį Johnson’s Red Cross 
Kidney Plaster ir uždėk ant krutinės. 
.Šis stebuklingas pagelbą nešąs plastė
tos yra dvigubo dydžio paprasto pla- 
sterio, ir neskylėtas. Patogus vartoti. 
Duodu veik urną pagelbą — šildo, pa
lengvina, saugoja-gelbsti palengvinti 
sukepimą ir sujudinti cirkuliaciją. 
I rašyk vaistininko didelio Johnson’s 
Red Cross Plaster su raudona flane
le užpakalyje.

BUILDING CONTRACTOR
3311 So. Halsted St., Chicago

Notary Public Yards 6062

DR. J. F. KORECKI 
Gydytojau, Chirurgas, Akušėras 

1574 Milwaukee Av., kamp. Robey 
Ofiso valandos

Ofiso Phone:
Res. Phone:

muose, i kuriuos tu nori įženg
ti. Nuo šiandien aš nestatau-tau 
jokių reikalavimų visoj plačioj 
žemėj. Tuojau apleisk, be jokių 
a tsi sa k i n ė j i m ų mane 1 ”

šis įdomus raštas buvo para
šytas vieno teisėjo ir keturių 
liudininkų.

Kaip vienas žmogus 
lyties liga “sirgda

mas”, gydėsi
niausiąs 
žmona dokumentu 
vyras , 
žmonai
i jų lig šiol buvusias jungtuves 
kaip j.
skamba

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo ^virškinimo arba 
rugštumų, 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. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. DvideŠimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų 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.

dideli laivai milžinai, kaip 
didžiausias pasauly, 

HOMERIC, LAPLAND, 
AR-

Pirma, negu jis pastos J- pavojingu!
ANCHORBRAND 

COUGH SYRUP 
fz Ypatingai jis 

rekomenduojamas 
nuo kosulio, paeinančio 

peršalimų!
malonus 

greita pagalba! Sau
gus ir patikėtinas! Buk tikras ir prasyk 
ANCHOR Brand (Inkaro Rūšies). 
Kaina 60c. vaistinėse ar stačiai iš

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & So 5th Sts

Vienas Pcnnsylvanijos univer 
siteto egiptologas, senai 
sė daug įvairių senovės papiru
sų. Tarp jų randasi ligi šibl se- 

persiskyrimo vyro su 
šiuo raštu 

Amen boto p praneša savo 
1'apan y, kad jis žiuri

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Su v. Valstijų {statymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti į Suv. Valsti
jas liuobai neįskaitant kvoton.

Mus1
MAJK 
OLYMPIC, 
BELGENLAND, PENNLAND, 
ABIC siūlo greitą kelionę į Cher- 
bourg, Sbuthampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitę.

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

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

[Pacific and Atlantic Photo i
Senatorius Guy I). Goff, ku

ris sako, jog Harry M. Daugh- 
erty yra nekaltas. Sonatorius 
visą atsakomybę už $7,000,000 
grąžinimą' vokiečių kompanijai 
paiima ant savęs.

Augštos~ r ų 
Sies si avėjas. 
Siutai daromi 
ant orderio.

Valome, 
Dažome, 

Prosiname
2005 

analport Av.
Phone

Roosevelt 2061

nėje 
nuvažiavai

Beveik du metai atgal nei 
iš šio nei iš to pradėjau spe
cialistų skelbimais susidomėti. 
Juo daugiau juos skaičiau, juo 
labiau mane jie gundė, kad rei
kia nueili pas. specialistę, kad 
lyties afhratę išegzaminuoti 
be to, kad ir kraujų ištirtų. 
Vieną dieną ėmė ir gale var
pos biskį superštėjo. Nusigan
dau. Sakau, gal jau kokią 
biaurię liga turiu. Nuėjau pas 
plačiai išsigarsinusį “slaptų 
ligų specialistą”. Maža kiek 
mane klausinėjos, pasakė, kad 
reikią šlapimas ištirti. Paėmė 
šlapimo, padėjo biskį, kaip jis 
pats sakė, po mikroskopu, ir 
pasakė man, kad gonorėją (tri
peri) turiu. Pasiūlė išgydyti. 
Sutikau. Jam liegydant,'pradė
jo iš varpos pūliai tekėti, ir vis 
kuo toliau tuo daugiau. Gydė 
jis mane kelis mėnesius. Maty-1 
dainas, kad geryn neinu 
atpenč blogyn, paieškojau 
račiuose kitą specialistą, 
ma, “slaptų ligų’’, na, ir 
dėjau pas jį gydytis. Liga 
geryn. Mečiau jį ir 
į miestą pas specialistą. le
nais mokėjau kelis desėtkus do
lerių kas mėnesis. Leido man 
vaistus į varpą ir i kraujų. Sa
kė, mat, kad ir sifilį turįs. 
“Išgydysime”, girdi, “viską sy
kiu”. Gydžiausi per septynis 
mėnesius, bet liga nėjo geryn 
o vis blogyn. Dabar jau visai 
prastai jaučiuosi. Valgyti nega
liu, jėgų neturiu, dirbti negaliu, 
per juostą skauda, o čia reikia 
ir pati ir vaikai užlaikyti, b( 
to, dar namelį turiu nusipirkęs, 
tai kai n nors reikia ir morgičius 
sukrapštyti, o pinigus jau vi
sus išleidau.

išardytas, štai kaip 
minėto dokumento 

“Tybis’o metuose, val
dant faraonui Ptolomėjui, 
Amcnhctep iš Ne., sūnūs Pa- 
thop ir jo žmonos Tanoty, ta
rė Tahapy dukteriai Pekruro 
ir jc žmonos Tausir: Aš esu 
tave apleidęs, kaip savo žmonų. 
Aš atsisakau nuo visų savo tei
sių prie tavęs, kaip mano žmo
nos. Aš sakau tau: Ieškok 
pati sau kito vyro! Aš jau ne
stosiu priešai tave šiuose na

šai sutinka įnešti rytoj jūsų 
bankui su ta sąlyga, jeigu jus 
visai dovanosite prasikaltusiam 
kasininkui ir jokių pretenzijų 
jam nereikšite. Atsakymą ma
lonėkit? siųsti man.”

Laiškas buvo tuoj nusiusiąs 
ir per pusvalandį gauta atsa
kymus, kad bankas reiškia ap
gailestavimo dėl savo kasinin
ko tokio darbo, bet sutinka jam 
dovanoti ir atsisakyti nuo pre
tenzijų, jeigu tiktai tuo galės 
atgauti nors keturias penktą
sias išeikvotų pinigų.

Na, dabar, kada mes turi- 
raštiškų įrodymą, kad jūsų 

dovanojamas, ei- 
mano mielas; ir 

jūsų dėdės vardu 
dolerių, kuriuos 

rytą buvote paėmę

“Sirgdamas”, kaip patys ma
tote, įdėjau į kabutes, mat, ši
tas žmogus iš tikrųjų niekados 
jokia lyties liga nesirgo. Atpa- 
sakoju čia tik to vieno nelai
mes, nes tokiu labai daug yra, 
taigi ii iix bėdos labai panašios.

Mažo ūgio, kokių trisdešimt 
mėtų amžiaus vyras. Taip su
nykęs, išbalęs, nusiminęs, kad 
tarsi visai ne vieta šitame pa
saulyj jam daugiau gyventi. O 
v is d< Ito gyvena. Matoma, kad 
gyvybė jo kūną taip pamėgo, 
jog ni.ku budu iš lenais kraus
tytis nenori. Kitaip juk senai 
butų savais keliais išėjusi. Su
silenkęs, rodos, koks tai septy
niasdešimt metų senis. Skun
džiasi, dejuoja nabagas, 
per juostą labai skauda, į 
va traukia... Vedęs, kelių 
kų tėvas. Jau nebedirba, 
dirbti nepajėgiąs. Jėgos ; 
do, lyg daugiau jam jų nebe- 
r ikėtų. štai kaip toliau žmo- 
!_u.‘ pasakoja:

W, J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru- 
pių ir šeimynų
Musų Speciali - ■k?'

Aku mus. fiįdffir' »1
3315 South MbĮHtV
Halsted St. .

Tel. Yards 1546
Res. Tel. \>

Beverly 2300

SULAIKYKIT SLOGĄ 
KOL NEPERVeLU

Amerikos laikraščiai pasako
ja tokį atsitikimą. Vienas jau
nas žmogus, didelio Lanko ka
sininkas, statydamas lažybas 
arklių lenktynių, išlt idęs 25,000 
dolerių banko pinigų. Už savai
tės jisai turėjo paruošti banko 
apyskaitą, o neturėjo iš kur iš
leistų pinigų grąžinti. Jam 
4*rc.< kalėjimas ir gero vardo 
•ic<< kti. Nelaimingasis lošikas 
kiiipeai į geriausius Amerikos 
įdvokatus. bet šie niekuo jam 
h galėjo padėti ir išnarplioti jį 

iš keblaus padėjimo. Net baus- 
nę šituo atveju nesitikėta su- 
švelnysiant: išeikvojimas aiš
kiai buvo- matyti. Galvodamas 
.pįe nusižudymą vaikščiojo ji
sai miesto gatvėmis, — laukda
mas dienos. Netikėtai jo žvilgs
nis Jutoto j nepažįstamo advoka
to pavardę duryse. Pats nesi
jausdamas įėjo jisai j kontorą, 
ir nusivylęs, pamatė visai dar 
jauną juristą, matyti, ką tik 
baigusį studijas. Papasakojo 
iam savo nelaimę tik dėl to, 
kad nenorėjo pasirodyti apsiri
kęs. Kaip jis nustebo, ■ kai šis 
pasakė: “Aš manau, kad jums 
nėra ko bijotis. Pasakykit tik
tai man, ar dar bankas nežino 
pie jūsų išeikvojimą ?p “Ne

šino”, atsakė kasininkas. “Jai', 
vadinasi, tamsta vis dar nau
dojatės banko pasitikėjimu ir 
norėdami galėtumėt išeikvoti 
dar keliasdešimt tūkstančių do- 
’eriu?” — “Nors- šimtą tūkstan
čių.” — “Na, tuomet, eikite 
ramiausiai namo, išsimiegokite, 
nueikite rytoj j banką tarnys
tei) ir paimkite iš kasos 100,- 
000 dolerių, o paskui ateikit su 
pinigais pas mane.”

Kitą dieną atėjęs kasininkas 
pas advokatą, pądėjo ant stalo 
100 banknotų. Dabar tams
ta išgelbėtas, linksmai su
šuko advokatas. Klientas nu
stebęs pažiurėjo į advokatę pa
manęs, kad pastarasis* tiktai 
juokiasi iš jo nelaimės. Bet 
jaunas advokatas įimtai paėmęs 
pepierio lakštą pradėjo rašyti: 
‘Jūsų kasininkas Z išeikvojo 
125,000 dolerių. Jo dėdė, visų 
gerbiamas žmogus, negali ma
tyti tokios gėdos šeimynoje ir 
todėl sutinka grąžinti bankui 
išeikvotus pinigus. Bet visas 
senio turtas susideda tiktai iš 
100,000 dolerių. Šitą sumą ji-

$10,000 accident policy

I Reikia, sakau, tamstą gerai 
šegzaminuoli, gal būt. kad tie 
‘specialistai” Įkalbėjo jums Ii- 

Į >ą. o paskui gydė taip, kad 
įtik ilgiau ligoniu palaikius ir 

įaskulinius centus išviliojus.
I Žmogus suliko. Egzaminuoda
mas suradau, kad skrandis ir 

pamos yra Įdegę. Matoma, 
Tcad šarlatanai visai nereikalin- I ?
| rentos ir erzinančiomis gyduolė- 
I nis tatai padarė 
I <ėjo gana daug
I lokc.kų (mikroorganizmu, ku- 

ic pagamina gonorėją) m buvo, 
/lanydamns, kad kartais gali 
uiti giliau, išspaudinęjuu tam 
ikrą liauką, bet genokokų vis 

I ;iek nesuradau. Paėmiau ligo- 
lio kraujo, pasiunčiau j labora- 
oriją. kad padarytų tam tik- 

*us tylimus ir dėl sifilio ir dėl 
reneri jos. Atėjo raportas, kad 

I eraujas nei sifilio nei gonorėjos 
I zisai neparodąs. Vadinasi, ši- 
1 as ligonis tokių ligų visai ne

ori. Labai galimas daiktas, 
|<iid jis ir niekad, jų neturėjo, 

iktai šarlatanai įkalbėjo jam, 
I tad turi, paskui j j gydė, vis di

lesniu ligoniu darė, na, ir pa- 
'< rtč į niekam tikusį sutvčri- 
ną. Pasakiau jam teisybę. Da
žiau gyduolių. Atvažiavo žmo- 
;us tnčių kartą ir pasakė, kad 
au dirbąs tiek daug pagerė- 
ęs ir sustiprėjęs. Atvažiavo 
atvirtą kartą ir jau buvo visai 
.veikas.

Tai iš liesu vra baisus daik- 
as, kad ve sveikas žmogus, 

| kelių vaikų tėvas, patekęs į 
iarlatanų nagus, pavirto ligo- 
liu, ir negalėjo ne tiktai dirbti, 
>et ir blaivai protauti, nes ma- 
'.a ko reikėjo ir butų į beprot- 
wmį nuvažiavęs! Taip baisiai 
šundaktariai jo kūną ir protą 
malino. O tokių nelaimingų 

’tngvatikių žmonių daug yra.
Jau daug ligonių man pasa

kojo, kad tie “slaptų ligų spe
cialistai” paima lašą šlapumo, 
ladeda po mikroskopu ir pasa
lo, kad, girdi, ‘gonorėją turi”. 
Tai yra biauri apgavystė. Ata- 
inkamas šlapimo išegzaminavi- 
nas yra ne menkas darbas; rei
kia, žinojimo, tam tikrų skie- 
linių, instrumentų ir laiko, kad 
iksliai darbų atlikus. Norint 
r šlapime gonokokų surasti, 
eikia šlapimą pirmiausiai cen- 
rifugalizuoti, paskui nuosiedų 
jiskutj ant tam tikro stiklelio 
i'onai 
tokiais dažais 
tam tikro 
įaskui po 
gonokokų 
>imo lašų
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bus dėkingus, jei publika pra
neš apie valgyklas, kurios ne
silaiko pilnai tų patvarkymų.”

ŽINIOS Keleivių Pagelbos
Draugija

Influenza ir nešvarus 
indai

Dr. Herman D. Bundesen, 
Chicagos sveikatos komisionie- 
rius, savo savaitiniame biube- 
tene sako:

“'rautų Sąjungos . oficialiuos 
žinios parodo, kad influenza 
dabar yra Europoj virtusi epi
demija. Laike influenzos siau
timo 1918 m., U. S. Public 
Health Service tyrinėjimai in
fluenzos tarp 66,000 kareivių 
parodė, kad rankomis plauti 
indai buvo svarbiausias užkrė
timo būdas tyrinėtose armijos 
kempėse. Daugiau to, tyrimas 
21,000 civilinių gyventojų, tu
rėjusių influenzą, ĮNirodė, kad 
SI nuos. valgė iš rankomis 
plautų, todėl nestcrelizuotų in
dų.

“Nors Chicago yra sveikiau
sias miestas pasauly, bet mes 
neturime būti užklupti iš ne
tyčių, nepadarę reikalingų pri
sirengimų prieš ligų, lodei yra 
labai svarbu, kad visi restora
nai, valgimo ir gėrimo vietos 
griežtai prisilaikytų Sveikatos 
I >< partann nto palvarkimų, rei
kalaujančių chloriną ar šilima 
dizinfektuoti indus. Didžiuma 
restoranų pilnai kooperuoja su 
Sveikatos Departamentu apsau
gojime savo lankytojų, bet 
tiems, kuriems nepatinka tie 
patvarkymai, turi atsiminti, 
kad liga persiduoda nuo vieno 
žmogaus kitam per valgimo. ar 
gėrimo indus, kurie nebuvo 
tinkamai išplauti ar visai ne
plauti, pavartojus vienam žmo
gui ir prieš paduodant kitam.

‘ Prieš šeimininkę taipjau sto
vi ta pati problema neleidime 
prasiplėšti ligai tarp visų šei
mines narių. Chicagos Sveika
tos Departamentas, reikalau
jant, patieks kopijų pa tvarki
nių apie plovimų ir valymą in
dų viešose valgymo, vietose ir

Per Chicago kasdie perva- 
žinojo tūkstančiai žmonių. Tarp 
tų, kurie atvyksta ar tik pra
važiuoja yra 'daug svetimšalių, 
atvykstančių iš kitų šalių, ne
pratusių keliauti, nepažystan- 
čių šios šalies, negalinčių kal
bėti angliškai ir kurie todėl ke
lionėje turi daug.vargo.

Tiems keleiviams teikti pa
gelbės yra Keleivių Pagelbos 
Draugija Travelers Aid So
diety of Chicago. .los uždaviniu 
yra žiūrėti, kad keleiviai pa
siektų savo kelionės tikslų ir 
butų kely viskuo aprūpinti. 
Pagelba teikiama visiems, ne
žiūrint tautybės, ir tai be jokio 
atlyginimo.

Pernai draugija pagelbėjo 
įpie 80,000 keleivių, jų tarpe* 
11,710 immigrantų iš Europos, 
tarp kurių buvo ir 41 lietuvis.

jų lt,262 visai nemokėjo 
ingių kalbos. Alielnai, kasdie 
nuteikiamo pagelba 32 atei
viams.

Draugijai yra reikalinga 
$95,000, kad ji galėtų tęsti to
lau ir dar labiau praplėsti sa- 
;o naudingą darbų. Kadangi ji 
nano, kad atlieka didelį, nau- 
linga ir būtinai reikalingą dar- 
ų, prie kurio visi chicagiečiai 
urėtų prisidėti, tai ji atsišau

kia į visus chicagiečius aukų, 
sudėti reikalingų jos darbui pi
nigų sumų. Aukų rinkimas tę
sis visą šių savaitę. Tai yra 

irmas atsitikimas, kad drau
gija kreipiasi j visuomenę pra
šydama aukų jos darbų parem
ti.

Nukrito 11 aukštų
Darbininkas Krank Lauff- 

man, 10 m., veždamas cementų, 
vieton elevatoriaus, pataikė į 
atdarų skylę 25 augšte baigia
mo statyti Bankers namo, prie 
Adams ir Clark gatvių^ ir nu
krito 11 aukštų, — iki 14 aukš
to, kur nukrito ant lentų. Jis 
užsimušė ant vietos.

Suėmė netikrų pinigų 
skleidėjus

• Detektivai ir federalinės žval
gybos nariai vakar padare kra
tas deviniose vietose.ir arešta
vo aštuonis italus, kuriuos kal
tinama, kad jie Chicagoj ir ki
tuose miestuose paskleidę už 
$600,(MM) netikrų $20 popieri-

nių pinigų. Vietua grupės vadu 
buvęs Tony Carona, 2455 
Lekington st. Vyriausia buvei
ne pinigų dirbėjų buvusi Aust
ėjoj.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

Mirė
Pereitų penktadienį pasimirė 

žymus švietėjas ir mokslinin
kas Harry Pratt Judson, buvęs 
prezidentas Chicago universite
to. Vakar buvo jo laidotuvės, 
be jokių iškilmių, nes to pra
šė pats velionis. Tarp grabne- 
šių buvo ir John D. Bockefe- 
iler, Jr., Julius Kosentvald, Ha- 
rold McCormick, daug profeso
rių ir kitų žymių žmonių.

Vakar savo namuose 4505 
Ellis avė., po kelių mėnesių li
gos pasimirė VVallace Heck- 
man, 70 m., direktorius Chica
go Surface Lines ir 21 metus 
biznio manažeris ir patarėjas 
Chicagos universiteto.

3 sužeisti

ONA VASKEVIčIENfi 
Po tėvais Vainaičiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Nedėlioję, Kovas 6 dieną, 2 va
landą ryto, 1927 m., sulaukusi 
29 metų amžiaus, gimusi Eže
rėlių mieste, Ežerėnų apskričio, 
paliko dideliame nubudime vy
rą Mykolą ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 5040 Archer 
Avė.

Laidotuvės. įvyks Seredoje, 
Kovo 9 dieną, 8 vai. ryto iš na
mą j Nekaltos Prasidėjimo Pa
nelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Vaškevičie
nės giminės,' draugai ir pažj 
stami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Atminčiai
ELZBIETA BALČIENR

Jau keturi metai suėjo kaip 
ta žiauri mirtis atskyrė iš mu
sų tarpo musų brangią motinė
lę a. a. Elzbietą Balčienę.

Netekome mes savo mylimos 
motinėlės, kuri ar ligoj ar ne
laimei, ar kokiam varge visa
dos mumis priglaudė ir atjau
tė, dabar jau to nėra.

Pamaldos už a. a. Elzbietą 
atsibus Kovo 9tą, taipgi ir IGtą 
dienų, šv. Jurgio Bažnyčioj.

Gimines ir pažįstamus širdin
gai prašome atsilankyti ant pa
maldų.

Mylėjome ją gyvą, neužmirš
kime ją mirusią.

Liekame nubudę,
Sunai ir Dukterys

Labai Greit 
Atkra toKOSULIUS

Suėmė jaunus plėšikus
Du jaunuoliai, sunai pasitu

rinčių tėvų, Harry Tice, 18 m., 
ir Bobert Barker, 16 m., par- 
^isnisdinu re.vtdverjr ^mi«muo- 
mavo kitur kanibalų ir nesu
spėję net ir kulkų dėl savo re
volverio nusipirkti, pradėjo plė
šimus. Jie nusisamdę taksika- 
'ų, nuvažiavo i atokesnę vie
tų ir ten apiplėšė šoferį, o taij> 
jau pasiėmė ir taksi kabų, ku
riuo pavažiavę keletu blokų pa
metė. Susiradę kitą taksikabą 
jie jau rengėsi juo važiuoti, 
kad pavažiavus kiek vėl api
plėšti šoferį, bet tapo policijos 
užklupti ir suimti. Jie prisįpa
šino policijai prie plėšinio ir ta
po atiduoti teismui.

Bandantis pabėgti nuo areš
to automobilius įvažiavo May- 
\voode į gatvekarį. Gatvekaris 
iko numestas nuo bėgių, o trys 

važiavę automobiliu žmonės li
ko sužeisti Mrs. John Kipu- 
is, viešnia iš North Dakota, 

Anton Marshall ir jo žmona, 
iš Melrose Park.

Nusižudė
Kada Al bert Kcam, 50 m., 

6027 Prairie Avė., nusitarė nu
sižudyti, tai jis prie to gerai 
prisirengė, kad jokio nepasise
kimo nebūtų. Jis nuėjo į rūsį 
ir ten bandė pasikarti, bet to 
atsižadėjęs bandė nusitroškin- 
ti gasu. Bet ir tai' nepavyko, 
tada peiliu perpjovė sau gerklę 
ir virinėk mmižtKte:”+>olici ja ra
do dar padėtas atsargoje dvi 
bonkutės nuodų. Spėjama, kad 
jis nusižudė iš nusiminimo dė
lei persiskirimo su pačia.

Giminaitį nušovė
Gūy Miller, 43 m., pasimirė 

pavieto ligoninėj nuo kulkos, 
kurią j jį paleido jo pusbrolis 
David Giles, 13 m., kurį Miller 
bandė išmesti iš savo namų 
1013 S. Dearborn st.

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

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

F, Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDftJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 3794 Ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Ave^ Tel. Blvd. 3201

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH
OPTOMETKISTAS 

Akiniai |4 ir augičiaa

Palengvins akių (tempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystą 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da 
romas su elektra, parodančia ms- 
ži< usias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama 1 mokyklos valkus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 ild 1 vai. p. p, 
"4712 So. Ashland Avė.

/ Bo«l*vard 7589

a + a
ELLEN HOFFMAN

Persiskyrė su šiuo pasauliu Kovo G dieną, 4 valandą po pietų, 
1927 m., sulaukusi 50 metų amžiaus, gimusi Lietuvoje, Jurbarko mie
sto, Raseinių apskričio, paliko dideliame nubudime 4 dukteris: Do
micėlę, Petronėlę, Mortą ir Francas ir 3 žentus, Mike Kataras, Justin 
Valutis ir Mike Martinkus. Kūnas pašarvotas, randasi 4402 South 
Artesian Avė.

laidotuvės įvyks Ketverge, Kovo 10 dieną, 8 vai. ryto iš namų 
j šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčią, W. Pullman, III., kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines.

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

'. Dukterys^ ir žentai
Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 5203.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO „

... ....

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

I
•>; Pinigus gavo:

Tel. Boulevard 4139

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

A. MASALSKIS 
GRABORIUS

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. R ADŽIUS
PigiauiM Lietavh 

Graboriu Chieagoje
I-aidotuvise patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų ildirby- 
stta.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4068
----- ----- J

\Teleiskit kosuliui išaugti 
į rimtą ligą. Scvera’s 

Cough Balsam duoda gr<i 
tą palengvinimą, išvalo 
gerklę, „sustabdo kosulį, 
kuris jumis ėda. Severa’s 
Cough Balsam buvo pri
pažinta gyduolė per 47 
metus. Gryna maloni, sau 
xi vaikam ir suaugusiem. 
Paklauskit aptiekoriaus, 
25c ar 50c bonkutės.

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapida, Iowa 

Krutinės ir Galvos Šalčiams
Imkite Severa’s Cold Tablets f

Suėmė prigavikus
Policija suėmė du žmones, 

Wm. E. Mathcvvs ir Harry 
Marks, viršininkus .Mathews- 
Eyr-f Co., kurie telefonu par
davinėjo gerų kompanijų Še
rus, priėminėdavo pinigus, bet 
R*rų niekad neprisiųsdavo. Jie 
tokiu budu pardavę Šerų už 
$500,000. Ieškoma ir trečio pri
gaviko.

Girtas nužudė pačių
Bienvanna, barzdaskutis, 60 

E. Chicago avė., būdamas gir
tas, geležies šmotu užmušė sa
vo pučių ir paskui britva per
plovė jai gerklę. Jis tapo suim
tas ir pasodintas kalėjimai). Jis 
teisinasi, kad buvęs girtas ir 
nenusimanęs kų darus.

Mildos Teatras
3140 So. Halsted St.

Kovo 9 ir 10, seredoj ir ketverge 
Richard BarthelnieNs 

The White Black Sheep 
2 komedijos ir vodevilis; 

labai žingeidžios

Rado lavonų
Iš kanalo prie Joliet lapo iš

trauktas lavonas nepažystamo 
žmogaus, apie 40 m. amžiaus, 
gerai /pasirėdžiusio. Lavonas 
išbuvęs vandeny apie mėnesį 
laiko.

12761—K. Jasučiui
12759 A. Guzauskui
12760 V. Ignačiunaitei
8387 M. Gatavinai

23315 O. Marcinkienei
23316 M. Kragičiai 
23319— L, Vitienei 
55917—A. Gricienei 
55918—K. Šimkui 
55920—A. Tautvidui 
55922—K. Nemuniui 
55927—O. Miknienei 
55928—A. Izelevičiukei 
55930—A. Astrauskienei 
95543—J. Stakuliui

5—A. šarpauskui 
1861—Josifui Petrovskiui 

Mikalovskio
12642 Antanui Nagrėckiui 
8097—Marijonai Pocevičienei 
8125 Uršulei Binkienei

12703 Annai Muliarskutei
8215- Jonui Zevertui

22589 Agn. Dambrauskienei 
22587 Petrei Domeikienei 
22588—Kaziui Dan)brauskiui'

dėl

95937 Jonui Leinartui
<8292—Mar. Staponavičienei
8297—Boz. Petro Jusčienei

21791 Stanislovui Buzanskiui
8321 Zofijai Kupčiuniutei
8307 Juozapui Kausiui

55909 Vincui Pocevičiui
55913 Domicėlei Basimienei 
22591—Stanislovai Ročaitei
8335—Steponui Vanagui 

12716—Antanui Eidintui
8355 Petrui Vainauskui 

21462 Jonui Venciui
8353 Teresai Tručinskienei
8357—Elžbietai Grunavienei
8359 Juliui Masiliūnui
8361 Johanai šveikauskienei 

12752 Stasiui Ainoriui
24461 Petrui Ohockiui
21805—iVarcijonai Armonienei 

8371
8379—Bernardui Benešiui
8369 Onai Norvaišienei
8373 Onai Vincento Lupei- 

kaitei
8378- Stanislovai šuipytei

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabami 

Vainikams
3316 So. Halsted St, Chicago

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

£Made by
L«mb«rt Pharauc.f Co., Saint Loub, U. S. A.

Juozui Mitrikui

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Nauj ienose.

r

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be ftnr Be
Peilio $ u u Skausmo

Jei jus nešiojat diržą, kodėl neiš- 
sigydyti rupturą ir numesti diržą ša
lin? I^ngviausis, tikriausis ir pigiau
sia būdas išsigydyti rupturą be pei
lio, tai reikia pavartoti mano meto
dą, nes daugelis šimtų kitų žmonių 
jau yra tai padarę.

Skaitykit ką M r. Shurkus sako:
“Aš turėjau rupturą per du metu, 

paskiau aš nuvažiavau pas Dr. Flint 
ir jis išgydė mane su savo metodu, 
be peilio, be skausmo ir man nerei
kėjo išlikti iš darbo. Tai buvo pui
kus dalykas. Aš likau išgydytas ke
turi metai ‘atgal ir nuo to laiko ne
reikėjo dėvėti diržo”.

Dominik Shurkus 
6062 So. State St.

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. Panedčly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėhoj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių ku j rasite tar
pe dviejų didelių k.Tiuj'uvės langų.

J'NAUJIENP" KNYGŲ 
KATALOGAS

Pranešam visiems “Nau
jienų” skaitytojams, kad 
“Naujienos” įstaigč didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos ’eikalingiausios kny
gos ^tuviams. Neturinti 
“Naujienų” knygų katalo
go — maloninkite pranešti, 
prisiusime, šiame kataloge 
rasite visas sau reikalin
gas knygas.

"NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. 

Chicflirn, III.
-----------------------
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« 1 eatras- 
r Muzika

Vaidins LSS VIII 
Rajono vakare

Announcements
Pranešimai

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

Announcements
Pranešimai

DEL KELIAVIMO LIETUVON

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia 
^LIETUVIŲ

Automobiles

M Dundulienė,

Roneland. — Kovo 8 d., 8 vai. va
kare, Aušros kambariuose, 10900 So. 
Michigan Avė. įvyks Draugijų Sąry
šio delegatų mėnesinis susirinkimas. 
Bus svarstoma paprasti reikalai. Vi
si delegatai ir delegatės atsilankyki
te paskirtu laiku.

— .1. Tamašauskas, Sek r.
A. L. Tautinės Sandaros kp. mė

nesinis susirinkimas įvyks antradie
ny, kovo 8 dienų, 8 vai. vak., Ray- 
mond Chapel, 816 W. .31 st St. Visi 
nariai prašomi dalyvauti. Dr. S. Nai
kiais suteiks įdomų ir svarbų prane
šima apie musu šios dienos uždavi
nius. . —Valdyba

Bridgeporto Lietuvių politikos ir 
Pašalpos Kliubo mėnesinis susirink’- 
mas atsibus antradieny, kovo 8 d., 
8 vai. vakare. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St. Susi
rinkimas yra svarbus, todėl malonė
kite visi nariai atsilankyti.

— Nut. Raštininkas

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, kuriu 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.

Pradekit rengtis tuojau.
NAUJIENOS

SALESMENŲy

sta-Jei jus esate pardavinėję 
ką, bonus, apdraudę arba Real 
Estate surasite musų pasiū
lymų labai lengvų. Augštos rū
šies prapestės,. įrengtos ir ne
įrengtos, pagal Illinois Central 

geležinkelį, važiavimo 
minutes iš vidurmies-

su visais įrengimais. Ce-

PARDAVIMUI Cadillac sedan, 
7 pasažierių, DeLux modelio 
Z-63, beveik naujas, mažai va
žinėtas, $1550 arba pasiūlymas, 
kainavo .$5000, vertas $2200. 1 
ratų brekiai, t ajerai ir malevc 
kaip nauji, geiame stovyje, pa 
šukavimas dėl išvažiavimo į 
Cahfc. iiia, savininko reziden
cija, 1101 N. Harvey avė., Oak 
Park, III. Td. Euclid 2172.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui___

Pavasarinei Bargenai
NAUJAS mūrinis namas po 6v6 

kambarius, karšiu vandeniu apšil
domas flatas, garažas dėl 
lotas 37 y 125. Randasi 
Parke.

2 karų 
Brighton

NAUJAS mūrinis namas po 5 y.’ 
kambarius, karštu vandeniu apšil
domas fialas, graži vieta Brighton 
Parko.

Ai tįsto S. Pilkcs išleistuvės

vn-

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

4 PAGYVENIMU naujas murink 
namas, kampinis, įtaisytas pagal 
vėliausios mados, garažas dėl 3 ka
ru. graži viela Mar<|uette Manor. 
(>60l S, Rocksvell st.

Financial
Finansai-Paskoloa

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.

JaunuoMų Orkestras savo prak- 
likus perkėlė iš trečiadienio į ant
radienio vakarų.
nuoliai lankykitės pamoko.sna ular- 
ninkais. Nedėlloj, kovo 13 d. Jau
nuolių Orkestras turi griežti LSS 
8 Rajon > vakare Meldažio svet.

Vedėjas.

Nuo dabar jau-

elektrini 
tikthi 2? 
čio,
mentines gatvės, gražus parkai,
gražios lempos gatvių apšvieti
mui, golfo laukas, forest pre
serve ir Cahimet upė. Jums ne
būtinai reikia būti pirmaeiliu 
salcsmenu. Musų savastys par
siduoda lengvai. Musų pasiūly
mas- patinka skeptiškiausiems 
žmonėms. I

DIDELIS KOMISAS 
CASH BONAI

LABAI GREITAS PASIEKIMAS
ATEIČIAI DEL GERŲ VYRŲ

EKSTRA
1B

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

4 PAGYVENIMŲ kampinis namas 
oo 5 kambarius. įtaisyta pagal vė
liausios mados, lotas 75 y 125. Prie 
naikų ir mokyklų, randasi Chicago 
Lawn.

ATLANKYKIT musų naujų Par
genu departamentų, čia randasi di
delis pasirinkimas fonografų, up- 
jight, grojikiių ir grand pianų. Tie 
instrumentai yra paimti į mainus 
ir yra pilnai garantuoti, štai kele
tas tų bargenų: 25 fonografai, $19, 
7 Upright pianai po $25, 8 grojik- 
liui pianai po $100. $5 įmokėjus 
pristatysime j jūsų namus bile ko
kį instrumentų pirktų iš Bargenų 
Departmento. National Piano Stores, 
Ine., 2332 W. Madison st.

PARSIDUODA antri morgičiai su 
didele nuolaida. $12.600 2-jų melų 
6% už $10,000; $23,000 6% ninka
mas po $275, mokamas j mėnesį — 
už $18,800; $25,000 6% mokamas 
po $175 į mėnesį — už $20.500. Ga
li pirkti po vienų ar susidėję keli. 
Kreipkitės pas George Chernauskas, 
Justice Park, Tel. \Villows Springs 
23 W X.

2 NAUJI bungalovvai, vienas 5 
kambarių, antras šešių, įtaisyti pa- 
•ai vėliausios mados, karštu van
deniu apšildomas, randasi Brighton 
Parke.

2 PAGYVENIMU naujas mūrinis 
namas, po 4 ir 4 kambarius, tik 
užbaigta būdavot, randasi Brighton 
Parke.

seniausia lietuvių scenos dar
buotoja Chicagoje, su didžiau
siu pasišventimu dirbanti sce
nai jau virš 26 metų, vadovaus 
ir pati dalyvaus vaidinime juo
kingo 2 veiksmų farso “Eks- 
propt iatorius” akinantį sek
madienį, kovo 13 d., M. Melda
žio svetainėj, LSS VIII Rajono 
linksmąjamt vakare. O kadangi 
ir kiti vaidylos bus patys žy
miausi ir taipjau seni scenos 
darbuotojai, tai nėra abejonės, 
kad vaidinimas bus geras ir 
publika turės labai daug juoko.

Pereitą penktadi: ni, Mildos 
svetainėj, Birute surengė art. 
S. Pilkai gražų pokilį su juo 
atsisveikinti. Rinktinės Chica- 
gos inteligentijos ir art. S. Pil
kos ta'entG gabbintojų apie šim
tas susirinkę prie skanios 
karienės linkėjo art. Pilkai
minges kelionės ir greito su- 
gryžimo vėl pas mus, kad tar
pe chicagiečių dirbti savo gar
bingą darbų. Gaila, kad artis
tas Pilka tik supažindinęs mus 
su drama ir kuomet mes jį tik 
pradėjom įvertinti, turėjo ap
leisti. Tečiaus mes turim viltį 
rudenį ir vėl su juo pasimatyti 
’r darbuotis. —I). M.

183 jaunuolių kuopos mė- 
susirinkimas įvyks seredoj, 
d., Mark NVhite Sų. svet. 
visi bukite, yra ulėje iš 

centro narių liudijimai ir L t. Pra
džia 8 vai. vakaro. —Organizatorius

kovo f)

Lietuviškos TeatrailvkoH Draugys- 
Nr. I susirinkimas atsi- 

kovo, 8 vai. vakaro. Visi 
nes

bus 9 d.
nariai privalo būti susirinkime, 
liūs rinkimai darbininkų.

Valdyba.

Jus gausit nuo musų tikrų 
koperaciją, nurodymus, skelbi
mus, prtvatiškus automobilius 
ir patyrusius vedėjus dėl už- 
buigimtr jūsų parduotų savas
čių. Daleiskit su jumis apie tai 
pasikalbėti. Atsilankykit ir pa- 
simatykit su manim, jus džiaug
sitės tai padarę. Atsišaukit 
tai prieš pietus.
160 N. La Šalie St., Boom

tik-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

(iROSERNP. su namu arba vienų 
biznį parduosiu arba mainysiu ant 
loto, ar cottage. Prospect 2559.

PARDAVIMUI Pool Ruimis. Par
davimo priežastis, savininkus turi <lu 
bizniu. 2119 So. Halsted St.

2 NAMAI ne visai nauji, 2 pagy
venimų po 4y4 kambarius, graži 
viela, randasi Brighton Parke.

Tuos visus namus parduosiu pi
giai ar mainysiu ant namų, biznių 
ar lotų. Jeigu tamsta 
iš musų gatavų namų, 
Imdavosinie kokis tik 
liks.

JOKANTAS 
4138 Archer 
lafayette 7671

Miscellaneous
įvairus

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvcdam elektros Ura
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'
neišsirinksit 
tai mes pa
tamsiai pa-

BROS
avė.

Iš Birutės
Mikas Petrauskas apsilankys 

Chicagoje su koncertu

Penktadieny, kovo 18 d., 
silankys pas mus Chicagos 
tuvių tarpe muzikos pionerius 
ii Birutės įkūrėjas gerb. M. 
Petrauskas. Jo koncertas turi 
ypatingo svarbumo, nes Biru
tė šiemet apvaikščioja 20 me
tų jubiliejų nuo įsikūrimo ir 
gražaus naudingo darbavimosi 
taip? chicagiečių. Komp. Pet-

ap-

nčma, Birutė turi sau už garbę 
surengti savo tėvui koncertų ir 
pagerbti priderančiai. Apart p. 
Petrausko koncerte ims daly- 
vumų p. p. Pociai, K. Sabonis 
ir J. Byanskas. Koncertas Įvyks 
Lietuvių Auditorijoje. Beikia 
tikėtis chicagiečių nuoširdaus 
parėmimo.

V isiems Bitutės buvusiems cho-... . ....ro vedėjams: ir pirmininkams

Birute nori priminti visiems 
savo buvusiems choro vedė
jams ir pirmininkams, prisiųs
ti kaip galima greičiau savo pa
stabas ir atsiminimus darbuo
tes su Birute, nes žurnalas jau 
tvarkomas ir minėti rankraščiai 
jau turi būti Redakcinės Komi
sijos rankose. Prašome siųsti 
Birutės rašt. Al. MiceviČiui, 
903 W. 33rd St., Chicago, III.

Birutės Valdyba.

Jubiliejus bal. 24 d.

šiuomi viešai pranešam vi
siems Birutes rėmėjams ir jos 
vakarų lankytojams, kad Biril- 
tČH ‘20 metų paminėjimu jnl>i-

Auditorijoje ir kartu bus už
baigtas šis darbštus sezonas.

kur, rodos, bus atvaidintos tos 
visų laukiamos “Trys Sesutės 
M unšainulės. —Birutė.

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

Tel. Lafayette 8705—8700
Chicago

Vaitekūno benefisas pasi 
sekė ir nepasisekė

Sekmadienio vakare i Melda- 
žio svetainę* susirinko daug 
žmonių; susirinko, matomai, 
pagerbti senų lietuvių lošėją ir 
pamatyt ką nors naujo ir ge
ro, bat labai apsivylė. Tai bu
vo ne teatras, het špetna kari
katūra, prigrūsta liguistų typų, 
'trepiliejančių ant steičiaus be 
’okios tvarkos ir reikšmės. Bu
vo gaila žiūrint į besikamuo
jančius ak tori if^; gaila girdint 
pasakojant kai kuriuos neblo
gus monologus ir dar labiau 
?.ai)a, kad tie patys įvykiai, kli
juos norėta atvaizdinti, tapo

“Meška” buvo kitas dalykas 
r suvaidinta neblogai; l>et pub

likos ūpo jau nepataisė.
Publika buvo susinervavusi. 

Daugelis sakė: “Never again!” 
Sako, jei kieno nors benefiso 
neindorsuos kokia rimta drau
gija, dauginus neisime.

Rep. Pupa.

.lūs esate senas, turtingas ir 
dar prie to gana bailus dvari
ninkas. Jus gaunate keletą laiš
kų nuo cskpropriatorių, reika- 
aujančių pinigų, prižadančių 

atvažiuoti pas jus tuos pinigus 
įasiimti. Ir štai vieną vėlų va
karą atvažiuoja nepažįstamas 
žmogus. Žinoma, ekspropriato- 
rius! Kų jus darytumėt? Ir kų 
. us darytumėt, jei tas žmogus 
naskui pasirodytų, kad jis at
važiavo prie jūsų dukters pirš
tis? Jus patys galite įsivaiz
duoti, kiek daug baimės ir kiek 
daug juoko tokiame atsitikime 
butų. O tas kaip tik atsitinka 
“Ekspropriatory”, 2 aktų far
se, kuris bus vaidinamas kovo 
13 d., M. Meldažio svetainėj. 
Bet tame veikale bus ir dar 
damriau juokų. Pats veikalas, 
nuo px*a<lžios iki pulvuig-oe*, yra 

vieni juokai. Kai pradėsite juok
tis, tai ir nesustosite iki neuž- 
sikis užlaida. O ir paskui, ka
da tik tą farsą prisiminsite, 
tai visuomet juoksitės, ir ki
tiems tuos juokus pasakosite.

Draugystė Palai mintos Lietuvos 
laikys mėnesinį susirinkimų Lietu
vių Auditorijoj, 3131 S. Halsted st. 
seredoj, kovo 9 d., 1927 m., pradžia 
7 vai. vakaro.
rn|M)i'tas kom. nuo maskarado ba- 
’iaus. Nariai prašomi skaitlingai at
silankyti. —Ig. Žilinskas, rašt.

Matykit Mr. LANGLEY

PARDAVIMUI saldainių štorelis 
ir minkštų gėrimų. Kas nori, gali 
pirkti ir namą arba išrendavosiu, 
tinka viskam, labiausia dėl vaisti
nė!}. 2900 W. 40 st.

Susirinkimo svarba.
Arba atsišaukite į musų 

riti nuo 5 iki 8 vakaro..
3400 W. 26 St., 2 fl.

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

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

Sol Ellis & Sons, Ine.
' Jobbers In

Plumbing ir nąjnų šildymu reikmenų. 
2118 So. State St., Chicago, III.

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

Tel. Cicero 130.

Personai
Asmenų Ieško

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

REIKIA lietuviu vyrų, gerai at
rodančių atlankyti lietuvių šeimy
nas. Real estate patyrimas pagei
daujamas, bet ne būtinai reikalin
gas. Suteiksime jums pilnų kopera
ciją, garsinsime jus laikraštyje Nau
jienose kasdien./Tikrai gera proga 
kiekvienam. Galimo matyt nuo 
iki 12 vai. rytė.ll'

Matykit Mr. Collins, 
Rodm 503 

32 \V. VVashington St.

BARGENAI

10

PARDAVIMUI cigarų ir ken- 
džių storas, nupirksit pigiai, 
5 ruimai gyvenimui, renda pi
gi, su ilgu lysu. Pardavimo 
priežastis svarbi.

919 W. 35th St.

PAIEŠKAI' Jono Schultz, pirmiau 
gyveno ant Town of Lake. Turiu 
svarbų reikalų. Jis pats ar jį pa- 
žįstantieji duokit man žinių.

Draugė Marcijona Ivinskienė 
4100 S. Maplewood avė.

. Chicago, III.

Fnrmonų ir Darbininkų 
Mašinistų ir Mechanikų

Lošt and Found
Rasta Pamest**.

6 vasario, 
pa-rasti dirbtini dantys. Kas 

metė meldžiu atsišaukti.
Z. Kachinsky,

4023 S. Campbell avė.
Chicago, III.

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

Halsted St. Box 885.

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

2837 W. 39th Street

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

1100 \V. 59 St., kampas Aberdeeu. 
2 augštų medinis namas, 3 krau
tuvės, 1—8 kambarių flatas, 2 ka
rų garažas, yra elektra, vana.

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

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
J. S. ĮiAMANCIONIS, Prei.

For Rcnt
NUOMON flatas 4 kambarių, pi

giai, tik $12.00.
4100 So. Maplevvood Avė.

REIKALINGA 15 agentų, 
patyrimas nereikalingas. Par- 
davinėsite Real Estate ir aur 
tomobilius.

C. P. SUROMSKIS, 
5833-35 So. Westcrn Avė.

Furnished Rooms
KELETAS kambarių ant rendos 

dėl pavienių vaikinų, šviesus, apšil
domi, ir su visais patogumais. Atsi
šaukite 1408 Jackson Blvd., 1-mas 
augštas.

RENDAI RUIMAS dėl 1 vaikino, 
$4 j savaitę, o dėl 2, $7 į savaitę. 
5814 So. Sacramento Avė. Telefonas 
Hemlock 5137.

Help VVanted—Male-Femaie
parbininkų Reikia.,  

REIKIA

VYRŲ IR MOTERŲ
»

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

Atsišaukit nuo 10 ryto iki 
po pietų.

2

PARDUODU grosernę ir kendžių 
krautuvę pigiai*. 1434 So. Sangamon 
Street.

PILKAI enameliotas virimui pe
čius, su atskiru kepimui pečiuku, be
veik naujas, $70, krautuvėj. Wm. 
Shenoka, 2859 Emerald Avė.

EXTRA Bargenas. Pigiai parda; 
vintui bučernė ir grosernę, nauji 
fikčeriai ir stakas, biznis cash. 
$125 j dieną. Parduosim pigiai šių 
savaitę turi būt parduotas. Parda
vimo priežastis — liga šeimynoj. 

1833 So. Halsted St.

N. KUTIUSKI 
134 N. U Šalie Street

Suite 1514

Help Wanted---- Female
Darbininkių Reikia

IEŠKAU moteries į grosernę 
dirbti arba ir už pusininkę pri
stoti. Kas myli tokį biznį, mel
džiu atsišaukti. J. Urbon, 7359 
So. Paulina st. Tel. Hemlock 
3479.

PARSIDUODA 2 pag. namas, 2 
po 5 kamb., muro beismentas, ga
ražas cementiniu florų, išcemen- 
tuota elė; elektra, maudynės ir kiti 
patogumai; 6 metų senumo; 
bizniavęs gat., netoli bulvaro ant 
59 ir Leonus. Bargenas. $7,500; ! 
įmokėti apie $3,000.

REZIDENCIJOS lotas, 30 y 125, 
randasi ant 58 ir Kedvale avė. Par
davimui už $1,000.

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

ATYDA sales manageriams. Mes 
garantuojame sales manageriams 
pilnų arba dalį laiko darbą. Atsi-/ 
sukit ir pasikalbėkit su Mr. (liemens 

SHEKLETON BROS.
Subdlviders and developers 

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

GROSERNf: ir delikatesen, ren
dos $45, 3—4 kambariai pagyveni
mui, lysas 3 metams.. Apyvarta žie
mų $400 savaitei, vasarų $700. Pel
ningas biznis. Parsiduoda dėl šei
myniško nesutikimo. Kaina $2200, 
galima matyti nuo 5—8 vakarais.

751 W. 31 St.

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

P. BOREIKA
B. 607, Crandon, Wis.

BRIGHTON Parke parsiduoda tri
jų pagyvenimų bizniavas namas ir 
Storas. 4359 So. Maplevvood Avenue, 
Tel. Prospect 4640.

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

Patyrimas 
Mickeviče,

Real Estate For Sale
Nainai-žemė Pardavimui

MODERNIŠKAS 6 kambariu bun- 
galosv. $1000 cash, yra stikliniai 
miegojimui porčiai ir garažas. 6415 
So. Washtenaw avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

HOME 
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
1 senus namus ir darau bile reika- 
. tingus pribudavojimus prie namų. 
Į Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterystės darbą. Taipgi įvedu 
apšildymų į namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
“Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR
1739 South Halsted St. 

Tel. Roosevelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKCERIA1
Grosemių, Bučer- 
nių, Del ik a tęs.šen,
Restaurantų, * Ken- 
džių, Bekemių. Mu- 
sų specialumas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

H♦* '’it- !.» ' H. ■ l;;. įL.'.io— ■ .....
REIKIA vedusių ir nevedusiu vy

rų. Jei turite užsilikusių $290 cash, 
atsilankykit ir paąinjatykit su ma
nim, ' o labiausiai jei turite šeimyną. 
Greitai daug industrinių dirbtuvių 
bus atidaryta. Adresuokit

JULIAN
1739 So. Halsted St., Box 886

4352 So. Washtenaw Avė.
MU1UNĖ cottage, $6000, 37 

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

šaukite Republic 4654

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

Financial
Finansai-Paskolos

Automobiles

PARDAVIMUI 2 fiatų mūrinis na
mas, 5—6 kambarių, karštu vande
niu šildomas, moderniškas. 1722 
W. 33rd str.

$10 įmokėti—$10, kitus savaitiniais 
išmokėjimais, 25 vartoti garantuoti 
karai. Visokių iždirbysčių ir modelių. 
Arba j niaiiiUH. Vixu<lu atdaru 3106 Montrose Avė., Phone Irvinu 2334.

5508 So. State St. biznio prapertg, 
80 pėdų nuo bulvaro, gera ateitis, 
3 augštų mūrinis namas, krautuvė ir 
2 fintai po 6 kamb. kaina $16,000, iš- 
in«»k6jin>iii.M. N. J. Colemun Jt Co 
4705 So. State St., Drexel 1800.

PARDAVIMUI Packard 6 sedan, 
7 pasažierių, vėliausio modelio, kaip 
naujas, $895 šiandie, vertas $1400, 
žieminis frontas, bamperiai, snubber’- 
iai, šildytuvas ir t. t. paaukavimas. 
Savininkas .

5667 W. Lake Street 
Phone Austin 2042

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

M. KRUSE
B. 607, Crandon, Wis.

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

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

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

Phone Lawndale 0114

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

P. BERSIN, 
534 W. 33 St.

Phone Michigan 1015

Educational
Mokyklom

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

International Barbei’ College 
651—672 W. Madison St. 

arbn 109 S. \Vells st.PAMOKOS—
«

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

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


