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Italija nenor Genevos 
įsimaišymą į Balkanų

itW Nebenori kaizerio
Vokiečių partijos reikalauja, 

kad Vilhelmas butų amžinai 
ištremtas ’

Papa nori, kad Cechai 
liautys gerbę Husą

gmcą
Meksikos banditai nori 
suprovuokuot J. Valstijas'
Prancūzai (taria kinų vadus 

norint pasidalint Kiniją

KOMA, Italija, kovo 22.
-----------  Papa Pijus XI pasiuntė čecho- 

BERL1NAS, kovo 22.—Relch-1 slovakijos vyskupams laišką, 
stago (parlamento) posėdy va- kuris netrukus bus viešai pa- 
kar, diskusuojant klausimą dėl skelbtas. Tasai laiškas turi 
pailginimo įstatymo, kuriuo bu- reikalo su situacija, kilusia 
vęs Vokietijos kaizeris Vilhel- dėl Cechoslovakijos valdžios da
mas Hohenzollernas ištremtas 
iš Vokietijos ir jo trėmimo ter
minas baigiasi liepos 1 dieną, 
socialdemokratai, demokratai ir 
centras (katalikų partija) pa
reiškė, kad jie yra priešingi 
teisti ex-kaizeriui kada nors 
grįžti į Vokietiją. Tepasiliekąs 
jis svetur, o Vokietijoj vietos 
jam nebesą.

Italija nenori Tautu Są 
jungos įsimaišymo

Savo kivirčus su Jugoslavija 
dėl Albanijos laiko lokaliniu 
dalyku

KOMA. Italija, kovo 22. — 
Pusiau oficialiai paskelbta, kad 
Italija labai nepalankiai žiūrin
ti į pasiūlymą, kad kilęs tarp 
Italijos ir Jugoslavijos kivh- 
čas butų pavestas Tautų Są
jungos tarybai ištirti, kadangi 
tuo, girdi, klausimas butų pa
darytas jau internacionaliniu, 
tuo tarpu kai jis esąs grynai 
lokalinis.

Nori išprovokuot J. V. įsi 
maišymą Meksikoje

Meksikos banditų vadas 
pažįsta, kad tuo tikslu 
mi užpuolimai

prisi-
daro-

traukinį, tuo
netoli pa-

> and Atlantic Photo J /t \
Nicaragua lilieralų kareivini, kurie kaujasi su valdžios šalininkais.

' Johns Hopkins Universi 
lėto studentą riaušės

Kiną karininkai norį pasi- Britai gina savasias kon
cesijas Šanchajuj 

5—"—Nukovė l^eli^liką kiniečių, ban
džiusių prisigriebti j ’ svetim
us Jų sodybą

dalinti Kinija
Jugoslavijos seimas ata 

kuoja Italiją

Krizis Balkanuose 
mažėja

PARYŽIUS, kovo 22. 
tempta padėtis, kilus dėl 
Ii jos-J ugosla vi jos- Albanijos 
čo. 
mais, buk Jugoslavija mobili
zuojanti savo kariuomenę Al
banijos sienoj, dabar atrodo ‘J 
kiek atsileidus. Ginklų žvangė
jimas Balkanuose regis vėl ima 
taip greitai nutilti, 

buvo kilęs. 
Paryžiaus, 
vyriausybių

. banditai 
Rey” t. y.

v ’ •J'- * •• .j I 1\AS

, pagimdyto Italijos kaltini- \

dėl urnai 
Ix>ndono 
žingsnių.

UKOS MIESTAS, kovo 
Smulkesnės žinios apie 

Laredo-Meksikos Miesto trauki
nio užpuolimą netoli nuo Ob- 
regono rtnlo, kad banditų va
das, Kodolfo Gallegos, turėjo 
tarp 400 ir 5OO žmonių, kurių 
apie 200 ‘puolė
tarpu kai kiti buvo 
si slėpę kalnuose.

Puldami traukinį, 
šaukė “Viva Christo 
tegyvuoja karalius Kristus, kas
rodo, kad banditai buvo kelian
čių maištą prieš valdžią kuni- 

lta gų sėbrai.
„n j Banditų vadas Gallegos pasa- 

'*i amerikiečiams, kurių irgi 
keletas tuo traukiniu keliavo, 
kad jie padarę užpuolimą tiks
lu parodyti Jungtinėms Valsti
joms, jogei revoliucija Meksi
koj iš tikrųjų esanti. Jis degi- 

kaip kad n^s *r dinamitavęs tiltus, nore 
Tai įvyko da,nas Paro(tvti, l<ad dinamite 
Bėdino ir'j“1” 

padarytų

PARYŽIUS, kovo 22. — 
Franci jos valdžia mano, kad 
Kinų karo vadai, nacionalistų 
(Kantono) armijų vadas Čian 
Kaišekas ir Mandžurijcs va’do- 
vas Čring Tsolinas, yra padarę 
slaptą sutartį Kiniją tarp savęs dvyliką ar 
pasidalinti, arba dagi suvienyti čių, kurie, b£ 
nuosaikaus nacionalizmo pama
tu.

Francuzai, 
tikrais davfhiais. 
sutarties sąlygose 
pašalinti Visus kitus 
linius 
šalinti 
takas, kurių jie daro naudoda
mies 
ir pašalinti Rusijos komunistų 
įtaką.

remdamies tam 
spėja, kad 

numatyta 
antraei-

kariuomenių vadus, pa- 
svetimųjų kapitalistų į-

nelygiomis sutartimis”,

ŠANCHAJUS, Kinai, sausio 
22. — Britij kareiviai nukovė 
dvyliką ar jaugiau šantungie- 

•gdami nuo kanio- 
niečių kariuomenės, kurios a- 
vangardai vakar įėjo į Šancha
jų, bandė įsiveržti į svetimša
lių koncesijas.

Kelios dešimtys • jų vis tik 
buvo prasiveržę pro sargybas, 
tečiau urnai buvo apsiausti, nu
ginkluoti ir grąžinti atgal į 
kiniečių teritoriją.

Kiniečių bankų tarnautojų 
streikas

Sėdėjęs ložoj Italijos diploma
tas buvo įžeistas; vyriausybė 
atsiprašė

ANNAPOIJS, Md., kovo 22. 
. — Kai vakar čia keli šimtai 

Johns Hopkinso. Universiteto 
pirmamečių studentų buvo su
ruošę metinį bankietą Naciona- 

jlinės Gvardijos ginklinėj, apie 
tiek pat antramečių to univer
siteto studentų bando jų tan
ki etą išardyti. Urmu jie puolė 
ginklinę, įsiveržė vidun • 
prasidėjo imtynęs, kurios 
kiai persimetė į gatvę.

Riaušininkus suvaldė ir išgai
niojo pašaukta gaisrininkų ko
manda, kuri j besigrumiančiu , 
paleido šalto vandens srautus.

- n 
vei-

Kontrabandos sutartis su Sz. 
Meksika bus pabaigta

Toliau klerikališkų banditų 
dus pasakė pasažieriams 

amerikiečiams, kad jis su save 
bandomis ir toliau darysią;

Kariuomenė kovai su han 
(litais Meksikoje

HANKOVAS, Kinai, kovo 22.
— Svetimšalių bankų tarnauto
jai kiniečiai šiandie sustrelka- pirštu į Italijos mini.sterį Bel- 
vo. Apie bankus tuojau buvo 
pastatyti pikietai streiklaužių* 
neleisti.

BELGRADAS, Jugcslavia, 
kovo 22. — Vakarykštis Jugo
slavijos krašto seimo posėdis 
buvo begalo trukšmingas. Tuo 
tarpu kai valdžia oficialiai pa
skelbė, kad ji norinti, idant 
tarptautinė ekspertų komisija j Apie trisdešimt studentų bu- 
ištirtų Italijos kaltinimus, buk vo sužeista, kai kurie payojin- 
Jugoslavija koncentruojanti ka- gaj Ginklinei, kurios langai 
riuomenę Albanijos sienoj, sei-(t,uvo išdaužyti ir daug daiktų 
mo atstovai aštriai t atakavo 'sulaužyta 
Italiją, kaltindami ją dėl klas
tos.

Atstovas Trumbič, buvęs už
sienio reikalų ministeris taikos 
konferencijos laiku, kaltino 
Italiją, kad ji siekiantis pasi
grobti Dalmatiją. Rodydamas

sukulta, padaryta 
apie 3,000 dolerių žalos. 

Devyni riaušių dalyviai 
areštuoti.

buvo

Sprogus lokomotiva už
mušė tris traukinio 

tarnautojus

klasės vagonus.
Tokių puolimų ir plėšimų 

tikslas yra aiškus, būtent; iš- 
ValstijųWASH1NGTONAS, kovo 22., provokuoti Jungtinių 

Jungtinės Valstijos pranešė įsimaišymą Meksikoj. 
Meksikai, kad kontrabandos I 

sutartis tarp abiejų valstybių,: Rusu |ajv() matrOsai — 
pirmiems jos metams pasibai-i . x
gus kovo 28 diena, bus paliauta. I Vie,1GS moterys ! ------ --

nesiliauja siautę cent- 
Meksikos valstijose, 

jais valdžia įsakė mo- 
kariuomenę.
kareivių regimentai 

išnaikinti bandito Ro-

Padidina algas mokyk
lų viršininkams

22. — Kadangi maištininkai ir 
banditai 
ralinėse 
kovai su 
bilizuoti

Keturi 
pasiųsta
dolfo Galingos plėšikų būrį, 
kurs praeitą šeštadienį 'puolė ir 
apiplėšė ėjusį iš Laredo į Mek
sikos Miestą pasažierinį trau
kinį.

;o fugos minneso. | kovo 22, ~ Andai 
ju DAKOTOJ ' Livorno uostą atpiauke Ruse 

; prekybos laivas Kari Marx, ku 
I rio visa įgula susideda vien U 
moterų. Visos jos su trumpa’ 
kirptais plaukais ir dėvi vyriš
kus rubus. Laivo kapitonas, 

įkurs yra vyras, sako, kad jie 
niekados neturėjęs tokios dari).

• ščios įgulos, kaip kad ši vienų

ST. PAUL, Minn., kovo 22. i
Minnesotoj ir South Dako-1 

toj siautė didelės sniego pūgos. 
Vietomis sniego priversta aš
tuonis devynis colius gilumo, i

KONTESTAS
"NAUJIENŲ”

Naujienų” Kontestas

i 106 METŲ NAŠLĖ NORI 
JAUNO VYRO

DAR

eina! NEW KOCHELLE, N. Y..
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- kovo 21. — Viena New Yorko 

po visą pirklio našlė, Ida Goldbergienė, 
kur lietuviai vakar čia šventė savo 106 me- 

dirba tų gimimo dienos sukaktuves.

cagoje, apielinkese ir 
plačią Ameriką, 
skaitlingiau įsigyvenę, 
kaipo kontestantai, kelime “Nau- Pokil-V ji pareiškė, kad visai ne- 
jienų” cirkuliacijos, pardavinė-1 sijaučianti sena ir norėtų dar 
jime “Naujienų” skelbimų ir ištekėti, jei tik pasipirštų koks 
knygų kortų.

“Naujienos
vo skaitytojus, visus draugus ir 
pritarėjus, teikti visokeriopų pa
ramą veikiantiems “Naujienų” 
kontestantams, kad jiems sek- 22. — Pipestem upėj paskendo 
tusi už jų įdėtą triūsą labui du vaikai, Leibeck ir Robino- 
“Naujienų” laimėti kuodidžiau- viteh, abudu 10 metų amžiaus, 
sias dovanas. J Jie bandė pačiužinėti, bet ledas
iv^^mmm^V**"***^***^^**^ buvo nestiprus ir įlūžo.

tinkamas jaunas kavalierius.
ragina visus sa- DU VAIKAI, BANDŲ ČIUŽI

NĖTI, PRIGĖRĖ

JAMESTOWN, N. D., kovo

A. I). F. kampanija
prieš komunistus

SPRINGFIELD, 111., kovo 22. 
— Valstijas atstovų butas šian
die 90 balsų prieš 37 priėmė 
bilių padidinti mokyklų super
intendentų algas. Einant bilium, 
kalintose, kur gyventojų skai 
čius siekia nedaugiau kaip 85,- 
000, mokyklų superintendentai 
gaus $600 daugiau algos per 
metus. Bilius pasiųstas sena
tui.

20 metų kalėjimo už pa 
šlavimą $463,000

NEU YORKAS, kovo 22. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
centro valdyba išleido atsišau j 
k imą į visus organizuotus dar- MEMPHIS, Tenn., kovo 22. 
bininkus, ragindama padėti pi- — Shelby kriminalinis teismas 
nigais kovai su unijų ardyto- šiandie pasmerkė dviem dešim- 
jais komunistais. tim metų kalėjimo Courtney

Amerikos Darbo 'Federacija Glissoną, buvusį Bank of Com- 
pareiškia, kad kova busianti 
dama tol, kol iš darbininkų 
ganizacijų busią išvyti visi 
munistai.

ve- 
or- 
ko-

Del gaisro 3,000 žmonių 
liko be pastogės

merce and Trust Co. tarnauto
ją. Jis buvo kaltinamas dėl 
pavogimo $463,000 banko pini
gų, ir pats prisipažino kaltas.

LONDONAS, kovo 22. -u 
Pranęšimas iš Ranguno, Bur 
moj, sako, kad kilęs gaisras 
ten sunaikinęs visą čiabuvių 
gyvenamą miesto dalį. Sudegę 
šeši šimtai namų ir dėl to trys 
tūkstančiai žmonių likę be pa
stogės. žmonių aukų nebuvę, rokas, daugiausiai žiemių vaka

rų vėjas.
• Vakar temperatūros buvo

Chicagai ir apielinkei *WvaW- 
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus ar sniego; šalčiau; stip-

KOLEGIJA SUDEGĖ

grade, Bodrerą, sėdėjusį diplo
matų ložoj, atstovas sušukd:

“Musų ministeris buvo pri- ■ 
verstas apleisti Romą, tuo tar
pu Italijos ministeris vis daiĄ1 
tebėra čia. Keikia 
jį ir visą, jo šnipų

Tai buvo viešas 
Italijos diplomato, 
vo nutrauktas, ir 
kalų ministeris Perič oficialiai 
Bodreros atsiprašė, prižadėda 
mas atstovą nubausti ..už parla
mentinės etikietos ir tarptauti
nio

guit laukan 
gaują!”

užgavimas 
Posėdis bu- 

užsienio rei-

mandagumo sulaužymą.

kovo

20 žmonių sužeista gat- 
vėkariui užsidegus

DETHOIT, Mich., kovo 22. 
— Užsidegus gatvekariui ir pa- 
sažieniuose kilus panikai va
kar vakarą čia buvę sužeista 
daugiau kaip dvidešimt asme
nų. Keletas sužeisti pavojingai.

5 asmenys žuvo na
mams sugriuvus

BUENOS AIRES, Argentina, 
kovo 22. Dviejų aukštų na
mams sugriuvus buvo čia penki 
asmenys užmušti. Keletas kitų 
buvo sunkiau ar lengviau su
žeisti.

NAŠLYS ŠOVĖ MYLIMĄJĄ 
IR PATS SAVE

ST. LOUIS, Mo., kovo 22.— 
Del to, kad ji atsisakė už jo 
tekėti, Frank Lacigno, 49 me
tų, septynių vaikų tėvas, šovė 
Ethel Clarkienę, 23 metų, ir 
paskui šovėsi pats save. Abu-

-----------  .vidutiniškai tarp 33° ir F. du nugabenti ligoninėh. Clark-
ST. CATHAiRINE, Ont., kovo' šiandie saulė teka 5:50, lei-(ienė, beauty-shop savininkė, 

22. — Praeitą naktį sudegė čia džiasi 6:04 valandą. Mėnuo te- yra išsiskyrus su savo vyru, o 
Ridley kolegija. jka 11:17 valandą vakaro. (Larigno yra našlys.

VILLA G KOVE, 
22. — Gentral and 
nois traukinio 
sprogus buvo užmušti trys 
traukinio tarnautojai, mašinis
tas, jo padėjėjas ir kondukto
rius. Nelaimė i_____ __
Brubakeru, netoli nuo Salem.

m
East Illi- 

lokomotivai 
užmušti

lyvavimo 1925 metais didžio 
Cechų reformatoriaus, Jono 
nuso, celebracijose Prahoj.

Kadangi Husas buvo katalikų 
bažnyčios pasmerktas, kaip he- 
retikas, ir ant laužo sudegint...s 
[tai įvyko liepos 6, 1415 m.J, 
tai Komos papa jautėsi labai 
tomis celebracijomis užgautas, 
ir dėl to savo nuncijų atšaukė 
iš Prahos. Laiške dabar jis 
giria Cechų vyskupus už jų 
protestus prieš valdžios oficia
lioj “heretiko” garbinimą, ir 
reikalauja, kad daugiau tokių 
katalikų bažnyčios “užgavimų” 
nebeatsikartotų.

Potvyniai Ohio; keturi 
žmonės žuvo

CLEVELAND, Obio, kovo 22. 
— Del smarkių lietų upės Ohio 
valstijoj smarkiai patvino, kai 
kur išeidamos iš krantų. Prane
ša, kad per potvynį ketini žmo
nės prigėrė.

Vidurinės mokyklos 
mokinys nusižudė

NEVY YORKAS, kovo 22. — 
Del to, kad tėvas ji pabarė už 
blogus mokyklos pažymius, tė- 
yo revolveri pasiėmęs nusišovė 
Frank (’onkbng, 13 metų, Kich- 
mond Uiti vidurinės mokyklos 
mokinys.

Didelis gaisras Indiana 
Harbore

HAMMOND, lnd„ kovo 22.— 
Indiana Harbore praeitą naktį 
siautė didelis gaisras, snaikj- 
nęs verslo centre keturis trobe
sius ir padaręs, kaip apskaičiuo
ja, daugiau kaip $100,000 nuo
stolių. Sudegė restoranas, dra
panų krautuvė, batų krautuvė,

atsitiko ties daiktų krautuvė deli-
‘ ketesų krautuvė ir kirpykla.

PASMERKTAS KALĖTI, 
PASIKORĖ

PATS INFLUENZA ARMIJOS 
TRANSPORTO LAIVE

DANVILLė, III., kovo 22. —
Kauntės kalėjime rado pasiko-----Karo departamentas
rūsį Nate Harrisą, negrą. Jis pranešimą, kad armijos trans- 
buvo pasmerktas mirties baus- porlo laive Chateau Thierry, 
mei už jo papildytas dvi žmog-^kurs plaukia į San Francisco, 
žudybes ir turėjo būt pakarta: smarkiai ėmus siausti influen- 
kaip ateinančio balandžio 22 za. Susirgo penkiasdešimt as- 
dieną. menų, kurių keturi jau mirė.

WASHINGTONAS, kovo 22. 
gavo

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

s, 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
tumus įeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad
* NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 

ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iŠ kitų 
miestų

8. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 

> jei adresantas nebūtų surastas.
Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 

< kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

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

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

• '



NAUJIENOS, ChlcagO, III

ATSIMINKIT
UGDYKI,F. No. 76

Grožės Patarimai

KONCERTAStau

Red

Sveikat Kovo 27,1927
Wicker Park Svet

2040-46 W. North Avė

Geriausio Kūdikiams

Kartu su koncertu
bus

ŠOKIAI
Didžiojoj svetainėje eis puikus ir visiškai naujas

35c. vaistinėse.

niekur negirdėtas ir .nematytas programas, o mažojoj

svetainėje tuo pačiu kartu eis šokiai prie puikios
GEGUŽINE EKSKURSIJA LIETUVON muzikos

Programas ir šokiai prasidės nuo 4:00 P. M

Durys atsidarys nuo 3:00 P. MPlūs U. S. Revęnuo taksai

Programe dalyvauja: Kompozitorius Vanagaitis su

vietinių žvaigždžių,

muzikantų

Dar niekad nėra buvę tokių parengimų kaip šis

Kviečiame visus Naujienų prietelius ir prietelkas
Syrup

dalyvauti

NAUJIENOS

Iš NEW YOR- 
KO IKI KAU
NO IR ATGAL

sieksnius 
padarėm.

aštuntą 
nelaimei, 

Ot Raila,

Cross Plaster’is teikia 
greitą smagumą

viduriuose ir skilvyje H© 
nieko geresnio ir pagel<

kanalizacijos vamzdis 
tai nuo šalčio truko, 

nes paai.škč-

Iš New Yorko tiesiog j Klaipėdą — be persėdimo I 
Laivu “Lituania” Baltiko Amerikos Linija. Laivas išplauks 
Gegužės-May 3-čią, 1927. Iš Chicagos visi pasažeriai išva
žiuos ant ERIE geležinkelio, Neclėlioj, Gegužio 1 dieną, 
11 valandą iš ryto.

Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 
kankinamas rpardosi savo maitomis 
kojomis—pamėginkite

pradėjom 
skaičiuoti, 
tiesy septyni 
ekonomijon

geležinkelių Jungtinėse Val- 
i beveik 2,000,000 žmonių 
>0 ant kiekvieno 100 my- 

Geležinkeliai 
ylių. Didžiausi

peanacų aliejaus, etc.
• karboliftki muilai nau- 

sieros 
Glicerinas 

muilui švel- 
ir raminančio jausmo. Perfu- 
arba spalvos dadėta tik paten-

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio 
gali būti 
bingesnio.

nius ačiū 
nerasi.

O kad 
ten koks 
tai nedidelė bėda 
jo, kad jis dar caro laikais ga
mintas ir pravestas. Tokius 
vamzdžius bendrai reikia su 
šaknimis išrauti ir lankau mes-

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo

damos pavysdines bonkutės 
BA MEINO. Mes norime, 
kad jus Ebandytumet jjl
F. AD. RICHTER ft CO.

Berry & So. Sth Sts. 
Brooklyn, N. Y.

SEIMININKĖMS kelrodis 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininke ir motina, šitose skiltyse kas Savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnąi Lietuvei šeimininkei

Nuo šia “kvaktoriaus” tik dar
bingumas pas musų tarnauto 
jus “aktualiai” pakils, i

'Taip ir padarėm. Nustojom 
kūrenę pradėjom ekonomijos 
vaisius

Jeigu jums reikia 
žvakes deginimui 
gyvenimą 
lekerio 
deinoms apžiut. 
bėgt per kraštus žvakės 
žvakės degimų.

Nuvalymui maliovotų 
naudok skarulį padažytą 
je. Paveikslas nuo to 
(aliejuotai

paveikslų 
linų alieju- 
nesigadins 

dažais teptas).

muilų imt tok 
pasitikėtinų išdir 
baimės su jo ge

Savaitiniai išplaukimai 
Del p*»rmito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line 
United American Lines, Ine.

General Agentą
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

nio sugalvoti.
Iš keblios padėties mus sar

giene Mare išgelbėjo. Ji'* tuoj 
motery klausimą patiekė mums 
svarstyti ir taip ko kita pra-

Neatsargu duoti slogai pereiti be 
jokios atydos. Influenza arba plau
čių uždegimu gali baigtis. Jeigu tu
ri slogų arba jauti jų ateinant, vei- 
kit skubiai. Gaukit tų seną ištikimą 
greitai veikianti Johnson’s Red Cross 
Kidney Plaster ir uždėk ant krutinės. 
Šis stebuklingas pagelbąmešąs plaste- 
ris yra dvigubo dydžio paprasto pla- 
sterio, ir neskylėtas. Patogus vartoti. 
Duoda veik urną pagelbą — šildo, pa
lengvina, saugoja-gelbsti palengvinti 
sukepiiną ir sujudinti cirkuliaciją. 
Prašyk vaistininko didelio Johnson’s 
Red Cross Plaster su raudona f tane
le užpakalyje.

—Teisybė! iš džiaugsmo vi
si sušukom—lai ta tupykla ir 
šalta pastovės. Gal sieksnius 
septynis malku sulaupysim. O 
kad joje vešu bus, tai tas tik 
ant gero išeis; dėl šalčio pub
lika ten igokai nedrįs užtrukti...

Del skilvio ir vidurių nvsma- 
tuiiių iš priežasties dantų 
auginio, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
La Kati ve.

Naminiai Pasigelbėjimai 
naudot tankiai 

galit pailgint jų 
užtepant ant jų eilę balto 

(varnišio) ir padėt kelioms 
Tas neduos lajui 

ir prailgins

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musu trijų Sriubų laivų* 
NEW YORK - J1AMBURG 

DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir populiariški vieno kabiu 

laivai,
Cleveland, Westphalia, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos

B: I ką čia daug ir kalbėti, 
iki rudeniui visai lengvai ir be 
kanalizacijos apsieisime. O žie
mai atėjus vieton trukusio ko
kį nors pigu pravesime. Ne 
svečiams juk priimti kambarys, 
ne salonas koks.

Iš Zoščenko laisvai verte K. B.

Sulaikymui 
išbėginio 
{statyk į vk 
nį kaminuki 
buliuos per 
jaus lėkštės

su Helmarais

-Jau jeigu, sako ji, tokia 
tarptautinė padėtis ir apskritai 
riestai, tai galima, pavyzdžiui, 
išeinamąją vietą nukūrenti. 
Kam ten be prasmes pagalius 
metyti. Ne salonas gi koks.

Ar jus žinote, kad
Prie 

stijose 
arba apie 
lių gelžkelio. Geležinkeliai užima 
apie 253,520 mylių. Didžiausi garve
žiai bėgibja Virginta' valstijoj, sveria 
apie 540,000 svarų()$unkasis elektri
nis locomotiv’as priguli Boston X 
Main geležinkeliui ir sveria apie 192,- 
000 svarų. Brangiausia garvežys kai
nuoja apie $37,000, paprasti garve
žiai kainuoja nuo $15,000 iki $20,000. 
Ar jus žinote, kad Helmar cigaretei 
visuomet dauginasi ir palaiko prie 
savęs nuolatinius rūkytojus. Jus tu
rėtumėt susipažinti, 
šiandie.

Plotų Avižų Riešutiniai 
Pyragaičiai

JD< puoduko plotų avižų
I puodukas riebalų
1 L puoduko cukraus
3 kiaušiniai
1 puodukas miltų
*2 šaukštuko sodos
*2 šaukštuko druskos
I šaukštukas cinamonų
’i šaukštuko gvazdikų
1 puodukas kapotų riešutų
*2 puoduko kapotų razinkų 
1*2 šaukštuko karšto vandens 
*4 šaukštuko nutmego
Sutirpink sviestą, dadėk cukrų, ir 

plak. Dadėk gerai suplaktus kiauši
nius, Kellog’s Rolled Oats (avižas), 
vandenį ir miltus sumaišytus su li
kusiais sausais dalykais. Dadėk ka
potas razinkas ir riešutus. Kabyk 
šaukštu ir dek ant taukuoto kepamo 
pado, paskui kepk vidutiniame karš
tyje per 10 minutų. Gausi 30 py
ragaičių. *

Virtuvės Patarimai
Kad zupė turėti) savo skonį, nie

kad nevirk jos smarkiai, bet tai po 
bi.kj jsiverda ir virina iki gatava.

Nedėk induose prezervų ant viršu
tinių lentynų. Geriausia pa(Jėt visai 
prie žemės, nes karštas oras butnan- 
tis viršuje prezervus raugina, gi šal
tas oras palaiko tokius kaip buvo pa-

Kainos Laivakorčių j Klaipėdą
3-čia kliasa į Lietuvą........................................$107
Į Lietuvą ir atgal į Ameriką................ $181
Turistinė 3-čia kliasa i Lietuva fc *

(tarpe antros ir trečios kliasck) ...............$117
I Lietuvą ir atgal i Ameriką, tiktai ........ $196
Pirmoji kliasa arba kajuta ......... $142.50
Į Lietuvą ir atgal į Ameriką, tiktai . $270.00

Nuo šios dienos iki Gegužės 1-mai dienai, tai 
yra iki iškeliavimo į Lietuvą beliko tiktai penkios 
savaitės laiko, tad norintieji važiuoti su šia eks
kursija, pasiskubinkit atvažiuoti pas mus, nes 
reikia išimti pasportus, permitus bei leidimus su
grįsti iš Lietuvos (tas dokumentas ima vieną mė
nesį laiko iki jį gauni), Lietuvos vizą ir kiti do
kumentai ir kelionės reikalai sutvarkyti. Tais vi
sais reikalais kreipkitės pas Ekskursijos rengė
jus būtinai.

PURLIO REAL ESTATE KORPORACIJA 
1616 W. 47th Street

ARBA | DAKTARO ŠIMAIČIO OFISĄ 
1652 So. Ashland Avė.

Ypatiška
Valgiai, kurie pagelbsti danti 

davot yra žali vaisiai 
ypatingai staliniai kaip 
pustai ir celeria.. Jie 
valytojai, ir geistina, 
įvesti dout po valgio, 
geriau jaustųsi musų 
dabar, jeigu gale valgio 
vietoj saldžių pudingų ir pyragai- ’ 
čių. Vaikams reikia duoti čielų gru
dų valgius. Gatavi valgymui pusryti-' 
niai maistai yra naudingi, kadangi 
juos reikia kramtyt, o kramtymas1 
stimuliuoja dantis. Nekurtas moti-į 
nos duoda savo vaikams tuos grūdus 
sausus tarp valgių, o pusryčiams duo-1 
da su pienu. Kita.4 maistas būdavo-į 
jantis ir saugojantis dantis yra pie
nas, cold liver aliejus ir saulės švie- 1 
sa. Pienas turtingas kalkių, o cold 
liver aliejus ir saules šviesa pagelbs
ti knui sunaudot ta kalki. i

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare, 

i Nedeldien>ais nuo 10 v. 
j ryto iki 2 po piet.

malką
Buvom 
taupyti, bet čia, musų 
pavasaris prasidėjo, 
ar ne tiesa? !.. .

Jei ne velniūkštis tas pavasa
ris... Bet ir už septynis sieks*

Ant kelio pamestus

ir daržovės, 
obuoliai, ko- 
yra naudingi 
kad jie butų prade 
Kaip daug 
burnos negu

duotų anų‘tam velniui neužmokėti, ar dar 
gal kaip?

Viršininkas ir sako:
—įBugalteriui, broleliai, neuž

mokėsi, tai tas, žilas senis, tuoj 
G.P.l'. (politinei! policijon) nu
dūlins. šitaip nepriseis taupy
ti. Reikia dar kas nors geres-

SULAIKYKIT SLOGĄ 
KOL NEPERVeLU

vaisių skystimo nuo 
per pajaus lėkštės kraštus, 

lurj pajaus mažą popieri- 
ą. Skystimas tada bur- 
viršų, o nebėgs per pa- 
kraštus.

Kiekvienas šmotas muilo, kurį per- 
kat padarytas tam tikram tikslui: 
kaip tai valymui, gydymui, antisep- 
tiškam tikslui, arba medikaliam tiks
lui ir tt. Kiekvienas muilas turi 
aliejų arba riebalų savo pamate. Kas- 
tilio muilas padarytas iš alyvų alie
jaus. Kokoa muilas padarytas iŠ 
aliejaus išspausto iš džiovintų kokoa- 
nutų vidurių. Kiti muilai padaryti iš 
linų aliejau 
Taro muilas 
dojasi dizinfekcijos tikslu 
muilai odos ligų gydymui 
naudojamas pridavimui 
nauj 
mas 
kinimui nekuriu žmonių skonio 
kit tikros perkant 
kuris išdirbamas 
bysčių ir neturėsit 
rumu. Na, .štai, ką broleliai, pra

sidėjo... Pasistenkit. Taupykit 
ten ką nors lokio.

O ką ir kaip taupyt—neži
nia; ir pats viršininkas nežino, 

jom mes kalbėtis ką ir 
kaip laupyti. Bugalteriui gal,

mus 
Apie viską su 
r kalbasi, kaip 
Net papirosais, 

žaltys, mėtosi į mus.
Taigi tas viršininkas ateina 

vieną kartą,j įstaigą ir pareiš
kia mums:

[“Š.B’’] Kaip kituose mies
tuose sekasi ekonomija (taupu
mas) įgyvendinti, aš, drau
gai nežinau. O štai Barisovo 
mieste šis žygis labai gerai se
kasi.

Per vieną tik trumputėlę žie
mą, vienoje musų įstaigoje nu
tapyta net septyni sieksniai eg
linių malkų. Ar tai bloga, pa- 
saRysito, ką?!...

Dešimt metų tokios ekonomi
jos tai jau ir turim septynias- 
dešimts sieksnių. O laike .šimto 
metų labai lengva sutaupyti 
kelis prekinius traukinius mal
kų. O tūkstančiui melų praėjus 
apskritai malkomis prekiauti 
jau galima bus...

Ir apie ką tik žmones pir
miau galvojo. Kodėl gi toks 
komerciniai naudingas taupu
mas pirmiau ftebuvo gy.veniman 
Įvedamas. Gaila gi!

(,) pas mus prasidėjo tas 
pumas tik iš rudens.

Įstaigos viršininkas pas 
savo žmogus, 
mumis tariasi 
su giminėmis.

Virimo Receptas
Jas visi atmenat, kuomet groser- 

ninkaa rėmė oat meal (trintas avi
žas) i.< bačkos (kuri tankiai būdavo 
neuždengta) ir svėrė popieriniuose 
maišeliuose. Jus nešėtės maišelį na
mon ir išpylėt į puodynę, kuri kas 
sykis reikėjo saugot nuo sumušimo, 
šiandien trintos — suplotos avižos 
sudėtos beorinėse puškose. Dauguma 
jų yra užvaškuota, kad neįeitų į vidų 
drėgnumas. Avižos yra visiškai iš
valomos ir dalinai išverdamos dirb
tuvėje, ir yra daug budy kaip galima 
avižas naudot namuose. Sekantis 
receptas parodys kaip padaryt ska
nius riešutinius pyragaičius su avižo
mis:
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Indiana Harbor, Ind.
»

įspėjimas bolševikams

SS

SS
&•
SS

SS

Jei jus planuojate siųsti pinigus į Lietuvą, 
Daleiskite mums tai atlikti dėl jūsų.

ir
Kuomet jus esate bankoje,
Klauskite apie musu Taupymų Depart- 

mentą.

Klauskite apie Pirmų Morgičių Auksinius 
Bonus.

Klauskite apie Saugias, Apsaugų Dėžutes. 
Viskas šioje bankoje 

yra prižiūrima ir apsaugijama 
per Illinois Valstiją.

Jonas čaikauskas

Lietuvių Skyriaus Vedėjas

CENTRALZTRANK
1110 West 35th Street 

CHICAGO, ILLINOIS

SS

’ SVEIKATA TAI TIKTAS IR LAIME »
Per ilgą laiką aš sirgau ir tik buvau suvargęs, nuslabęs, kad 

net ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau tai visą daktarams •> 
ir išmokėdavau, ir buvau pristyg<> vilties, 

£ kad bepasveiksiu.
Mane kankino vidurių nedirbimas pilvelio 

$ nuslabnčjimas, skilvio nemalimas ir nervai; 
X skaudėdavo galva, po krutinę, strėnas ir t. 
& t. neturėjau apetito ir neskanius ..tsirugi- 

mus; abelnai buvau visai suvargęs.
$ Matydamas, kad niekur negaunu pagel- 
?•* bos, ėmiau tyrinėti pats. Ir man tiek pasi- 
jjj sekė surasti vaistus, vardu SALUTES B1T- 
X TEKIS VYNAS ir Į 6 mėnesius palikau svei-
* kas ir tvirtas, ir dabar čionai aš pasirodau 
*•*. visuomenei; taipgi yra tūkstančiai žmonių 
K pasveikę nuo SALUTES BITTER1O VYNO 
v ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tai 
naudokite SALUTES BITTERf ir j ims suteiks sveikatą, sud rutina $ 

£ vidurius ir prašalins galvos, pokrutinis ir strėnų skaudėjimą ir abel- a 
*•* nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir $ 
K tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ- 
*.* enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 
a aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina l bonka $1.00, 12 bonkų "
* $9.00. Siunčiant j kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 12 bon- K
K kų $11.00. ... "
$ Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau- X 
K ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes I lanufacturing Co. Taipgi nore- v 
$ darni greit aplaikyti siųskite sykiu i užsakymu ir Moncy Order dėl x 
K padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusi- ^5 
9 me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių. . X

PASARGA: l’risiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuo- £ 
£ kit taip: x
g SALUTES MANUFACTURING CO. ?
v 616 W. 31st St., Chicago, III., Tel. Boulevard 7351 S

Dabar Pirmiau ;

Pastaruoju laiku Chicagos 
bolševikai nutarė čia paskleisti 
savo leidžiamą organą Vilnis. 
Bet. matyt, ne kaip sekas, nes 
Ind. Hnrbore bolševiką nėra ir 
beveik visi vielos lietuviai
■ kaito Naujienas ir Vilnies nie
kas m nori prenumeruoti. Bol- 

vikai negalėdami gauti sau 
prenumeratorių, pradėjo siun
tinėli savo organą už dyką.
Čia jau keliems taip padarė. 

'Butų tai niekis ir nebūtą verta 
i j tai domės kreipti. Bet svar
bu tai, kad kada jie pradeda 
dykai siuntinėti Vilnį, tai nuo
tos dienos pradeda tą žmogi<

įskaityti ir ją sekėju—bolševiku 
Į ir tuojąuš apie tai paskelbia

i

’-.ave /organe, paskelbdami be 
iokio atsiklausimo ir tu žmo
nių pavardes.

šiai ką skelbia bolševiką or
ganas Vilnis kovo 11 d.: “In
diana Harbor, Ind., Kolas su 
•urkevičium verbuoja visokio 
rango ol'icierius. Didysis Barz- 
dis norima skirti tvirtovės ko-

Liet. Mot. Globos K-to
8. IV.26 ........................ 25.00

Iš Amerikos Brooklyno
Liet. Mot. Globos K-to
10.VI.26 ...................... 30.00

Iš Susivienijimo Lietuvių
Amen Seimo 10.IX.26 765.92

Iš p. Stulpino per p. J. 1).
Sirvydą Brooklyn
5.X.26 .......................... 24.00

Iš Chicagos Lietuviu (Vil
niaus Vad. Komiteto) 

G.X1L1926 m............ 150.00

Viso $1,194.92
Išleista:

Gobesniąją našlaičių moks
leivių šelpimui . ... $146.33

švietimo reikalams provin
cijoje ....................... 102.25

Našlaičių ir neturtingų lie
tuvią šelpimui ir gydy
mui per Liet. Sanit. Pa- 
šalbos Draugiją .....  765.92

Politinių kalinių raika- 
lams ......................... 54.42

Švietimo ^veikalams Vilniu
je ................ -............. 87.48

Smulkios išlaidos ........... 38.94

GARGALIOKIT SU ASPIRIN 
SKAUDAMI GERKLĘ

Taipgi Užtikrina Greitą ir Gerą 
Pagelbą nuo Tonsilitis

Prirengkit gerą gargaliavimą 
Ištirpant du “Bayer Tablets of 
Aspirin” į keturis arbatinius 
šaukštukus vandens. Gargalio- 
kite gerklę. Atkartoki! į 2 va
landas jei reikia.

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

Nauja Sveikata ir Stipru
mas Del Silpnų ir Pailsusių 

. žmonių
Tūkstančiai vyrų Ir moterį, yra itavę pui- 

klnuHius pasekmes nuo vartojimo Nuga-Tone, 
viHoje Kalyje sveikatų ir ntiprumo būdavo* 
tojų, šio* puikios Kyduolfa nuntiprina aki1* 
v|, kepenis Ir žarnas. Jos pataiso apviltų, 
pagelbsti viriklnfmui, praAalimi inkstų ne* 
malonumus, pračalina pūslės ligas, sUmu* 
liiioju visą žmogaus sistemą Ir praėalina už
kietėjimą.

Nuga-'l’one pražalina galvos skaudėjimą, 
koktumą ir tulžies 'Ilgas padaro malonų 
kvapą burnoje, nuvalo apsivėlusi liežuvĮ, su
teikia atfiv’ežinantf- miegą, padaugina menkų 
žmonių svarumą, šute ki.t raudoną ir tur
tingą kraujų, sustiprina raumen.’s ir ner
vus. Nusipirkit buteli nuo savo vaistininko, 
vartok lt jas per 20 d enų ir jei pasekmės 
nebus pageidaujamo, grąžinkit likusias gy
duoles jam atgal, jūsų p'nigai bus sugrą
žinti. AiMi'siulVokit imitacijų. Žiūrėkit, kad 
gautumėt tikras Nuga-Tonr.

Mrs. MJCHNiEViCZ-VIOIKIENE 
AKUŠERIU 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-rnos gatvėn 

Tel Yards 1119

inandierium. O Misevičius, 
' Pauiauckas ir kiti biznieriai

amunicijos prižiūrėtojai.” Vi- 
[i.i štabo priedermė busianti ver-
į Puoli bolševiką organo Vilnies 
į armiją.
i

Aš kalbesiu tik už save ir pa
reiškiu bolševikams, kad be rei
kalo apsidžiaugėt. Jąs galite

! siuntinėti man savo Vilnį dy
kai, bet toli gražu iki jąs pa-

1 sigausit mane Į savo tinklą. Aš 
protestuoju prieš jūsų tokį ne- 

1 grąžą pasielgimą, — paskelbi
mą mano vardo bolševiku orga
ne Vilny ir mano ypatus taiky- 

; mą j bolševiką tvirtovės ko- 
raandierius ir šiuo aš viešai jus, 
bolševikai, įspėju, kad jei jąs 
dar sykį taip kiauliškai pasielg
si! ir paskelbsi! mane savo or- 

: ganė, kaipo jusą bolševiką, pa
sekėją, tai aš busiu priverstas 
kreiptis į valdišką teismą.

—Didysis Barzdys.

Viso $1,194.92 
šion apyskaiton neįeina tos 

mkos, kurios buvo gautos iš 
šelpiančiųjų organizacijų >u kū
momis smulkiai atsiskaitoma, 
taipat ir tos, kurios buvo siun
čiamos atskiroms draugijoms 
io per Laikinąjį Vilniaus Lietu
mi Komitetą.

Visiem aukotojams Laik. Vil
niaus Liet. Kom. taria širdingą 
padėką.
Laikinojo Viln. Lietuvių Kom. 

(1926 m.)
Pimininkas Dr. D. Alseika, 
[žd. Kun. Dr. V. Zajančkaukas, 
Sekretorius K. Veleckas.

Originalui atatinka
Dr. D. Alseika.

P. S. Šiemt gauta: iš p. Pe
tro Pi varu no • iš Pitts- 
burgho ..................... $50.00

Iš p. Juozo Stančikos iš
Minersville .................. 10.00
Šį metą L. Komiteto pirm. 

D-ro D. Alseikos antrašas; 
Europe, Wilno, Jagiellonska 9 
m. 3.

Jei Nugarę Skauda
Plaukite Inkstus

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

Jos. F. Sudrik
Pianu Krautuvė

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

pas

Tel. Lafaretie

E. V. MUILAS
(legistruuu Akužėrė

Gonfinement reikaluose patarnau
ju uamu.iHH urba ligonbutyje. Mo- 
Uirinu ‘.r merginomN patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

1120 So. Richmond Street

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon* 
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 ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite na 
gelbą.

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą
Yards 4951

Mis. Anielia Jarusz-Kaushillas
AKUŠEREA

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakar* 
Tel. Boulevard 0313

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Mi>waukec Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Res. Phone Fairfax 9258
x Central 8213—8214
Forest Garfield Smith

ADVOKATAS
1008 North American Building

36 So. State St., Chicago
Ii i i ■ i.

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. KO^ECKI 
Gydytojas, Chirurgas, Akušėras 

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

Ofiso Phone: Humboldt 5853 
Res. Phone: Humboldt 7408

įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0904

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8200

! Amerikos Lietuviu
į Visuomenei
Laikinojo Vilniaus Lietuvių Ko

miteto apyskaita iš gautą 
1626 m. auką.

Gauta:
i

Iš Amerikos Chicagos lietu
viu 3.IV.26 (Vilniaus
Vad. Komiteto) ....... $200.00

Iš Amerikos Brooklyno

Gerkite Apsčiai Vandens ir 
Imkite po Stiklą Druskų 

Pirm Pusryčių

Lietuviai Advokatai

LIETUVA
Ant Didžiausio Laivo Pasauly

MAJESTIC Geg. 1

Kada jūsų inkstai skauda ir nuga
ra gelia, neišsigąskite ir nepradėki
te kimšti į vidurius gyduolių, kurios 
suerzina inkstus ir visą šlapinimosi 
sistemą. Išvalykite inkstus, kaip iš
valote vidurius, plaunant minkštomis, 
nekenksmingomis druskomis.
Mnkstų darbas yra perkošti kraują. 

| 24 valandas jie iškošia 500 grūde
lių rūgščių ir išmatų, iš ko aišku 
svarba kad inkstai veiktų.

Gerkite apsčiai vandens — negali
te persigerti; šalia to gaukite iš ap- 
tiekos apie keturias uncijas Jad Salta 
druskų. Imkite po arbatinį šaukštelį 
stikle vandens pirm pusryčių kas ry
tą per keletą dienų ir jūsų inkstai 
veiks puikiai, šio pagarsėjusios dru
skos padarytos iš vynuogių rūgščių 
ir citrinos sulčių su lithia. Per ilgus 
metus jos vartojamos išplovimui už
sikimšusių inkstų, taipgi nugalėjimui 
rūgščių, kurios yra priežastis suer
zinimo pūslės ir jos silpnumo.

Jad Salts druskos nebrangios; ne
gali pakenkti; padaro malonų puto
jantį lithia-vandens gėrimą, kurį kiek
vienas laikas nuo laiko turėtų ger
ti, kad inkstai butų veiklus ir šva
rus. Pabandykite jas, taipgi nepa
meskite vandenį gėrę. Be abejonės 
tada sakysite, kas pasidarė su mano 
nugaros skaudėjimu ir inkstų var
gais.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom St., 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.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJCRGEUONIS
AD VOK A I A 51 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji
/ * Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington SL 

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

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 į
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republte 9600

^DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija s 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

i Dienomis: Canal 
Telefonai: J 8110’ Nnk^į

j South 'hore 2238
\ Boulevard 4186

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

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 Wekt 33rd St., Chicago, III.
ELTA COMMERCE CO.. 3251 So. Halsted St., Chicago, Iii.
V. L. STULPINAS, 3311 So. Halsted St., Chicago, III.
JOHN J. ZOLP, 4559 So. Paulina St., Chicago, III.

- Arba

WHITE STAR LINE
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE C0MPANY

127 So. State Street Chicago, Illinois

DENNIS 
BAGIUS

Augštos rų 
Ges siuvėjas 
Siutai daromi 
i n t orderio.

Valome, 
Dažome, 

Prosiname
2005

Janalport
Phone

Roosevelt 2061

SIUVAMOS MAŠINOS
•r

Singer, White ir ki
tų išdirbimų; par- 
iuodani, mainom ir 
baisoin.

A. BERNOTĄVICE 
629 W. 14th Street

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 2011
Te. Randolph 1134—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:81 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St, Chicago 
art: 31st Street

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

V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 536 
Tel. Central 6390

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

GarsinkHšs NaojMSi

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktims Tai. Fairfai 6853

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

048*7

Sk
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sekmadienius. Leidiia Maajleną Ben
drove, 1719 S. Halsted St, Chicago. 
DL — Telefoną* i Beoeevalt P5®t.

POLITIKA IR MUSU VISUOMENĖ

Besiartinant Chicagos miesto rinkimams, kunkulas 
politikos katile verčiasi vis smarkiau. Iki balandžio 5 d. 
lenktyniuojantys kandidatai j mayorus ir jų šalininkai 
“peizos” vieni kitus kiek drūti. Paskui vėl ateis tyla ir 
mes girdėsime tiktai apie “gangsterių” mušius gatvėse, 
apie “hold-up’us”, prohibicijos agentų “raid’us” ir pana
šius kasdieninės Chicagos buities įvykius. Interesas prie 
politikos pas paprastus piliečius bus užmigęs.

Lietuvių visuomenė žino tatai iš patyrimo ir todėl jo
kių ypatingų atmainų miesto gyvenime jie nesitiki, nežiū
rint ar rinkimus laimėtų Deveris, Thompsonas ar kas ki
tas. Tuo. išsiaiškina musų žmonių apatija politikai. Tiesa, 
yra pas lietuvius jau ir būrelių, kurie susiįdomavę prieš- 
renkamąja kampanija ir šiemet dalyvauja joje tur būt 
gyviau, negu kuomet nors per keletą praeitų metų. Bet 
jie kolkas dar nėra įtakingi ir plačiasias minias kažin ar 
bepajėgs išjudinti.

Gyvo intereso politikai lietuvių masėse buvo pradė
ję reikštis didžiojo karo metu, kuomet buvo veikli socia
listų partija. Partijos skilimas ir ta demoralizacija, ku
rią pasėjo darbininkuose komunistai, šitą judėjimą su
griovė. Naujas masinis susiinteresavimas politika pas lie
tuvius dabar prasidės tur būt tiktai tuomet, kai Ameri
koje susidarys stipri Darbo partija. Be Darbo partijos šio 
krašto politika neturės principų, skiriančių vieną partiją 
nuo kitos. Ji bus, kaip yra dabar, kova dėl “džiabų”.

VĖL NETIESA

Dvasininkų laikraštis atitaisė tą šmeižtą, kurį jisai 
buvo paskelbęs apie adv. K. Gugį, primesdamas jam “pa
sibučiavimą” su komunistais. Esą, jisai dabar gavęs ži
nių, kad p. Gugis komunistų mitinge nedalyvavo. Vienok 
laikraštis stebisi, kad bolševikai to advokato vardą įdėję 
į savo plakatus, ir sako:

“Kažin kodėl nei p. Gugis, nei jo prieteliai prieš tai 
neprotestuoja. Jug tokie garsinimai taip pat skleid
žia melą ir daugelis jį gali pakartoti”.
Kas tiems “dvasios vadams” darosi, kad jie mėgina 

šitokiomis balabaikomis apdumti akis publikai? Kovo 
mėn. 9 d. “Naujienose” buvo įdėtas adv. K. P. Gugio “Pa
reiškimas”, kuriame parodyta, kad komunistai apgavin- 
gu budu panaudojo jo vardą savo partinio biznio rekla
mai. O kovo mėn. 10 d. “Naujienose” tilpo dar redakcinis 
straipsnis po antgalviu “Mekieriai”, kur pasmerkiama 
toks nedoras komunistų elgęsis.

Tečiaus kunigų organas pasakoja savo skaitytojams, 
kad nei adv. Gugis, nei jo prieteliai neprotestavę! Šitaip 
jisai laikosi Dievo prisakymo: “Nekalbėk netiesą prieš 
savo artimą”.

Jeigu Marijonų organas galėjo du kartu storai pame- 
luot tokiam dalyke, kurį be jokio vargo gali ištirt ir pa
tikrint kiekvienas Chicagoje gyvenantis lietuvis, tai ga
lima sau įsivaizduoti, kiek jisai varžosi, kalbėdamas apie 
mažiau prieinamus žmonėms klausimus. Kuomet jisai ra
šo apie Lietuvos santykius, apie jos politiką, apie sociali
stus ir t. t., tai jisai visai nepaiso tiesos.

Apžvalga j

KITAS BASANAVIČIAUS
“NUVAINIKUOTOJAS”

Po Mizaros siauraprotiškos 
“kozonės” apie nabašnipką Dr. 
J. Basanavičių “Laisvėje” pra
bilo dar vienas taradaika - -p. 
L. Pruseika. šis vyras ryžosi 
visiškai sunaikinti “Aušros’’ 
steigėjo reputaciją ir parodyt, 
kad “renegatai” iš “Naujienų” 
mėginę apmulkinti darbininkus. 
Tuo tikslu jisai padarė ilgą eks
kursijų j praeitį ir surinko 
pluoštą ištraukų iš įvairių po
lemiškų straipsnių, atkreiptų 
prieš Basanavičių.

Uisinaokijlmn kalnai
Chicagoje — paktu:

Motaius----------------------- —... $8.0U
Pusei metą|4.M
Trims mėnesiams___________ 2JB0
Dviem raSnaslams 1.54
Tinaam mtuasini - «7I

Chicagoje per netiotojnst
Viena kopija--------------- ------— Be
Savaitei —, ................18c
Minėsiu! —__ _______ ____ 7Sc

Suvienytose Valstijose^, na Chicagoje, 
paltui

Metams ____ 1-------------— 17.04
Pusei metą —- 8.W
Trims mėnesiams 1.76
Dviem mėnesiams-------------- 1.21
Vienam minėsiu!......... ............ ■ .71

Lietivun ir kitur uisleniuoMl 
^Atpiginta)

Matams.......................  18.00
Pusei metg ------------- . ..... -- 4.00
Trims mėnesiams-----------------2JI
Pinigus reikia tiesti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.
'..L________---------------------L4J-1'. ■'_-!» ■.■.'■■J"

Pasirodo, kad nabašniiiką sa
vo laiku kritikavo Janulaitis, 
Sirvydas ii' Biržiška, kuomet jie 
dar buvo socialistai, ir kad su 
juo taip pat turėjo ginčų ir 
nesusipratimų Dr. J. šliupas. 
Kokia iš to išvada? Išvada iš to 
esanti ta, kad net dabartiniai 
Basanavičiaus garbintojai pri
pažinę, jogei jisai nebuvęs toks 
didelis žmogus, kokiu jisai 
šiandie piešiamas. z Pruseika 
džiaugiasi, kad jisai “tą darbų” 
galėjęs atlikti “šikšnosparnių” 
širvydo, šliupo, Janulaičio ir 
Biržiškos rankomis: todėl, gir
di, buvusi lengvesnė jo užduo
tis.

tikra tiesa: dirbti svetimo
mis rankomis yra daug leng
viau, negu savomis. Bet yra 
pusėtinai keistas tas “darbiniu- 

kas”, kuris svetimomis ranko
mis naudojasi ir kartu jas nie
kina. Jeigu aukščiaus paminė
tieji keturi asmens yra, pasak 
“Laisvės” galvočiaus, šikšno
sparniai, tai kokių vertę gali 
turėti jų žodžiai, tuo ar kitu 
laiku pasakyti apie Basanavi
čių? Juk šikšnosparnis tai sim
bolis veidmainio ir pataikūno, 
kuris kalba ne tų, ką mano, 
bet tų, ko reikalauja aplinky
bės.

Mes čia nesiginčysime su 
Pruseika, ar jisai anuos asme
nis apibudino teisingai, bet jei
gu jo tokia nuomonė apie juos, 
tai aišku, kad jisai padarė la
bai nevykusį pasirinkimą tų 
“svetimų rankų”, kuriomis ji
sai užsimanė atlikti darbų. At
sistot prieš publikų ir pasakyt: 
“Aš jums šitų liudytojų žo
džiais įrodysiu, kad Basanavi- 
šius visai nebuvo garbingas 
veikėjas; teČiaus jus neužmirš
kite, kad mano liudininkai ne
verti jokio pasitikėjimo žmo
nės, šikšnosparniai” — šitaip 
kalbėt, tai gali tiktai tas, ku
riam galvoje negerai darosi!

Perdidclę pagundų “Laisvės” 
publicistas turėjo vienu šuviu 
nušauti keletą kiškių, todėl jo 
“strielba’’ tik padarė triukšmo 
ir sugadino orų. Kų, iš tiesų, 
jisai norėjo pasakyt savo pen
kių ar šešių aršinų ilgio raši
niu? Išrodo, lyg kad jo norėta 
nušviesti Basanavičiaus veiki
mų politikos dirvoje, nes savo 
straipsnio pradžioje jisai su di
deliu pasikarščiavimu puola 
“Naujienas”, atsiliepusias apie 
mirusįjį aušrininką, kaip apie 
“nepolitiką”. Pruseika rašo:

“'lik įsivaizduokite: tauti
nio atgimimo tėvas-patriar- 
kas nieko bendro (! “N.” 
Red.) su politika neturėjo! 
Tautinis atgimimas, matote, 
yra kokia tai stebuklinga ro
mantiška paukštė. Ji yra be 
grieko pradėta (o kuris 
paukštis yra pradėtas su 
grieku? “N.” Red.). Tą ju
dėjimą ir jo kūrėjus neliečia 
nei politika, nei ekonomika. 
Augštosios dvasios nevaikš
čioja ant griešnosios žemes. 
Tai matote, kuo išsigimė nau- 
jieninis ‘marksistinis’ anali- 
zas!”

čia, matyt, yra Pruseikos 
“soėinenijos” svarbiausioji te
ina. Jisai parodys svietui, kad 
Basanavičius buvo politikas ir 
tai politikas tokios rųšies, ku
ria negalį gėrėtis darbininkai.

Turime tečiaus čia pastebėti, 
kad mes visai nesame pasakę 
apie Basanavičių tokių dalykų, 
kokius mums primeta smarkau
jantis komunistų rašytojas. 
Mes nesakėme, kad “Aušros’* 
steigėjas neturėjęs su politika 
“nieko bendro”; priešingai, mes 
paminėjome net keletą atsiti
kimų, kur Basanavičius aktin
gai dalyvavo politikoje ir darė 
į ją įtaką. Mes taip pat visai 
nesakėme, kad lietuviu tautinis 
atgimimas buvęs kokia tai “ro
mantiška paukšte”, neliečianti 
nei politikos, rifu ekonomikos. 
Visa tai v ra komunistinio Iri- v
įetonisto “poezija”.

Juokingas yra tasai kritikas: 
jisai nori mus pamokinti, kaip
reikių daryti “marksistinį ana- 
lizą”, o tuo tarpu jisai pasiro
do nemokąs suprasti net pa
prastų laikraštinį straipsnį!

Basanavičius nebuvo politi
kas tuja prasme, kad jisai šita 
sritim ir nedaug tesiinteresuo- 
davo ir neparodė joje ypatingų 
gabumų. Užtenka pažymėti vien 
tą faktą, kad jisai per visų sa
vo gyvenimų ne tik nepriklau
sė jokiai Lietuvos politinei par
tijai, bet ir nė su viena jų ne
dirbo kiek ilgesnį laikų. Kar
tais jisai susidėdavo arčiaus su 
kuria nors politine grupe (kaip, 
pav. tuo laiku, kuomet jisai 
įstatė savo kandidatūrą į Rusi
jos Dūmų), bet neužilgo ir vėl 

■su ja persiškirdavo. Ir persisky- 
ręs, jisai grįždavo prie savo nu
mylėto darbo: Lietuvos istori- 
jos tyrinėjimo ir jos kultūros 
kurinių rinkimo. Na, ar tokį
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žinogų galima vadinti “politi
ku”? Ar politikos darbu jisai 
įsigijo didelį vardų ir autorite
tų tautinio Lietuvos atgimimo 
judėjime?

Užtenka šitą pastarąjį klau
simų pastatyt, kad butų kiek
vienam aišku, jogei Pruseika, 
lįsdamas, kaip jisai ^pats sako
si, “per užpakalines duris.... j
saneta sanetorum”, pateko vi
sai ne ten, kur jam reikėjo pa
tekti. Su juo atsitiko, kaip su 
tuo žmogum, kuris, atėjęs į 
muzejų, ėmė teirautis, kur čia 
galima gauti “drinksą”.

Dabar dar apie lą “marksisti
nį analizą’’, kurio gudrybėmis 
mėgino mus nustebinti “Lais
vės” smarkuolis.

Cituodamas M. Biržiškos 
straipsnius, tilpusius “Visuome
nėje” (socialdemokratų laikraš
tyje), jisai suranda, kad tauti
nio Lietuvos judėjimo branduo
lys buvęs “stiprioji mužikija”, 
kurios balsas pirmiausia pra
skambėjęs “Aušroje”:

“Toji stiprioji mužikija, 
kuri per savo šviesuomenę 
iškėlė ‘tautiškos kultūros’ 
vėliavą, lai ne senoji baudžia
vų liaudis, tai nauja, bau
džiavų panaikinus, visuome
nės formacija. Jos idejinin- 
kai — vadovai — tai tie pa
tys mužikai, tik juodašvar- 
kiai diplomatai.”
Visiškai teisingas anai ižas, 

atliktas “svetimomis rankomis” 
(tikriaus sakant, svetima gal
va). Bet Pruseika, mėgstantis 
svetimo proto darbu naudotis, 
deja, nesugeba suprasti, kad ir 
tam tikra visuomenes klasė ga
li kartais būti bendrųjų tautos 
reikalų ir siekimų reiškėją.

Prieš 19 ar 50 metų Lietu
voje tikrai negalėjo niekas ki
tas paimti į savo rankas vado
vybę prasidedančiam tautiniam 
judėjime, kaip tik “stiprioji 
mužikija’’ ir iš jos išėjusioji in
teligentija. Bet ar iš to seka, 
kad tas judėjimas buvo berei
kalingas? Ar iš to išeina, kad 
Lietuvos darbininkai, sakysime, 
privalą atmesti tautiškų kultū
rų? Darbininkai jos neatmeta,

Užkietiejimo, Flatuleney, Wind Colio ir Diarrhea ir praša
lina karštį, ir regulioja skilvį ir žarnas, pagelbsti suvirškin
ti maistą; suteikia natūralų miegą.

Ap.si saugo j i in u i i m i taci j ų, 

o tiktai duoda jai kitoniškų tu
rinį, pritaikydami jų savo pa
dėčiai visuomenėje ir savo id^e- 
alams. Reikia gi suprasti, kad 
L-e lietuvių tautos kultūrinimo 
negalėtų būti nė kultūringo 
lietuvių darbininkų judėjimo. 
Darbininkų gi judėjimas, kuris 
seka vien tiktai paskui politi
nius obalsius, bet neturi tvir
to kultūrinio pagrindo, labai 
lengvai gali atsidurti tokioje 
gilioje neišbredamoje pelkėje, 
kaip Rusijos bolševizmas.

Pruseika, kuris, lyg apakęs, 
plusta ir purvais drabsto visa, 
kas netinka į jo nusususį parti
nį krūmelį, tikrenybėje ir yra 
niekas kita, kaip to bolševikiš
ko nekultūringumo apaštalas.

Tegu Basanavičius buvo Lie
tuvos “stiprios mužikijos” at
stovas, bet ta mužikija jau bu
vo ir juridiniai ir moraliniai 
pasiliuosavusi nuo baudžiavos. 
O “Laisves” rėksnio idealizuo- 
jamasai subolševikėjęs proleta
ras yra kas? Baudžiauninkas 
dvasioje. Nes jeigu jo siela ne
būtų baudžiauninko, tai argi 
jisai neapkęstų kitaip manan
čių žmonių? Argi jisai remtų 
žiauresnį už caro despotizmą ir 
kruviną terorų?

Įvairenybės

Užmirštas miestas
Pauralūs miestan Ačinskan 

atvykęs tūlas rusų kareivis 
Ivanovas. Jis papasakojo pir
miau tarnavęs Semionovo kar 
riuomeneje, bet jų sumušus ir 
likvidavus, ieškojęs prieglobs
čio miške. Besislapstydamas 
Ivanovas sutikęs vienų senukų, 
kurs kalbėjęs savotiška senovi
ne rusų kalba. Senukas nuve
dęs Ivanovą nepereinamais miš
kais į miestą, kurs jau 50 metų 
neturįs 'tokių ryšių ir susisie
kimo su pasauliu. Ten žmonės 
nieko nežinoję nei apie karų, 
nei revoliucijų Busijoje. Griež
tai prisilaikydami senovės rusų 
papročių miestų valdę seniau
sieji vyrai. Ivanovas apsivedęs

žiūrėkite šio parašo

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So.Michigan Avė.
Tel. K. e n w o o d 5107

. j \ nuo 9 ik» II vai. ryte, V afandQ3 į nuo jy g va|( va|[arc

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8942

J su gražia mergina, bet neilga;.! 
trukus jį pasmerkė mirtimi m 
žalingų idėjų platinimų jauni- 

l mo tarpe. Tačiau jaunoji 
žmona jį išgelbėjusi ir abu bė
gę amžinais miškais kol pasie
kę Ačinsko miesto. Dabar esan
ti nusiųsta specialė ekspedicija 
miestui surasti.

Kiek iškasama aukso

1922 metais visame žemės 
paviršiuje (išskyrus Busi jų) iš
kasta aukso už 319 % miliono 
dolerių vertės. Pusė viso to 
aukso pareina Afrikai ir apie 
1/6 dalis Jaungtinėms Valsty
bėms. Daugiausia aukso iškas
ta 1922 metais, nes beveik už 
1/2 milijardo dolerių vertės. Gi 
nuo 1860 ligi 1922 metų iškas
ta auksp bendrai už 13.3 miliar- 
dų dolerių. Keikia tačiau atsi
minti, kad auksas randamas 
dažniausia labai mažomis kruo
pelėmis, tokiomis kai smulkaus 
smėlio kruopelės. Didesni gaba
lai pasitaiko retai.

BULGARIŠKA ŽOLIŲ 
ARBATA

Gerkit ją karštą eidami gulti. Del 
prašalinimo slogų. Del sustiprinimo 
kepenų. Del gero veikimo vidurių. 
Bulgariška Žolių (Kraujo) Arbata 
yra sudėta iš grynų žolių. Ji patai
so kraujo ir užlaiko jus sveikais. Par
duodama visur vaistinėse arba at
siunčiama paštu, šeimynai baksas 
$1.25 arba 3 baksai $3.15, arba 6 bak- 
sai $5.25. Adresuokit H. H. Von 
Schlick, Pres. Marvel Products Co., 
25 Marvel Bldg., Pittsburgh, Pa.

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas ,

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

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

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

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallacc Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

h ■■ 'i— ..............*

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.X u........................ • ■- ■

( Absoliučiai Nekenksmingos. — Neturi Opiates. Gydytojai visur re
komenduoja jas.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ# 

1R21 So. Halated St.
Chicago, III.

V. I ... - ■ -

Trečiadienis, Kovas 23, '27

MADOS.

2279. Mažai -mergaitei vieno šmo
to suknele. Gajlima siūdinti iš šilko, 
vilnonės ar kitos kokios materijos.

Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 
metų mergaitėms. 8 metų mergaitei 
reikia 1% yardų 40 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
h centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

1 NAUJIENOS^ PattenTlDepL !

1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ....................

Mieros ............................ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir va’st.)
u_________L-J-_____________________J

K ’ 1 • 1 *Nuo pleiskanų
| Naudok ?

^Įįufffes
.........

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

DENT1STAS
1340 So. 48th Ct., Cicero, III.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
Apart nedėldienių ir Seredų

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

iDR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

A. M0NTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletine šviesa ir diathermia

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

Tel. Lafayette 4146
. $ nuo 9 iki 11 v. rytoValandos j nUQ Q jki vaL

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4641 So. Ashland. Tek Boalveard 
7820. Bes., 6641 So. Albauy Avė.
Tai. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėhoj 14 iki 12 d.

k.  ----- ---------------------- - - - A

Office Boulevard 7042

. Dr. C. Z. \ vzeLs ...
LIETUVIS DENT1STAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Artesian Are.
Phone Pro.spect 6659 
Ofiso Tel. Cnnal 0267
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ON WARD AND UPWARD

The Lithuanians Studente Associationo of America

With a cause as worthy. as is the cause of the 
L.S.A.A., with a purpose so needy, so noble; with aims as 
high, as admirable, as are the aims of the L.S.A.A. — 
what ciub could not succeed?

Thus, four years ago, the L.S.A.A. had būt a very 
small number of members. Its future was uncertain, būt 
— it was, indeed, hopeful. However, it grevv. And 
ųuiekly, rapidly, it could not grow.

Few knew about it and its ideals. The reųuirements 
for membership were also striet. One had to be a student 
oi high-standing and a four year high school graduate 
atending an accredited college or university. Some 
students were taken in when in fourth year in high 
school, būt the club’s high school membership did not 
exceed thirty percent of the totai membership.

Today, the club is of a respectable size. Its inerease 
i n membership is comparatively rapid, būt its require- 
ments are štili striet, and are intended* never to be lax. 
Būt, today, more realize the desirability and value of the 
L.S.A.A. More see the need, and more boost the L.S.A.A.

Oh! is there some Power so kind and great
Who can make our club a dream come true?
Is there someone who can lead us straight
To the horne of vvisdom, old yet new?
Would that then this Power ti us would send
These gifts as an answer to our call: • 
Views that ever far and tvide extend 
And aims that will lift us above all.

And may the L.S.A.A., without difficulty, reach its 
goal. May its trials and t? t • be easy to pass. May all 
obstacles in ils way to realizing its aims be readily 
overcome.

And all who snicker and jeer, though you know not 
\vhy, and all who belittle and knock, even frhough you 
know not what, may you all straightvvay learn who’s who 
and become loyal supporters and ardent uplifters of the 
L.S.A.A.

And all who are friends, know and trust that ever 
and ahvays the L.S.A.A. is striving to meet with all your 
expectations. Unceasingly it labors to make true all 
hopes and wishes. Untiringly it toils to carry out its 
plans and lofty endeavors. Never do high and glorious 
ideals leave and desert the L.S.A.A.

Finally, fellovv members of the L.S.A.A., onvvard, up- 
ward! Farther may we see. Higher may we reach. 
Ifrtter may we become. Together let’s work for the 
L.S.A.A.! — A. Member.

THE STUDENTS’ CORNER
May it In? a Joy and an Inspiration and a forum for student- 

opinions, ideas and activitiee.

A KICK FROM
—Mrs. O’Leary’s Cow

A t a recent concert, the 
famed Lithuanian tenor, Mikas 
Petrauskas, sang to the elite 
of Chicago Lithuanians.

The concert was under the 
nuspirs of the great musical 
organizalion, Birute, foundcd 
and firmly established by Mr. 
Petrauskas, lt \vas not a sur- 
prisc therefore to see the one- 
hundred per cent attendance of 
the members. Hovvever, sinee 
Ilitre were only a few members 
present, it* is to lx* concluded 
that tho organization has 
dvvindled somewhat in the lašt 
few weeks.

The singer \vas accompnaied 
by the piano, and the loud 
gum-che\ving and sibilant 
svhispcrs of many of our prom- 
inent matrona, who later pro- 
claimcd the singing as having 
been “delicious”.

There is no intmtion of de- 
riding the Birute’s organiza
tion or our f ai r erities; this 
was writtcn merely to point 
out ho\v the Lithuanian 

does not gi ve a well-known 
artist a fair chance, and mueh 
less, support and recognition 
by having a capacity house; 
and lurthermore, how we may 
sometimes mar a good per- 
formance by unconscious vul
gari ty.

Contributions

All readers are invited to 
send contributions to The 
Students* Corner. Please sign 
name and address on all con
tributions. Original artieles are 
preferred and desired.

New Sense, also, asks for 
“snappy original contribs“.

Sir Knight Errant is \vaiting 
for correspondencie.

l>r. White i^ thinking, I 
heard, of moving lier office to 
Chicago. Well, why don’t you, 
please for my sake? I got a n 
avvful tootliache and l’m afraid 
to go to a denlist. Būt you’re 
so nice and small and Pm aure 
you \vouldn*t hurt me mueh,
would you, could you? Do, Dr. 

public ' \Vliite, coine to Chicago.

“ON A DECADENCE”

It is sad, būt true: Lithuanian 
poetry is on a decadence, accord- 
ing to Mr. Kleofas Jurgelionis, 
who is himself a Lithuanian 
poet, būt who has published 
nothing for over ten years 
now.

In America, at present, there 
is no other Lithuanian poet 
since Mr. V. K. Račkauskas 
left for London. His poetry 
was worthy of good mention. 
“Eilėmis ir Proza“ is a eollec- 
tion of some of his works. He 
has also translated “Hiawatha” 
into Lithuanian verse, and in 
prose he has translated Mr. H. 
G. Well’s “Outline of History” 
into Lithuanian.

Of other present-day poets, 
in Lithuania there are Mr. 
Kazys Binkis and M r. Adomas 
Juodasai, the latter of whom 
has recently stopped writing. 
Of course there are many, 
many poets who are not worth 
mentioning, for right now 
everybody in Lithuania, it 
seems, is trying to write poetry, 
and Lithuania, as Mr. Jurge
lionis puts it, “iš overflooded 
with trash-poetry.’’

. Evcn M r. Balys Sruoga, who 
could become a noted poet, is 
swept by tli'is “trashy vogue” 
and is now \vriting 'nonsensical 
verse which certainly is not to 
lis credit. For instance, could 
you call the following colec- 
;ion of \vords, a poem:

Bless the endless complaint 
Iz’t it rise, let it flow.
As a lovely midnight
I am coming without breath- 

ing \ ,
To see off, your endless 

complaint.
If the evening’s brooding 
Iliding in the breast
Is as rust eating up the steel, 
And those loving tears 
And that hapless comlaint 
Shrouds, embraces one sore.

,Bless the complaint—the day
of yours—-

And the echo that šmote you
And the vagabond who 

caressed
Your longing breast.

This is a litfrral translation 
Irom the Lithuanian of one of 
M r. Sruoga’s poems. Is that a 
poem? What’s behind it? 
Any meaning? mood, purpose, 
idea? Yet, Mr. Sruoga could 
write good poetry i f he \vould, 
claims Mr. Jurgelionis.

The Rev. Vaitkus, hotvever, 
deserves credit. He was not 
carried away by any fad, as 
yet. He has written some very, 
very good poetry, though some
times he is too “loquacious.”

Mr. Samajauskas, though not 
famed for being a wonderful 
poet, merits mention for his 
prose translation of “Hamlet”. 
It is a clever caricature on 
“Hamlet.“

The period before this pre
sent-day poetry, includes the 
poetry of Mr. Jurgelionis which 
has been discusscd betone. 
Previous to that there were 
several noteworthy poets who 
are even sometimes dassed as 
Standard Lithuanian poets.

The Reverened Maironis pub
lished an interesting coltection 
of poetry, “Jaunoji Lietuva”. 
Hiis poetry Ims an easy form of 
Lithuanian verse, būt it 
is a bcautiful and polishe^ 
form. His treatment of sub- 
jicct, however, is rather “super- 
fluous.”

The poetry of Vaičaitis and 
Kudirka is also very good and 
is considered Standard. Mr. 
Jakštas (the Rev. Dambraus
kas) has likewise ivritten some

RESIGNS AMONG FRIENDS NEWS AND NONSENSE
We are sorry to announce 

the resignation of Mr. Julius 
Rakštis as president of the 
L. S. A. A. He is a capable 
man and we ane sorry to see 
him drop office. Būt he says 
that he wjll ahvays be interest- 
ed in and take part in the 
club’s acitivities as mueh as 
his time will ailow. Then too, 
he rcally has done a great deal 
for the L. S. A. A., having 
served as Editor and, now, as 
President. Therefore we mušt 
not complain. Mr. Rakštis will 
indeed be quite taktu up with 
his new pharmacy.

Mr. Norbert Tumavich, vice- 
president, will succeed ■ M r. 
Rakštis and we are confident 
that he will make a mighty 
fine president.

*Twas Not All

In the lašt isslie of The.% 
Students’ Corner, Mr Frauk 
Shimkus, a member of the L. 
S. A. A., was said to have 
passed the State Board Ex- 
amination for Pharmacists — 
būt that is not all the news 
about him. He has already 
bought a pharmacy of his own 
and is a registered graduate 
pharmacist. And we just 
found out that he is married. 
He was marri-td in January būt 
it was a secret till now.

My, būt youTe a brave man, 
Frank! So many things all 
at once.

The L. S. A. A. Anniversary I
Oh, my, oh my, oh my! 
Oh my! \ve’re grovving old.
Not one! not t\vo! not three! 
Oh \vell! we’re only four.

Prospective Members

All applications for memeber- 
ship in the L. S. A. A. mušt be 
made to the Chairman of tire 
Membership and Initiation Com- 
mittee, Mr. William Mack, J r., 
4435 and Talman Av., Chicago, 
111.

BEG YOUR PARDON

In the February 25, 1927 
issue of The Studentą’ Corner, 
it was erroneously stated that 
Mr. Julius Rakštis is the only 
Lithuanian registered graduate 
pharmacist in Chicago. How- 
ever, he is the only Lithuanian 
registered graduate pharmacist 
in Marųuette Manor and his 
drug store will be the only 
Lithuanian Store in Chicago 
owned and operatėd by two 
registered graduate pharmacist 
— namely, Mr. Belskis and Mr. 
Rakštis.

They expect to open the store 
on or ąbout April 1, 1927. It is 
located at 2425 W. Marųuette 
Road, Chicago. Mr. Rakštis, 
who will be the manager says, 
“I hope to make this store a 
place where ethical pharmacy 
is practical and a pharmacy of 
such service and beauty that 
every Student and Lithuanian 
will be proud of.

And we .do not doubt, “Jay“, 
that you will make it that. So 
here’s success to

Belrkis and Rakštis 
Register Pharmacists

excellent poetry. He is also 
known as a mathematician and 
wrote, i n Esperanto, a math- 
Ematical treatise on the pecul- 
iarities of the eurve.

The Lithuanian poets of a 
,more ancient day will be left 
for another issue. They cannot 
be just lightly passed over.

A t the mention of a club, one 
ahvays wonders who ane the 
people that belong to it. There
fore to acųuaint you a little 
more ^vith the L. S. A. A. I 
shall tell you about its mem
bers. I am afraid 1’11 not be 
able to include all of them for 
that would take too mueh time 
and space, būt I will refer to 
the more active members.

Our president, Mr. Julius 
Rakštis, is a graduate from the 
University of Illinois School of 
Pharmacy and just recently 
bougth a drug store of his own 
in partnersrship with Mr. 
Bielskis. Therefore he is now 
a registered graduate pharma
cist. Tie was Editor of The 
Students* Corner for two and 
one-half years, just before he 
was eleeted President. t

Mr. Norbert Tumavich is our 
vice-president. He is a sopho- 
more at the Morton Junior Col
lege and, I believe, is aspiring 
to be a lawyer.

Our secretary, Miss Lucy 
Sadowskas, is a four year ’grad- 
uate from the Lindblom High 
School.

Mr. Wm. Mack, Jr., is trea- 
surer and knows how to handle 
money. He is a graduate from 
a four-year course at Lindblom 
High Sshool and now attends 
a Banking School in the 
jvenings.

Our Editor, Miss Frances 
Sadowskas, is finishing her 
third vear at the University of 
(’hieago and aims to become 
a high school teacher. Before 
becoming Editor of The 
Students* Corner, lašt year she 
was secretary of our club, būt 
this position she gavę over to 
her sister, Lucy, this year.

Among other active mem- 
bers, there is Miss Louise 
Narmonta who was active in 
organizing this club and i n 
founding The Students’ Corner.

Twq people \vho help make 
our meetings lively and in- 
teresting are Mr. Anthony 
Dubiske and Mr. Leo Warsh, 
both of whom are future-law- 
yers. Mr. Dubiske attfcnds the 
Y. M. C. A. College and Mr. 
Warsh is a sophomore at the 
Crane Junior College.

Then there is Dr. Malhilda 
White, dontist end teacher. Al 
present her office is i n Ber\vyn, 
būt she’s comtemplating on 
moving it to Chicago. She also 
teaches a t the University of 
Illinois Dental Clinic.

Miss* Ulyssa Moskas is a 
graduate from the University 
of Illinois. Mr. Vladas Jurge
lionis and Mr. John Kurtinaitis 
are sophomores at the Univer
sity of Illinois.

Miss Iren? Chmielewski is a 
school-ma’am and is studying 
for a college degree in the 
evenings.

Mr. Alex Kezes just entered 
Crane Junior College. Mr. 
Joseph Jakubo\vski is at Morton 
Junior College.

Mr. Frank Shimkus is a 
graduate from the University 
of Illinois School of Pharmacy 
and i s now a registered grad
uate pharmacist.

Of our other more active 
members we have a number of 
eupable singers: Mr. Frank 
Jakbvicz, Miss Gcnevicvc 
Getling, Mr. Tony Tverionis, 
Mr. Frank Skammcr.

I am sorry that I cannot 
speak of the ręst of' the mem
bers here also, būt, perhaps, 
1’11 be able to, some other time.

—Sir Knight Errant,

l’ve got a notion to fool you. 
If I were not saving the con
tribs for the nex issue, I’d cer
tainly make this issue a Con- 
tributors’ Column, too. Some 
smart people said that they 
would find out who New Sense 
is by this issue. You see they 
couldn’t “catėh on to the style”, 
they said, from the lašt issue 
because it was all contribs, So 
just to fool ’em, l’m not gonna 
show ’em my real style even if 
I do write this kolyum, my- 
self.

If they are as smart as they 
say, why couldn’t thejr find 
out who Nuisance was? Such 
sapientes!

Yet they think they*11 place 
New J'iense! Hawh! hawh!

No\v if you don’t give me no 
back-talk, I’ll tell you some- 
thing useful to know. Every
body talks about it. Every
body knovvs it, listen: Spring 
i s liiere.

. Don’t you believe it? 1’11 
prove it. Here are some Signs 
of Spring:

Julius is in love. Leo is just 
falling in love. Joknny’s gonna 
movė soon. Lucy is a-gigglin’ 
over someone. Ulyssa has fal- 
len two. Norbert is busy 
polishing up his car. AND 
Willie—yes, Wilhe is deep in 
love and 1 don’t mean mebbee 
(1’11 tell you more about him, 
later, if he doesn’t find out 
who I am and “gently quiet” 
me before then).

Stanley? Ik-, too, is a Sign 
of Spring, indeed! You should 
have seen him lašt Thursday 
evening, standing on the front 
doorstep, wondering, gazing at, 
studying the Moon in all its 
beauty surrounded by the 
twinkling stars in the clear 
blue hcavicns on high. Oh! 
Stanley!

And Anthony!? Serious? 
and H0W!

Alex is gravely planning to 
do something important. He’s 
inspired! Couldn’t we guess 
who your inspiration is, Alex? 
l’m not saying anything, būt I 
kin,d-a-suspect, don’t you ?

And lašt, \vhich certainly is 
a Sign of Spring, our Frances 
is verv mueh • “amused“ by 
someone. That’s very nice, 
Frances, būt are you sure that 
it’s just “amused“ and not, 
perhaps “captivated“?

So, I, too, likę all the ręst, 
speak of Spring, būt štili, you 
mušt admit, 1 am different 
from the ręst at least i n tinę 
fact that I do not vvrite poetry, 
and poetry about 1-o-ov-ve.

Our lašt meeting, by the by, 
was certainly a peppy one. Bill 
made a pretty good Cl^irman, 
alright, although that’s not 
his usual line of wnrk. Our 
president, you see, ;o >k a da\ 
off and wenl to Cicero for some 
reason or other and then in 
the evenin’ we saw him at the 
Bismarck. Ho\v’s that for 
swelPand busy?

Betty, too, is swellish! Ask 
her aouot the Veuctian Room 
at the Southmoor. Don’t deny 
it, Betty, ’eause I saw and 
know.

Speaking of this He and that 
She, rumor has it that Leo 
sends his giri candy in a box, 
Johnny sends- it in a bag, and 
Stanley sends it on a stiek.

Girls, you ’kne\v that there 
was going to be a meeting of 
the L. S. A. A. this lašt time, 
Jong before you made those dates 
for that šame Sunday. Don’t 
you know that you mušt alvvays 
go where you were invited 
first? EMILY and HELEN, be- 
have as is right next time and 
come to the meeting.

Help! Help!

Wat ken I doo! Mrs. 
O’Leary’s Co\v rot mi ei letur 
last4aim end I gatoo ensur it. 
How ken I start it? Epulsos! 
I wont start it wit ei “Dir— 
No, no. I kent kol hur “dir“, 
O wat shel I doo?

—filasofur.

Vladas, down at Urbana, is 
ambition itself. Besides study- 
ing and working, he manages 
the orchestra: the Original 
Ulini Collegians'.

Irene, do you know that 
somebody asked me if you had 
been Nuisance? Imagine, a 
school-ma’am writing nonsense!

All ye fellovv-members of the 
L. S. A. A. who have not paid 
your dues, hurry up, save them 
coin and bills and surrender 
them • to the treasurer if you 
do not want to be suspended. 
The club is getting striet about 
such little matters as gold and 
silver and paper which is called 
currnecy in banks and stores,

At the lašt meeting Frank 
Skamer just stayed long enough 
to say “Heilo!“ to everybody. 
Oh, well, būt did you see who 
\vas with him? And then too, 
he had to sing that evening. 
And, and-oh, you know how 
it is.

What’s tl>e matter, Leo? 
Why tins sudden lose of faith 
in humanily? Just think of it, 
he asserts, “Api>earances are 
deceitful!“ That’s something I 
never thought of seriously 
bef.ore.

The young man is rather 
unite, būt the girls insist that 
hc is bashful and they think 
it’s eute to call him “Joseph- 
George“. See here, Red, why 
don*t you teach these girls a 
thing or two?

So this is the Fourth An- 
niversary of the L. S. A. A. 
That’s not so mueh. I know 
spme thing that is more im
portant to me. I am sure that 
you \vill agree with me when 
I tell it to you. Do you re- 
member what happened in the 
Spring (I sure have got the 
Spring on my mind) yes, what 
happened in the Spring of 1926 
around the end of the month 
of March? Anyiway, 1’11 tell 
you.

In the Spring of 1926 around 
Jie end of the month of March 
—it is reali y about a year ago 
by no\v -something happened. 
So you see, it is now the firstt 
anniversary of this thing that 
happened one year ago. Yes! 
Yea! th? First Anniversary of 
the idea of calling this column, 
News and Nonsense!

—NEW SENSE.

Greita pagalba nuo tkau« 
damų komų ir pirštų *p«a> 
diino čeverykuosc.

ApdekoM Ir 
čeverykų 

krautuve**
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KAIP Stovi MŪŠŲ kontestantai
Laipsnis III
Balsų 26000

Dovanoms $900:
Radiola
Deimanto žiedas
Kimball Pianas
Deimantinis Braceletns
Lotas

Laipsnis IV
Balsų 1 1090

Dovanoms $450: 
Gulbransen Piano 
Panatropp Radiola 
Deimantinis Žiedas 
Deimantinis žiedas 
3 šm. Frizą v Setas
Laivakortė į Lietuvą 

ir atgal
Fordo Automobilius

v.
m.

Laipsnis V

5
 įtaisų 6450

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

Laipsnis VI

6
 Balsų 5190

Dovanoms $150:
7 šm. v. k. Setas 
Radio R. C. A. 25 
Braceletas 
Deimantinis Žiedas m. 
Platino Špilka

Laipsnis VII
Balnu 3880
Dovanoms $100: 
Deimantinis Žiedas m. 
Braceletas 
Fonografas 
Platino Špilka v. 
Radio M—6F9 
Elgin Laikrodėlis 
Tudor Komodė.

Laipsnis VIII

8
 Balsų 2580

Dovanoms $60:
Radio Atwater—Kent 
Deimantinė Špilka m. 
Braceletas
Elgin Laikrodėlis
Platino .Špilka m.
Deimantinis Žiedas m. 
Lempa

Laipsnis IX
Balsų 1270

Dovanoms $25: 
Elgin Laikrodėlis 
Gintaro Karoliai 
Aukso Žiedas v. 
Špilka v. 
Cuff Links 
Žiedas m.
Radio 1-11A 
Veidrodis

Laipsnis X

W
 Balsų 580

Dovanoms $10: 

Gintaro Karoliai 
Aukso Žiedas v. 

Aukso Žiedas m.
Auksuotas Peiliukas 
Gintaro Cuff IJnks

Laipsnis X

W
 Balsų 580

Dovanoms $10: 
Gintaro Karoliai 
Aukso Žiedas v.

Aukso Žiedas m.
Auksuotas Peiliukas

Gintaro Cuff Links

Laipsnis X

W
 B.su 580

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

Laipsnis II

Balsų 40000

Dovanoms $1400:

Paige Automobilius

Deimantinis Braceletns

Laipsnis I

Balsų 4620^

Dovanoms $1700: 
Paige Automobilius 
Deimantinis Braceletns 
2 lotai

i_______________
1

Darbo laikas

PAUL MILLER

3210 South 
Halsted St.

Chicago, 111.

Turi balsų

— 14052

F..
LUKOŠEVIČIUS,

144G So. 50 Ct., 
Cicero, III.

Turi balsų
— 9268

Yra žmonių sakoma:. “Kolei 
geležis karštai reikia kalt,’’, ši
tas “Naujienų“ k on testo laikas, 
tni sunkus darbo laikas -t— lai
kas karštos geležies kalimui. Iki 
užbaigai šio kontesto yra laiko 
dar šešios savaites, — laiko še- 
:ii: savaičių dar galima labai 
laug (laibo padaryti, jeigu dar

bo planas yra praktiškai subu- 
davotas. Tie “Naujienų“ kon
testantai, kurie šiandie tebesi- 
randa laipsnyje desimtame, 
j'.ms yra proga pasiekti ne 
tiktai penktų ar ketvirtų laips
ni, bet ir aukštesni. Neabejoju,

Kontestantai
Ketvirto laipsnio kontestan- 

tas, P. Miller, kolei kas dar ne
susilaukė konkurento — neži
nia kaip ilgai. Su sekama sa
vaite visko galima laukti.

Laipsnyje penktame nieko 
naujo, tarsi tyla prieš audrų. 
Kai kurie po keletu šimtų bal
sų padare progresų, apart Lu
koševičiaus, kuris per pereitų 
savaitę n (‘parodė gyvybės žy
mių. Bei su Lukoševičiumi bile 
kas šposų krėsti legali — jis 
su sykiu gali nustebinli savo 
konkurentus. Kontestantai Ju
rėnas, Lukas, Girštautas, Urne- 
žis ir Norkus visi šiek tiek 
paėjo aukštyn. Nūnai pas “nau- 
jieniečius’, yra daug spėliojimo, 
kuris iš jų greičiau pasieks

šaunios p-lčs Williams — jam 
gal jau nebus nubundu pabūti 
nors kiek ilgėliau šiame laips
nyje. Bet nemanau, kad p-16 
Williams ir Grigaitis ilgai Čia 
bu vos, juodu abu myli progre
sų; greitu laiku mes juos ma
tysime aukštėliau.

Laipsnyje aštuntame — nie
ko naujo. P-lė Williams šitų 
laipsnį jau galutinai apleido, o 
čepukas, Butkus, Uktveris, 
Mitchell ir Sturonas dar gal 
pabuvos pusėtinai. Pirmieji ke
turi randasi čia nuo seniau, 
Sturonas dar naujokas. Pirmie
siems keturiems verta butų 
progresuoti, ypačiai tokiems 
smarkuoliams kaip Mitchell, Lo
pukas, Butkus ir t ktveris.

tu laiku atsidurs ten, kur P5 
Milleris gyvena. Kazys Pocius, 
muzikantas, veiklus “Naujienų“ 
darbuotojas — West Pullman, 
Boseland ir Kensington. čia 
nemaž bus vietos gyventojams 
spėliojimų: kuris iš jųdviejų 
Vilią ar Pocius pasieks aukš
tesnį laipsnį. Iš kalno sunku 
numatyti — laike potos savai
čių gal bus galima šiek tiek 
spręsti. P-ia B. Bumšienė irgi 
roselandietė, neatsiliko nuo Vi- 
lio ir Pociaus su sykiu pa
siekė laipsnį 10-tą. P-ia Bum- 
šienė yra darbšti moteriškė 
galimas daiktas, kad ji progre
suos irgi. Reiškia kontestantai 
Vilis ir Pocius susilaukė savo 
apielinkėje konkurentes.

P-lė Banadetta Vilimaičiutė,

IG. VIERBELLA,

4508 So. Honore
Street

Chicago, III

Turi Halsų

— 6204
1

J. GRIGAITIS

1643 Nprth 
Hancock St. 
Chicago, III.

Turi balsų
— 4289

J. MITCHELL,

907 Jackson St., 
Waukegan, 111.

GEO. LUCAS

5118 South 3311 South
Paulina SI.

Chicago, III.

Turi Balsų

8789

JOE NORKUS

120 So. State St.

Westville, Ilk

Turi balsų
— 6941

ST.
GIRŠTAUTAS,

7445 Prairie Av., 
Detroit, Mich.

Turi balsų
— 8284

• K. G. URNEŽIS

6356 South
Hermitage Avė., 

Chicago, III.

Turi balsų
— 6973

A. VLSBARAS

C803 Cornell Avė.
Chicago, 111.

Turi balsų
— 6095

PAUL GRICIUS

6614 South
Sacramento Avė.

Chicago, III.

PETER 
VAITEKŪNAS

MISS VICTORIĄ 
VVILLIAMS

4700 Malden St.
Chicago, III.

Turi Balsų
— 3909

K. ČEPUKAS
1445 N. Oakley

Avenue
I

Chicago, III.

Turi balsų

— 2589
I k
I

I

JUOZAS 
UKTVERIS

4901 W. 14 St. 
Cicero, III.

Turi Balsų
— 2580

M. STURONAS

4538 South 
Fairfiekl Avė.
Chicago, III.

Turi balsų
— 2580

I

W. BUTKUS,

568 W. 18 St., 
Chicago, 111.

Turi balsų n
— 2580

MRS. SOPHIE MIKUTAITIS,

731 West 18 Street,

Chicago III.

Turi balsų — 1832

18

St.

ANTANAS
VI LIS

12020 South 
Halsted St. 

Chicago, III.

Turi balsų 
—i 801

DAUGINIS

So. 2nd St.

Charles, III.

Turi balsų
— 622

JOHN MARTIN

321 Mihvaukee

Avenue
Kenosha, Wis.

Turi balsų
— 1023

Turi Balsų
— 1536

i

KAZYS POCIUS

MRS. ANNA 
RUDIENĖ

4222 Archer Avė. 
Chicago, III.

Turi balsų
— 599

Turi balsų
— 1333

MISS ANETTA
PATRACK

MISS B.
VILIMAIČIUTĖ

725 W. 120th St. 
Chicago, III.

Turi balsų — 762

1022—151 St.

MRS.
VIKTORIJA

KOLAS,

3715 Perish Avė. 
’ Indiana Harbor, 

Ind.

MRS. M.
ZABELSKIENE

3358 W. 111 St.,
Mt. Grcenwood,

111.

Turi balsų
— 588

Kast Chicago

Turi balsų
— 748

kad kai kurie kontestantai iš 
laipsnio 10-to bei 9-to dar atsi
durs gana aukštai, mes tuo bu
sime nustebintais, kaip kad 
buvome nustebinti kontestanto 
Millerio perėjimu iš aštunto į 
ketvirtų laipsnį. Kelių dienų 
darbas tankiai yra sėkminges
nių negu kelių mėnesių. Esant 
darbo laikui reikia tik pasiry
žimo, o sėkmingumas būtinai 
digs iš dirbamo darbo. Per ši
las šešias savaites laiko atsili
kusieji kontestantai turi pa
dirbėti sunkiau, kad pasivijus 
tuos, kurie pasiekę aukštesnius 
laipsnius — turint tikslų prieš 
akis ir pasiryžimų savyje 
darbštiems “Naujienų“ kontes- 
tantams yra viskas galimu.

laipsnį ketvirtų. Tiesą pasakius, 
gana sunku numatyti — visi 
šeši kontestantai yra gana veik
lus — dirbamas darbas jiems 
sekasi, pertat kuris iš jų turės 
laimės pirmiau pasiekti ketvir
tą numeri — tai dar misterija.

Laipsnyje šeštame tebėra du 
senieji draugai: Ig. Vierbella ir 
A. Visbaras. Abu šiek tiek pa
dare progreso pareitą savaitę. 
Bodosi neklystu sakydamas, 
kad Vierbella per šių savaitę 
pasieks laipsnį penktą; dar ne
žinia kaip su Visbaru. Galimas 
daiktas, kad jis dar šiame laip
snyje pabus kiek ilgiau.

Laipsnyje septintame kon- 
testanlas J. Grigaitis susilaukė

Devintame laipsnyje mažai 
progreso matyti irgi. Kai kurie 
gavo po šimtų kitą balsų. Dau
giausiai laimėjo Mrs. Mikutai- 
tis ir Gricius; Klikna iš 1(1 
laipsnio persikėlė į devintą. 
Mrs. Kolas, Sabaliauskas ir 
Vatekunas per pereitą savaitę 
neparodė aktyvumo žymių.

Dešimtame laipsnyje daug 
kas naujo. Du West Pullman 
smarkuoliai su sykiu stojo į 
darbą ir pasiekė laipsnį 10-tų, 
tai Antanas Vilis ir Kazys Po
cius. Antanas Vilis pereitame 
“Naujienų“ konteste laimėjo 
trečią dovanų — jis patyręs 
darbuotojas. Jeigu Vilis imsis 
dirbti iš peties, dzievaš, jis grei-

J. TA R VIDAS

5931 South

Albany Av.
Chicago, 111.

Turi balsų
— 999

17th ir Clark St. 
Gary, Ind.

Turi balsų

— 827

PRANAS 
KLIKNA,

2554 Blue 
Island Avė.
Chicago, III.

J. IZBICKAS

15640 Marshfield

Avenue
Harvey, III.

Turi balsų
— 827

Turi balsų
— 1333

MRS. B.
STULPINIENĖ

818 W. 18 St 

Chicago, III.Turi Balsų
—• 711

MISS AGNĖS
UVICK

6928 South
Rockvvell St.
Chicago, III.

Turi balsų
— 581

VINCAS ' 
SABALIAU

SKAS

2345 South 
Leavitt St. 

Chicago, III.

PETER 

KALIN,

2011* South 
Halsted St., 
Chicago, Iii.

Turi balsų
— 808

ALBINAS
RUDINSKAS

1624 So. 49 Ct. 
Cicero, III.Turi balsų

— 637

MRS. REGINA
ŠERELIENĖ t

3258 South
Union Avė.
Chicago, III.

Turi balsų
— 580

Turi balsų
— 1298

jauna Gary’s lietuvių žvaigždu
tė, su sykiu pasirodė 10-tame 
laipsnyje; ji sako, kad tik pra
džia jos darbo — manoma, kad 
ji progresuos neblogiau kaip ir 
jos giminaitė p-lė Williams. Ge
ro pasisekimo jaunai Banade- 
ttai pasiekti kuoaukščiausi 
laipsnį šiame “Naujienų“ kon- 
teste. Kita jaunute p-lė Anne- 
ttc Patrackiute iš Kast Chica
go, Ind. irgi pasiekė laipsnį 
10-tą — ji taipgi mano progre
suoti. P-lė Patrackiute yra se
na vietos “Naujienų“ platinto
ja — gero pasisekimo Annettaį.

į dešimtų laipsnį atsidūrė nuo 
senai laukta p-lė Begina šere- 
lienė, ir Alekas Talaška —< abu 
chicagiečiai. Linkėtina judviem 
eiti pirmyn - laimėjimui kuo- 
didžiausių dovanų. Kiti kontes
tantai iš laipsnio dešimto gavo 
šimtą kitą halsų, o kai kurie 
tebestovi ant vietos. Kai kurie 
pasirengę yra lėkti i aukštes
nius laipsnius — apie juos kal- 

I besime kitų syki.
Julius Mickevičius, 

“N-nų” Kontesto Vedėjas.

MRS. B.

RUMŠIENfi

10623 South
State St. 

Chicago, III.

Turi balsų
— 623

MRS. IZABELĖ 
SAKALAU

SKIENĖ
7004 South

lai man A v.
Chicago, 111.

Turi balsų
— 807

3222 Aubum
Avenue

I Chicago, III.

Turi balsų
— 1284

s. m. šlageris
5001 So. Western Avė. 

Chicago, III.
Turi balsų — 593

ALAKAS TALAŠKA
7139 So. Maple\vood Avė. 

Chicago, UI.
Turi balsų — 580

B.su
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DIDELE EKSKURSIJA Į LIETUVA 
FRANCUZŲ LINIJOS LAIVU (FRANCE) 

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

meniškai prižiūrės

VIKTORAS
KAMARAUSSKAS,

Vice-Prvzidentas Susi
vienijimo Lietuvių Ame
rikoje, 179 Slocum St„ 

iš Edwardsville, Pa.
Užsisakykite kelionę da
bar. Prisirengiate iš kal
no. Klauskite agento vi-

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

CHICAGOS 
ŽINIOS

Darbininkas užsimušė
Paul Cikadino, 28 m., 2932 

Princeton Avė., darbininkas, 
dirbęs prie statinio New Ani- 
basador Hotel, 1301 N. State 
St., nukrito elevatorio šafta 
nuo dešimto augšto ir užsimu
šė ant vietos.

I

PLATESNIŲ INFORMACIJŲ SUTEIKIA ANT UŽKLAU
SIMŲ FRANCUZŲ LINIJA (FKENCH LINE) 

Arba kitų autorizuotų agentų
— A R B A —

PETRAS J. BALTUŠKA (Ekskursijos rengėjas),
A. x J. Hl'RVVITZ Banker’s H o ūse,

6 EAST MARKET ST., W ILK ES BARRE, PA. 
(3-čios durys nuo Public Sųuare — 2-ros lubos)

“Vienybės” Spaudos Bendrovė, 
193 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.
V. Stulpinas,
3311 So. Halsted Street, 
Chicago, III.
UŽSISAKYKITE KELIONE 
TAS MIELAI JUMS PATAM

Lietuvių Prekybos Bendrovė, 
866 Broadvvay, 
So. BostoiT, Mass. 
“Naujienos” 
1789 So. Halsted Street, 
(’hicago, III.

DABAR — MUSŲ GERAS AGEN
TAIS KELIONES SUTVARKYME

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pašovė plėšikus
Du plėšikai liko sunkiai su 

žeisti susirėmime su policija 
restorane prie 2103 W. Madi- 
son St., kur jie bandė apiplėšti 
vyrėją ir naktinį patarnautoją. 
Važiuodami pro šalį policistai 
pamatė iškeltas restorane ran
kas ir puolė plėšikus, kurie dar 
bandė gintis, bet turėjo pasi
duoti, kada abu liko sužeisti po- 
1 i o i a L Icvilkij.

Bomba namuose

KIMBAL M 
H 
N 
H
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Grojikliai Pianai
PEOI’LES KRAUTUVĖSE

Yra kelrodis Lietuviams, kur įsi
gyti geriausj pianą už teisingą 
kainą.
Kimbalį pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
marketuose geresnių ir vertesnių 
pianų už “KimbalI”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
pas “Peoples!”
Prašome atsilankyti ir susipažin
ti su mumis ir KimbalI Pianais. 
I^abai lengvus išmokėjimo -budus 
pritaikinam kiekvienam.
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Svarbus lietuvių. piliečių mitin 
gas 20 wardoj

(18-ta Gatvė)

Cžpereitą naktį sprogo bom
ba, kuri buvo padėta po prie
kiniais porčiais Lindblom High 
School mokytojo Ira C. Hamil- 
ton, 36 m., namo 11200 So. 
Kedzie Avė., Mount Greenwood. 
Jis buvo didelis šalininkas 
miestelio prijungimo prie Chi- 
cagos, taipjau smarkiai kovojo 
su tvirkavimo urvais miestely
je, kurių ten esą labai daug. 
Spėjama, kad delei to jam ir 
bombą padėta. Bomba apdraskė 
namą bet žmonių nesužeidė.

Kita bomba tapo padėta prie 
našlės Mrs. Jennie Ferrara na
mais 1830 W. Erie St. Čia bom- 

! bą padėjo juodrankiai, kurie ne 
'senai reikalavo iš našlės $2,- 
000.

IŠ POLITIKOS LAUKO

JL/UCKY STRIKES yra švelnus ir gardus — 
geriausi cigaretai kokius esate rūkę.

Jie yra malonus jūsų burnai. '

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

It’s toasted
APSAUGOJIMUI JŪSŲ BURNOS B

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudeltfl
VIRIUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: •

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

REZIDENCIJA:
2226 Marahall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
, naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMETRICTAR

Akiniai ir aa gižia*

LIETUVIS AKIŲ SPECIAUStAS
Palengvina akių {tempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaiflrimc. aidu aptemimo. nei-vuotu- 
mo, skaudamu akių IcssrAt.), atftalao kreivas akis, nuima kataraktą, ati- 
taiso trumparegy^ ir toliregyitf 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 
žiluaiaa klaidas. Speciali atyda at
kreipiama 1 mokyklos vaikus. Valu 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON

Kas reikalinga padaryt 
žinoti

ir
♦

Becks Dept. Store
3323-25 South Halsted Street, 

Prie 33 Place

Becks teikia didžiausius bargenus 
Bridgeporte, Ketverge, Kovo 24

Paduškų apvalkiai

Pilnos mieros 45x36, Švars ir ge
rai padaryti iš grynai balto mus
lino nupiginti nuo 1 7 f*
20c. iki .......................... ■

Pas Becks

Moterų Chifon 
Bančiakos

Musų iš gryno šilko Chiffon Pan- 
čiakos, kurias parduodam po $1, ' 
dabar išpardavimui 77A
visokių spalvų tik ....... ■ ■

Pas Becks

Vyrų Union Siutai
Geriausi Chalmers išdirbimo, 
lengvi, ilgomis rankovėmis (ga
lima padaryti trumpas) verti 
$1.75 dabar Q7f*
tiktai po ..................... w ■ M

Pas Becks
%

Kūdikių Blanketai
Ružavos ir mėlynos, vilnų užbai
gimo, šilko kraštukais, naujų 
paternų, bakselis parduodamas 
po $2, dabar išpar- 4 QQ
davimui po ...........

Pas Becks

Kvalduotos Langų 
Užlaidos 5 šmotų setas
“Our Ixjader” ercam voil, ne- 
blunkamos, spalvuotais kvaldu- 
kais, parduodamos po $1.59, da
bar išpardavimui fl* 4
tiktai už .............  ■

Pas Becks

Vaikų Bliuskos
Mes norime išparduoti visas 40 
tuzinų, gerai padarytos bliuskos, 
mes atpiginom jas nuo 98c., 
šiame iŠpanlavime CQp
tiktai po .......................... O3U

Pas Becks

šilkiniai Uždangalai
“Our best buy”. Daugelyj spal
vų pritaikymui prie sienų arba 
karpetų, vertos po $2,00, šiame 
išpardavime
tiktai po ....................... WwV

Pas Becks

Lovų Drobules
“Su šiomis nieks negali susily
ginti“, mieros 72x90, baltinamos, 
gerai padarytos, vertos 98c., da
bar išpardavimui A7C
tiktai po .......................

Pas Becks

Moterų Balti žiurstai
Gerai padaryti išverčiami žiurs
tai, geros Fruit of the 
l/oom rųšieš, mieros nuo 38 
iki 46, paprasta* kaina $1.59, 
šiame išpardavimo 
tiktai po ......................

Pas Becks

Chees Cloth Specialiai
Paprastai 8c. vertės rųsis, šiame 
išpardavime 10 mastų 
tiktai už ................

Pas Becks

18-tos Gatvės apielinkės lie
tuviai piliečiai ir pilietės turės 
savo visuotiną mitingą, kuria- 

Ime bus apsvarstyta negrų už
plūdimo pavojus sąryšy su 

į Chicagos majoro rinkimais, 
šiame mitinge ketina kalbėti 
lietuvių užtarėjas Suvienytų 
Valstijų Atstovų Bute, Kon- 
gresmanas A. J. SABATII. Tai
pogi kalbės žymieji lietuvių 
kalbėtojai: Adv. Kl. Jurgelio
nis, Dr. A. J. Karalius, F. Pa
loms, C. Bičiūnas, T. A. Sten 
cel ir kiti.

| Mitingas įvyks seredoj, kovo 
23 d. Apveizdos Dievo parapi
jinėj svetainėje, prie 18-tos 
gatvės ir Union Avė., ir prasi-. 
<ičs lygiai 8-tą valandą vakaro.

Visi šios apielinkės lietuvia*' 
piliečiai ir pilietės yra kviečia* 
mi būtinai į šį susirinkimą at- 

1 silankyti, nes klausimas yra 
didelės svarbos.

— L. D. Komitetas.

SVARBUS MITINGAS 
Ant Town of Lake

Town of Lake lietuviai šį 
; ketvergą, kovo 24 d., yra kvie
čiami susirinkti savo svarbiems 
reikalams apsvarstyti Kren- 
čiaus Svetainėje, kampas 46-os 
ir Wood gatvių.

| Svarbiausias klausimus — rū
gėti ų užpludimo pavojus, tak
sai, graftas ir it. sąryšyje su 
Chicagos majoro rinkimais.

Kalbėtojais šiame mitinge 
bus Adv. K. Jurgelionis, Dr. A. 

iL. Davidonis, Dr. S. A. Brenza, 
Ch. A. Bičiūnas, T. A. Stencel, 
F. Palionis ir kiti.

Town of Lake lietuviai kvie 
čiami skaitlingai susirinkti, 
nes reikalas didelės svarbos.

— L. 1). Komitetas.

Mildos Teatras
3140 So. Halsted St.

Seredoj ir Ketverge, Kovo 23 ir 24
Hoot Gibson 

in 
THE DENVER DUDE 

2 komedijos ir vodevilis 
Puikus perstatymas

North Sidės lietuvių 
kliubas remia 

Thompsoną
North Sidės Humboldt Par

ko Lietuvių Politiškas Kliubas 
laikytame susirinkime kovo 17 
dieną nutarė vienbalsiai remti 
W. !l. Thompsoną į majorus.

Kalbėtojai L. Strupas, Kai
ri s, K. Čepu kas, \alskis ir kiti 
nui odinė jo, kad reikia W. H. 
Thompsono kandidatūrų remti 
dėl labo lietuvių ir Chicagos 
miesto. Po daugelio kalbų nu
balsavo vienbalsiai remti W. 
H. Thompsoną. Labai gerai, 
kad lietuviai pradeda mesti sa
vitarpių siaurus partyviškus 
ginčus ir eina i vietinę būtinai 
reikalingų politiką.

Aš tikiu, kad Humboldt Par
ko Kliubas, kaipo pirmutinis 
padaręs tokį žingsnį, gerai pa
sielgė. —Kazys.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Reikalinga Armonika
— ... , —...«

Besirengiant prie Naujienų 
Koncerto sugedo pono Virkai- 
čio armonika, ir šiuo jis atsi
šaukia į gerbiamus Naujienų 
skaitytojus, kad jei kas turi 
tinkamą dviejų eilių balsų ar
moniką, jam paskolintų iki 
Naujienų koncerto. Nėra reika
lo, kad armonika butų perdaug 
gera, nes ponas Virkąitis bū
damas geras muzikantas gali 
groti ant bile kokios rusiškos 
armonikos. Kas turit, įtokią ar
moniką, , prašome priduoti į 
Aušros Knygyną, 3210 So. 
Halsted St.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

•+«
*

PETRAS DAVIDONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 22 dieną, 1 valandą ryte, 
1927 m., sulaukęs 49 metų am
žiaus, gimęs Kauno redybos, 
Panevėžio apskričio, Kuprelš- 
kių parapijoj, Negonis kaimo, 
paliko dideliame nuliudime bro- 
jj Ignacą, brolienę Oną ir gimi
nes, o Lietuvoj du brolius: Ka
zimierą ir Joną, o Brazilijoj 
brolį Ramualdą. Kūnas pašar
votas, randasi 10636 Edbrookc 
Avė., Roseland, III.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Kovo 24 dieną, 1:30 valandą po 
pietų iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Petras Davidonis 
gimines, draugai .ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame>
Brolis, Brolienė ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia- 

reikale, visuomet 
sanžiningas ir 

todėl kad
išlaidų už- 

skyriy.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.—........ 11,7

J.F.RADZIUS
Pigiausia* Lietuvi* 

Graboriua Chicagoje
I.aidotuv<ae patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kali priklausau 
prie grabų i įdirby- 
•tta.

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

SKYRIUS: 
3288 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4068
..........................................- ■ i

25 METU PATYRIMO
Pritaikimc 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. 0.
OPTOMETRISTAS 
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 8 augštas 

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

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

S. D. LACHAWICZ '
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabama 

Vainikams
8316 So. Halsted St„ Chicago

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visadoi 
patarnauju kuogeriauaiai

M. Yuska,
3228 W. 38th Street, Chicago, IU.

Naujienų Spaustuvė 
yra linijini SpauBtuv#

Kas iš Amerikos lietuvių ma
no keliauti Lietuvon ateinan
čią vasarą, turi nieko nelauk
dami pradėti prsirengimo dai
lių. Tas darbas yra gavimas 
reikalingų dokumentų. Delei 
kelionės- yra reikalingi sekami 
dokumentai:

Lietuvos piliečiams reikia:
1. Gimimo metrikų (kas turi 

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

2. Lietuvos užsienio paso ir 
vizos.

3. Leidimo sugrįžti.
4. Įneigų taksų užmokėjimo 

pakvitavimo.
Visi šie dokumentai reikia 

pasirūpinti gauti iš anksto, kad 
delei jų neturėjimo nereiktų 
atidėti kelionės.

Gimimo ynetrikus galima gau
ti Lietuvoje iš tos parapijos, 
kurioj pilietis yra krikštytas. 
Tuo reikalu reikalinga parašyt 
laiškas giminėms ar draugams* 
1<ad gautų ir prisiųstų.

Leidimą sugrįžti išduoda 
imigracijos departamentas, Wu- 
shington, D. C. Norint šį do
kumentą gauti, reikia ilgoko 
laiko ir tikros atvažiavimo da
tos.

Amerikos piliečiams reikia:
1. Užsienio paso.
2. Lietuvos vizos.
Tai 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.

Atėjo Kultūra No. 2. Ga
lima gauti

NAUJIENOSE 
Kaina 45c

- ■ . .............. ■■ ■ —— ■ ——

SIUSKIT PEK .
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr, 
taip pataria Lietuvos bankai



NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, Kovas 23, ’27

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Dar daugiau paslapčių 
apie “Naujienu" 

koncertą

dėl ko jį chieagiečiai myli; kur 
įgyvena panelė Lapaitė, koks 
Tunaitis adresas, koks Rauny- 
tės pirmas vardas, su kokiu 
orkestru groja Sausaraitis? Ir 
tt. ir tt.

Ir kas blogiausiia, kad pati 
Felicija su tomis slaptybėmis 
neperdaugiausia apsipažinusi ir 
ne kiekvienam gali tinkamą at 
sakymą duoti.

Taigi einame prie nepabaig
tų dalykų. Vakar suminėjau 

(ketvertą ypatingų artistų, ku
rių ypatybės dar ne visiems

Announcements 
. Prant*lmal \

Pranešu Auroros, De Kolb, St. 
Charles ir npielinkės miestelių lietu
viams, kad Balandžio-A pril 3, 1927, 
Nedalioj, Ungarų Svetainėj, Joffer- 
son Avė., Aurora, III. bus didelis lie
tuvių teatras “Genovaitė“. Loš ar
tistė M. Dundulienė, su pagalba ga
biausių Chicagos ir Roselando scenos 
mėgėjų-artistų. Tikietus .galima gau
ti nusipirkti iš kalno pas p. J. Bu
raną, 67 N. Broadvvay, Aurora, III.

Announcements
Pranešimai

“Birutės” repeticija {vyks Ketver
ge, Kovo 24, 7:30 v. v., Mark White 
Svetainėj. Malonėkit atsilankyti visi 
birutiečini, nes turime’ atsakančiai 
prisirengti j Naujienų koncertą.

— Valdyba

Furniture & Fixtures
Rakandai-ltaiaai

Rcal Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

PARDAVIMUI rakandai, veik Į 
nauji — pigiai. Galima ir apsi- 
gyventi.

19535 Edhrooke avė.
2 floor.

Naujienų” kon- žinomos, štai:
I Ponas Virkaitis, tai neapsa
komai mylimas burdingierus, 
kuris mokinasi Muzikos Akade
mijoj, Armonikos skyriuje. Jis 
tarp lietuviškų 
cagoje jau yra 
his padaręs ir 
gauti diplomą 
Iki “Naujienų“ 
diplomas bus gatavas, 
sau: jis netik armonika groja, 
bet ir dainuoja.

Panelė Dudaitė ima lekcijas 
iš Operos ir Baleto. Tai neap
sakomai ambitinga mergaitė 
artistė. Ji nori subytint Gali 
Curci! Ji, sako, nori gauti vie
tą Tivoly ar Chicago operose,

Besiartinant 
certui kiekviena diena įvyksta 
tiesiog nuostabus apsireiškimai: 
žmones nebesupranta ką skaito 
ir ką girdi! štai kad ir prieti
kis su paskelbimu koncerto 
dalyvių vardų: nslos viskas lai
vo aiškiai (tesakyta, o musų pa
nelė Felicija, šiandie iki pietų 
užrekordavo 180 paklausimų te
lefonu apie konceito artistus! 
Ir tie paklausimai musų telefo
nistes tiesiog iš galvos varo! 
Teiraujasi apie Cedura, apie 
Bemole, apie Muzikos Akade
mija; nori sužinoti jų visų ad
resus, kaip brangiai jie už lek
cijas ima ir tt. Kiti žingeidau- 
ja kas per mokinys tasai ponas
Bakaitis, kuo jis pasižymėjo, ’r ponas (.eduras jau pasiuntė 
____ ____________ ____ J ten jos rekomendacijas. O ir 

tarp lietuvių ji jau yra pasižy
mėjusi ir jos vardas pats 
save kalba. Kas nežino

gaspadinių Chi- 
didelius stebuk- 
dabar rengiasi 
iš Armonikos! 

koncerto, sako, 
Pamir-

“DIAMOND DAZYVES" i 
NUDAŽO RODOS NAUJAI .. . . .

HZ
Du

Kovo 3 <1. Strumilo svet. įvy
ko SLA 139 kp. susirinkimas. 
Narių atsilankė mažai; du nau
ji prisirašė prie kuopos, 'lai 
buvo vienas iš ramiausių susi
rinkimų ir užsibaigė į 20 mi
nučių. Nors Iroika ir jos visa 
mašina dalyvavo, bet užsilaikė 
ramiai; tik iš kūmučių buvo 
girdėtis “Švitros nėra, Švitros 
nėra”. Maf Švitra daug baimės 
jiems įvarė, kad jie nebegali 
pasinaudoti iš kuopos. Jeigu jie 
nelystų su pašaliniais reikalais, 

Štai visuomet kuopoj butų 
mu ir nebūtų jokių kivirčių. 
Buvo ir šarkunas, bet ir tasis 
buvo ramus ir tvarkiai užsilai
kė. —Naujas Narys.

Personai
Asmenų Ieško 

Aš Petronėlė Bertauskienė pajieŠ- 
kau brolio sūnaus, Juozapo Razmas, 
iš Lietuvos išvažiuojant dirbo Plun
gės dvare už founoną; į Ameriką at
važiavo 1907 m. Kadaise yra gyve
nęs Chicago, III., dabar niekas neži
no kur gyvena. Aš turiu labai svar
bų reikalą, prašau kad atsišauktum, 
arba kas žinote malonėkite pranešti, 
busiu labai dėkinga. Petronėlė Ber- 
tauskienė, 3730 Deodor St. Indiana 
Harbor, Ind.

t^urnishecl Rooms
RENDAI kaiiibarys vienam vai

kinui arba merginai prie mažos 
šeimynos, karštu vandeniu apšil
domas, be valgio, bet galima vir
tuve naudotis. ‘Gražioj apielinkėj, 
vienas blokas nuo karų linijos.

561(1 S. Sawyer avė.
Hepuįjlic 361(1

ta
Help Wanted—-Male-Female

Darbininkų Reikia

senu 
-----------  laikų gera naujienietū ir paty 

Tiktai įmerkit de) Spalvos rusi koncertuotoja. Jos santi- 
arba pavirinkit dėl Dažyęno kiai su Muzikos Akademija nė- 

----------- -| ra labai geri ir vargiai galima 
tikėtis, kad iki “Naujienų” kon
certo ji gautų diplomą. Bet ji 
to nepaiso. Ji sako su bubnu 
galinti geriau koncertuoti, negu 
su diplomu. Ji yra didelė štu- 
korka ir ją užtai visi myli.

Ponas Nebylaitis, tai keis
čiausias šios gadynės stebuklas! 
Jis nė girdi, nė kalba, o ant 
smuikus groja! Del jo pastoji
mo į Muzikos Akademija ponai 
Cedurai tik tik neperskyrė! Į- 
sivaizduokite sau: nė nė
kalba, o Muzikos Akademijoj 
lekcijas ima!

Paskutinėmis dienomis į Mu
zikos Akademiją įstojo dar 
trys nauji mokiniai, kurie taip
gi dalyvaus “Naujienų 
certe. 
rys - 
sako, labai talentingas vaikinas; 
Džianitorius (jo tikros pavar 
dės niekas nežino) ir jo įlen
kiu metų sūnūs!

Taigi išdalies jau atrekomen- 
tuotos visos programo keiste
nybės ir garsenybės. Daugiau 
apie juos pasakyt Reporteris 
Pupa nieko negali, išskiriant 
poną Bekaitį. šis ponas turi 
dar ir daugiau ypatybių, negu

NESIRŪPINKIT DAUGIAU
50 darbininką vyrų ir mote

rų reikia. — Aš galiu jums pa
gelbėti įsigyti namą ir nuolati
nį darbą. Atsišaukite 1739 So. 
Ilalsted St., Box 897.

Kiekvienas 15 Į 
centų pakelis tu
ri paprastus nu- 
rodymus, kad 
kiekviena mote
ris gali 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- kon-

Tai yra: ponas Kaubu- 
jaunas smuikelius ir,

ATVAŽIAVO!
DEMONSTRUOTI PUIKŲ

NAUJĄ
NUO RUPTURŲ

IŠRADIMĄ

Jei jus turite rupturą ir dėvite dir^ 
žą, dabar yra proga gauti 
IŠBANDYMĄ moksliškai 
Rupturų Palaikytoją.

William S. Kiče, Adams, N. Y. Or
ganizatorius Rice (Non Surgical).---- — -----------
Rupturų Gydymo Metodo, siunčia sa- vakar pasakiau: jis gali šok- 
vo atstovus, : 
j Victoria Viešbutį, kampas 8 
ir Van Buren St., Chicago* 
panedėlio ryto, kovo 21 iki subatos Jurgelioni 
vakaro, kovo 26. * <••-—«*!••••« *
kins ir demonstruos 
Rupturų Gydymo Išradimą, visai dy
kai kiekvienam vyrui, moterei ir vai
kui kurie turi rupturas.

Absoliučiai garantuojama, kad už
laikys bile kokią rupturą, didelę ar 
mažą, nežiūrint kur ji rastųsi ir bus 
tinkamai apsaugota visada.

Yra absoliučiai patogi dėvėti kas
dien prie visokio darbo ir galima 
dėvėti naktį visai be jokio nemalo
numo.

Yra garantuojama, kad nenusprus 
iŠ vietos bile kokiame atsitikime, 
spaudimas pats per save prisitaiko 
prie visokių žmogaus aplinkybių, ir 
nebus jokio spaudimo.

Yru patvirtintas vienatinis geras 
Rupturų Palaikytojas <le| moterų. Jį 
galima dėvėti su gorsetu arba be 
gorseto ir dar pataiso moteries lie
mens išvaizdą.

Jis yra geras dėl vaikų su ruptu- 
romis, nes nekenkia normaliam augi
mui ir išsivystymui, nes pilnai ap
saugoja rupturą.

Paduškaitės yra padarytos iš min
kšto materiolo, lengvios, gerai dėvi
si ir patogios, švelnios žmogaus odos 
neįrituoja. Jos yra taip padarytos, 
kad suteikia spaudimą kiek reikia.

šimtai tūkstančių vartoja visame 
civilizuotame pasaulyje ir tūkstan
čiai meta diržus j šalį po vartojimo 
šio mokslinio išradimo Rupturų Pa
laikytojo.

Dykai Bandymas
Del kiekvieno vyro, moteries 

vaiko kurie turi rupturas. Nepraleis
kit progos atsilankyti ir pasinaudo
ti iš šios progos. Garantuoto Rup
turų Palaikytojo. Jis neturi sau ly
gaus ir yra rekomenduojamas gydy
tojų ir ligoninių visur. Atsišaukite 
nuo 9 iki 12 dieną, nuo 2 iki 5 po 
pietų ir nuo 7 iki 9 vakaro. Bandy
mas jums nekainos nieko. Moteris 
Ekspertė prižiūrės visas moteris. Jei 
negalėtumėt atsilankyti, tada rašykit 
dėl DYKAI IŠBANDYMO pas

WM. S. RICE, Ine.,
Box 167, Adams, N. Y.

DYKAI 
įrengtą

tj baleti-' ir komponuoti. Sako, 
Iii., nuo

Asmeniškai išaiš-i . ?
ds puikų Naują Austos SCinųs,

jis gali sukomponuoti Maironį, 
Lietuvos Himną, 
, Internacionalą 

Svabodnaj Rasėj, kalio žodyną 
ir Naujienų Koncertą!

Apie antrą ir trečią programų 
dalis pakalbėsime kitą kartą.

—Reporteris Pupa.

Lietuvė sunkiai 
sužeista arklio

Mrs. Frances Entas, 1700 
First St., Cedar Rapids, la., 
ko sunkiai sužeista bejodinėjant 
arkliu. Arklys krito ant nuga 
ros ir parmušė ją po savim, 
nusukdamas jai sprandą. Ji 
guli šv. Luko ligoninėj, bet dak
tarai nesitiki, kad ji pasveiktų. 
Josios vyras Vladas Entas, nuo 
kurio ji yra 
na Chicagoj. 
Frank, 14 m. 
—10 m. ir 8

Sužeistoji mirs, bet ji norėtų, 
kad jos vyras atsišauktų, jei 
ne josios matyti, tai nors savo 
vaikus pasiimti. Vaikai yra pas 
Karolį Raminsiu, josios dėdę. 
Norėdamas sužinoti apie savo 
vaikus, gali rašyti Kazimierui 
Armonui, 1517 N. 4th St. Ce
dar Rapids, la. — K. A.

N

atsiskirus, gyve-
Ji turi sūnų 

ir dvi dukteris, 
m.

ar

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

Mokslas sako, kad oro atmai
nos daug veikia į žmogaus ūpą. 
Tą teoriją patvirtina ir musų 
raudonųjų biznierių elgėsis. Pa
baigoj rudens ir pradžioj žie
mos oras buvo labai nepasto
vus ir mainėsi veik kasdie, — 
tai lija, tai sninga, tai giedra, 
tai šalta, tai vėl šilta. Musų 
raudonieji biznieriai tuo laiku 

Jie lindo i 
ir ten

daug triukšmavo, 
draugijų susirinkimui 
triukšmavo, kiše savo politinį 
biznį į visai nepolitines draugi
jas, visai neatsižvelgdami į da
romą draugijoms žalą, bite 
jirms butų gerai. To darbo 
meisteriais buvo Martynas su 
Zone, raudonasis kilbasninkas, 
Juozas su Marijona ir .Pusže
maitis. Tai taip vadinama troi- 
ka, kuri turi ir porų tuzinų 
sumulkintų sekėjų, kuriems ir 
duoda 
daryti.

rei kai i ngus

Iroika per 
pirmiausia

įsakymus ką

savo ježed- 
puolėsi prie 
vieni) dieną

nevną
vietinių biznierių, 
juos peikė, kitą dieną tuos pa
čius biznierius gyrė. Su biznie
riais apsidirbę jie ėmė kabinė
tis prie pavienių asmenų, ma
nydami juos supikinti.

rau-
ra- 

prie 
gir-

Atėjus žiemai ir orui pasida
rius pastovesniam ir musų 
donieji’ biznieriai pasidarė 
inesni. Jie dabar puolėsi 
surprise party, visaip jas
darni, o Martynas su kilbasnin- 
ku net ir spyčius jose pradėjo 
laikyti. Kuomet Naujienos pa
lakė, kad tos “partėsp neneša 
jckięs naudos, kad jose vien 
tik girtavimas ir išnaudojimas 
būna, tai raudonieji biznieriai 
net ant sienų lipo tas purtės 
gindami. Ir kaip negins, kad jie 
Valys jose dalyvaudavo, o net 
ir savo ježednevnai surprise 
party surengė. Tą partę Pus- 
žemaitis net banketu pavadino.

Bet štai atėjo pavasaris, oras 
vėl pasidarė nepastovus. Musų 
raudonuosius biznierius vėl ap
ėmė neramumas. Kilbasninkas 
su bučeriu vėl puolė visus nie
kinti ir šmeižti. Pradėjo pulti 
net ir savo giriamas surprise 
paries. Ir vieną gražią dieną 
Pusžemaitis išdidžiai paskelbė, 
kad tos paries yra bjauriau
sias darbas ir kad reikia tik 
jam, Pusžemaičiui pranešti, o 
jis jau apsidirbsiąs,
pavasariui atėjus, jaučiasi kaip 
Maskvoj, galys visiems ukazus 
rašinėti. /

Kaip matote, musų raudonie
ji biznieriai yra tikros vėjo ka
rūnėlės, — koks vėjas, tokie ir 
jie yra. Bet taip būna tik su 
nerimtais žmonėmis, kurie ne-, 
si vaduoja protu, bet gyvena 
tik upu ir daro taip, kaip kokiai

matyt,

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA moterų namų apvalymui, 
darbas naktimis, 5 valandas į naktj, 
$14 j savaitę, nuolat darbas. Taipgi 
moterų ir merginų j restauranus, 
viešbučius ir prie namų.

GRAMAM EMPLOYMENT
AGENCY

833 Mihvaukee Avė.

REIKIA patyrusių operator- 
kų prie moteriškų drošiu.

Kreipkitės:
Kipson Bros.

325 \V. Adams st.

Help Wanted—Malė 
Darbininką Įteikia

LIETUVIO"' DARBININKŲ, 
MECHANIKŲ, MAŠINISTŲ, 1 
DIRBTUVES DARBININKŲ. 
Fl’RiMONŲ, BUCEHIV ir kler- 
kų. Dirbti tiktai tam tikrą 
darbą, tiktai tris vakarus į sa
vaitę, nuo 7 iki 8 arba nuo 7:30 
iki 9 vakaro. Gera alga tiems, 
kurie tiks. Tik atsiųskite savo 
vardą ir adresą. Naujienos, 
1739 S. Halsted St. Box 896

PROGA
Proga lietuviams vyrams 

tapti manageriais. Mes turi
me vietos dėl gerų vyrų nuo 
25 iki 45 metų amž-aus. Jie 
galės pradėti departmentą 
patys. Turi gerai išrodyti ir 
kalbėti angliškai taip gerai 
kaip ir lietuviškai. Mes esa
me biznyje per 18 metų ir 
jei jums pasiseks, jus galė
sit turėti nuolatinį darbą.

Atsišaukit nuo 9:30 iki 1 
po pietų MĖ. JOYCE.

GENERAL MANAGER 
SUITE 660

NATIONAL BANK 
. BLDG.

+L S. CLARK ST.

lst

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

Automobiles
PARDAVIMUI automobilis 

Okland sedan, 1924, visas ge
rame padėjime, parduosiu pi
giai arba mainysiu į mažesnį. 
August Jurgilas, 3255 South 
Halsted St. Phone Yards 6062.

VIENUOLYNO APIELINKCJ

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo Columbia 
gražų mahogany išmarginimo. 
su rekordais už $37. Reikalau
kite Columbia palikto sandė- 
lyj, 1538 W. (’.hicago Avė.

1 lubos,1

GROJIKUS pianas, bargenas — 
$78. Tas pianas naujas kainavo 
$650 ir yra atsargiai vartotas. Tu
ri but parduotas tuojau, nes mums 
reikia vietos. 1538 W. Chicago 
avė., 1 fl.

PARDAVIMUI Steger grojik- 
lis pianas už $100, garantuotas 
pirmos klesos stovyje, taip kaip 
naujas, 50 mielių, benČius ir 
cabinet, $50 cash ir po $10 j 
mėnesį. 6512 S. Halsted st. 1 fl.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

RESTAURANTAS ant pardavimo, 
labai geroj vietoj, kampinis štoras, 
biznis gerai eina, renda nebrangi.

3000 W. 47th Street

PARDAVIMUI 2 grosemės ir 
bučernes. Būdamas sužeistas 
turiu greitai parduoti. Abi pi
giai, galima gauti ant išmokė
jimo. 10713 S. Michigan avė. 
10415 S. Michigan avė.

ENTRA BARGENAS. Par
duodu bučernę, randasi ant biz
niavo streeto, su mažais pini
gais ir mažu įmokėjimu galima 
nupirkti.

(>755 S. Western Avė.

PARDAVIMUI groserne ir 
saldainių storas, gera vieta, 
gausit l)argeną.

Kreipkitės: ’
3222 S. Auburn avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne, pardavimo priežastis 

maži vaikai šeimynoje. La
bai geras biznis dėl tinkamų 
žmonių. 4 kambarių flatas.

2022 W. Carver st.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, sena biznio vieta, biznio visados 
užtektinai, aš taip papuoliau, ka<l ne
moku dirbti, esu priverstas parduo
ti. Kreipkitės tuojau j

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St.

Box 213

PARDAVIMUI vyriškų aprėdalų 
krautuvė: marškinių, kalnierių, pan
Čiakų, naktaizų, apatinių siutų, vir
šutinių siutų ir kitų dalykėlių vy
rams prie apsirėdimo. Parduosiu už 
“cash” arba mainysiu j namą. Kaipo 
jmokėjimą galiu priimti ir lotą. Par
davimo priežastis svarbi. Kaina 
krautuvės tiktai $3,500. Del plates
nio patyrimo apie sąlygas ir vietą 
— malonėkite kreiptis į “Naujienas” 
klausti MICKEVIČIAUS. 1789 So. 
Halsted St., Tel. Roosevelt 8500.

PARDAVIMUI groserne ir buČer- 
nč, biznis išdirbtas per 28 metus. 
Biznio daroma virš $1200 į savaitę, 
3 bučeriai vos paspėja dirbti. Parsi
duoda labai pigiai; savininkas ap
leidžia Chicago. Kas noi-i pirkti šau
kit

Hemlock 5939

PARDAVIMUI Pool Ruimis, 5 sta
lai ir 4 kambariai pagyvenimui, ne
brangiai. Pardavimo priežastis, savi
ninkas eina į kitą biznį.

2119 So. Halsted St. /

VALGYKLA, geroj pelningoj vie
toj. Parduodu, nes einu kitan biznyn.

729 W. 18th Street-

Exchange—Mainai
PARDAVIMUI 3 augštų mū

rinis namas arba mainysiu į 6 
flatų, rendų neša $90. Busiu 
mieste tik 4 dienas.

J. PLASHTKA 
1625 So. Jefferson St.

TEMYKIT!
BRIDGEPORTF, DAR NE
BUVO TOKIOS PROGOS

> IR NEBUS
Tiktai treji namai beliko 

ir tuos parduosiu 2000 ar 
3000 žemiau kainos. Ateik 
pas M. J. KIRAS ir sužinok 
visas smulkmenas ne iš ko
kio pašalinio žmogaus ar 
agento, bet iš paties savi
ninko, o pamatysi, kad ge
resnės progos nebuvo ir ne
bus, pigiai ir prieinamai įsi
gyti naujus gražius namus 
vienoj geriausių lietuvių ko
lonijų Chicagoj.

Dviejų augštų mūriniai 
namai, dviem pagyvenimais 
po 6 kambarius, aržuolu iš
taisytas vidus, karštu van
deniu apšildomi, marmuri
nės aslos maudynėse, bufe
tai, franeuziškos durys, ga- 
ziniai pečiai, aisbaksiai ir vi
si kiti vėliausios mados Įtai
symai. Randasi 3205, 3211 
ir 3217 So. Auburn Avė.

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

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

Ben. Kazanau.kas, Rašt.

2247 W. 23rd Place, 
CHICAGO, 1LL.

Ganai 3968

Misęellaneous
] vairą*

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers ln

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

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

Tel. Cicero 130.

STOGDENGYSTE
Jūsų stogtj prakiurimas užtaisomas 
r garantuojamas už $4. Automobi

lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo jstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

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

Phone Lavvndale 0114

BARGENAI

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

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

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

PARDAVIMUI 2 flatų muro na
mas; šiltu vandeniu apšildomas. Kai- 
na $14,500. 2855 So. Emerald Avė.

PERKAM, PARDUODAM 
IR MAINOM 

NAMUS, lotus, farmas ir visokius 
biznius. 

PERKAM, PARDUODAM 
IR MAINOM

NAMUS, lotus ir visokius biznius. 
Turim daug namų mainyt ant fahnų. 

C. P. SUROMSKIS CO. 
5833 So. Western Avenue 

Tel. Hemlock 6151

PARDAVIMUI 30 pėdų lotas 
prie Kedzie, netoli 111 St. Ge
ras 
turi parduoti, nes reikia pini
gu,
ted St. Box 895.

investmcntas. Savininkas

Naujienos*, 1739 So. Hals-

PARDAVIMUI 2 aukštų po 
6 ir 6 kambarius; mūrinis na
mas, pečiu apšildomas, 2 maši
nų garažas; pardavimo priežas
tis vyro mirtis. Savininkas 
2 lubos, 2920 S. Emerald avė. 
Tel. Victory 8197.

SAVININKAS važiuoja j Eu
ropą, parduos pigiai krautuvę ir 
dviejų flatų namą, 6048 So. 
Ashland avė. Garu šildoma, ga
ražas, tik už $22,000. T. .1. 
Campbell & Co., 6241 S. Ash
land avė. Pros. 8431.

PARDAVIMUI muro 2 flatų po 6 
kambarius namas, 2 karų garadžius, 
lotas 35x125, aržuolo užbaigimai.

4238 So. Talman Avė.

Financial
Finansai-Paskolos

MORGIČIAI
MORGICIAI

Furniture Fixtures
Rakandai-Įtaisai

i BARGENAI
Mes parduodame visokios rųšies 

geriausius rakandus pigiai. Atsiląn- 
kykit ir persitikrinkit patys.

California Furniture Co„

Išsimaino bučernė su groseme ir 
namu. Namas yra 8 flatų ir vienas 
didelis Storas. Mainysime j mažą na
mą arba j lotus. Biznis yra didelė ir 
todėl tik geri biznieriai atsišaukite.

Išsimaino 2 flatų po 6 kambarius 
mūrinis namas. Mainysime j lotus, 
ar j mažą bizni arba i mažą namą.

Pardavimui 2 rezidencijos prie pat 
Archer Avė. Kaina už abu $900.00.

2- RI
3- TI

6% Nuošimčiai
Paskola > suteikiama 

į vieną dieną 
t 

Perkame real estate 
kontraKtus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas' komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
4041 Archer avė. 

Kampas California
WEST£RN AVĖ. RE ALT Y CO 

6953 So. Westem Avė. Phone Central 6260

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgęport Painting 
&• Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANC1ONIS, Prez.

HOME 
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir danių bile reika
lingus pribudavojinuis 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 Et.
Tel, Roosevfelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKČERIA1
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen,

* Restaurantų, Ken- 
tižių, Bekernių. Mu- 
sų specialumas. Ge- 

' ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

, Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos

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

International Barber College 
651—672 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 j namus.

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

ŠOKIŲ MOKYKLA
Mokina visokius šokius. Valandos 

nuo 2 po pietų iki 8 vai. vakarais. 
Nedaliomis nuo 2 iki 5 po pietų.

212? SOUTH HALSTED ST.
. (Pirmos lubos)

AR JUS NORITE 
didesni užmokesn|, geresnes* darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bsti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant koštu merių 
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. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING


