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Arkivyskupas kursto 
maištą Meksikoj

Rifiečiai vėl kyla prieš 
Ispanus ir Francuzus

3,274 žmonės žuvo per žemės 
drebėjimą Japonijoj

Arkivyskupas kursto kata
likus ginkluotis prieš 

Meksiką
Prisipažįsta, kad kunigų pa

skelbtas ekonominis boikotas 
valdžiai susmuko

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
15. Slapti klerikalų maišti
ninkų komitetai visoje Meksikoj 
skleidžia žmonėse spausdintus 
atsišaukimus, kuriuose sakoma, 
kad katalikų paskelbtas boiko
tas prezidento Calleso valdžiai 
nepavykęs, o todėl dabar atėjęs 
laikas su ginklo pagalba paim
ti tai, ko katalikų bažnyčia 
negalėjus laimėti kitokiomis 
priemonėmis.

Tie atsišaukimai, sako, esą 
sutaisyti Guadalajaros arkivys
kupo Francisco Orozco y Jime- 
nezo.

Atsišaukime arkivyskupas 
ragina katalikus uoliai skleisti 
katalikų kampanijos literatūrą 
ir remti “katalikišką revoliuci
ją“ prieš valdžią. Moterys ra
ginamos paliauti bergždžią boi
kotą ir stoti karo frontan, kur 
jų tuojau reikėsią kaipo karo 
gailestingų seserų.
Arkivyskupas pats stojus va

dovauti maistininkams

Darbininkų laikraštis EI Sol 
paskelbė žinią iš Jalisco, kurioj 
sakoma, kad arkivyskupas du- 
*Mir esąs Jalisco valstijoj ir 
pats pasiėmęs vadovauti maišti
ninkams. Jo padėjėjai esą ke
turi kunigai, kurių vardai irgi 
paskelbiami. Arkivyskupas 
priėmęs “vyriausio katalikų re
voliucinės armijos vado“ titu
lą.
Aristokratų moterys uoliausios 

klerikalų darbuotojos
Uoliausios klerikalų darbuo

tojos yra aristokratų šeimų 
moterys. Meksikos mieste jos 
užsiima klerikalų kampanijos 
literatūros skleidimu. Jos sam
do gatvėse žemiausios klasės 
žmones, kad jie slapta dalintų 
įteiktą jiems literatūrą, mokė
damos jiems už tai gerus pini
gus. Daug tokių maištingos 
literatūros dalintojų buvo poli
cijos suimta. Kvočiami jie pa
sisakė. kad jie patys skaityti 
nemoką, ir nežiną, kas tuose 
cirkuliaruose paralyta. Cirku
liarus davusios jiems gražiai 
apsitaisiusios ponios, ekuric« 
jiems už tų lapelių dalinimą 
žmonėms gerai pamokėjusios.

Suėmimai kunigų'
Guadalajaroj suimta keletas 

katalikų kunigų, kaltinamų 
kaipo sąmokslininkų prieš da
bartinę Meksikos valdžią.

Rifiečiai vėl kyla prieš is
panus ir francuzus

PARYŽIUS, kovo 15. —Pra
nešimai iš Kazablankos sako, 
kad rifiečių giminės, kur vėl 
pradėjo kelti maištą Ispanų 
zonoj, dabar ėmė veikti ir 
Francuzų zonoj.

B i f iečiai puolė francuzų gar
nizoną Bu Koaroj, taipjau du 
franeuzams palankių čiabuvių 
kaimu. Susikirtime su sukilė
liais franeuzai neteko penkioli
kos kareivių ir vieno oficiero, 
kurie buvo užmušti.
44 francuzų kareiviai krito

RABATAS, Francuzų Moro- 
ka, kovo 15. — Riffiečių su
kilėliams puolus francuzus į 
šiaurę nuo Kezzano, keturi 
francuzų karininkai ir keturias
dešimt kareivių buvo užmušti.

Nikaraguos liberalai su
mušė Oiazo jėgas

Kovoj, kuri tęsės 8 valandas, 
abiejose pusėse buvo daug 
užmuštų ir sužeistų

MANAGUA, Nikaragua, ko
vo 15. — Gautais čia praneši
mais ties Muy Muy įvykus aš
tri kova tarp Nikaraguos libe
ralų ir konservatorių jėgų. Ko
voj, kuri tęsusią astuonias .va
landas. konservatorių kariuo
menė buvus sumušta ir nuvy
ta. Abiejose pusėse buvę daug 
užmuštų ir sužeistų.

Diaz giriasi laimėjęs
VVASHINGTONAS, kovo 15 

— Nikaraguos konservatorių 
lagacija VVashingtone -gavo iš 
Managuos telegramą, kurioj 
sakoma, kad prezidento Diazc 
jėgos kovoje lies Muy Muy 
nuveikusios liberalų generolo 
Moncados jėgas. Iš liberalų bu 
vę atimti du kulkosvaidžiai ir 
daug šautuvų bei amunicijos. 
Susikirtime konservatorių kritę 
astuonios dešimtys kareivių, o 
liberalų pusantro šimto.

Laisvamanių redakto
rius kaltas dėl “pikt

žodžiavimo”

Japonijoj peržemės drebė
jimą žuvo 3,274 žmonės

6,734 žmonės sužeisti: medžia
giniai nuostoliai siekia 100 
milionų jenų

TOKIO, Japonija, kovo 15. 
— Vidaus reikalų ministerio 
Hamaguichi pranešimu, per 
pastarąjį žemės drebėjimą cen- 
tralinėj Japonijoj 3,274 asrpe- 
nys buvo užmušti ir 6,734 su
žeisti.** 83 nuoš. visų žemės 
drebėjimo paliestoj srity namų 
buvo arba visai arba .dalinai 
sugriauta.

Skaudžiausiai nukentėjo Mi- 
nejamos miestas, čia pusantro 
tūkstančio žmonių buvo užmuš
ta, o tai sudarė 30 nuoš. visų 
miesto gyventojų. Ministeris 
Hammaguichi, kurs buvo išva
žiavęs apžiūrėti nukentėjusios 
srities, apskaičiuoja, kad mate
rialiniai nuostoliai siekią dau
giau kaip 100 milionų jėnų, ar
ba 50 milionų dolerių. Tarp 
sunaikintų arba gadintų tro
besių yra 1,359 fabrikai.

Pašoko čarlztoną kani
balams ir tuo išsi

gelbėjo
SYDNEY, Austrailja, kovo 

15. — Parvykęs iš E.pi salos, 
Naujuose Hibriduose, Australi
jos kompozitorius Palmei’ 
Kent papasakojo šitokią isto
riją.

Būnant jam Epi saloj, kai 
vieną kartą jis paėjęs salos gi- 
lumon, kur gyventojai tebėsą 
dar kanibalai, Ui yra valgą 
žmogieną, jį buvus apspitus 
ginkluotų čiabuvių kucpa ir 
jau rengusia jį pulti. Nesugal
vodamas, kaip geriau tuos ka
nibalus nuraminti ir savd gyvy
bę išgelbėti, jis ėmęs šokti 
jiems čarlztoną. Tai padėję. 
Kanibalai, pusplikiai vyrai, mo
terys ir vaikai, susidomėję jo 
šokimu, užsikrėtę juo ir patys 
ėmę šokti. Šokę, kaip pasvai- 
gę, o kai pavargę paliovę, jie 
gausiai jį apdovanoję visokio
mis dovanomis ir palydėję atgal 
į pakraštį, kur jau jam nebe
buvę pavojaus.

Našlė paliko savo tar
nui 100,000 dolerių

NEW YORKAS, kovo 15. — 
Lobinga našlė. Josephine W. 
Taylor, paliko savo tarnui 
Frcd. Bucherui, kurs jai ilgus 
metus tarnavo, 100,000 dolerių.

TORONTO, Ont., Kanada, 
kovo 15. — Ernest Sterry, lais
vamanių laikraščio ChPistian 
Enquirer redaktorius leidėjas, 
kurs buvo apskųstas dėl pikt
žodžiavimo prieš Dievą, šiandie 
buvo prisaikintųjų posėdininkų 
pripažintas kaltas. Bausmę jam 
teismas paskirs rytoj (šiandie).

Ne vada atmetė gemble- 
riavimo įstatymo 

sumanymą
RENO, Nev., kovo 15. — 

Nevados senatas šiandie daugu
ma balsų atmetė įstatymo pro
jektą, kuriuo norėta visokios 
rūšies gembleriavimą toje val
stijoje legalizuoti.

‘Fatty” Arbuckle grįž
ta į krutamuosius 

paveikslus
LOS ANGELES, ('.ai., kovo 

15. — Nutukėlis Roscoe C. 
Arbuckle (“Fatty” Arbuckle), 
kurio karjera kaip krutamųjų 
paveikslų ak torio buvo staiga 
1921 metais nutrukusi, kai jis 
buvo apkaltintas dėl mirties 
Virginijos Rappe, irgi filmų 
aktorės, bet vėliau išteisintas, 
dabar vėl grįžta į “mūvės”. 
Jis jau pasirašęs su Abe Car- 
losu, nepriklausomu krulamų- 
jų paveikslų gamintoju, kont
raktą penkeriems metams ir 
per tą laiką jis gausiąs atlygi
nimo 2,500,000 dolerių.

Vyras ir žmona, iškabi
nę raudoną vėloką, 

nusižudė
COATESVILLE, Pa., kovo 

15. — Kaimynai, pastebėję iš
kištą pro langą raudoną vėlu- 
ką ir ilgesnį laiką nematyda
mi namų šeimininkų, Howardo 
Kemso ir jo žmonos, davė Ži
nią policijai. Toji atvykus ir

Henry Atkinson (po kairei), 21 metų, ir Thomas W. Webb,
21 metų, studentai iš Elgin, III. Vasario 24 d. juodu apiplėšė 
teatrą mieste Gary, Ind., ir tapo suimti. Abu yra turtingų tėvų 
vaikai.

Del senatoriaus Kingo ne- 
isile'diino į Haiti

X • •
W A SI H N (OTON AS, kovo 15. 

— klausimą dėl Jftnrętinių* Val
stijų senatoriaus Kingo nejsi- 
leidimo į Haiti valstybės de
partamentas laiko baigtą.

Sekretorius Kellogg, kurs ką 
tik grįžo iš atostogų, sako, kad 
jeigu Haiti prezidentas Borno 
esąs priešingas senatoriaus 
Kingo vizitui, tai valstybės 
departamentas čia nieko nega
lįs daryti.

Valstybės departamento val
dininkai užsigina, kad Ameri
kos vyriausybė nieku budu ne- 
prisidėjus prie to, kad Haiti 
valdžia užgintų senatoriui Kin
gui atvykti į salos respubliką, 
nežiūrint, kad senatorius nuola
tos aštriai kritikavęs savo vy
riausybės politiką kaimynų 
kraštams pietuose.

Vetavo pensijų padidi
nimo įstatymą ■

VVASHINGTONAS, kovo 15. 
— Prezidentas Coolidge veta
vo kongreso priimtą bilių, ku
riuo pilietinio karo veteranų 
našlėms pensijos buvo padidin
tos.

CHULA, Ga„ kovo 15;. — 
Praeitą naktį čia susikūlė grei
tasis Chica.gp-Tampą Southern 
geležinkelio traukinys. Loko- 
motivo mašinistas buvo užmuš
tas, jo padėjėjas ir vienas pa- 
sažierius sužeisti.

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

Kanfoniečiai paėmę 
Ihingo miestą

8AN11AJUS, Kinai, kovo 15» 
— Gauti pranešimai sako, kad 
Kinų nacionalistų (Kantono) 
kariuomene paėmus Ihingo mie
stą, vakarinėj Taihu ežero pu
sėj. Žinia kol kas nepatvirtinta.

Manoma, kad kantoniečiai, 
kurie iš šiaurės pusės artinas 
prie Nankino, bandys tą mies
tą paimti, arba izoliuoti jį, at- 
kirsdami geležinkelius į pietus 
ir žiemius.

Rusų Vokiečiu militarė 
misija Konstantinopoly
LONDONAS, kovo 15. — 

Karo departamentas gavo ži
nių, kad į Konstantinopolį at
vykus Rusijos Vokietijos mili- 
tarine misija, kurios uždavinys 
esąs išstudijuoti sąsiaurio gy
nimo klausimą prieš galimą 
Anglijos laivyno užpuolimą.

Vaikinas prisipažino
• nušovęs studentę
I

' NEW YORKAS, kovo 15. — 
Jos namuose vakar buvo nušau
ta Anna Harris, 16 metų, vi
durinės (hiigh) mokyklos stu
dentė. Ją rado gulinčią asloj 
kraujuose, su kulipkos žaizda 
krūtinėj. Ji buvo dar gyva, bet 
jau be sąmonės, ir netrukus mi
rė, nebegalėjus pasakyti, kas 
ją nušovė.

Policija, padarius tardymą, 
areštavo Walterą Goldbergą, 18 
metų vaikiną, gyvenusį greti
muose namuose, draugavusį su 
mergina ir dažnai pas ją atei
davusi. Paimtas nagan Gold- 
berg pagaliau prisipažino, kad 

'merginą jis nušovęs, bet nety- v • *čia. x

i _____________

D-ras K. Grinius vedęs
Naujienietė, ponia M. Jurgc- 

lionienė, vakar gavo iš Kauno 
privatinį i. išką, kuriame be ki
ta ko jai praneša, kad D-ras 
K. Grinius, buvęs Lietuvos pre
zidentas, dabar vedęs naują 
žmona.

D-ras Grinius buvo našly*. 
Jo pirmoji žmona ir duktė buvo 
per bolševikų revoliuciją Kau
kaze užmuštos.

Rado du vaikus nužu
dytus; policija 

ieško tėvo

Suėmė Britų degtinės 
kontrabandos laivą
CHARLESTON, S. C., kove 

15. — Pakraščių sargybos lai
vas suėmė ir į vietos uostą par
gabeno Britų degtinės kontra
bandos škunerį Vincės. šku- 
neris, kuris bandė nepasiduoti, 
buvo apšaudytas ir sužeistas. 
Jis gabeno apie 100,(XX) dole
rių vertės svaigiųjų gėrimų.

KOLEGIJOS RŪMAI SUDEGĖ

AMHERST, Mass., kovo 15. 
— Gaisras sunaikino čia dide
li medini trobesį, buvusį Mount 
Pleasant institutą, statytą dar 
1827 metais.

Bandė apvogti prekių 
vagoną; nušautas

BLOOMINGTON, III., kove 
15.— Kautynėse su Lake Eric 
geležinkelio policininku buvo 
nušautas vietos gyventojas Jot 
Rock, o jo draugas Roy Sholtz 
pavojingai, tur būt mirtinai, 
sužeistus.
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Policininkas abudu juos užti
ko bevagiant iš vieno prekių 
vagono daiktus ir bandė suim
ti.

Chicagos kapitalistas 
įsteigė Egipte 

knygyną
LUXOR, Kgiptas, kovo 15. — 

Šiandie čia buvo išlkilmirk ai 
atidarytas pirmas moderniškas 
mokslo knygynas viršutiniame 
Egipte. Jo įsteigėjas yra Chi
cagos lobininkas, Julius Rosen- 
wald, dėl to jo vardu ir pats 
knygynas pavardyta. Knygyno 
atidaryme dalyvavo daug ar
cheologų ir kitų mokslininkų.

Tris užbertus angliaka
sius rado dar gyvus

M’ALESTER, Okla., kovo 15. 
— Trys angliakasiai, kurie že
mės įdubimo buvo uždaryti 
Osage Coal and Mining kom
panijos kasyklų No. 5 urve, 
buvo šiandie atkasti ir išimti 
visi gyvi.

GARY, Ind., kovo 15. —Vie
tos gyventojo VValtero Schollo 
namuose policija rado dviejų jo 
vaikų, 6 ir 8 metų, negyvus 
kunus sukištus į maišą ir pa
slėptus klozete. Jie, matyt, 
buvo nužudyti .su etero pagal
ba mažiausiai prieš savaitę lai
ko.

Vaikų pamotė, kuri buvo 
Chicagoj, sugrįžus rado duris 
namų užrakintas. Ji pasišaukė 
policiją, kuri išlaužė duris ir, 
apžiurėjus namus, rado nužu
dytus vaikučius. Patsai Schell, 
vaikų tėvas, kažin kur dingęs.

Pradės Herkulano mie
sto atkasimo darbus
ROMA, /Italija, kovo 15. 

Oficialiai pranešama, kad Her
kulano miesto atkasinėjimo 
darbai bus pradėti ateinančio 
balandžio 21 dieną. Apskaičiuo
ja, kad atkasimo darbas pareis 
nemažiau kaip milioną dolerių.

[Herkulano miestas buvo, ly
giai kaip Pompejo miestas, že
mės drebėjimo ir Vezuvijaus 
ugniakalnio išsiveržimų užber
tas 79 metais Kristui negimus]
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Negrų segregavimas 
priešinas krašto 

konstitucijai
WASI1INGTONAS, kovo 15. 

— Aukščiausias Jungtinių 
Valstijų teismas išsprendė, kad 
Louisianos ' valstijos ir New 
Orleanso municipalinis segre
gacijos įstatymai, užginantieji 
negrams apsigyventi bendruo
menėse, kur vien baltieji gyve
na, yra priešingi krašto konsti
tucijai.

Nukerta algas Saaro 
kasyklų darbinin

kams
PARYŽII’S, kovo 15. — Mi- 

nisterių taryba patvirtino su
manymą Saaro srities kasyklų 
darbininkams algas 8V2. nuoš. 
sumažinti.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

Didėjąs debesuotumas; vaka- 
pro langą įlindus vidun rado r op gali būt lietaus, ir vėsiau; 
abudu šeimininku lovoj negy- stiprus pietų ir pietų vakarų 
vus, su revolverio kulipkų žaiz- vėjas.
domis jų kūnuose. Revolveris į Vakar temperatūros buvo 
buvo čia pat ties lova pames-(minimum 38°, maksimum 3 vai. 
tas. Policija mano, kad jie bu- po pietų, 63° F.
vo susitarę nusižudyti ir nusi-’ šiandie saulė teka 6:02, lei- 
žudė. Abudu buvo '45 metų džiasi 5:57 valandą. Mėnuo te-j

KONTESTAS 
“NAUJIENŲ”

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

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

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

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

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

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

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

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

amžiaus. ka 5:39 vai. ryto.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111



Sveikatos Dalykai

SEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo 1SABELLE KAY

Lietuvį šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

Krutinės sloga ir chro
niškas bronchu 

(degimas
Rašo Dr. Margeris

Tas 
Todėl 
mėgt 

Duokit

c,
3
6
i,

ir už

RODYKLft
V irimo Receptas

Piene randasi mineralai reikalin
gi kaulų ir dantų tvirtumui, 
reiškia pieną, o ne smetoną. 
protinga yra pratint vaikus 
pieną vietoj tik Smetonos,
vaikams pieno su kožnu valgiu kai
po gėrimą arba su grūdais ar zupė- 
mis, soee ir pudinguose. Jeigu paga- 
minsit vaikams šokolado gėrimą su 
pienu, pamatysit, kaip jie išgers du
syk tiek pieno kasdien. Sekantis re
ceptas parodo kaip padaryt maistin
gą ir nebrangų, bet skanų gėrimą. 
Pradėki*. daryt j j šiandien.

Karštas šokoladas
puodukai evaporated pieno 
šaukštai coeoa 
puodukai vandens 
šaukštai cukraus 
šaukštuko druskos.

Sumaišyk pieną ir vandenį 
kaisk iki pradės virt. Tuo tarpu su
maišyk kokoa ir cukrų ir dadėk šal
to vandenio, kad butų lengva košelė. 
Dapilk gana verdančio pieno, kad ko-j 
koa ir cukraus lengvai piltųsi. Pilk 
mišinį j verdantį pieną ir lai paver- 
da kelias minutas. Nuimk nuo ug
nies ir suplak smarkiai su kiaušinio 
plaktuvu (sukamu). Tas neduos už
sidėt ant viršaus plėvei. Dadėk va
niles ir duok su šaukštuku maršmal- 
low Smetonos ant viršaus.

Virtuvės Patarimai
Reikia būt atsargiai renkantis 

jų lėkštes. Pirinkt tokia

1

pa
kurtos 

neiškilę per vidurį, nes pajus bus iš- 
sivertęs per vidui į. Geras pajus yra 
storas, nežiūrint kur jo vidaus pri
pildymo dalykai butų.

Kepant pajus, niekad netęsk pajų 
lukštų užpildymui lėkštės, nes lukštas 
trauksis kepant ir iškreips pajaus 
formą. Jeigu iškočiotas blynas neuž
tenka uždengimui lėkštės, geriau 
kraštus dalipyt mažesniais šmotais. 
Jie sukeps i krūvą.

Naminiai Pairi gelbėjimai

Išėmimui jodino plėtnnj nuo 
lo, padengk plėtrrą su kepamu pau-

dorių sušlupytu biskiu šalto vande
nio. Tegul uždžiusta, paskui nutrink.

Kuomet plauji savo plaukus, jeigu 
dadėsi biskj lemono skystimo, tas 
saugos plaukus nuo kritimo.

Po išmazgojimo plonų lininių, 
riausia išgręžt juos rankom.

Išvalymui avies odos pirštines, 
sudėk j indų su gasolinu, tankiai in
dą kratant. Kada išrodys, jog išsiva
lė, išplauk kitame gazolino inde.

Grožęs Patarimai
Užlaikyk rankas gražiai, kad 

rodytų jaunos; reikia tik biskelio lai
ko ir užžiurėjimo. Naudojimas gu
minių pirštinių mazgojant indus ir 
valant namus sutaupo rankų valymo 
dai’bą, bet jeigu jos yra užmaunamos 
tai pripildyk pirštų panages ir virs 
nagų su cold ertam. Nemazgok indų 
labai karštame vandenyje su sitpriu 
muilu. Naudok tik tiek karšto van
denio kiek reikia ištirpinimui tyro 
muilo, paskui atiniešk su šaltu. Pa
prastas lemonas yra pirma pagelba 
nuo visokių plėtmų ant rankų, o taip
gi yra visokiu mosčių ir lold creamų 
ir nagų valytojų visokiose kruutucė- 
se. Svarbu yra tik reguliariai užžiu-

Atminkit, kad 
parodo pobūdį ir papro- 

taip put arodo praėjusius

rėt rankas ir nagus, 
kaip rankos 
čius, jos 
metus.

ap-

gc-

iš-

Ypatiška sveikata
medikalis žurnalas nese- 
straipsnj apie reikšmę val-

Išva-

Vienas 
nai Įdėjo 
gio ir saulės šviesos dantims, 
dos tyrinėjimo vaikų dantų pateirti- 
na teoriją, kad rupesnių valgių nau
dotojai turi gerus dantis, o minkštų 
valgių valgytojai prastus. Vanduo 
ireri sakoma turi reikšmės ant dantų, 
kietas vanduo yra naudingesnis dan
timis. Maistai, kurie rekomenduoja
ma yra sėlenų ir čielų kviečių duo
nos, ypatingai plutos. šios gentkar- 
tės vaikams aiškinamas, jog plutos 
padarys tvirtus dantis, o ne garbi
niuotus plaukus. Lygios svarbos yra 
ir reguliaria egzaminavimas dantį? 
pas dentistą, taip kad dantis butu 
pilnai švariai užlaikomi ir laiku su
laikoma bent koks gedimas.

*

POPIERA LAIŠKŲ RAŠYMUI
National Bank Bond popiera — nepaprastai glotni, grynai bal

ta ir gera rašymui, šita popięra turi tą trapų, traškantį ypatingu
mą, kuri.- identifikuoja ją kaipo augštos rųšies laiškų popierą. Jūsų 
vardas, pavardė ir adresas atspausdinta veltui ant kiekvieno konver- 
to ir laiškų, gražiame, tamsiai mėlyname atramente.

200 Laiškų ir 100 Konvertų, skrynelėje. Kaina su prisiuntimu 
— $1.25.

Visiems, kurie užsisakys popiera laike 30 dienų, bus duodama 
šitokia dovana: 25 atvirutės, specialiai surinktos iš plataus pasau
lio, kuriose yra atvaizduojama daugeliui nežinomų ir nematytų vie
tų, kaip tai: Anglijos, Francijos, Vokietijos, Belgijos, Alaskos, Lie
tuvos ir kitų šalių.

Adresuokite:

THE LIBERTY STATIONERY 00.
6745 So. Uockwdl Street

Chicago, Illinois

daugiau, 
vamzdžių

Liga, mat, gauna įsise- 
Paskui jau baisiai sun-

Krutinės sloga (“cold on the 
chest“) yra niekas 
kaip kvėpuojamųjų 
(bronchų) įdegimas .

Krutinės slogą dažniausiai 
tenka žmonėms gauti dėl tų pa
čių priežasčių, kaip ir nosies 
slogą. O tai reiškia, kad stai
gus permainymas temperatū
ros, persišaldymas, permirki-
mas, dulkės, durnai, per karš
tas ar per šaltas oras šiaip ki
taip slidžiąją kvėpuojamųjų 
vamzdžių plėvę pažeidžia, jos 
atspirtį prieš bakterijas suma-! 
žiną, o paskui tos bakterijos 
čia susimeta ir įdegimą padaro.

Staigusis bronchitų įdegimas 
nėra viena iš tų ligų, kurios ! 
daug skausmo ligoniui padaro. 
O tai ir blogiausia, nes kaip tik 
neskauda, tai ligonis- tikros pa
galbos neieško. Ir j>asekmės 
Lodei tankiausia gana prastos 
būna, 
nėti.
kini gydosi arba, 
sakyt, tampa visai nebeišgydo
ma 'lai /keistas, bet labai tei
singas dalykas, kad ligos, ku
rios yra labai skaudžios, nors 
didelės hutų, vis dėlto ligoniuo
se ilgai gy venti negauna. Jie, |
mat, priversti būna pas tikrą 
gydytoją eiti ir pagelbės ieškoti. 
Tikrą pagelbą gavę, be abejo, 
tuoj ir pasveiksta. O jeigu tik 
liga neskaudi, tai jie dažniausiai 
patys gydosi arba eina pagelbos 
pas visokius šundaktarius ieš
koti. Ten jos, suprantama, 
niekados neranda. Liga gauna 
užsisenėti ir dažniausiai neiš
gydoma virsti. Po tam jie jau 
atbėga ir pas tikrą daktarą ir 
nori, kad nuo vieno karto pa- 
jveiktų. Juokinga, kada liga 
jau baisiai sunkiai gydosi ar
ba dažniausiai ir Vis'ai: neišgy
doma ,tai jie, vis dėlto, nori, 
kad tikras daktaras, tarsi koks 
stebukladarys, imtų ir tuojaus1 
išgydytų. Kada liga tačiaus 
yra tik prasidėjus ir galima ją > 
greitai ir lengvai išgydyti, ta-' 
da, šiaip ar taip, jie į tikrą į 
daktarą tik užpakaliu žiuri.

Pereitais keliais mėnesiais nei 
keli desėtkai ligonių pas manę 
atėjo su chronišku bronchičiu.!

nupasakojo maž- 1 
Iš sykio buvo tik i

Jaučiausi visas nešina- į 
Galva, rodos, pasidarė j 
Diegliai rankose, kojo

se, liemenyje. .Jaučiausi nuvar-

Beveik. visi 
daug šitaip: 
-šaltis. 
gd«- 
sunki.

reikia tiesa

Viduriai gerai nedirbo, 
pradėjau po krutino 
jausti.

Taip man pasitaikyda
Kosejau ne

e

norjs. 
Paskui 
skausmą 
mažai <- 
vo kelifl sykius per metus:
labai ligos t:paisiau. Ni 
būdavo, aptiekon, nusiperku 
vaistą, na, ir stumiuosi šiaip- 
ne-taip. Vis šiek tiek tarpais 
pereidavo, tik dabar bala žino, 
kas yra, kad jau nebepereina. 
Jau dabar bus keli mėnesiai, 
kaip skrepliuoju, kosčiu, naktį 
kartais taip dusina, kad net 
baisu ir pamislyti. Dabar Jau 
visai prastai jaučiuosi, žiūrėk, 
daktarai, koks čia 
manim yra.”

Trumpa ir aišku, 
geniai

kurią 
gi ir

turėjo gana
kad šitie li
pei’ 

liką krutinės 
už niekį laike, tai- 

kaip reikiant nesi- 
Dabar jie turi jau chro

nišką bronchitj, vadinas, įsise
nėjusį kvėpuojamąją vamzdžių 
Įdegimą, kuris gydosi baisiai 
slinkiai, o ne visai retai gydy
mui anaiptol nepasiduoda, taigi 
va visai neišgydoma 
virsta.

liga pa-

turintys 
pasigavęigoniai yra paprastai 

;okio jau keisto budo, kaip ir 
daugelis ligonių, .žinoma, su 
chroniškomis ligomis. Neku
riu os iš jų vargais negalais ir 
išgydytom, jeigu tik jie klausy
tų. Bet jie ateina kelis kartus,
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Jis Atlieka Darbų ir Atlieka 
Jj Greitai

ETUVA i

Ant Didžiausio Laivo Pasauly

X...

Seni Žmones Nukamuo
ti Rūpesčiu, Atranda 
Didj Palengvinimą 

Nuga-Tone

Yra tūkstančiai atrandančių stebė
tinų palengvinimą vos j keletą dienų. 
Nuga-Tone gražina gyvumą, veikmę 
ir pajiegą jų nudėvėtiems nervams ir 
muskulams. Budavoja raudonąjį krau
ją, stiprius, pastovius nervus ir ste
bėtinai padidina jų patvarumą. Sutei
kia gaivinantį miegą, gerą apetitą, 
puikų žlebčiojimą p^gtovų vidurių 
veikimą, apščiai entuziazmo ir ambi
cijos. Jei Jus nesijaučiat kaip rei
kiant, tai pats dėl savo gerovės pa
bandykit jį. Jis nieko Jums nekai
nuos, jei Jus neturėtumėt iš jo pa
lengvinimo. Jis yra priimnus imti ir 
Jus tuojau pradėsit jaustis geriau. 
Jei Jūsų gydytojas dar jums neuž
rašė jo, tai tuojaus eikit pas Jūsų 
aptiekorių ir nusipirkit bonkutę. Nu
ga-Tone. Nepriimkit įkaito. Imkit jo 
per keletą dienų ir jei Jus nesijau- 
sit geriau, neatrodysit geriau, tai 
nunešk likusią pakiuko dalį pas ap
tiekorių ir jis sugražins Jums Jūsų 
pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone, taip 
gerai žinodami ką jis padarys dėl 
Jūsų, įsako visiems aptiekoriams ga
rantuoti jį ir sugražinti Jūsų pini
gus jei būtumėt neužganėdintas. Re
komenduojamas ir parduodamas per 
visus aptiekorius.

DENNIS 
BACIUS

VCKY STRIKES yra švelnus ir gardus 
i 

geriausi cigaretai kokius esate rūkę.

Jie yra malonus jūsų burnai

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

It’s toasted
APSAUGOJIMUI JUSlf BURNOS

MAJESTIC Geg. 14

I*
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Keleivius palydės ištisoje kelionėje musų patyręs 
palydovas. Visos privatiškos kajutos uždarytos, pa-« 
togumas, geras maistas ir mandagumas.

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

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

Arba

Augštos r ų
Sies siuvėjas 
Siutai daromi 
ant orderio.

Valome, 
Dažome, 

Prosiname
2005

Zanalport Av.
Phone

Roosevelt 20G1

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

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

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

Išgirsk Gulbransen pas

Jos. F. Sudrik 
Pianų Krautuvė 

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

WHITE STAR LINE
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE COMPANY

127 So. State Street Chicago, Illinois

I

a^ūmmammaBEO3E3Da

pradeda jaustis daug geriau, 
tai užuot lankius gydytojų iki 
visai išgis, daugiau jau nebeei
na ir nebesigydo. Tik jau 
pajunta už kiek laiko, kad ir 
vėl prasčiau eina, tai, žiūrėk, 
jje ir vėl gydytis pradeda. Taip 
bėga metai po metų, o liga pa
silieka, kaip ir laivus. Bet jei
gu jie klausytų ir kaip reikiant 
gydytųsi, tai labai galimas daik
tas, kad ne vienų iš jų ir iš
gydyti butų, galima. Be to, 
ypač lietuviai, labui mėgsta nuo 
vieno pas kitų gydytojų laks
tyti. Tokiu ve bud u, kartais 
uė progos negauni geriausiai į 
jų organizmų veikiančias gy
duoles jiems pririnkti. Mat, 
vieniems vienokios gyduolės ge-

r

riausiai dirba, kitiems kitokios, 
bet jeigu ligonis ateina kartų 
kitų -ir jau bėga kitur, tai neigi 
spėsi atatinkamiausias dėl jo 
gyduoles pritaikyti.

Kaip jau pasakyta, chroniš
kas bronchitų įdegimas yra to
kia liga, kuri gydosi Kasiai sun
kiai, o yra ir tokių ligonių, ku
riuose šitų ligų visai išgydyti 
nebegalima. • Atatinkamais bu
dais gydytis vis dėlto reikia, 
mat, viena, dėlto, kad gana 
daug šitų ligonių pasveiksta, o 
antra, kad kurie ir nepasveiks- 
ta, lai hcsigydydami daug ge
riau jaučiasi,—taip, kad gali 
visai pakenčiamai ir gyventi ir 
dirbti.

Pinigai

Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halstcd St.
Tel. Boulevard 9663

clean, bright 
and sparkling 
Furniture to 
make your 
home much 

prettier 

•Ūse 
O-Į^dar 
’ * ^ta^Polish

Didelis Pasisekimas

Feen-a-mint
The Chetoing LAXATIVE

Gardu*, mint kramty
mui gumas, kuria užlaiko 
vidurius reguliariai. Vai

kai mėgsta jį.
15c ir 25c

Naujienų Spaustuve 
yra Unijini Snaustu
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Siunčiame Pinigus Lietuvon
PERLAIDOMIS: išmokant artimiausiam pašte 

bėgyj 18—21 dienų;
DRAFT - ČEKIAIS: išmokam bėgyj 12—16 dienų;
KABLEGRAMAIS: išmokam artimiausiam pašte

Kablegramo lėšos apmokamos atskirai. 
LITŲ KURSAS YRA SEKANTIS: 

Litų 50 
100 

“ 200
“ 300
“ 400
“ 500
“ 600
“ 700
" K00
“ P00
“ 1000

$5.25
10.40
20.50
30.60
40.60
50.75
60.75
70.75
80.90
90.90

101.011
PERLAIDOS AMERIKOS DOLERIAIS brangesnės. 

Pankas atdaras vakarais: 
UTARN1NKAIS: nuo 6 iki 8:30! 

SUBATOMS: nnn 9 ryto iki 8:30 vakaro.

3252 So. Halsted S t.
Chicago, III.

Universal State 
Bank

Smagiausia Kelione
i.IETUVON IR ATGAL

Su Naujienų KksKursija
Gegužio 21 d.f 1927

LEVIATHAN KAMBARIUOSE
Su patyrusiu Naujienų palydovu, J. Jankum ir 
smagių - draugingų keleivių iš visų J. V. miestų; 
puikiais vaizdais padabintų

ERIE GELŽKELIU
Nedaro skirtumo kokiame mieste gyvenat, 

galit keliauti su Naujienų Ekskusija ir paraginti 
savo draugus. Mes sutvarkysime ir aprūpinsime 
visus Jūsų kelionės reikalus kaip ir Jūsų vietinis 
agentas.

Visi kviečiami kreiptis dėl informacijų tuojau.
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Del patogumo vartokit šį kuponą

Be jokių man i rvaiumų {'rašau prisiųsti pilnas informacijas kas 
link keliavimo Lietuvon Naujienų Ekskursija.

Vardas ......... -...................................... .v......................... ’.......... ......

Adresas ......................................................................................................................

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRfiJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ......................................... $2.50
1,054 patarimai kaip virti jvairųs valgiai.

MAISTAS IK VALGIU GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero .................. $1.50
M okykloins ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip paminti 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
pn&tns 

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

VINCO KRfiVfiS KASTAI. Septyniuose tomuosė ......................... $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 šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Garsinkites “NAUJIENOSE”

V
T* v ,- , -j.? ’ 'v

NAUJIENOS, Chicago, UI. 3

įkorespondencijosĮ
Oetroit, Mich.

Vas. 27 d. Lietuvių svetainėj, 
Aido choras, vedamas A. Kve
dero, bendrai su 'Lietuvių Sve
tainės B-ve statė operetę “Ka- 
minkrėtis ir Malūnininkas”. Ta 
operetė jau pirmiau buvo sta
toma, bet ne lietuvių koloni
joj, o lenku Dom Polski. Viena, 
i<ad ta vieta yra toli nuo lie
tuvių, o antra, daugelis nenorė
jo remi i leiikų ir nėjo j tą va-

nistų raudonojo teroro vergas.
Neatsakinėsiu j visus P. V. 

Žalpio šmeižtus. Tai butų 
reikalingas laikrašty vietos 
ėmimas, o antra, Maskvos 
vatkas vistiek neišmokinsi
sa sakyti ar rašyti. Atsakiau tikC v v

i pačius- svarbiausiuosius daly
kus.

liz
dą- 
tie- VISOSE 

VAIS
TINĖSE

Pareikalaukite
veltui duodamos

pavyzdines bonkutės.

Jie visi mėgsta

35c
UŽ

BONKĄ

šį kartą
Suvaidinta
gerai. Po
jose svetainėse.—Ten Buvęs.

žmonią buvo daug, 
ir dainuota operetę 
to buvo šokiai abie-

Waterbury, Conr
Wat( rburiečiai . yra pasipik- 

inę “Vienybės” 
i imu‘ir veja tą 
/o tarpo.

fašistų garbi
ai k rašt i iš sa-

Uet. Uk. P. Kliubas laiky
kime savo mėnesiniame susi- 
.inkime kovo I d. išklausė ra
portą atstovų iš VVaterburio 
progres. d r-jų sąryšio. Jie pra
nešu apie išneštą protestą prieš 
Vienybę už fašistu garbinimą. 
K.liubo nariai tam pritarė ir 
aipjau išreiškė pasipiktinimą 
’abartiniu nusistatymu Vieny

bės, kuri prijaučiu fašistų smur- 
'ui ir džiaugiasi, kaip ji vadi
na, kairiųjų valdžios nuvertimu. 
KliuLo nariai vienbalsiai nuta
rė užsibaigus Vienybės prenu
meratai, daugiau jos nebeatnau- 
iinti ir išnešti Vienybei 
papeikimą.

Kliubas 
□regresyvius 
Vienybė nors 
vio laikraščio 
nupi ogresavo 
Gaila, kad tas atsitiko su vie
nu seniausiu Amerikos lietuvių 
’aikraščių, bet kalta ir Vieny
bės bendrovė, kam laiko už re
daktorių tokį žmogų, kuris blaš
kosi j visas puses.

Butų geistina, kad J. O. Sir
vydas perskaitytų “Liet. Žinio
se” I)r. J. šliupo straipsnį. Tą 
straipsnį Sirvydas bijosi per
spausdinti, nors sakosi esąs l)r. 
J. šliupo draugas.

Randasi VVaterburio lietuvių 
tarpe ir Vienybės užtarėjų, bū
tent poras biznierių senlauti- 
ninkų—J. Tareila ir J. Žeman- 
tauskas, kurie išklausę sąryšio 
atstovų raportą SLA. 2 kp. su
sirinkime, laikytame vas. 28 d., 
šoko Vienybę ginti ir mėgino 
net atstovus iš sąiyšio atšaukti, 
bet nabagai nieko nepešė.

VVaterburio lietuviai intere
suojasi Lietuvos likimu, ypač 
progresyvės draugijos, kurios 
yra nemažai aukojusios- Lietu
ves reikalams ir nemažai įdėjo 
pinigu į Lietuvos paskolos bo
nus. L. U. P. kliubas yra pir
kęs bonų už $1,(MH), Liet. Sūnų 
•dr-ja už $2,600. Visos kitos 
laisvosios draugijos irgi yra pir- 
kusios bonų, nors ir už mažes
nes sumas.—Visų Draugas.

vieše
t

visus
Bet

prenumeruoja 
laikraščius-, 
nešiojo progresy- 
vardą, šiuo laiku 
į fašistu • « abazą

So. Omaha, Nehr
Kartą nusitariau aplankyti 

savo seną pažystamą. Sumetus 
po kelis žodžius, šeimininkas ir 
klausia manęs: “Ar skaitei
Vilnies 30 num... apie So. Omą- 

hą?” Prisipažinau, kad nesu 
skaitęs. Jis man padavė laik
raštį ir aš atydžiai perskaitęs 
tą žinutę, paklausiau, ar tiesą 
ten rašoma. Žmogus štai ką 
man paaiškino:

Tiesos ten nėra, nes P. V. 
žalpis per savo prakalbas* tei
ravosi apie P. J. Juzeliuną ir jo 
brolį ir viena moterėlę jam j>a- 
aiškino, bet P. V. žalpis ne už
sirašė tada, o rašydamas tur
būt pamiršo ir parašę visai ki
taip, negu anoji moterėlė jam 
papasakojo. Tam šlamštui me
lus rašė ne vietos gyventojas, 
ne koks “Reporteris”, bet pats 
“oratorius” P. V. Žalpis, komu-

Mrs. KMIEVIGZ-VIDIKIEIIE
AMJAKRKA

3101 Su. Halsted Street
Kampus 31-mos gatvė# 

Td. Yards 1119

Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių ir 

suirusio skilvio.

jndėjiniop.

P. V. Ž. sako: “Kaip kitose 
kolonijose, taip ir pas mus 
oninhiečius, yra vienas kitas su- 
judošėjęs menševikėlis, kuris 
yra didžiausis priešas komunis- 
inio ir unijinio

’l'aip, tas- žmogus, apie kurį 
kalba P. V. Ž. ir yra priešas 
/iso raudono, juodo, teroro ir 
ų kruvinos diktatūros, taipgi ir 

komunistinį judėjimą niekina, 
> darbininkų unijinį judėjimą 
kelia aukštyn ir nori, kad visi 
msaulio darbininkai butų ant 
liek stiprus, kad sutriuškintų 
/isokią raudoną ir juodą dikta
tūras.

P. V. Ž. toliau plepa: “J< 
brolis buvo didelis butlegeris 
kuris už munšainą galvą pade-

’ jo.
33 gatvės, 
vorą. I
kiai užkure katilą, kuris eks- 
•)1 iodavo ir namą perplėšė į dvi 
dalis”, čia kas žodis, lai mo- 
’as. Jo brolis turėjo karčiamų 
iki 1918 metų, o paskiau na- 
bašninkas* turėjo garažo bizni 
nasirendavys nuo P. Zegerio ir 
aikė iki savo mirties. O kur 
/ra sakoma, kad “smarkiai už
kure katilą, kuris ekspliodavo”, 
ai yra begėdiškas komunistiš

kas melas. Po ekspliozijos po- 
icijos buvo pastatyti du žino
tus, kurie ieškojo priežasties 
'kspliozijos per dvi dienas ir 
laktis, bet nesurado nieko ir 
šiandie ta tragedija tebėra ne- 
šaiškinta. Maskvos gi vergas 
tako, kad munšaino katilas spro
go ir pagimdė eksplioziįą, ir j 
•jatį užmušė!

P. V. ž. toliau drebia: “Su
žinojęs jo brolis (Cbicagoje) 
tpie Įvykusią katastrofą, So. 
Omahoje, skubiai pribuvo ir 
kad geriau prisitaikius prie bro
lio likusio turtJb, apsivedė su 
užmuštojo brolio pačia ir dabar 
ubai gudravoja”. Kaip galėjo 
ipsivesti su užmuštojo 
iačia, kad jo brolis mirė neve- 
ięs, tik paliko nubudime moti
ną, tris brolius ir tris seseris! 
Nabašninkas turto paliko tik 
/ieną lotą ir apdraudos $1,000. 
3et jo turtas ėjo per teisėjo 
•ankas ir visas išlaidas paden
gus nabašninko turto 
rankose neliko nieko.
ir butų likę, tai niekas nebūtų 
kitas paėmęs, kaip tik nabaš- 
linko motina, o ne broliai ar 
seserys.

P. V. Ž. toliau sako: “Štai 
lelko jis taip “myli” negrus: 
jraeitam skerdyklų streike 
kompanijos gabeno iš visų vals*- 
tijų negrus laužymui streiko, o 
tas menševikpalaikis juk ren- 
launinkus mėtė iš stabų, k1 |ie 
aike streiko negalėjo užsimo
kėti.”. Tik delko tas komisa
is nepasako kokius streikierius 
as menševikpalaikis išmetė 
streiko metu? Jo namuose 
ryvena du rendauninkai; P. 
Rakauskas išgyveno šešis me
tus ir jam nusipirkus nuosavą 
luinų 10123 metais liuosai išėjo, 
> Kndris Nuordack išgyvenęs 

septynis metus, 1924 metais ir- 
p liuosai išėjo, štai delko pra
dėjo daryti puolimą raudonos, 
juodos ir baltos diktatūros te
roristai, dėlto, kad tas vadina
mas menševikpalaikis per savo 
kruviną darbą įsigijo nejudina
mą turtą ir dabar turi septy
nis rendauninkus ir gerai gy
vena, o jų raudonų, juodų ir 
baltų kruvinų diktatūrų nere
mia. Bet aš manau, kad tas 
žmogus, arba menševikas, netik 
nerems diktaturistų, bet jis yra 
tvirtai jsitkinęs, kad kokia ne- 
nitų diktatūra turi būt naiki
nama, taip kaip kokia piktžolė 
arba limpanti liga. —Proletaras.

.Jis- turėjo karčiamų prie 
o kitoj vietoj bra- 

Kartą (1920 m.) smar-

brolio

teisėjo 
O jeigu

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

Brooklyn, N. Y.

TEN IR IŠ 
LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ

Ant musu triiu Sriubų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSChLANI) 
ALBERT BALL1N 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir populiariški vieno kabin 

laivai,
Cleveland, Westphalla, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos

$nnn^ new yor- 
/II r° IKIKAU” L VU NO IR ATGAL

Plūs U. S. Revenue taksai 
_________________________ /
Savaitiniai išplaukimai 

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

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Agents
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

Res. Phone Fairfax 9258 
Central 8213—8214

Forest Garfield Smith
ADVOKATAS

1008 North American Building 
36 So. State Stą Chicago

Yurds 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUSERKA 
3252 So. Halsted St.

Moterys

8 vakaro. Kitu lai

Viršuje
State

ir mergi

nos kreipkitės

reikalais nuo 12 iki

Universal
Bank

su

ku pagal sutarti.

r—""—---------- ------------ ---- -------------------

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Gu'ifitaemem reikaluose patarnau- 
<>MinuoHc H>ba ligonbutyje. Mo

teliui* ’T merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. no pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutarti).

4120 So. Richmond Street
...... .......................... ............/

Patyrusi gydytoja ir akušėiė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

nori išmokti 
gerai rašyti — 

| nusipirk typewriterj.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn StM Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

K. JURGELIONIS
advokaza*

Miesto r Ofisas
190 No. State 'St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

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

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstrakti
Vedėjas visų teisių

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER A. A. OLI5

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2553

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakaro.
Seredoj ir PStnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

f v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 531
Tel. Central 6890

Halsted Stn Chicago
Yards 4681

Garsinkites Naujienose

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2091

Te. Randolph 1934—Vai. nuo 9-6

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

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

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

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvoti 

skaudėjimą

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Phone Pullman 0621
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1

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

1574 Milwaukee A v., kamp. Robey 
Ofiso valandos: 10-11, 2-4 ir 7-8

Ofiso Phone: Humboldt 5853 
Res. Phone: Humboldt 7408

Įvairus Gydytojai

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas ‘džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryta, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:89 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10\ valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So, Halsted SU Chicago 
arti Slst Street

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

Visam nepriklausomos Lietuvos gyvenime buvo trys 
atsitikimai, kuomet mėginta politinių partijų ginčų “iš
spręsti” su pagalba bombos. Pirmas atsitikimas buvo tuo
met, kai Lietuvos valdžia svarstė garsųjį “Hymanso pro
jektą”. Už tai,'kad ministeris pirmininkas Galvanauskas 
stojo už susitarimų su lenkais tomis sąlygomis, kurias 
siūlė Belgijos diplomatas Hymans, tai jam koki tai “pat
riotai” metė į miegamąjį kambarį bombą.* Galvanau
skas buvo sužeistas, bet piktadariai taip ir pasiliko ne
surasti.

Antrų kartų bomba buvo pavartota prieš laikraštį, 
“Šiaulių Naujienas”. Tai buvo neužilgio prieš rinkimus į 
trečiąjį Seimų. Piktadariai buvo suimti ir atiduoti teis
mui. Tai butą policijos valdininko ir kai kurių kitų kleri
kalinės valdžios pastatytų “tvarkos saugotojų”. Neužil
gio po to pasikėsinimo klerikalai Lietuvoje plačiai pa
skleidė “fašistinio komiteto” atsišaukimus, grasinančius 
padegimais ir žudymais tiems piliečiams, kurie balsuos 
“už žydus ir socialistus”.

Dabar vėl mesta bomba į laikraščio, “Lietuvos Ži
nių”, spaustuvę. Kadangi tas laikraštis yra opozicijoje, 
tai nėra abejonės, kad pasikėsinimą prieš jį yra atlikę 
valdžios partijų šalininkai, t. y. smetoniniai tautininkai 
arba klerikalai, arba dar atžagareiviškesni už juos gai
valai.

Pastebėtina, Kad visuose šituose atsitikimuose bom
bas, kaipo politinės kovos įrankį, vartojo dešinieji ele
mentai — įsikarščiavę “tautos mylėtojai” arba klerikalų 
pastumdėliai. Kairieji šitokiomis priemonėmis su savo 
priešais iki šiol nekovojo. Net ir bolševikai Lietuvoje 
stverdavosi žiauraus teroro tiktai prieš savo partijos iš
davikus, bet ne prieš šiaip žmones, priešingus jų parti
jai. Smetoninių humbugierių skleidžiama pastaruoju lai
ku pasaka, kad Lietuvos komunistai rengęsi “išplauti” 
inteligentus, yra, žinoma, kvailas burbulas.

Yra įdomus taip pat tas faktas, kad bombos mėtoma 
tuomet, kai valdžia randasi atžagareivių rankose. Galva
nauskui premjeriaujant, vrldžią faktinai kontroliavo 
krikščionys. Pasikėsinimas prieš “Šiaulių Naujienas” įvy
ko krikščionių “griežtos politikos” metu. O “L. žinios” 
užpulta, įsigalėjus Smetonos “naujajai erai”.

Prie vai. liaudininkų ir socialdemokratų valdžios nie
ko panašaus nebuvo.

Tie piktadariai, ką bombas mėto, matyt, yra šeškai, 
kurie bijo įkišti savo kailį. Todėl jie “veikia” tiktai tuo
met, kai valdžioje yra jų plauko gaivalai. Bendrai reikia 
pasakyt, kad iš pasalų-užpuola su bomba arba revolveriu 
rankoje tiktai niekingi bailiai.

Teroras — nežiūrint, ar jį vartoja Rusijos komunis
tai, ar Italijos fašistai, ar Lietuvos smetoniniai arba kru- 
pavičiniai — yra bailių kovos įrankis.

Jeigu smurtininkų valdžia pasilaikys Lietuvoje ilges
nį laikų, tai nežinia ko tas kraštas gali susilaukti.

“Vienybė” sako, kad socia
listai, suteikdami laisvę komu
nistams, “skina takus ir leng
vina komunistams darbų.” Jos 
nuomone Lietuvoje Sležcvičiaus- 
Požėlos ministeriavimo laiku 
komunistų privisę labai daug, 
taip kad jie jau rengęsi daryti 
ginkluotų sukilimų ir buvę |- 
traukę į “mirties sąrašų” kele
tu socialdemokratų vadų.

Bei tai yra prasimanymas, 
kurį leidžia publikoje smurti
ninkai, įvykinusieji gruodžio 17 
i. perversmų, ir jų sėbrai. Jo
kių įrodymų, kad Lietuvos ko
munistai rengėsi prie sukilimo, 
dar iki šiol niekas nėra davęs, 
žmonės gi, kurie nėra suintere
suoti Smetonos “pučo“ rėmimu, 
tvirtina kaip vienu balsu, kad 
komunistų sukilimo pavojaus 
Lietuvoje visai nebuvo.

Taigi pasaka apie tai, kad 
amnestija, karo stovio panaiki
nimas ir piliečių teisių sugrąži
nimas (už ką griežtai kovojo 
Lietuvos socialdemokratai), pra
skynę takus komunistams, 
atpuola.

Bet ir iš viso yra netiesa, 
kad laisves suteikimas žmonėms 
palengvinąs komunistams dar
bų. Imkime Austriją, kurioje 
komunistai visų laiką naudojasi 
kilniausia laisve: ar daug tenai 
randasi komunistų? Vos keip
tas tūkstančių (net nė vieno jų 
itslovo nėra išrinkta į parla
mentą). O socialistų toje pa
čioje Austrijoje yra apie puse 
niliono. Imkite Belgiją, Šve
diją, Daniją ir Norvegiją, kur 
komunistai taip pat niekuomet 
nebuvo persekiojami: jie tenai 
larbininkų judėjime irgi netu
ri beveik jokios reikšmės. Imki
te, pagaliau, Amerikos Jungti
nes Valstijas: kada komunis
tams čia geriaus sekėsi—tada, 
kai buvo daromos ant jų “ob- 
lavos”, ar vėliau*’, kai perse
kiojimai pasiliovė?

Aišku, kad komunizmui ren
gia dirvą ne laisve ir demokra
tija, bet priespauda ir perse
kiojimai. Jeigu Lietuvoje de
mokratinė valdžia butų pasilai
kius dar metus, kitus, tai ko
munistinis judėjimas tenai bu
tų sudžiūvęs, kaip ta pintis, ką 
ant medžio auga. Žiauri Sme- 
lonos-Voldemaro valdžios poli
tika dabar vėl laikinai įkvėpė 
tam judėjimui naujos gyvybės.

KUR DINGSTA KOMUNISTAI?

NAUJIENOS, Chicago, UI.

George Ade, paskilbęs Ameri
kos jumoristas, kuris vasario 21 
d. laivu Maurctania išplaukė j 
Europą.

: Apie Įvairius Dalykus I

. ...............  ■ 1 ■■■ — 1 -........ „Į

. Gumos plantacijos 
Afrikoj

Prasidėjo darbas Liberijos rais
tuose i—Vieno miliono akrų 
žemės plotas.— šalis, kuri 
neturi gclžkelių. — Gumos 
importas. — Kiek Amerika 
suvartoja gumos? —Plantaci
jų steigimas. —Kiek , bus in
vestuota pinigų? —Liberijos 
įsikūrimo istorija.

DVI KRAšTUTINYBeS

Kerenskiui pirma kartų pasirodžius viešame susirin
kime Amerikoje, monarchistai ir komunistai, lyg susita
rę, pakėlė triukšmą.

Kokia tai buvusi “baltagvardiečio” karininko sužie- 
dotinė sudavė jam per veidą. O Maskvos raugu “apsvai
gintieji “revoliucionieriai” padarė kačių koncertą, mė
gindami suardyt Kerenskio prakalbas.

Susidarė “bendras frontas” tarp dviejų kraštutiny- 
bių.

Jeigu tarp monarchistinių atžagareivių ir komunis
tų nebūtų idėjinio giminingumo, tai kaip toks dalykas 
butų galimas?

Kerenskis teisingai apibudino Rusijos bolševizmą, 
pasakydamas, kad bolševikai pavogė Rusijos žmonių lai
svę. Tai yra tikriausia tiesa. Nes Lenino partija pasigro
bė valdžią, apsimesdama “didžiausiais laisves kovotojais”. 
Valdžioje gi būdama, ji visų laisvę panaikino. Prarijo, 
kaip šuo muilą, — ir gana!

Garsinkities “Naujienose”

“Vienybė.” dar pastebi, kad 
“komunistai, kada atsipeikė
ja, gryžta (! “N.” Red.), prie 
tautininkų, bet nėra pavyz
džio, kad gryžtų prie socia
listu, kurie, rodos, artimesni 
(? “N.” Red.) jiems butų. 
Kuo tai išaiškinti?”/ 
šitais žodžiais Brooklyno tau

tininkų laikraštis pats sumuša 
tą savo tvirtinimą, kad socia
listai skiną takus komunistams. 
Pasirodo, visai kas kita.

Pasirodo, kad komunistai 
“skina ‘takus’’ tautininkams, ir 
tai — dažniausia patiems atža
garei viškiems, smetoniniems, 
fašistiniems. Jeigu komunistai 
butų artimesni socialistams, tai 
“Vienybės” nurodytasai fak
tas butų visai nesuprantamas. 
Bet iš tiesų jie yra artimesni 
['asistuojantiems tautininkams.

Kas yra fašistas? Tai yra 
sudurnavojęs buržujukas 
buržujukas, patekęs desperaci
jom Tokių buržujukų Europoje 
daug priveisė karas ir dar dau
giau pokarinė finansinė ir eko
nominė suirutė. Daugelis smul
kiųjų biznierėlių, per trumpą 
laiką nusibankrutijusių arba 
pajutusių, kad jiems ateina 
bankrutas, pražudė viltį ramio
mis, teisėtomis priemonėmis 
pataisyti savo padėtį— ir grie
bėsi smurto.

O kas yra komunistas? Tai 
taip pat yra sudurnavojęs, des- 
peracijon patekęs tvarinys. Sa-

vo ekonomine padėtim daugelis 
jų yra proletarai, beturčiai; bet 
savo siela jie yra buržujai. Jie 
nori sėdėl kitiems žmonėms ant 
sprando ir išnaudot juos, kas 
aiškiai matyt iš to, kad jie ne
pripažįsta laisves ir teisių nie
kam kitam, tik sau. Jie todėl 
atmeta teisėtumų ir demokrati
jų ir stoja už diktatūrų, t. y. 
už smurtą.

Fašistai ir komunistai,- tuo 
budu, yra giminingi elementai, 
dažnai net — stačiai tie patys 
asmens. Jeigu krašte, kur ran
dasi tokių desperatiškų, prie 
smurto palinkusių gaivalų susi
daro revoliucinės sąlygos, tai 
tie elementai virsta komunis
tais; jeigu gi paskui sąlygos 
pasikeičia, revoliuciją kurstan
čios apystovos išnyksta, tai jie 
metasi j fašizmą. Taip buvo 
“klasiško“ fašizmo krašte, Ita
lijoje: pats Mussolini, kaip ži
nia, bėgiu kelių metų pavirto 
iš kraštutinio “revoliucionie
riaus“, agitavusio minias, kad 
jos jėga grobtų fabrikus ir 
dvarus, — i kraštutini atžaga
reivį. Taip pat ir dauguma da
bartinių Mųssolinio pasekėjų 
yra buvusieji “revoliucinio 
smurto” šalininkai, komunistai.

Lietuvoje irgi yra žinoma, 
kad daugelis buvusiųjų komu
nistų šiandie yra prisirašę prie 
(‘asistuojančios- Darbo Federa
cijos arba net tarnauja žvalgy
boje (patys komunistai yra 
daug kartų skelbę tokių savo 
“išdavikų“ vardus; kai kuriuos 
jie yra ir užmušę).

Taigi ne tik nėra nieko nuo
stabaus tame, kad komunistai 
“gryžta” pas tautininkus (fa- 
šistuojančius), bet tai yra visai 
natūralūs daiktas.

Keikia teciaus pasakyt, kad 
komunistams pavyko suklaidint 
ir sveikų darbininkų klasės ele
mentų. Pastarieji lai tie darbi
ninkai, kurie per savo neišma
nymų įsivaizdavo, kad komuniz
mas tai tas pats socializmas, 
tiktai griežtesnis ir “smarkes
nis”. Teciaus, kuomet šitie su
klaidintieji darbininkai gauna 
progos arčiau pažinti bolševi
kišką komunizmų, tai jie “išsi-< 
gydo’’ nuo tos ligos ir dedasi 
prie sąmoningųjų darbininkų 
judėjimo. Jie eina pas socialis
tus. “Vienybė“, matyt, lokių 
pavyzdžių nežino, o tuo tarpu 
jų yra daugybė. Mes čia galė
tume paduoti ilga litaniją tokių 
žmonių, kurie pirma buvo ko
munistai, o šiandie darbuojasi 
kartu su socialistais arba net 
priklauso socialistų organizaci
jai.

Yra žinoma, be to, kad kai 
kuriose šalyse net ištisos dar
bininkų partijos pirma buvo 
komunistiškos, o dabar yra so- 
cialistiškos: pavyzdžiui, Norve
gijos Darbo Partija, turinti 
apie 20 atstovų parlamente.

žcnlžiu, sveiki darbininkiški 
elementai, atsimetę nuo komu
nistų, eina pas socialistus; o 
sudemoralizuoti ir buržuaziški 
elementai pas tautininkus.

Amerika deda pastangų pa- 
siliuosuoti nuo anglų ir olandų 
dominvimo gumos pramonėj. 
Pirmieji bandymai jau pada-, 
ryla. Baltodžiai inžinierių ir 
juododžiai darbininkai jau pra
dėjo darbą tolimos Liberijos 
raistuose. Jie valo raistus ir 
ruošia dirvą gumos medžių 
plantacijoms. () Ohio valstijos 
mieste Akron gyvena Harvey 
S. Firestone, to milžiniško su
manymo kaltininkas, kurio pla
nai dabar pradedama realizuo
ti Afrikoj.

Prieš kiek laiko Liberijos 
legislatura patvirtino sutartį, 
kuria einant Firestone’o korpo
racijai išnuomuojama 1,000,000 
akrų žemės auginimui gumos 
medžių. Bet tai buvo tik pa
prastas formališkumas. Tuks
iančiai medžių tapo pasodinta, 
ir po penkerių metų iš jų jau 
bus gaunama guma. Praeitais 
metais kas mėnesį buvo gauna
ma 100,000 svarų gumos iš 
plantacijos, kurių prieš karą 
buvo įsteigę anglai. Manoma, 
jog ateityj iš Liberijos planta
cijų bus galima gauti apie 250,- 
000 tonų gumos kas metai. Tai 
sudarys daugiau nei pusę Ame
rikoj suvartojamos gumos.

Civilizacija, ant galo, paliete 
Liberiją, kuri iki šiol gy
veno primityviu gyvenimu. Li
berija neturėjo ne tik geležin
kelių, ale ir įmanomų kelių ten 
nebuvo. Nors šalis randasi 
prie juros, bet nėra nei vieno 
tinkamo uosto. Retkarčiais už
klysta koks laivukas ir susto
ja netoli nuo Liberijos sosti
nės, Monrovija. Mieste tąsyk 
įvyksta sąjūdis. Mažais luote
liais gyventojai skubinasi plauk
ti prie laivo, veždami visokius 
vaisius ir dirbinius.

Bet dabar Liberijoj vyksta 
nepaprasti dalykai. Naikinama 
primityviškas gyvenimas. Ži
noma, vienu užsimojimu per
mainyti gyvenimą negalima. 
Turės praeiti keliolika 
mi tų, kol gumos plantacijos bus 
tinkamai, išvystytos.

Firestone nutarė steigti Li
berijoj plantacijas todėl, kad 
Amerikai prisieina daug gu
mos importuoti iš svetur. Pa
vyzdžiui, praeitais metais bu
vo importuota 412,514 tonų 
gumos už $557,564,000. Vadi
nasi, gumos svarui teko mo
kėti 60, centų.

Dabartiniu laiku augiai kon
troliuoja gumos rinką. Jie 
stengiasi tik tiek gumos paga
minti, kiek yra būtinai reika
linga. Taip dalykams tesant 
yra labai lengva kontroliuoti ir 
kainąs. Kadangi be gumos 
Amerika jokiu budu negali ap
sieiti, tai ji priversta yra mo
kėti tokių kainą, kokią anglai 
nustato. Beikia žinoti, kad an
glų ir olandų interesai kontro
liuoja 05% gumos plantacijų, o 
tuo tarpu Amerika sunaudoja 
75% visos gumos. \

Prieš kiek laiko daugiausia 
gumos produkavo Brazilija. An
glai permatė, kad netolimoj 
ateityj gumos gamyba bus la
bai pelningas dalykas. Jie su
dėjo daug pinigų ir pradėjo 
vystyti gumos plantacijas Azi
joj. Ir jie laimėjo. Gumos gar 
rjhyl>oj Brazilija šiandien be
veik jokios reikšmės nebeturi, 
—pirmenybę paveržė anglai.

Anglų pasisekimas nedavė 
ramumo Amerikos kapitalis
tams, ypač tiems, kurie yra 
tiesioginiai užinteresuoti gumos

dirbiniais. Didžiausias pasauly 
šinų (“tires”) ir kitų gumos 
dirbinių centras yra Akron, O. 
Žalią medžiagą Akrono fabri
kai gauna iš įvairių pasaulio 
dalių. Prie tos pramonės iš
vystymo daugiausia prsidėjo 
Harvey S. Firestone. Visai tad 
natūralu, kad jis labiausiai ir 
susirūpino plantacijų įsteigimu. 
Bėgiu kelių metų būrys eks
pertų ieškojo tam tikslui tin
kamos vietos. Tinkamiausia 
vieta pasirodė esanti Liberija. 
Tuoj po to buvo pradėtos dery
bos dėl išnuomavimo plantaci
joms $LOOO,OQO ' akrų žemės. 
Derybos pasibaigė sutartimi, 
kuri jau įėjo į galią.

Suprantamus daiktas, kad 
nėra jokios galimybės susyk iš
naudoti visą tą milžinišką že
mės plotą. Pradžioj manoma 
įsteigti penkias plantacijas, 
kiekviena kurių susidės iš 10,- 
0(M> akrų. Tinkamai užvestos 
plantacijos duoda 1,000 svarų 
gumos nuo kiekvieno akro.

Spėjama, kad į Liberijos gu
mos- plantacijas reikės inves
tuoti apie $100,000,000. Nieko 
tame nėra stebėtino, jeigu mes 
laikysime galvoj tą faktą, jog 
Liberija yra visiškai primityvi 
šalis. Ten reikalinga pravesti 
nauji keliai, įsitaisyti uostų, 
pabūdavo! i mažus laivukus, 
kuriais butų galima upėmis 
plaukioti. Nuvykusieji ameri
kiečiai yra priversti ir menkiau
sias gyvenimo reikmenis iš 
Amerikos- gabenti. Iki šiol net 
vanduo buvo atvežamas. Bet 
dabar jau pradėta gręžti gilus 
šuliniai, iš kurių manoma gau
ti tyro vandens.

bandoma paliuosuoti juos iš 
vergi j c ”. Nuvežtieji Amerikos 
negrai sudarė Liberijos vals
tybės branduolį, šiandien ji 
yra šalies šeimininkai, nors j i
skaičius siekia tik 20,000. LL- 
kurių priskaitoma iki 2,000,000, 
kurių spriskaitoma iki 2,00,000, 
susideda iš įvairių puslaukinių 
žmonių.

Tokiu tai budu atsirado Li
berija, kurios vardas paeina 
nuo žodžio “liberty’’. Jos sosti
nė Monrovija tapo pavadinta 
tuo vardu todėl, kad pagerbti 
tuolaikinį Amerikos prezidentą 
Monroe.

Iš New Yorko iki Liberijos 
sostinės yra apie 4,000 mylių. 
Tai nėra jau labai didelis ats
tumas, jeigu mes atsiminsime, 
jog Liverpool tėra tik 500 my
lių arčiau.

Pasaulio akys šiandien yra 
atkreiptos į tą milžiniškų eks
perimentą, kurį daro Amerikos 
kapitalistai Firestone’ui vado
vaujant. Pats savaime supran
tama, jog Anglija nėra perdaug 
patenkinta tų plantacijų steigi
mu. Amerikiečių pasisekimas 
padarytų galų anglų .dominavi
mui gumos pramonėj.—K. A.

g Palaikymui puikių $ 
| plaukų naudok |

RuffLes

GYVENIMAS
Minesinis žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicaro. III.

Tel. Boulevard 3669

Liberija įsikūrė praeito 
šimtmečio pradžioj. 1816 m. 
Jungtinėse Valstijose atsirado 
taip vadinama American! 
C o 1 o n i z a t i o n S o c i e t y. 
Tos draugijos vyriausias tiks
las buvo Amerikos negrus- vežti 
atgal į Afriką ir sudaryti ten 
iš jų koloniją. Tuo budu buvo!

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

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

Siųskit Naujienai-
Lietuvon — tai bus
brangi dnvaniL

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 So. Halsted S't.

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 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 

Namą Telefonas Chesterfield 0578 
k-------------- --------- - ---------- -J

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHIOAGO, ILL. 

h --------------- --------- /

Telefonas Boulevard 1939
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.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

Nuo 9 iH 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakar*

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

L

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

Ultravioletini Šviesa ir diathermia y

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

Tel. Lafayette 4146
tr-i j I nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos j nuo 6 iki 9 va). vįk.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 19 iki 12 d.

V ......  ■■■.

Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis -
LIETUVIS DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IRU So. Halsted St 
Chicago, III.
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Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] K

Šitokie raštai irgi yra 
tik savęs, garsinimas

Teething Drops ir Soothing Syrups, specialiai prirengtos 
dėl kūdikių ir nešiojamų vaikų visokio amžiaus.

\psisaugojimui imitacijų žiūrėkite šio pa rašo
Nurodymai ant kiekvieno pakelio. Gydytojai visur rekomenduoja 
jas. . ...

Kovo 8 d. Naujienose tilpo 
Dr. Margorio straipnelis antgal- 
viu “Kaip vienas žmogus, ly
ties liga “sirgdamas”, gydėsi. 
Aiškinama, kaip lyties ligų ne
turintis žmogelis gydėsi pas 
“specialistus”, kurie save laik
raščiuose ir kilaip reikalmuoja, 
ir tapo visai suvargintas.

šitokie perspėjimai musų 
žmonėms reikalingi ir jie yra 
daromi laikas nuo laiko, tik ne
gerai, kad ir pats autorius Dr. 
Margeris neužmiršta save pa
sireklamuoti.

Louis C. l’raina, Murovo ir J. 
Nosovickio vardai?

DIDELE EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
PRANCŪZŲ LINUOS LAIVU (FRANCE! 

11-tiĮ Dieną Birželio (June)
Kurią vadovaus ir as

meniškai prižiuręs
VIKTORAS

K A M A K A V SSK AS,
\ ice-I*rezidentas Susi- 
> unijinio Lietuviu Ame
rikoje, 179 Slocum St„ 

iš Edwardsville, Pa.
I žsisakykite kelionę da
bar. Prisirengkite iš kal
no. Klauskite agento vi

sų informacijų apie paš- 
porto arba grįžimo lei
dimą.
Lietuviai nepilni Ameri
kos piliečiai gali gauti 
Suvienytų Valst. vald
žios leidimą liuosai su
grįžti į šią šalį, neatsi- 
žiurint į įleidžiamąją 
kvotą. Toks leidimas 
yra geras vieniems me
tams ar ilgiau.

PLATESNIU INFORMACIJŲ SUTEIKIA ANT UŽKLAU
SIMU FRANCUZU LINIJA (FRENCH LINE) 

Arba kitų autorizuotu agentą 
— A R B A — 

PETRAS J. BALTUŠKA (Ekskursijos rengėjas), 
A. & J. HURYVITZ Banker’s House,

6 EAST MARKCT ST.» VVILKES BARBE, PA. 
(3-čios durys nuo Public Square — 2-roa lubos)

“Vienybės” Spaudos Bendrovė, 
193 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.
V. Stulpinas,
3311 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Lietuvių Prekybos Bendrovė, 
366 Broadway, 
So. Boston, Mass.
“Naujienos”
1739 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

IŽSISAKYKITE KELIONE DABAR — MUSU GERAS AGEN-
l’AS MIELAI JUMS PATARNAUS KELK )N ĖS SUT V ARK YM E
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KIMBA
Grojiklii;' Pianai

PEOPLES KRAUTUVĖSE
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Yra kelrodis Lietuviams, kur įsi
gyti geriausį pianą už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
marketuose geresnių ir vertesnių 
pianų už "Kimball”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
pas “Peoples!”
Prašome atsilankyti ir susipažin
ti su mumis ir Kimball Pianais. 
Labai lengvus išmokėjimo budus 
pritaikinam kiekvienam.
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Štai kaip jis aprašo ligonį:
“Mažo ūgio, kokių trisdešimt 

metų amžiaus vyras, Taip su
nykęs, išbalęs, nusiminęs, kad 
tarsi visai ne vieta šitame pa
saulyj jam daugiau gyventi. O 
vis dėlto gyvena. Matoma, kad 
gyvybe jo kūną taip pamėgo, 
jog nieku budu iš tenais kraus
tytis nenori. Kitaip- juk senai 
butų savais kelias išėjusi. Su
silenkęs, rodos, koks tai septy
niasdešimt metu senis. Skun
džiasi, dejuoja nabagas, kaU 
per juostą labai skauda, j krū
vą traukia... Vedęs, kelių vai
kų tėvas. Jau nebedirba, nes 
dirbti nepajėgiąs. .Jėgos aplei
do, lyg daugiau jam jų nebe
reikėtų’’.

Jei 30 metų amžiaus žmogus 
tampa panašus į 70 metų senį 
ir širodo tokis, kokiu jį aprašo 
I>r. Markeris, tad jau čia tu
rėjo būti kas daugiau, negu 
šarlatanu pasidarbavimas. Bet 
jaunas gydytojas tuoj suranda 
skrandžio ir žarną įdegimą ir 
stebuklingai išgydo. Sako: “Da
viau gyduolių. Atvažiavo žmo
gus trečią kalią ir pasakė, kad 
jau dilbas—tiek daug pagerė
jęs ir sustiprėjęs. Atvažiavo 
ketvirtą kartą ir jau buvo vi
sai sveikas?’

Gydytojo pareiga yra pagy
dyti kiekvieną. Jei pasiseka, pa
dorumas reikalauja tylėti. J 
pagydymą šitokio ligonio, kokj 
aprašo Dr. Margeris, keturiais 
atsilankymais, lik pats Dr. Mar
geris ir nieko apie chronines 
ligas nenusimananti žmonės ga
li tikėti, 'lai yra savęs rekla
mavimas, kaip ir rašymas pub
likai straipsnių, mokinančių 
kaip daryti operacijas.

—Neniedikas.
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Dabar Pirmiau

| SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
Per ilgų laikų aš sirgau ir tik buvau suvargęs, nuslabęs, kad 

•>' net ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau tai visą daktarams 
( ir išmokėdavau, ir buvau pristygęs vilties, 
$ kad bepasveiksiu.

Mane kankino vidurių nedirbimas pilvelio 
$ nuslabnėjimas, skilvio nemalimas ir nervai; 
f skaudėdavo galva, po krutinę, strėnas ir t. 

t. neturėjau apetito ir neskanius atsirugi- 
'X mus; abelnai buvau visai suvargęs.
ii? Matydamas, kad niekur negaunu pagel- 
■* bos, ėmiau tyrinėti pats. Ir man tiek pasi- 
£ sekė surasti vaistus, vardu SALUTES BIT- 
A TEKIS VYNAS ir į 6 mėnesius palikau svei- 
$ kas ir tvirtas, ir dabar čionai aš pasirodau 
'•* visuomenei; taipgi yra tūkstančiai žmonių 
į pasveikę nuo SALUTES BITTERIO VYNO 

Ir dėkavoja jo Geradžjystei.
<•> Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tai 
>'■ naudokite SALUTES BITTERI ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
$ vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skaudėjimų ir abel- 
X nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir 
y tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ- 

enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 
į aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina l bonka $1.00, 12 bonkų 

$9.1)0. Siunčiant į kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 12 bon- 
k kų $11.00.

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau- 
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norė-

* darni greit aplaikyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiųsi- 

£ me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.
PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuo- 

k it taip:
S SALUTES MANUFACTURING CO.

616 W. 31st Si., Chicago, III., Tel. Boulevard 7351 
<♦> <♦>

Bolševikų vadai ir 
vadukai

Daugelis musų draugą dar
bininkų stengiasi patirti, kuri 
iš progresyviu organizacijų ar 
partijų yra geresnė.

Po pasaulinio karo ant mu
sų liūdesių žemės kamuolio įvy
ko politiškame judėjime tokių 
permainų, kurios pusėtinai pa- 
krikdė visą politišką gyveni
mą. •

Kam tas suardymas progre
syvių organizacijų buvo reika
lingas? Kas iš to labiausia pa
sinaudojo?

Nėra abejonės, kad didžiausi 
nauda iš to buvo kapitalistams, 
kurie išleido nemažąi pinigų 
provokatorių ir šnipų samdy
mui. Pirmoj vietoj jiems rūpė
jo suardyti Socialistų Partiją, 
kurios įtaka nuolat didėjo. Ka
pitalistams pasisekė gerokai su
silpninti socialistų judėjimą. Ir 
kas jdomiinisia, kad kapitalis
tų g&riausiais šalininkais buvo 
komunistai.

Gimė komunistų partija. Ji 
augo gan sparčiai. Tai visai 
naturališkas dalykas: kiekvie
nas kūdikis juk pirmais mėne
siais smarkiai auga. Kuriam 
laikui praėjus komunistai pri
skaitė net 35,000 narių.

Bet komunistų kūdikį auklė
ti buvo pristatyti niekus dau
giau, kaip tik kapitalizmo šni- 

I pai. Kam nėra žinomi agentų

Susipažinkit Su

Karaliene
Žymiausių Cigaretų

Nei laikas nei pa
pročiai . . . negali 
sugadinti Helmarų 
gerumo ir jų nepa
lyginamo malonu
mo.

zdžiais. Nuėmęs galvą nuo vie
no ir kito vabalo, jas sukeisda- 
vo. Dažniausiai, — kaip jis tvir
tina — eksperimentas jam daT 
vęs nuostabių rezultatų. Po pri- 
ugdymo svetimos galvos vaba
lai gyveno apie 6 savaites ir 
vystėsi visiškai normaliai, t. y. 
kūneliai priimdavo giminę ir 
lyties organus to gyvio, nuo ku
rio jam buvo priugdyta galva.

Gerkite Vandenj
Jei Nugarą Ar 

Inkstus Skauda

Imkite Druskos Jei Jaučiate 
Skausmą Nugaroje Ar 

Silpnumą Pūslėje

Pensija už nieko 
nedarymą

Įvairenybės

Vienam mėsininkui Austrijo
je .nuo pat 1919 m. mokama 
150 kronų pensijos metams už 
tai, kad jis nedirbtų. Mat, jis 
platina bacilus, 
pojingi kitiems, 
dytojai uždraudė
amate dirbti, jam mokama pen
sija.

Dar 1920 m. agentas-provo- 
katorius buvo pasiųstas į Bu- 
siją pasitarti su bolševizmo 
apaštalais. J. Nosovickis, Ame
rikos Komunistų Partijos narys 
ir valdžios šnipas, mielu noru 
suliko pasidarbuoti “komuniz
mo ir kapitalizmo labui”, skal
dydamas socialistų judėjimą. į

Bet laikui bėgant komunistų 
vadukai ėmė tarp savęs peštis . 
ir steigti frakcijas. Net musų 
lietuviški Louis S. Frainos iš
peros ėmė varžytis dėl komu-1 
ni$tiško kūdikio.
sispietė apie “Laisvę’’ ir

ASPIRIN GARGALIAVI 
to, kaip daugiausia iškaulijus iš 1 
alginių vergų buržuaziškų do
lerių. Centristai išėjo laimėto
jais*. Jų įtakon pakliuvo ke- Taipgi užtikrina tikrą ir greitą 
lios stambios organizacijos. Kas, .pagelbą nuo skaudamos gerklės 
žinoma, sustiprino jų pozicijas.

Kairieji susispietė į A. D. A. 
Draugiją ir ėmė leisti “Aidą4’. 
Jie manė, kad per “Aidą” jie 
galės skleisti melagystes apie 
savo pilitinius priešus ir tuo 
budu patekti “matuškos Rusi
jos” malonėm

'Apsiriko. Melai ir demago
gija negelbsti. “Aidas’’ atsidū
rė kritiškoj padėtyj, nes turi 
$3,000 skolos.

Pastaruoju laiku komunistai 
ėmė smarkiai smukti, 
turi 
rių. 
pasireikšti i,r 
komunistų, 
pamatyti

Galvų Sukeitimas
Londono Karališkoj 

joj, daktaras Graliam 
darė pranešimą apie 
mentus, kuriuos jis darė
mainydamas vieno gyvio kūno 
narius su kito tokio pačio gy
vio kūno nariais.

Draugi* 
Cannon 
eksperi- 

su-

Įdomiausias jo darbas, tai 
sumainymas galvų, kurį jis'eks- 
perimentališkai ištyrė. Tokius 

Centristai su- eksperimentus jis* darė su vab- 
isvę’’ ir “Vii- -------------------- —----- ;------------

apie

MAS NUO TONSILITIS

Prirengkit gerą gargaliavimą 
ištirpant du “Bayer Tablets of 
A’spirin” į keturis arbatinius 
šaukštukus vandens. Gai-galio- 
kite gerklę. Atkartokit j 2 va
landas jei reikia.

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

kurie pa-
Kadangi gy-

jam savo

KORNAI

Greita Pagelba
Dr. Scholl’s Zino-pads prašalina visokius 
skausmu* greičiau negu kiti kokie žinomi 
metodai. Ima tiktai minute nutildyti bile 
kokį korną. Gydymas prasideda iš sykio. 
Kuomet komas pranyksta jis daugiau ne- 
gryžta. Jei nauji čeverykai vėl padaro 
skaudamą tą vietą, Zino-pad prašalina ji 
greit. Todėl, kad Zino-pad prašalina' prie
žastį—spaudimą ir trinimą čeverykų.

Dr. Scholl’s Zino-pads yra su gyduolėmis, 
antiseptiški, apsaugojanti. Visose aptiekose 
ir čeverykų krautuvėse—35c.

DZScholls 
'Linorpads
UČdėkit vieną ir skausmas pranyks

Perdidelis kiekis riebių valgių pri
gamina rūgščių, kurios erzina ir per
dirba inkstus. Laikas nuo laiko iš
plauk inkstus, kaip plauni vidurius, 
kad prašalinus išmatas, kitaip gali 
pajusti tvįlantį skatismą inkstų sri
ty, skausmą nugaroje, galvos skau
dėjimą, viduriai bus rūgštus, liežu
vis apvilktas, o prie prasto oro reu
matizmas gels, šlapumas bus neaiš
kus, pilnas nuosėdų, kanalai dažnai 
įsierzina ir esi priverstas keltis po
rą sykių per naktį.

Kad nugalėjus erzinančias rūgštis 
ir nuplovus šlapumų išmatas, gerki
te daug vandens. O iš aptiekos gau
kite apie keturias uncijas Jad Salta 
druskų, imkite po arbatinį šaukšte
lį stikle vandens kas rytą pirm pus
ryčių per keletą dienų ir inkstai pra
dės puikiai veikti, o visi negaliavi- 
mai dings.

šios pagarsėjusios druskos yra pa
darytos iš vynuogių rūgšties, citri
nos sulčių ir lithia. Per ilgus metus 
jos vartojamos išplovimui užsikimšu
sių inkstų ir suerzintos pūslės. Jad 
Salts druskos nebrangios ir padaro 
malonų putojantį lithia-vandens gė
rimą, kurį milionai vyrų-moterų ge
ria laikas nuo laiko, kad išvengus 
rimtesnių inkstų ligų. Del sveikatos, 
gerkite daug vandens per dieną.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38tk Street, Chiceto, IU.

Phone Cicero 3901—J-H
DR. A. P. GURSKIS

DENTISTAS
1340 So. 48th Ct., Cicero. III.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
Apart nedėldienių ir Seredų

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

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

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8912

■IBM

Jie be- 
vos kelis tuksiančius na-
Tas smukimas pradeda 

tarp lietuviškų
Žmones pradeda 

jog Pruseika, Andriu
lis ir Baltrušaitis yra vieno lau- j 
ko uogos—jie pešasi tarp savęs 
dėl buržuaziško dolerio.

Aš buvau įklimpęs į bolševi
kišką pelkę ir man teko susi
durti su lietuviškų bolševikų 
vadais ir vadukais. Jie visi 
yra darbo žmonių mulkintojai 
ir dolerių žvejotojai. Aš ma
niau, kad kairieji lyderiai yra 
rimti 
sybės. 
lentos

žmonės ir prisilaiko tei- 
Bet jie stovi ant vienos 

su centristais. Jųjų “dva- 
vadas” Baltrušaitis nei

kiek nesiskiria nuo Pruseikos 
arba Andriulio.

Darbo žmones turi persiimti 
tomis idėjomis, kurias skelbė 
senelis Eugene V. Debsas, o ne 
bolševikiški ignorantai ir veid
mainiai.

—Pasaulio Vergas.

DAŽYKI! NAUJAI SU 
“DIAMOND DAŽYVEMIS"
Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus nu- 
rodymus, kad 
kiekviena mote
ris grali nuspal- 
vuoti švelnia 
spalva arba nu
dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, veisčių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

Nusipirkit Diamond Dažyvių 
— ne kitokios rųšies — ir pa
sakykit aptiekoriui ar materio- 
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas.

Jus Galit Pagelbėt Savo 
Giminėms Atvykti 

Kanadon

Lietuviai Kanadon yra 
Priimami ir Pageidaujami

Daugelis lietuvių norėtų pagelbėti savo giminėms 
Lietuvoje atvykti Kanadon ir ten pradėti naują gyveni
mą, bet nežino kaip pagelbėt; o Lietuvoj randasi tuk-

I

stančiai žmonių, kurie geidžia apsigyventi Kanadoj, bet 
pežino kaip ten nuvykti ir neturi tam lėšų. Tai ameri- 
čiai liuosai gali padėti jiems susikurti sau naują, geres
nį gyvenimą. „. w ,

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.
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KAIP JįTOVI MUSU KONTESTANTA
Laipsnis II

Balsų 40000

Dovanoms $1400:

Paige Automobilius

Deimantinis Braceletas

Laipsnis III
Balsų 26000

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

Laipsnis IV
Balsu 11000

Dovanoms $450: 
Gulbransen Piano 
Puimtrope Radiola 
Deimantinis Žiedas 
Deimantinis žiedas 
3 šm. Frizu v Sėtas
Laivakortė j Lietuvą 

ir atgal
Fordo Automobilius

ni.

Laipsnis V
Balsų 6450

Dovanoms $200:
3 Sm. Jacųuard Setas 
Bernard up-right Pianą 
Deimantinis Žiedas v. 
Deimantinis Žiedas m. 
Platino Špilka m. 
Platino Špilka v.
Radio Atsvater—Kent

Balsų 5190

Dovanoms $150:
7 ftm. v. k. Setas

Radio R. C. A. 25
Braceletas

Deimantinis Žiedas m.
Platino Špilka

Laipsnis VII

7
 Balsu 3880

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

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

Laipsnis IX
Balsų 1270

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

Laipsnis X

W
 Balsų 586

Dovanoms $10: 
Gintaro Karoliai 
Aukso Žiedas v.
Aukso žiedas m.
Auksuotas Peiliukas
Gintaro Cuff Links

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

Laipsnis I

Balsų 46200

Dovanoms $1700:
Paige Automobilius
Deimantinis Braceletas
2 lotai

3210 South

llalsted St. 
Chicago, 1)1.

Turi balsų 
— 11052

MILLER

LUKOŠEVIČIUS,

1446 So. 50 Ct., 
Cicero, III.

Turi balsų
— 9269

A. V1SBARAS

6803 CornelI Avė.
Chicago, 111.

Turi balsų

MISS VICTORIA
VVILLIAMS

4700 Malden St.

Turi Balsų

— 3334

Chicago, III.^

J. GRIGAITIS

16*13 North 

Hancock St.
Chicago, UI.

Turi balsų

— 4007

MRS. SOPHIE MIKUTAITIS,

731 West 18 Street,

Chicago III.

Turi balsų — 1602

PRANAS
KLIKNA,

2554 Blue
Island Avė.

Chicago, III.

Turi balsų
— 1244

ALBINAS RUDINSKAS
1624 So. 49th Court 

Cicero, III.
Turi balsų — 637

S. M. ŠLAGERIS
5001 So. Westem Avė, 

Chicago, III.
Turi balsų — 593

Liuosų Laikų
“Kaip tu nedirbtum) sunkiai 

į ir kokis nebūtų tavo kasdieni- 
j uis užsiėmimas, vistiek 
Itavvje v ra 
įgali surasti 
; naudingam 
Wiltenback.
mes visi turime liuoso laiko — 
vieni iš mus turime laiko ma
žiau, o kiti daugiau, bet visgi 

, įo turime liek, kad šį bei tą 
liuesame laike butų galima su
bilda veli. Vieni savo liuosų lai
ką sunaudoja kortavimams, ki
ti įvairiems smaguriavimams, 
Ičr kiti betiksliams plepalams.

Gana tankiai žmonės v ra neat- •r
sargus su laiku — leidžia vel
tui dienas, savaites, mėnesius, 
metus ir gabaus veidrodin pa
sižiūrėję randa, kad jie yra pra- 
b idę daugelis metų savo liuos-

•jeigu 
spėkos kūrimo •— 
liurfso laiko kitam 
darbui” sako 
Apskritai kalbant,

k h ka-

Eur , labui tautos arba visos 
žmonijos bei kiltesniam reika-

Turi Balsų

878$)

3311 South
Halsted St.
Chicago, III.

1G. VIERBELLA,

Balsų

5674

4508 So. Honore

Street
Chicago, 111

GEO. LUCAS

Yra žmonių, kurie yra tam
sus, nepažįsta reikšmės killes- 
nio darbo, darbo iš kurio butų 
nauda kultūriniams tautos rei
kalams. Bet yra žmonių, taip 
sakant, kiek nois tašytų, ix>t 
ii jų gyvenimas ir darbai nėra 
konstruktyviais kultūros dirvo-

J.

18

St.

DAUGINIS

So. 2nd St.

Charles, III.

Turi balsų
— 622

JOHN MARTIN

Turi balsų
— 1023

M. STURONAS

4538 South

Faufield Avė.
Chicago, III.

Turi balsų 
—i 1431

J. MITCHELL,

907 Jackson St., 
VVaukegan, III.

Turi balsų
— 2601

321 Milvvaukee
Avenue

Kenosha, Wis.

je. Jie nežino ar tai yra primir
šę, kad jie gyvena ne vien sau, 
bei apart jų dar yra žmonija. 
Žmonija kaipo tokia yra kon- 
struktyvė spėka, susidedanti iš 
žmogiškų atomų 
pasyvių, 
draugijoje
prilyginti prie parazitų, 
jie tuo visu labu naudojasi ką 
aktyvieji subudavoja. 
parazitų randasi 
tautus žmonėse 
nes nedaro gero nei 
kurioj jie nesirastų,
prie kurios nesiskaitytų. Tokie 
žmonės savo liuosų laikų kaip 
tik ir naudoja netiksliai, 
tik ir nėra budavotojais 
naudingo.

aktyvių ir 
Musų šiandieninėje 
pasyviuosius galima 

nes

Pasyvių 
kiekvienos 

tokie žino
tai tautai, 
nei klasei,

kaip 
nieko

Aktyvus žmonės savo 
laiko dykai neleidžia 
likę kasdieninj darbą, iš kurio 
pelnosi duoną, dirba dar ir ki
lų (laibų, kuris yra naudingas 
kultūriniam žmogaus gyveni
mui — jie yra kulturnešiai.

5118 South
Paulina St.

Turi balsų

— 8650

liuoso 
jie at-

K-to perėjo j laipsnį 44ų. Tai 
yra tikras “surprise” kiekvie
nam, kuris seka šio kontesto 
eigų. Be abejojimų galima drą
siai sakyti, kad tas nustebins 
daugelį pačių kontestantų, kad 
j taip trumpų laikų jų bendras 
galėjo nuprogresuoti. Bet ži
nantiems kontestanlo Millerio 
plačią pažintį lietuviuose ir 
turint jam tokį skaitlingų bū
rį rėmėjų, nėra nieko nuosta
baus. Galimas daiktas, kad ne
mažai priklauso kredito ir jo 
bendrui, kuris teikia jam pa
ramą šiame konteste p. A. 
Ambrazevičiui. Turint tokį ak
tyvų “pušintoją’’, koks yra p. 
Ambrazevičius- — nieko ne
paprasto, kad p. Miller kils dar 
aukščiau. Laimingos kelionės 
kontestantai Milleriui į pat pir
mąjį laipsnį!

Laipsnyje penktame seniau 
esantieji kontestantai daro 
stambų progresą linkui laips-

vaites padalė stambų pasižy
mėjimą kontestantas St. Girš- 
tautas, Detroito smarkuolis.

GIRŠTAUTAS,

7445 Prairie Av., 
Dctroit, Mich.

Turi balsų
— 7127

kad Detroitas eina pirmyn. Va
lio, Detroito lietuviai! Jus ro
dote savo nuoširdžių prijautą 
dienraščiui “Naujienoms” ir sy
kiu remiate 
testą n tų S t.

savo narsų j j kon- 
Girštautų.

kio gyvybės* ženklo. Kontestan
tas Vierl>ella progresuoja nors 
“slow būt sure” jis iki For
dui pasieks ir iš lengvo eida
mas aukštyn.

Taipgi iš laipsnio šešto ger
ėjo į penktąjį kontestantas K. 
G. I'možis. Beiškia, neturėjau 
klaidos sakydamas pereitų sy
kį, kad p. Umežis kaip šiandie 
rasis šiame laipsnyje, nes kon- 
testantas l’rnežis nuo pat koli
te sto pradžiai daro po vieną 
laipsnį j savaitę. Daryti šitokio 
progreso ne bile kas gali. Ur- 
nežis kaipo agentas turi dide
lius gabumus, 
jam draugus 
savo veikimų 
nu” konteste 
žaislu, sportu.
tenkintas pasisekimais, 
ria visus* tuos žmones, 
daro jam biznį, jis nepeikia nei 
tų, kurie neparemia jo. .lis 
linksmas, smagus, nesimato ja
me dar jokio nuovargio šitame 
darbe — jis turi viltį sėkmin
gai progresuoti į aukštesnius

Septintame laipsnyje irgi nie
ko naujo — kontestantas .1. 
Grigaitis, tarsi koks generolas 
sėdi sau vienas. Reikėtų jam i 
draugus pasikviesti kontestan- 
tą K. Cepukų iš aštuntojo laips
nio — butų judviem galima šis 
bei tas “paargumentuoti’’ — 
abu Northsidės gyventojai.

jo būdas daro 
ir rėmėjus. .lis 

šiame “Naujie- 
skaito kokiu tai

.Jis jaučias pa- 
jis gi~ 

kurie

Aštuntame laipsnyje Įsikėlę 
net 3 nauji kontestantai: Mit- 
chell iš Waukegan ir du vieti
niai Čepukas ir Lktveris. 
P-lė Williams ir p. Butkus lai
ke pereitos savaitės neparodė 
jokio progreso, manome, kad jie 
su sykiu šoks taip aukštai kaip 
kad jų buvusis draugas p. Mil-

Laipsnsje devintame nedaug 
kas naujo irgi. Du kontestan
tai iš laipsnio 10-to persikėle 
devintai) Sabaliauskas ir Gri
cius ir vienas naujas* kontcslan-

JOE NORKUS

120 So. State St.
Westville, III.

Turi balsų
— 6630 •

URNEŽ1S

6356 South

Hermitage Avė
Chicago, III.

Tun balsų
— G595

“Naujienos” iš savęs yra kul
tūros akstinas ir kiekvienas 
“Naujienų” kontestantas yra 
kulturnc.šis; jis liuosu laiku 
dirba darbų naudingų savo tau
tos žmonėms — užrašinėdami __ __
“Naujienas“ neša šviesos ir tie-1 jienų” patriotai — remia “Nau

jienas”, remia savo vietos kon
testantų p. Giršlautų. Detroito 
lietuviai jau peroitarče “Nau
jienų” konteste davė didelę pa
ramų šitam pačiam kontestan
tui Girštautui, jis ir tada lai
mėjo stambią dovanų. Yra žmo
nių sakoma, kad žmogau dirbk 
ir Dievas tau padės, tų patį ga
lima sakyti ir šitame atsitiki
me — kontestantas Girštautas 
dirba, jam ir Detroito lietuviai 
teikia paramų. Smagu matyti,

Jis iš laipsnio septinto laimin
gai įtūpė į penktąjį laipsnį, jo 
veikimas aiškiai įrodo, kad p. 
Girštautas nesnaudžia, dirba 
išsijuosęs. Detroito lietuviai 
nuo senų laikų yra geri “Nau-

laipsnius — nėra abejonių, kad 
į pora savaičių kontestantų Vr- 
nežj matysime ketvirtame laip
snyje. Nenoriu būt pranašu, 
vargiai darau klaida šiame 
vo pasakyme. Pagyvensime 
matysime.

bet 
sa- 
pa-

ses spindulius, žadina tautinę ’ 
sąmonę, žadina patį žmonišku
mą lietuvių visuomenėje. Reiš
kia, “Naujienų” kontestantų 
liuoslaikls yra sunaudojamas 
tiksliai — jie atlieka prakilnų, 
grynai kultūrinį darbų naudai Į 
savos tautos Žmonėms.

Biskis apie kontestantas
Pereitų savaitę padarė mil

žiniškų šuolį pirmyn kontestan
tas P. Miller — jis iš lapsnio

MRS.
VIKTORIJA

KOLAS,

3715 Perish Avė
Indiana Harbor

Ind.

Turi balsų
— 1333

J. IZBICKAS

15640 Marshfield
Avenue

Harvey, III.

Turi balsų
— 827

K. ČEPUKAS 
1445 N. Oakley 

Avenue 
Chicago, III.

Turi balsų 
— 2589

MRS. M.
ZABELSKIENĖ

3358 W. 111 St.
Mt. Greenvvood,

Turi balsų
— 588

PETER
KALIN,

2011 South
Halsted St., 
Chicago, III.

Turi balsų
I — 808

MISS AGNĖS
UVICK

6928 South 
Rockwell St. 
Chicago, III.

Turi balsų
— 581

2345 South 
Leavitt St. 

Chicago, III.

W. BUTKUS,

568 W. 18 St., 
Chicago, III.

Turi balsų 
—• 2580

VINCAS 
SABALIAU

SKAS

Turi balsų
— 1298

MRS. B.
STULPINIENE

818 W. 18 St. 
Chicago, III.

Turi Balsų
— 712

PAUL GRICIUS

6614 South 
Sacramento Avė.

Chicago, III.

Turi Balsų
— 1292

JUOZAS
UKTVERIS

Turi Balsų
— 2580

4901 W. 14 St.
Cicero, III.

Turi balsų
— 580

MRS. IZABELĖ 
SAKALAU

SKIENĖ
7004 South
Tai man A v.
Chicago, UI.

Laipsnyje šeštame jokių ypa
tingų “eudų” neatsitiko. Kon
testantas Visbaras, kuris nuo 
pradžiai kontesto buvo kokiu 
tai baubu kitiems kontestan- 
tams, minai atrodo, kad jo au
toritetas kaipo kontestanto yra

tas M. Sturonas su pradžia dar
bo atsidūrė šiame laipsnyje -r- 
kai kuriems kontestantams dar 
nepasiekusiems nei laipsnio 
10-to, gali jausties nekaip, kad 
jie nuo pradžiai kontesto ne
įstengė pasiekti nei laipsnio 
10-to, kuomet naujokas su po
ra dienų veikimo pasiekė laips
nį 9-tų. Yra vilčių, kad Sturo
nas neilgai bus šiame laipsny
je — jis progresuos, progreso 
žmonės privalo progresuoti.

. ..v. , . .j Desimtame laipsnyje priside-puolęs, nes ns šiame laipsnyje'. , x .. , \ \ . .. ... . . . jo dar trys nauii kontestantai:tupi nuo pirmai dienai kontes- ' .. ,. - ' . . .. vv. . . _ 'J. Martin is Kenosha ir vietoto — eiti anksčiau neįstenge. . . z. .... _ . ....z, .. , .. , . . .. *. . niai — Ona Rudiene ir AlbinasGalimas daiktas, kad ps eia ir .... . e. 1 Rudinskas. Seniau esantiems pasiliks — jame nesimato įo-' . , . . , , , . .šiame laipsnyje verta butų kel- 
• tis aukštyn — užleisti vietų 
' naujokams. Kandidatų į 10-tų 
laipsnį yra daug, tik deja, ma
žai liuosų vietų. Bukite gm, 
eikite į 9-tų laipsnį —- jame bus 
liuosos vietos daug, nes veik 
visi iš laipsnio 9-to yra pasi
rengę keltis j auktesnius laips
nius. —Julius Mickevičius,

N-nų” Kontesto Vedėjas.

PETER 
VAITEKŪNAS

3222 Auburn

Avenue
Chicago, III.

Turi balsų
— 1284

J. TARVIDAS

5931 South 
Alhany Av. 
Chicago, III.

Turi balsų
— 680

MRS. ANNA
RUDIENĖ

4222 Archer Avė.
Chicago, III.

Turi balsų 
—. 580

I
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ŽINIOS
Iš meilės nusižudėy

Edward Johnson, 21 m., nu- 
sižude todėl, kad jis mylėjo sa- 
vo pikCiii. lx<KtIileen, jo 21

m., sugryžusi namo 820 Edge- 
comb PI., rado kambarius pil
nus gaso, o jos vyri} jau ne
gyvi}. Bado ir jo laišką, kuria
me jis sako, kad jis nusižudo 
dėl jos meilės. Jie diria) vienoj 
ir toj pačioj kompanijoj ir ap
sivedė pereito gruodžio mėn. 
Neužilgo jx> to jis susirgo ir jai 
atiteko visas užlaikytojo^ ir 
maitintojos darbas. Dėlei to jis 
ir nusižudė. Savo laiške jis sa
ko, kad kadangi ji yra jauna, 
tai turi daugiau džiaugtis gy
venimu. negu kad gali prie da
bartinių aplinkybių, t<xlel tai jis 
ir pasišalina.

Išvogė mergaitę
Keli šimtai darbininkų Na- 

cham Spring Mfg. Co., 2241 S. 
Halsted St., matė, kaip trys 
puolikai, kurių vienas buvo 
gatvekarių konduktoriaus uni
formoje, pastvėrė gatvėje ėju
sią į darbą toje dirbtuvėje ir 
išvogė Mrs. Buby Stantler, 18 
m., 10614 So. Throop St., bet 
jokios pagelbos jai suteikti ne- 
pcitlC'Jo. Tie trys vyre-i pastvfirS- 

ją prie pat dirbtuvės, įstūmė į 
savo automobilių ir ją, šau
kiančią pagelbos, nusivežė.

Jos brolis Harry Hessling, 
kuris dirba toje pačioje dirb
tuvėje ir kuris matė išvogimą, 
bet taipjau negalėjo jai pagel
bėti. skubiai pašaukė policiją, 
bet ir toji puolikų negalėjo su
rasti. Išvogtoji moteris yra 
pasimetusi su vyru, bet jos bro
lis yra tikras, kad tarp puoli
kų jos vyro nebuvo.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Basanavičiaus atmintis
štai jau ištisas mėnuo praė

jo po jo mirties. Praeis šimt- 
rtte-čiiii, L>et vičiitvit, vnv-

das vis bus lietuvių grntkarčių 
minimas. Minimas bus dėlto, 
kad visomis savo jėgomis gel-

Vakaru susirinkusi gana 
skaitlinga publika liko paten
kinta. Bet kad Rajonas niekad 
nerengia vakarų dėl pelno, bet 
kad tik publiką patenkinti ir 
kadangi visuomet daro kuože- 
rniausiai galimą įžangą, tai va
karas pelno gal ir neduos.

Tai buvo pirmas šį sezoną 
Rajono vakaras. Bet butų gerai, 
kad Rajonas ir daugiau, ir tai 
didesnių vakarų surengtų. V. K.

MIKO PETRAUSKO KON
CERTAS

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

Iš Birutės

Komp. Miko Petrausko kon
certas įvyksta kovo 18 d., penk
tadienio vakare, Lietuvių Au
ditorijoj. Mikas šį- kartą žada 
chicagiečiams padainuoti jo pa
ties paruoštas ir dar niekur ne
girdėtas naujas dainas. Tiki
mės, kad musų lankančioji va
karus ir koncertus publika į- 
vortins musų pirmutinį Ameri
kos lietuvių elitinių ir kompozi- 

torių, gausiai atsilankydama j 
jo koncertą. — Busiu.

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudatte
VIKHUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 Ncdė- 
lioj nuo 2:83 il<i 4:30 x>o niatij

REZIDENCIJA:

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSU
<>PTOMET«ISTA<‘

Akiniai 14 Ir narščisa

Palengvins akių įtempimą, kuru 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, ak’ų aptemimo, nervuotu- 
rno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
krAivai, akia, nuima kataraktą, ati- 
laiso trumparegy Ir tolifegy.t^
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas au elektra, parodančia naa 
žiiusian klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokykloi valkuc. Vali 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boakvard 7589

Senė paviliojusi jaunos 
vyrą

Mrs. Lillian Testard, 20 me
tų ir graži, netekusi savo vyro 
\Vilbur Testard, 27 m., nes jį 
paviliojusi 60 metų turtinga 
senė Mrs. Julia M. Kuhn. Taip 
bent Lillian Testard sako savo 
skunde teismui. Ji reikalauja iš 
Julia M. Kuhn $25,000 atlygini
mo už paviliojimą jos vyro. 
Savo skunde sako, kad Kuhn 
paviliojusi jos vyrą už pusant
ro mėnesio ix> apsivedimo. Pa
viliojo gi senė jos vyrą kelione 
į Kanadą, $1,500 žiedu, automo
biliu ir keliais tūkstančiais do
lerių, kuriuos ji davusi jam pra
leisti.

Bedarbis nusižudė
Stanley Matek, .875 N. Iler- 

mitage Avė., per šešis mėne
sius buvo be darbo ir jo šeimy
nai gręsė didelis skurdas. Ne
begalėdamas pakęsti tokios pa
dėties, jis užvakąr nusilroškino 
gasu savo namuose. Kartu su 
juo buvo ir jo 8 metų duktė 
Emily, kuri, kaip matyti, ban
dė gelbėtis, todėl prislinko ar
čiau durų ir mažiau pritroško. 
Juos užtiko sugryžusi namo 
saužudžio moteris Anette, kuri 
tuoj aus pašaukė policiją, kuri 
dukterį dar įstengė atgaivinti 
ir ji galbūt pasveiks.

bėjo lietuvių tautai, ant mirti
no patalo begulinčiai, pasveik
ti ir atsikelti, kad atvedė ją į 
Nepriklausomybę, kad iki pat 
savo mirčiai buvo Lietuvos ry
tų lietuvybės apaštalu. Pati 
dr-o Basanavičiaus mirtis oku
puotame Vilniuje yra mums! 
Vilniaus Vadavimo testamentas.

Lietuva nepaisys jokių aukų, 
kad tas testamentas butų iš
pildytas. Ir ateis laikas kada 
bus pastatytas Jonui Bsanavi- 
čiui Lietuvybės Paminklas I^ais- 
yame Vilniuje. Tam paminklui 
dės aukas netik visa Lietuva, 
bet ię visi lietuviai, kokiame 
pasaulio krašte negyventų. Či-
kagoš lietuviai pirmieji kaip 
girdėtis rengiasi čia organizuo
tai pasirodyti. Lietuvos Konsu
latas Čikagoje iš savo puses 
šiuomi praneša, kad savo rašti
nėje (608 So. Dearborn St., 
Chicago, III.) priiminės tam 
tikslai aukas ir ragina visus 
senosios tėvynės mylėtojus dė
tis prie to prie kiekvienos pro
gos. — P. žadeikis,

Lietuvos Konsulas Čikagoje.

Nusižudė
Negalėdamas pats parašyti 

laišką savo pačiai, kad jis ser
ga ir kad jam nusibodo gyvent 
ti, WiUiam Petryszyn, 46 m., 
1327 Chapin St.. pasišaukė sa
vo dukterį Tesse, 12 m. ir pa- 
diktavo jai raštelį. Kartu su ja 
buvo ir jos draugė Mildred 
Tumko, 14 m., bet abi paskai
tė, kad tai yra tėvo juokas. Te- 
čiaus už kelių valandų jį rado 
negyvą, nusitroškinusį gasu.

Ilomba sužeidė vaiką
Martin Belicek, 10 m.. 1164 

W. 19 PI., liko sunkiai sužeistas 
bombos, kurią jis rado savo 
kieme. Jis sakosi manęs, kad 
tai blokinė dėžutė. Ji turėjusi 
ir siūlą, už kurio paėmęs jis 
pradėjęs tą “dėžutę” sukti. Dė
žutė sprogo ir nutraukė jam 
dešiniąją ranką ir taip suplaus
ią veidą, kad gal neteks vienos 
akies regėjimo. Policija neįs
tengia atspėti iš kur galėjo 
atsirasti ta bomba.

šeši žmonės užmušti

Automobiliai ir vėžys

Užvakar nelaimės su automo
biliais liko užmušti šeši žmonės. 
Taipjau keli žmonės liko sun
kiai sužeisti.

LSS VIII Rajono vakaras

pas-

Evanstono sveikatos komisio- 
nierius Pollard paskelbė, kad 
peniai automobiliai Evanstone 
užmušė 13 žmonių. Bet tuo 
pačiu laiku beveik penkis kar
tus daugiau žmonių mirė nuo 
vėžio, būtent, 63 žmonės.

Sportas
SHERRY NEPAGULDĖ BAN- 

CEVIČIAUS

Ar jus žinote, kad
Tobulo vacuum. kurio negalima 

išdirbti, yra tuštuma be oro ir at
mosferos. Vacuum yra dirbamas 
išpumpuojant orą per vienų atvi
rų vietų. Ii) vacuum viskas puola 
vienodu greitumu. Ar jus žinote, 
kad kaip tik susipažinsite su Hel- 
mar.iis, karalienė žvmiausių ciga- 
retu, patirsite, kad Hclmarai yra 
pirmutiniai cigaretai. Susipažinkit 
su ilelmarais šiandien.

Pereitą sekmadienį Universal 
kliube įvyko susirėmimas tarp 
Sherry ir dzūko. Sherry buvo 
žadėjęs dzūką du kartu į pusę 
valandos paguldyti, bet nepa
guldė nei karto. Atrodo, kad 
dzūkas yra labai geras, nes pu
sėtinai patampė Sherry. Da
bar jis sako, jog nepaleistas 
Požėlos tol, kol pastarasis ne- 
persiims su juo.

Mildos Teatras
3110 So. Halsted St.

Seredoj ir Ketverge Kovo 16 ir 17 
Bus rodoma

SENSAT1ON SEEKERS 
With 

Hillie Pove 
2 komedijos ir vodevilis

SARPALIUS RISIS SU ČEM
PIONAIS

Šiandie Clevelande Karolis 
Sarpalius risis su Ed. Lev.is, 
pasaulio čempionu, o rytoj Bos
tone su Malcevvicz.

Pereita sekmadienį LSS. VIII 
Rajonas buvo surengęs jaukų 
vakarų M. Meldažio svetainėje. 
Buvo vaidintas dviejų aktų far
sus “Ekspropriatorius”, o
kui buvo koncertine dalis pro- 
gramo.

Farso vaidinime dalyvavo vi
si seni ir geri scenos mylėto
jai, kurie jau daug sykių yra 
linksminę chicagiečius savo ge- 
ru vaidinimu: M. Dundulienė, 
P. Petraičiutė-Miller, K. Bud- 
riutė, J. Stasiūnas, V. ‘ Pačkau- 
skas, A. Daukšas, P. Daugėla, 
V. Preikšą, J. Radišauskas ir 
jaunasis Hermanas., Vaidini
mas buvo geras ir publika tu
rėjo užtektinai juoko, nes pats 
veikalėlis yra pilnas juokų. Pa
stebėtina, kad veikalas labai 
patiko čia augusiam jaunimui.

Po vaidinimo p. J. L. Gru
šo vedamas SLA. 183 kp. Jau
nuolių Orkestras, kuris šiame 
vakare Švente šešių metų su
kaktuves savo gyvavimo, gra
žiai sugrojo keletą muzikos ku
rinių; taipjau grojo iš'to orkes
tro saksafonų kvartetas ir pia
no solo p-lė Maskaliuniutė. Dai
navo dar Pranas Skamarakas, 
Jr. Tai dar jaunas, pradedan
tis lavintis dainininkas ir iš 
vieno pasirodymo sunku pasa
kyti kokia bus jo, kaipo daini
ninko, ateitis. Balsas jo nėra 
didelis, bet gana malonus. 
Jis padainavo dvi anglų ir 
ną lietuvių daineles.

Jaunuolių Orkestrui dar 
grojus programas baigėsi 
prasidėjo linksmus šokiai, 
rie tęsės iki vidurnakčio.

vie-

pa- 
ir 

ku-

BILLY’S' UNCLE
*

šįmetinis sezonas choro vei
kimo artinas prie užbaigos. Dar 
Birutė turi patiekti chicagie
čiams du didelius vakarus. Vie
nas įvyks balandžio 3 d. Lietu
vių Auditorijoj. Tai bus juokų 
ir linksmybių vakaras. Atsilari- 
kę linksmai praleis vakarą.

Dvidešimties metų choro su
kaktuvių jubiliejus bus balan
džio 24 d. Lietuvių Auditorijoj. 
Programas jau yra ruošiamas. 
Komp. A. Vanagaitis parodė 
daug naujų dainų. Be to Birutė 
dar išleis žurnaliuką apie savo 
nuveiktus darbus su paveikslais 
ir kitokiais pamarginimais.

NIKODEMAS STULGINSKAS
Mirė Kovo 14 dieną, 1927 m., 

7 valandą ryto, sulaukęs 19 me
tų amžiaus. Gimęs Chicagoje, 
Dievo Apveizdos parapijoj.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvą Kazimierą, motiną Marce
lę ir brolį Kazimierą. Taipgi'ir 
gimines. A. A. Nikodemas pri
klausė Vytauto Beno Dr-jos.

Kūnas pašarvotas 4357 South 
Washtenaw Avė. Laidotuvės 
įvyks Pėtnyčioje, Kovo 18 d., 
1927. Iš namų 8 valandą bus 
atlydėtas j Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą.

Po pamaldų bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįs^mus dalyvau
ti šiose pamaldose.

Nubudę liekame,
Tėvai, Brolis ir Gimines

Laidotuvėms patarnauju gra
borius I. J. Zolp, Blvd. 5203.

4-

ONA JOVAIšIENfi
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 14 dieną, 11:30 valandą 
vakare, 1927 m., sulaukusi apie 
51 metų amžiaus, gimusi Lie
tuvoje, Kauno vedybos, Pane
vėžio apskričio, Naujamiesčio 
parapijos, Nocigalos kaimas, 
paliko dideliame nuliudime 
dukteres Eleną nevedus ir 2 
vedusios Oną Grigonienę ir Ur
šulę Vasnauskienę ir seserę 
Amerikoje. Lietuvoie*paliko ki
tą seserę ir 3 brolius. Kūnas 
pašarvotas, randasi 3261 South 
Halsted Street.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Kovo 17 dieną, 8 valandą ryte 
iš namų Į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Jovaišienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dukteres Elena, Ona 
ir Uršule

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

TELEFONAS CANAL 0464

Antanas Chepokonis
Persiskyrė su Šiuo pasauliu Kovo 14 dieną, 2 valandą po pietų, 

1927 m., sulaukęs 33 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, Kauno vedy
bos, Panevėžio apskričio, .Raguvėlas parapijos, Tumagalės kaimas, ■ 
paliko dideliame nubudime moterę Veronicą ir 2 sūnūs: Antaną 8Mj 
metų, Bronislovą 5 metų ir brolį Kazimierą Chepokonj, kuris ranr 
dasi j St. Charles, Ui. Lietuvoje paliko 2 broliu ir seserę. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3043 So. lx>we Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverge, Kovo 17 dieną, 2 valandą po pietų 
iš namų j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Antano Chepokonio' gimines, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris ir Maži Sūneliai

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Kazimieras Gendvilas
Persiskyrė su šiuo pasauliu Kovo 15 dieną, 10:10 valandą ryto, 

1927 m., sulaukęs 40 metų amžiaus, gimęs Eividų kaime, Alsėdžių 
valščiaus, Telšių apskričio, paliko dideliame nuliudime moterį Mar
celę, brolį Juozapą, seserį Agotą, sūnų Edmundą metų, Kleopą 
9 mčhesių. Pusbroliai Petrą Lubinską, Franciškų Koutautą, seseris 
F. Nezelskienę, T. Viršilienę, K. Stiklienę. Lietuvoj motiną, du bro
liu Franciškų ir Stanislovą ir seserį Kazimierą. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3442, So. Wallace St.

Laidotuvės įvyks Subatoj, Kovo 19 dieną, 8 valandą ryto iš na
mų j Dievo Apveizdos parapijoj bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas j Šv. Kazi- 
miero-lMi^fiies. . ! . *

Visi A. A. Kazimiero Gendvilas giminės, draugai ir pažjstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Brolis ir Vaikai

Laidotuvėse patarnauja graborius Butkus & Co., Telefonas 
Canal 3161. 

_

a "t" a
Grace Pocius '

Persiskyrė su šiuo pasauliu Kovo 14 dieną, 10:10 valandą vaka
re, 1927 m., sulaukusi 7 metų amžiaus, gimusi Cicero, Iii., paliko di
deliame nuliudime motiną, tėvą, sesutę Sher'cy. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4932 W. 14th Street.

/ Laidotuvės įvyks Penktadieny, Kovo 18 dieną, 8 valandą ryto, 
iš namų j šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos

. pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Grace Pocius giminės, draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. Nubudę liekame,

Tėvai ir Sesuo
Laidotuvėse patarnauju graborius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 5203.

imi......nMQiiwi linu

' ' l
Antanas Plonis

x Mylėjome mes jį gyvą, neužmirškime jo ir numirusio. Sukanka 
jau metai laiko nuo mirties mano mylimo vyro ir brangaus musų 
tėvelio. Persiskyrė su mumis Kovos 17 d., 1926 m., likosi palaidotas 
Šv, Kazimiero kapinėse. Už jo sielą atsibus pamaldos Ketverge, Ko
vo 17 d., 9 vai. ryto, Dievo Apveizdos bažnyčioj.

Kviečiame nuoširdžiai gimines ir pažįstamus dalyvauti pamal
dose. Mes negalime užmiršti musų brangaus tėvelio; tegul tau bū
na lengva šios šalies žemelė ilsėtis, ir mes pas tave atkeliausim.

Su dideliu širdies nubudimu liekame
Moteris, Sūnūs ir Duktė

25 METŲ PATYRIMO' 
Pritaikime akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja į daik
tą.

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.

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

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

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

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

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

J.F.RADZIUS
Pigiaitdat LletaHs 

Graburiaa Chicagoje
Ląidotuvese patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų ildirby- 
■Us.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4063

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABOKIUS
Musų patarnavimas I 
laidotuvėse ir kokia-1 
<ne reikale, visuomet 

sanžiningas 
l^nebranęus, todėl kad 

neturime išlaidų už- 
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. ‘LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Baizamuotojas 

2311 W. 28rd Place 
Chicago, III.

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St., Chicago

"NAUJIENy KNYGŲ 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS"
1739 So. Halsted St.

Chicago, IU.
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Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia___

Tarp Ghicagos 
Lietuvių Announcemcnts

Praneaimai
. Kas, ką, kur. kaip ir kada 

rengia, veikia ar kviečia

Personai 
Asmenų leiko

IEŠKAU Dr. Mockaus. Malonėkit 
atsišaukti 345Ų \V. 65 St. Tel Ro- 
public 8528.

pri-
2)

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

Miscellancous
___ jvairųs

“Birutes” fondas
■ ■ , -

Nuo Chicagos lietuvių 
klauso, kad “Birutė” užimtų
pirmą vietą tarp Amerikos lie
tuvių chorų. Iki šiol ji pasiiari- 
kė toj aukštumoj. Bet kiekvie
na organizacija privalo progre
suoti, privalo tobulėti. Publikos 
reikalavimui meno srityj daro
si vis didesni ir didesni. Tie 
reikalavimai reikia patenkinti, 
štai kodėl ir “Birutei” prisiei
na rimtai susirūpinti savo liki
mu. Jai reikia tobulėti, reikia 
tinkamai prisirengti prie kon
certų. reikia turėti atsakantis 
vedėjas. Visa tai reikalauja lė
šų. Sutraukus didelį rėmėjų 
skaičių palaikyti “Birutę” ne
būtų sunku. Manoma, kad trum 
poj ateityj tai ir pasiseks pada
ryti. Bet dabar to nėra. Tad 
ir gimė mintis įsteigti “Biru
tės” fondą. Fondo valdybą su
daro Dr. St. Biežis (pirminin
kas), Dr. ('.. K. Kliauga (iždi
ninkas) ir |)-ni S. Krasauckie- 
nė (sekretorė).

Matyti, kati chicagiečiai su
pranta reikalo svarbumą ir dės1 
pastangų palaikyti “Birutę” tin
kamoj aukštumoj.

Kiek man žinoma, pirmiau 
šia atsiliepė p. J. J. Elias, Uni- 
versal State banko prezidentas. 
“Birutės” fondui jis pris 
$50.

Dabar kitų eilė. \V h o i

3)

TEISRJAS BEN. B LINDSEY 
IR JO DARBAI

Paskilbęs Denvero vaikų teismas 
Kaip Lindsey atveda ant gero ke
lio prasikaltusius- vaikus 
Musų dienų jaunimas

a) Jaunuolių prasikaltime s
b) Jaunuolių palaidumas
c) Jaunuolių problemos
d) Tėvų

mas
Morališkas

apsileidimas ir tamsn-
pervartas.

žmonės žiuri j mora-

c)

e)

paša-

toisė-

lekci-

b) Kas yru dora ir kas nedo
ra ?
šeimyniško gyvenimo trage
dija
Vedybos Ir di ’ors.’d
Kas kaltas dėl šeimyniško 

gyvenimo pakrikimo?
f) Kaip butų galima šeimyniš

ko gyvenimo b’ogumai 
linti ?

h) Kokias reformas siūlo 
jas Lindsey ?

čia yra maždaug sutrauka
jos kurią skaitys Inž. K. Augustina- 
vičius, nedalioj, kovo 29, Lietuvių 
Auditorium, 10 vai. ryto. Lekcija bus 
įdomi ir pamokinanti. Todėl prašo me 
visų iš anksto rengtis prie šios svar
bios lekcijor.

GYVENIMO DRAUGAI

LIETUVIŲ MOTERŲ 
DR-.JOS APŠVIETA

rengia
20 metų sukaktuvių vakarienę— 

Jubiliejinis vakaras 
Nedėlioję, Kovo-March 20 d., 1927 in. 
CHICAGO LIETUVIŲ AUDITOR. 

3133 So. Halsted St.
Vakarienė rengiama su programų 

ir muzika. Tai bus vienas iš links- 
"iausių vakarų.
Pradžia G vai. vak. įžanga $1.00

Kviečia visus atsilankyti
KOMITETAS.

Bridgeportas
Naujienų Spulkos nariams. — 

Kadangi Naujienų Spulkos metinis 
raportas turi but prirengtas 31 d.

1 kovo, todėl malonėkite užsimokėti 
į užvilktus mokesčius ir priduoti kny- 
!gulės (tel patikrinimo prieš 2.5 <1. 
šio mėnesio.

Mildos teatras darosi kas 
kis populiariškesnė vieta,

Spulkos Sek r.

PAIEŠKAI’ Antano Barausko. Jis 
kur tai dirbo už dženitorių Chiea
goj. 't uriu labai svarbų reikalą. At
sišauki!. Žinanti jį prnncškit; bu
siu labai dėkingas.

A. Miškinis, 
Tel. Yards 6213

Ix)st and Found
Rastu Pamestu

NEDC.LIOJ, 6 <1. kovo, M. Mel- 
dažio svet., 2242—41 W. 23f(l PI., 
nš užmiršim savo brief ease, kuria
mi* buvo mano apie J00 fotografi
jų ir kitų man reikulingų doku- 
n enlų. šie dalykai lik man yra rei
kalingi. Todėl jei kas radot ar per 
klaidą paėmėt, priihiokit į Naujie
nų ofisą, 1739 S. Halsted st., ir 
gaukit radybas. —B. Vaitekūnas.

Furnished Rooms
TURIU ruimą.dėl vaikino ar mer

ginos; gražius ruimas, garu šildo
mas. 3256 So. Union *Ave., Ist fl.

RENDON garu Šildomas kamba
rys. atsišaukit vakarais. 3243 Em
erald Avė., 2-ros lubos.

BEI KALINGAS kambarin su val
giu; turiu vaikų II melų, prie rim- 

ų žmonių. Naujienos, 1739 South 
lalsted si. Box 891.

ANT rendos kambarys vienam 
ar dviem vaikinam, karštu vande
nio apšiĮdomus ir garažas. 6551 So. 
a'nlmiin avė. Hemlock 3740.

Situation Wanted
Darbo Ieško

OFISO darbą norėčiau gauti kur 
lietuvių įstaigoje: Real Estate, pas 
advokatą ar krautuvėje. Esu baigus 
mokyklą stenografijos, knygvedys- 
tės ir turiu biskį. praktikos. Moku 
lietuviškai ir angliškai. Meldžiu 
kreiptis telefonu:

Prospect 8758

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

BEI KALINGAS darbininkus, jau
nus, tvirtas, ant formų, mokus mil
žti karves, kokius metus dirbęs ant 
farmų. Atsišauki! j Naujienas, 1739 
S. Halsted si. V. Mišeikių

Farms For Sale 
Ukial Pardavlm u i

DEIMANTO OBUOLYS
Skink vieną iš tų, busi dar laimin

gesnis ir už tuos, kurie skynė 1 si
dabrinį, 3 auksinius, bet šitie daug 
gražesni.

200 akrų, juodžemio, dvariški bu- 
dinkai, gyvuliai, mašinos, labai pi
giai, ar mainysiu j namą. — 70 ak
rų dvariukas, gyvuliai, mašinos, 3500 
vaisinių medžių. — 60 akrų, puikus 
budinkai, juodžemis, labai pigiai, 
mainysiu ant namuko, — 40 aknp 
puikus budinkai, gyvuliai, padargai, 
$2800. — 56 akrai, geri budinkai ir 
gera žemė, $1000. THE ANDREKUS, 
Real Estate, Pentvvater, Mieli.

JIEŠKOK...
ir

ATEIK... i 
ir

RASI....

GAUSI...

REIKALINGAS naktinis Rūko
rius ir veiteris. 3103 S. llnlsteil St.

BEI KALINGAS darbininkas prie 
balnojimo arklių, turi but nevedęs. 
Stoekinen Ssddle Horse Livery, 
4129 Emerald avė.

Musical Instruments
______ MuzjkoHi Ins^umentai

GROJIKUS pianas, pirmos 
klesos stovyj, už $110, 75 role- 
liai ir benčiu», priimsiu $25 cash 
ir po $8 į mėnesį.

6512 So. Halsted St.

31 SPECIALIS bargenas pianų ir 
fonografų. Atsiiankykit dabar ir ap
žiūrėki juos. Grojikliai pianai $75 
iki $135. Fonografai $15 iki $35. 
Grand pianai $175 iki $300. Visi ši
tie pianai ir fonografai dabar specialiai parduodami ir pilnai garan
tuoti, sampeliniai arba hiskj vartoti. 
Visų žinomų išdirbysčių. Nesibijokit 
apie išmokėjimus, $5 įmokėjus dasta- 
tysime vieną j jūsų namus ir po 
j savaitę. Atdara vakarais.

NATIONAL PIANO STORES 
2332 W. Madison Street

Business Chances
Pardavimui Bizniai

$2

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Broli Lietuvi Pagalvok!

nes 
yra švariai užlaikomas ir geres
nius paveikslus rodo. Tuos pa
čius paveikslus rodo kaip did
miesty, o įžanga labai prieina
ma. Vietiniai žmones pilimi yra 
patenkinti, nes nereikia važiuo
ti į didmiestį ir gali matyti 
tuos perstatymus ką ir pačiuose 
didžiausiuose teatruose. Mildos 
teatras maino savo 
kas dvi dieni, 
apart krutamu 
yra duodama ir 
vodevilius, kas
tinka dėl visų lankytojų, šuto
mi tarpu Milda pilnai patenki
na lankytojus. — R.

DIDELĖ BUNCO P ARTY, rengia 
Liet. Moterų Dr-ja Apšvieta, Sere- 
doj, Kovo 16 d., 1927 m., Juciaus 
restorane, 3241 So. Halsted Street, 
7:30 vai. vak. Tikietr.s 50c. Visus 
kviečia atsilankyti

— Komisija

Vaidilų sargai, nepamirškite pra
nešti komitetui apie pardavimą ti- 
kirtų ne vėliaus kovo 17 d. Kurie 

nak- 
pas

programą 
Mildos teatre 
paveikslų dar 

perstatymai — 
daugiausia pa-

dar norite dalyvauti Vaidilų 
lyje, dar galite gauti tikietus 
Vaidilų narius.

Vaidilų Brolijos viršininkai 
kasi ketverge, 17 <1. kovo, Bypke- 
vičiaus auditorijoj, <8 vai. vakaro, 
galutinam prisirengimui sutikti kan
didatus ir svečius ant busiančio va
karo, kovo 19 <1.

re il

Ciceros Lietuvių Namų savinin
kų viešas susirinkimas atsibus šian- 

Antano Pa
namų savi- 

susi-

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON

Kas reikalinga padaryt 
žinoti

ir

Kas iš Amerikos lietuvių 
no keliauti Lietuvon ateinan
čią vasarą, turi nieko nelauk
dami pradėti prsiręngimo dar
bų. Tas darbas yra gavimas 
reikalingų dokumentų. Delei 
kelionės yra reikalingi sekami 
dokumentai:

nia-

Lietuvos piliečiams reikia:
1. Gimimo metrikų (kas turi 

senų pasportų, metrikų nerei
kia). Jei keliauja vedusi pora 
vienu pasportų, reikia vedybų 
liudymo.

2. Lietuvos užsienio paso ir 
vizos.

3. Leidimo sugrįžti.

1. Jneigų taksų užmokėjimo 
pakvitavimo.

Visi sic dokumentai reikia 
pasirūpinti gauti iš anksto, kad 
delei jų neturėjimo nereiktų 
atidėti keliones.

Gimimo metrikus galima gau
ti Lietuvoje iš tos parapijos, 
kurioj pilietis yra krikštytas. 
Tuo reikalu reikalinga parašyt 
laiškas giminėms ar draugams, 
kad gautų ir prisiųstų.

Leidimų sugrįžti išduoda 
imigracijos departamentas, Wa-

<lie, 8 vai. vakaro, šv. 
lapijas svetainėj. Visi 
ninkai turit dalyvauti 
rinkimo. —Tumavich.

si anų*

Brighton Park, Keistučio Kliubo 
Dramos Skyriaus repeticiją įvyks 
trečiadieny, kovo 16, 1927, McKin- 
’ey Perk svet., 39 St. ir VVestern 
hlvd., 8 vai. vakare. Visi nariai ma
lonėkit būti laiku.

S. Dombrou, sekr.

Humbold Park Lietuvių Pol. Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas atsibus 
ketvirtadieny. 17 d. kovo, 7:30 vai. 
vakaro. Humboldt Maccebe Tample 
1621 N. California avė., 2 lubos. 
Visus narius meldžiu atsivesti nau- 
•ų kandidatų. —A. VValskis, sekr.

For Rent
RENDOS, 6—5 rūmai ant 

Brighton parko, 2908 W. 38 
PI. $30 per mėnesj, visi ruimai 
išdekoruoti; taip pat mažas 
štorelis $14 rendos. Graži vie
ta. Savininkas.

5014 So. Westem Avė.

RENDON 4 kambarių fintas Ir 
suminei* kitehen. Rendos $22.00. 
.1. Smith, 5303 So. Mulligan avė.

sbington, D. C. Norint šį do
kumentų gauti, reikia ilgoko 
laiko ir tikros atvažiavimo da
tos.

Amerikos piliečiams reikia:
1. Užsienio paso.
2. Lietuvos vizos.
Tąj yra visi dokumentai, ir 

tie dokumentai gaunami į trum
pą laiką. Bet ir Amerikos pi
liečiams patartina nelaukti pa
skutinių dienų. Anksčiau užsi
sakydamas laivakortę gali pa
sirinkti geresnį kambarį ir tu
rėti patogesnę kelionę.

Visais kelionės reikalais 
kreipkitės* į Naujienas.

lESKAU darbo, esu patyręs 
bučeris, atvažiavęs iš kito mies
to; dirbu dabar tik nemyliu 
kad reikia rinkti orderius. Ąt- 
sišaukit Tel. Komodore 0768, 
725 W. 120 St., Chicago, III.

PARDAVIMUI kendžių, delicates- 
sen krautuvė. Parduosiu pigiai.

2979 Archer Avenue

PARDAVIMUI barbernė, 3 kėdžių. 
Renda pigi.

9849 So. Wood St., Beverly Hills

čia yra tikri faktai. Dabar 
yra sunkus laikai, taip kad 
žmogus savo sunkiai sutaupy
tus pinigus gali lengvai pra
rasti, kaip jau musų daug drau
gų prarado.

Mano patarimas yra pirkt 
namą, kur bus saugus invest- 
mentas-. čia yra keletas barme
nų. 2909 So. Union avė. muro 
namas, 6 pagyvenimų, rendos į 
mėnesj $101, kaina $14,000, į 
mainus priimsiu aukštos rųšies 
automobilių,

2 FLATŲ po G kambarius, 
3 mašinų muro garažas, vir
šaus šimto dolerių rendos į mė
nesį, karštu vandeniu apšildo
ma, 4151 S. Artesian avė. Kai
na $14,000. Bus tuojau pabu- 
davotas namas, tarp Homan ir 
Spaulding Avė., ant Archer Av., 
3 storai ir 8 flatai po 4 kamba
rius, nupirksit už $65,000.

LOTAS 63 ir Richmond, 58 
X125. Kaina $40,000. Jeigu 
nori, aš pabildinsiu namą.

23 FLATŲ ir 3 štorus 
$140,000. Morgičiai bus
tvarkyti ant visų namų su kiek 
kas galit įmokėti, suteiksiu 
lengvus išmokėjimus. Tarpe 
Campbell ir Maplewood avė. ir 
Marquette Rd., 90XL50, bus 
greitai pradėtas budavoti, 16 
flatų po 4—3 kambarius namas, 
parduosiu už $80,000. Kas nori
te pasitarti reikale namų par
davimo, pirkimo, aš visados 
duosiu gerą rodą kurie kreip
sis pas 
visados
Visados kreipkitės

Atdaros durys prie pelne 
Skaityk

6 flatų medinis namas.
Pigiai už $9500.00.
Rendos neša j mėn. $170
Cash reikia tik $3500.

Atsiliepkit
Savininkas

807 W. 18th St.
Phone: Canal 4960

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

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

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

HOME 
CONSTRUCTOR

BABGENAI

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

1100 W. 59 St., kampas Aberdeen. 
2 augštų medinis namas, 3 krau
tuvės, 1—8 kambarių fialas, 2 ka
rų garažas, yra elektra, vanu.

3425 W. 38 PI. 2 augštų mūrinis 
ir medinis namas, 2—4 kambarių 
flatai, yra lavatories, elektra, 2 ka
rų garažas. II. Epštein. 155 N. 
Clark si., Room 820. Tel. Central 
6260. 1

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus prlbudavojimus prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterystės darbą. Taipgi įvedu 
apšildymą į namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
•‘Naujienų” adresu:
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted
Te). Roosevelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken
džių, Bekemių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos. ,

SOSTIIEIMS, 1912 So. State St.

kas

uz 
su-

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA šeimynų darbui prie 
cukrinių burokų, \VisconsiiK’. 
Dykai transportacija. Atsišau
ki t pas Steve Sijak, 1739 Cly- 
botirn avė. arba 702 W. 120 
Street.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė pigiai, pusę arba vi
są, priežastis pardavimo ne
sutikimas partnerių, randasi 
geroj vietoj, i Brighton Parke, 
geras biznis reikalingam žmo
gui. “N-/1U*’ Sk., 3210 S.Halsted 
S t. Box 212.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris ar mergina 
prie namų darbo. 3800 So. Emerald 
Avė., Phone Boulevard 7685.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Parduosim arba mai- 
nysim ant mažo namo arba lo
to, galit pusę pirkti. Biznio nuo 
$90 iki $100 j dienų, 1967 Canal- 
port avė. Roosevelt 4395.

mane, ir jūsų pinigai 
bus gerai investuoti.

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

REIKIA vyrų mokintis inurinin- 
kystės ir pleisteriaviino. Gausit 
darbą kol mokinsitės ir po išmo
kimo. Duodam įrankius. Išmokit 
but “A Master Builder”, vienoje 
didžiausių mokyklų Chieagoj.

\Vestern Bricklaying Sehool 
Operuojama kontraktorių

231 W. Grand avė., 
Prie L stoties

REIKIA lietuvių vyrų, gerai at
rodančių atlankyti lietuvių šeimy
nas. Real estate patyrimas pagei
daujamas, bet ne būtinai reikalin
gas. Suteiksime jums pilną kopera- 
ciją, garsinsime jus laikraštyje Nau
jienose kasdien. Tikrai gera proga 
kiekvienai)). Galima matyt nuo 
iki 12 vai. ryte.

Matykit Mr. Collins, 
Room 503

32 W. VVashington St.

10

LIETUVIŲ darbininkų, j 
dirbtuves, mechanikų, klerkų. 
Del specialio darbo tris vaka
rus j savaitę. Valandos nuo 7:30 
iki 9:30, arba nuo 8 iki 10. Ge
ra 
dų

mokestis. Atsiųskit savo var- 
ir adresų.

1739 S. Halsted st.
Box 880

$10,000 I METUS SALES-
MENUI

Man reikia vyro padėti ves 
pardavinėjimo organizacijąti

gausit
GAUSIT ALGĄ IR KOMISŲ
Turi gerai išrodyti ir mkoėti 

gerai pasikalbėti su savo tau
tos žmonėmis ir įtikinti juos, 
kad jie žiūrėtų į jį kaipo į va
dovą. Atsišaukit nuo 10:30 ry
to iki 5:30 po pietų. Klauskite 

F. LE MONN
Suite 1514, 131 N. La Šalie st.

EXTRA! EXTRA!
Pardavimui bučernė. ir grosernė; 

mainysiu j cottage ar loto, šaukit 
Tel. Boulevard 0668

EXTRA. Pardavimui Meat Mar
kei ir grosernė su namu ar be 
namo. Parduodu dėl nesveika
tos. Kas pirmas, laimės.

1739 S. Halsted st.
Box 893

GROSERNĖ, saldainių, mokyklos 
reikmenų krautuvė, gyvenimui kam
bariai, geri fikčeriai, parduosiu 
greit, priimsiu Fordų už įmokėji- 
mą. 4755 Princeton avė.

CONFECTIONARY, cigarų, labai 
reta proga, svarbi priežastis verčia 
greitai parduoti, sena ištaiga, ge
rai apsimokanti krautuvė, yra so
da fountain, ice cream parloras ir 
1.1. Randasi skersai gatvės nuo įėji
mo į skerdyklas, geriausia pasiūly
mas, kokis kada nors buvo, pigi 
renda su dideliu flatu, geras 
greitam pirkėjui parduosiu 
už $2500, vien tik įrengimas 
$6,(MM).

4Ž21 S, Halsted St.

lysas, 
viski) 

vertas

PARDAVIMUI bučernė, su ledo 
mašina ir tuokti, yra gyvenimui 
kambariai, garažas, biznio apie 
$1200 i savaitę arba mainysiu j 
namą. 1750 W.,63 St.

PARDAVIMUI grosemė ir ken
džių krautuvė arba mainysiu ant 
automobilio. 1435 S. Sangamon st.

PARDUOSIU vieną biznį arba 
priimsiu partnerį į pusininkus, tu
riu <hi bizniu. Abu geri,, galinta su 
mažai pinigų 
nė ir medžių 
gi. 
šaukit:

Telefonas

uždirbti daug. Bučer- 
biznis — abu pelnin-

Vincennes 1143.

PARDAVIMUI poolruimis, geroj 
vietoj ir biznis gerai eina, turi but 
oarduotus šią savaitę. 2119 South 
Halsted st.

PARDAVIMŲ! grosernė, laikomą 
visokiu smulkmenų, kampinis na
mas, didelis atrytas ir gera biznio 
vieta. Pirkėjai gaus didelį bargeną.

Kreipkitės:
4133 VValIace st.

Tel. Boulevard 7887

■Gi

J. WELICHK0
6634 S. Maplewood avė.

Ttl. Republic 3769

18to Streeto širdyj 
yra 

NAMAS

Mūrinis (13 metų senumo) 
2 po 6 kambarius, vanos, 

ir visi f kiti parankumai;
Parsiduoda 

$2,000.00 dolerių pigiaus, 
negu tikrai vertas.

Patirkit čia .
807 W. 18th St.

Canal 4960 
Kaina tik $7,000.00

PARDAVIMUI namas ir grosemė, 
yra'gyvenimui kambarys iš užpaka
lio. 8839 W. 59th St.

PARDAVIMUI 2 aukštų mū
rinis namas, 5 ir 5 kambarių, 
vienų metų senumo, stiklo por
ėtai, išcementuotas Iteismentas.

1739 So. Halsted st.
Box 892

ČIA
$•$ « — Pelnas — $ $ $

Ateitis

$ $ $ — Biznis — $ $ $
2 Bizniavi kampiniai lotai 
Marųuette Pk. Distrikte — 
parsiduoda pigiai. — Reikia 
savininkui pinigų.

Atsiliepiančiam bus dide- 
nauda.
Savininkas:

Phone: Canal 4960

lė

55 IR BISHOP STS.
<> kambarių medine cottage, 

furnas šildomas, 2 karų gara
žas, kaina $5000. Waklron and 
Herlihy, 1457 W. 63 St. Repub
lic 4654.

PARDAVIMUI prie 46 ir Cali- 
fornia, N. \V. kampas, 2 lotai. Ap
leidžiu miestą. A. Sikorski, 5704 S. 
Ada st.

MEDINIS 2 aukštų namas, su 
garu apšildomas, $1,440 rendos ne
ša i metus. Sykiu parsiduoda 8(1 
akrų forma, Michigano valtijoj, vis
ką narduosiu už vidutiniškų kainų. 
Mainyčiau j namų ar ką kitkų.

5543 So. VVhipple St.
C. .1. Kozlos

Financial
Finansai-Paskolos

BE NUOŠIMČIŲ
Duodame paskolas nuo $100 iki $800 
ant notų. Pinigus išmokame į 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.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6%. Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontrastus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

Ben. Kazanau^kas, Rašt,

2247 W. 23rd Place,
CHICAGO, ILL.

Canal 3968

ant

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių. 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

Aš galiu paskolinti jums nuo $1000 
iki $5000 ant jūsų morgičių, be nuo
šimčių ir komiso. Naujienos, Box 891.

Miscellaneous
įvairus

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In 

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

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

Tel. Cicero 130.

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

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

Phone Lawndale 0114

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Te). Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

G. BURBAS 
Cloak Shop

(rera proga moterims ir mer
ginoms. Mes mokinam siuvimo 
ir kirpimo dykai. Pramokusioms 
mokame algą. Kam reikalinga, 
meldžiame atsišaukti.

3214 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 2469

Educational
Mokyklos

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

International Barber College 
651-4J72 W. Madison St. 

arba 109 S. VVells st.

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

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

ŠOKIŲ MOKYKLA
Mokina visokius šokius. Valandos 

nuo 2 po pietų iki 8 va), vakarais. 
Nedėliomis nuo 2 iki 5 po pietų.

2128 SOUTH HALSTED ST.
(Pirmos lubos)

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

Instrukcijos $15.00 ir

1507

AUTO ENGINEERING 
SCHOOL

Garsinkitės Naujienose


