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Japonija neisianti su 
ginklu į Kinus

Vokietija reikalauja kitų 
valstybių nusiginklavimo

Smulkieji Detroito krautuvini- 
kai skelbia Fordui boikotą

Japonija nori ramiai tartis 
su Kinais

Ministerių kabinetas nutarė 
susilaikyti nuo vartojimo 
ginklo jėgų

TOKIO, Japonija, kovo 29. — 
Praneša, kad Japonijos minis- 
terių kabinetas nutaręs susilai
kyt nuo Liet kurio karo jėgų 
Kinuose vartojimo, liet rūpintis 
pasiekti susitarimo ramiu dip
lomatiniu keliu.

[Amerikos didžiuliai dienraš
čiai deda kasdien daug žinių iš 
Kinų, — isteringų žinių, bet 
vis apie t»> patį: kaip kur a- 
merikiečių misionieriams Ki
nuose gresiąs pavojus nuo na- 
rionalistų ir “bolševikų.” Gerai 
Amerikos jumoristas \Vill Ro- 
gers sako: “Baisus užsimiršėlls 
tu r būt yra žmogus, kurs, pi
lietiniam karui aplinkui siau
čiant, per pusmetį neatsikvošia 
nė tiek, kad bent savo šeimą 
išsiųstų laukan. Jei jį parga
bentum namo, tai bematant jis 
palįstų po lekiančiu fliveriu.J

Militarine komisija iš 
Vengrijos atšaukiama

PARYŽIUS, kovo 29. —San
tarvininkų ambasadorių tary
bos nutarimu aliantų' militari- 
nė kontrolės komisija Vengri
joje atšaukiama ateinantį ket
virtai i ien j.

Komisijos nariai tečiau dar 
pasiliks Vengrijoj iki gegužės 
15 dienos savo darbų baigimo! 
prižiūrėti.

203 mylias per valandą 
automobiliu

DAYTONA BEAC1L Fh.,
kovo 29. — Majoras Segrave. 
anglas, sumušė pasaulinį grei
to automobiliu važiavimo re
kordą. Jis savo automobiliu

Vokietija nenorinti stip
riau ginkluotis

Reikalauja betgi kad kitos val
stybės nusiginkluotų taip, 
kaip ir Vokietija

BERLINAS, kovo 29. —Vo
kietijos karo ministeris Gessle- 
ris reikalavo reichstage, kad 
kitos valstybės vykintu \Vood- 
ro\v W ilsimo nusiginklavimo 
principus.

Socialdemokratai mat buvo 
įnešę pasiūlymą panaikinti ka
ro minislerio algą, pareikšda- 
mi. kad Gesslerių reichsvehras 
(kariuomen6> dar nesąs ištiki
mas respublikos gynėjas.

Atsakydamas i tai ir ginda
mas savo biudžeto reikalavi
mus Gessleris pasakė, kad Vo
kietija savo armijai išleidžianti 
tik pusantro nuošimčio visų 
krašto pajamų, tuo tarpu kai 
Anglija išleidžianti pusketvir
to nuošimčio, o Francija pus
trečio nuoš. Vienintelė pasauly 
valstybė, būtent Jungtinės Val
stijos, išleidžianti savo armijai 
mažesnį, ne kad Vokietija, nuo
šimtį, bet tai tik dei to, kad 
tos valstybės pajamos esą to-% 
kios milžiniškos.

Tai betgi nereiškią,— sakė 
/Gessleris,*— kad Vokietija no
rėtų vis stipriau ginkluotis. 
Priešingai, Vokietija aktingai 
dalyvaujanti nusiginklavimo
konferencijoj Genevoj. Bet 
šiandie reichswehras esąs silp
nutė krašto sienų sargyba, ku
ri savo dabartine sudėtim galin
ti ir toliau pasilikti tik tą at- 
vėji, jei \Voodrow VVilsono pro
gramas busiąs vykdomas, tai 
yra, jei buvusieji priešininkai 
nusiginkluosią lygiai taip, kair 
kad Vokietija.

šunės išgelbėjo užbertą
4 metą vaiką

SCRANTON, Pa., kovo 29.- 
Vakar buvo prapuolęs vietos 
piliečio ketverių metų vaikutis,

Detroito krautuvininkai 
boikotuoja Fordą

Pristeigęs savo groserio krau
tuvių pigiomis kainomis ati
mąs kitiems duoną

DETRO1T, Mieli., kovo 29. 
— Detroito mažmens krautu
vių savininkai paskelbė boikotą 
Henry Fordui ir toms didmens 
Firmoms, kurios prekiauja su 
automobilių fabrikininku.

Fordas mat atidarė visą ei
lę mažmens prekių krautuvių, 
kurios pardavinėja žmonėr>s 
įvairius daiktus ir maisto pro-
duktus daug pigiau, no kad 
kitos krautuvės, tuo budu atim- 

l damas pastariems “koštu me- 
!_* -- _ H. nūs.
I Groserių krautuvininkai ir 
mėsininkai, žinoma, negali kon- 

. kuruoti su Fordu, kurs viską 
perka dideliu maštabu ir par
duoda tik truputį brangiau, 
kad jam pareina, — parduoda 
pigiau dagi, ne kad dopartamen- 
tiniai ir vadinamieji “chain 
stores”, iš kurių jis irgi nema
ža biznio paveržia.

Tie, kur perica Fordo krau
tuvėse, sako, kad jie gauną 
ten perkamus daiktus nuo 10 
iki 40 nuoš. pigiau, ne kad ki
tose krautuvėse. Nežiūrint 
tokio pisrumo Fordas. įsigyda
mas daugybę pirkėjų, daro pel- 
ningą biznį. Per vienus praei
tus metus, sako. jis turėjęs 
rniiicną doleriu pelno.

Fordas pradėjo nuo mažų 
k’autuvėlių, įsteigtų tik savo 
fabrikų darbininkams. Kadangi 
tose krautuvėlėse buvo visikas 
pigiau. ne kad kitur, jas ėmė 
lankyti ir kiti pilkėjai. Krautu
vėlės ėmė plėtotis ir per trum
pą laiką išaugo didelėmis krau
tuvėmis, kuriose parduodama, 
galima sakyt, visa, kas gyveni
me reikalinga: valgomieji dai
ktai, batai, drapanos, malkos, 
anglys etc.

Mergaitė nušovė savo 
tėvą ir pašovė motiną
\VINONA, Miss., kovo 29.

Penkiolikos metų mergaitė, 
Kitty Jonės, sakosi, kad ji nu
šovus savo tėvą, Ira Jonės, ir 
pašovus motiną laiku, kai jie 
miegoję. Padarius tai dėl to, 
kad tėvai iabiau mylėję jos ma
žesnį broliuką, ne kad ją.

Mergaitė yra suimta, bet su
imtas taipjau ir vienas vyrus, 
Sam'Boyd, 35 metų.

Pašauta motina, kuri buvo 
nugabenti ligoninėn, sako, kad 
ji netikinti, ką duktė pasakojan
ti, ir kad šovė ne ji, bet Boyd, 
kurį ji mačius po šovmio ap
leidžiant kambarį. Boyd, kurs 
yra vedęs žmogus, pasak moti-

ll’uciiic and Atlantic Fhotoj

liairy Pratt Judvon, buvusia Chicagos universiteto preziden
tas, kuris mirė kovo 4 d. turėdamas 76 metus amžiaus.

MiliouieriŲ skaičius Vo
kietijoj sumažėjęs

BERLINAS, kovo 29. — Fi
nansų ministerijos pranešimu, 
nuo karo pabaigos milionierių 
skaičius Vokietijoj sumažėjo 
75 mušančius.

1913 metais Vokietijoj buvo 
15,547 asmenys, kurių kiek
vieno turtas siekė milioną mar
kių (apie $250,000) ir dau
giau, tuo tarpu šiandie tokių 
belikę vos 4,000.

1913 metais buvo 367 asme
nys Vokietijoj, kurių turtas 
siekė daugiau kaip 10 milionų 
markių, dabar tokių liko tik 
54 asmenys, tarp jų buvęs kai
zeris Vilhelmas ir keletas kitų 
buvusiu vokiečiu valdovu. A k *

Bušų šoferiai reikalauja 
daugiau algos

NEW YORKAS, kovo 29. — 
Tarp Jersey (Lity, ir priemies
čių operuojančių busų šoferiai 
pareikalavo iš savo samdytojų 
didesnės algos, tokios, kuri da
bar mokama bulvarais vaikš
čiojančių busų šoferiams, bū
tent, $43 savaitėj ir $1 už virš
laikio balandą. Dabar jie gauna 
lygiai $40 savaitėj.

Šmugelio sutartis su Mek
sika pasibaigė

WASH1NGTONAS, kovo 29. 
— Kaip kad valstybes depar
tamento buvo praeitą savaitę 
pranešta Meksikai, galiojusi 
per vienus metus Jungtie 
Valstijų padaryta su Meksika 
sutartis prieš kontrabandą šią 
naktį jau pasibaigė.

Tos sutarties panaikinimu 
Washingtono valdžia atidaro 
vartus ginklų ir amunicijos ga
benimui į Meksiką maišti
ninkams.

Didžiausios anglies ka
syklos užsidaro

MEST FRANKFORT, III., 
kovo 29. —Didžiausios pasauly* 
New Oriento anglies kasyklos 
išklijavo skelbimus, kad nuo 
kovo 31 dienos kasyklos užsida
ro neapribotam laikui. Dau
gybė angliakasių neteks darbo.

UŽMUŠĘS MOTERIŠKĘ, PATS 
PASISKANDINO

FA1RFIELD, 111., kovo 29. 
— Pasipasakojęs savo motinai, 
kad jis užmušęs Vurnie Carl- 
tonienę, 34 metų, George Ste- 
vens, 37 metų, pasiskandino ne
gilioj kūdroj netoli nuo Keens,

Valsiiečiy liaudininku su
važiavimas Telšiuose

Kad nebūtų “kramolos”, posė
džiuose dalyvavo smurtinin
kų valdžios atstovai

I'ELŠIAI, kovo 13 [Žem.j. — 
Kovo 6 <1. įvyko Telšių apskri
čio valstiečių liaudininkų kuo
pų atstovų suvažiavimas Tel- 

i šiuose. Dalyvavo 40 atstovų.
Suvažiavime nuo pat pra

džios iki galo dalyvavo Telšių 
karo komendantas, apskrities 
policijos vadas, nuovados padė
jėjas ir apskrities viršininkas. 
Be to, komendantūros raštinin
kai užsirašinėjo net kalbėtojų 
išsitarimus.

| Iš Kauno buvo atvykę Seimo 
nariai Sugintas, Kuzmickis ir 
Gėrikas, šie darė plačius prane
šimus apie valstiečių liaudinin
kų atliktus darbus po Trečiojo 
Seimo susirinkimo iki gruodžio 
17 d. perversmo ir koks liaudi
ninkų nusistatymas dėl gruo
džio 17 d. bei dabartiniu laiku.

Kuopų atstovai mažai kalbė
jo, nes, matyti, bijota valdžios 
atstovų.

| Jei suvažiavimas butų .įvykęs 
ne prie tokių pjiliiikybių, tai be 
abejo butų tekę daug išgirsti | 
karčios tiesos centro komitetui 
dėl veikėmo ir ypač dol veikimo 
tlii grxio<lžio 17 <1. I >£*Vi»ftir»iii
laiku nery ko daug ginčytis...

Suvažiavimas apsvarstęs, o 
tikriau sakent išklausęs ištisos 
eilės pranešimų išsiskirstė, iš
nešęs pageidavimą, kad kui-daž- 
niau butų suvažiavimai bei sei
mo narių apsilankymai.

į Grįžus kate išgelbėjo 
savo šeimininkus 

iš ugnies
■•IIKI"

WASH1NGTONAS, kovo 29
— Didelė Angoros katė, kuri 
prieš savaitę laiko buvo kitur 
išduota, sugrįžus atgal išgelbė
jo savo šeimininkus iš ugnies, 
kuri sunaikino jų namus.

šeimininkai, George B ixter ir 
jo žmona, katę buvo padovano
ję tolokai gyvenantiems save 
draugams, bet ji iš ten pabėgo 
ir praeitą naktį sugrįžo namo. 
Namai buvo ugny. Katė, įšokus 1 
vidun pro atdarą miegamojo 
kambario langą, ėmė nagais 
draskyti kaldrą, išbudino mie"-; 
gojusius šeimininkus ir tiel 
suskubo iš ugnies pabėgti.

III -<—■

MANILA, Filipinai, kovo 29.
— Laikraštis La Taliba skel
bia, kad Filipinų salose susikū
rus nauja slapta bolševikiško 
pobūdžio ^revoliucinė draugija, 
vadinama Los Legionar.os de! 
Pueblo.

136 Japonų angliakasiai 
žuvo kasyklų gaisre

LONDONAS, kovo 29. — 
Reutero pranešimas iš l okio sa
ko, kad kilusiame vienose Ja
ponų anglies kasyklose gaisro 
žuvę, kiek žinia, 136 angliaka
siai. šešios dešimtys žuvusiųjų 
kūnų jau buvę surasta.

Kasyklų vietos, kur ta baisi 
nelaimė atsitiko, pranešimas ne- 
ĮKiduoda.

Kas atsitinka, kai sėdė
damas ant šakos ją 

kerti
TORONTO, Ontario, Kanada, 

kovo 29. — Bellevillės miestelio 
pilietis Arthur Meeks sumanė 
apgenėti didelį ties savo namais 
medį. Pasiėmęs piuklą jis įli|>o 
j medį ir, atsisėdęs ant vienos 
stambios sausos šakos, ją pio- 
vė. Netrukus jis buvo nuga
bentas ligoninėn, kur daktarai 
mano, kad jis vargiai begu pa
sveiks.

$1,000,000 vėžio ligai 
tirinėti

ST. LOLIS, Mo., kovo 29. — 
Kai kurie lobininkai, tarp jų 
Rcckefelleris. Mallinckrodtas ir 
kit,i pauukojo $1.000,000 įstei
gti prie VVashingtono universi
teto medicinos skyriaus, radio
logijos institutą vėžio ligai 
tirinėti.

3 asmenys užsimušė au
tomobiliui susikūlus
CHESHIBE, Conn., kovo 29. 

— Trys asmenys užsimušė jų 
automobiliui ištrukus iš Che- 
shire-Ne\v Haven, vieškelio ir į 
telegi’afo stulpą susikūlus.

Luzzattin buv. Italijos 
premjeras, mirė

ROMA, Italija, kovo 29. — 
šiandie Romoj mirė prof. Luigi 
Luzzatti, buvęs Italijos prem
jeras ir vidaus reikalų minis
teris.

MOTINA IR MAŽA DUKTĖ 
ŽUVO UGNY

PITTSBl’RGH, Pa., kovo 29. 
— Coverdale gaisras sunaikino 
vienus namus, kurių ugny žu
vo viena moteriškė ir jos devy- 
nerių metų duktė.

KEWANEE, III., kovo 29. — 
Nepastebėjęs atbėgančio pan
kui traukinio, buvo jo suvažinė
tas geležinkeliu ėjęs Ernestas 
Dee,. iš Kewanee.

per valandą padarė 203.8 my
lių. Po tokio greito važiavimo 
maj. Segrave veidas buvo vėjo 
plikyte nuplikytas. '

KONTESTAS
“NAUJIENŲ”

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

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

Billy .loyce, ir jeigu ne du šu
nės, kurie kartu su juo buvo 
per penkiolika valandų, vaiku
tis butų žuvęs. Pastebėję vie
ną darbininką, Charles Haasą, 
šunės sugebėjo jį nuvilioti ) 
Diinmorė# kasyklų supiltą “dur- 
bankį”, kame darbininkas ra
do vaikutį nuslinkusių nuo vir
šaus žemių ir anglių užbertą 

iiki kaklo. Jis buvo išgelbėtas.
( - — ■ —■ —

i Sovietai kviečia Charlie 
i Chapliną į Rusiją
i ...., ______

į MASKVA, kovo 29. — Del 
į Charlie Chaplino nemalonumų 
su savo pačia ir dėl tam tikrų 
elementų pradėtos prieš jį ir jo 
veikalus kampanijos Jungtinėse 
Valstijose, sovietų valdžios kin
tamųjų paveikslų trustas oficia
liai pakvietė garsų komiką at
vykti į Rusiją, užtikrindamas 
jam nuoširdžiausi priėmimą. 
Rusai įsitikinę, kad Chaplinas 
esąs “davatkiškos Amerikos 
viešosios opinijos hipokrizijos 

nos, paikinęs dukterį ir užtai 
andai turėjęs su tėvu aštrių 
kivirčų. Motina įsitikinus, kad 
šovimo kaltę duktė imasi sau. 
norėdami savo suviliotoją gelbė
ti.

BANDĖ NUSIŽUDYT, KAI) 
FUTBOLĄ PRALOŠĖ

PERP1GNAN, Francija, ko
vo 29. Susisielojęs, kad fut
bolo rungtynėse jo kuopa pra
lošė, nors žaidime jis pats bu
vo gerai pasižymėjęs, ‘futboli
ninkas J. Wiser nuėjęs į rėdy- 
mos kambarėlį persišovė. Gydy
tojai betgi turi vilties, kad jis 
dar pasveiks.

1EISĖJAS NUSIŽUDĖ

SIOUX CITY, Iowa, kovo 29. 
— Praeitą naktį viename vieš
buty nusišovė žinomas Sioux 
City advokatas, buvęs teisėjas. 
F. Ferry. Paliktame raštely jis 
sako, kad nusižudąs dėl finansi
nių keblumų. '

EMBARGO PIENUI Iš KANA
DOS

WASHINGTONAS, kovo 29. 
—Del siaučiančios Montrealy 
šiltinių epidemijos Jungtinių 
Valstijų vyriausybė paskelbė 
embargo pienui ir kitiems pie
no produktams, gabenamiems 
iš Montrealio apygardos ra
diuse 200 mylių nuo miesto.

Chicagai it apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Daugiausiai apsiniaukę, kar
tais gali būt lietaus; nedidelė 
temperatūros atmaina; stipro
kas vakarų krypties vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 35° ir 50° F.

šiandie saulė teka 5:38, lei
džiasi 6:12 ^valandą.

111. Moteriškės kūnas, su kir
viu suskaldyta galva, buvo su
rastas ties (baritono namais.

GENGSTERIŲ KOVOJ DU 
ASMENYS NUŠAUTI

DETROIT, Mich., kovo 29. 
—Gengsterių kovoj vakar 
rytą, čia buvo kulkosvaidžio 
iJ.iudymais* nušauti du asme
nys, Geo. Cohen ir Joseph 
Bloom. Trečias jų bičiulis, pa
sisakęs esąs Frank Wright, ki
taip vadinamas Burke, iš Ch^ 
cagos, pavojingai pašautas.

BAŽNYČIA SUDEGĖ

ABERCROMBIE, N. D., ko
vo 29. — Vakar pamaldų me
tu vietos norvegų liuteronų 
bažnyčioj kilo gaisras. Bažny
čioj buvo apie du šimtai mal
dininkų, kurie palengva iš jos 
pasišalino, nesigrusdami per 
kits kitą. Tuo budu išvengta 
didesnės nelaimės. Bažnyčia su
degė. |

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

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

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

Telegrafuoki! pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
/ kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks

jums patarnavimą:

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.
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SEIMININKĖMS kelrodis 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuve .*eimininkS Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinSjant pareigas kaipo Sei
mininke ir mokina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei Seimininkei

Kurtuvėny miestelio 
istorija

RODYKLĖ No. 77
Virimo Receptas Naminiai Pasigelbėjimai

Vi. o.; <! ržovės yra sveikos ir mai
stingos, bet sakoma jog .Žirniai ya< 
maištingiausi už visus. žalius žir
nius yra labai sunku išlaikyti “švie
žius”. R°t patirsi! jog dėžėse <l?ti 
žali žirniai užlaiko savo original 
skonj ir viską kaįp “švieži žirniai“, 
Daugybę rūšių žirnių yra pardavi
mui rinkoje, kaip tai: smulkus, pa
prasti,'Erancusiški, etc. Padėjus se
kantį receptą prie vakarienės suteik
si kiekvienam savo namiškiui vienų 
iš sveikiausių ir skaniausių valgių 
kokius tik kada padarei.

Prašalinimui karščio žymių nuo 
mahogany rakandų, užlašink kelis 
lašus kamparinio aliejaus ir lai įsi
geria. Paskui nuŠveisk minkštų ska
rulių, gdeitai ir tvirtai trinant.

Geriausias būdas nuvalymui savo 
akinių kad žibėtų tai su ammonija 
ir vandeniu. Užlašink kelis lašus 
ant akinių ir paskui nuvalyk su ska
ruliu.

Grožės Patarimai

Žalių Žirnių Smetoninė Zupė

I 1 s puoduko evaporated pieno
2’j puoduko šalto vandens
1 kaukštukas cukraus
2 šaukštukai sviesto ar pavaduotojo
1 šaukšto miltų
1 šaukštukas druskos
12 šaukštuko pipirų
2 nuodukai dėžinių arba virtų ža

lių žirnių.

Sudėk žirnius, cukdų ir svogūnus 
j šaltą vandeni ir šutink per 20 mi
liutų. Paskui pertrink per sietą; su
dėk evaporaed pieną, perkaitink ir 
pratirštink miltais sumaišytais su 
sviestu ir kitais likusiais dalykais.

Lašai ant veido paeina nuo jaut
rio sočios išstatymo prieš saulę. Kai 
ir visos odos ligos lašai yra dalykas 
odos specialisto. Raudonplaukiai la
biausia turi lašus ant veido, švie
siaplaukiai mažiau ir bdunetai be
veik visai no, nes jų oda Įdega vie
nodai rudai kada būna saulėje. Pas 
vaikus lašai apsireiškia vasarų ir iš
nyksta žiemą, bet augant senyn jie 
pradeda patapt nuolatiniais ir todėl 
reikia jų saugotis. Motina kurios 
mergaitė greitai išsilašuoja turi žiū
rėti kad ji nebūtų peddaug stiprioje 
saulės šviesoj. Moterjs gali apsau
got savo odą vasara dėvint velionus, 
parasolius, dideles skrybėles.

Ypat’ška Sveikata

Virtuvės Patarimai

Išvalymui pedkolatoriaus vidaus 
kada jis pajuosta, sumaišyk šaukštu
ku borakso karštam vandenyj ir vi
rink tą skystimą viduryj perkolato- 
riaus. Tas prašalins plėtmus.

Geriausia yra leisti karštai zupei 
pastovėti ir ataušti pirm dėjimo jos 
] ledų šėpą kitam sykiui.

Kuomet darai biskvitus gediausia 
supilk visus sausus dalykus j krūvą 
ir tik tada dadėk šlapius.

šaltos bulvės galima apkepint ar
ba sudaryt su Smetona taip pat ge- 
aip kaip šviežiai virtas tam tikslui.

Jus tankiai girdit motinas kal
bant apie davimą vaikams ką nors 
valgyt tarpe valgių. Valgymo tarp 
valgių nereikia pratinti normaliai 
sveikus vaikus, bet jeigu jūsų vai
kai yra labai gyvi id žaidžia kiek 
tik jiegų turi, arba jeigu jio turi 
mažus apetitus, nebus bloga jeigu 
bus duota jiems keletas vynuogių, 
arba graliam krekių arba kas nors 
tokio biskelj suvalgyti, bet jiems ne
reikia duoti kad godžiai ką nors 
privalgytų kada ne laikas. Neaks- 
tink jų apetito su duona ir vaisių 
košele adba syrupu ar pyragu. Lai 
jie jsipratina valgyt tik kada laikas 
valgyt ir patirsit kaip jų abelna svei
kata žymiai pagerės.

XXIII^^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
* 
M 
M 
M M
M

H

M

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxx

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKROfilS, Vedėjas

4177-83 Archer Avė 
M. KEZES, Vedėjas

Grojikliai Pianai
KRAUTUVĖSEPEOPLES

r\V0 LARGES10*“

Yra kelrodis Lietuviams, kur įsi
gyti geriausj pianą už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
marketuose geresnių ir vertesnių 
pianų už “Kimball“. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
pas “Peoples!“
Prašome atsilankyti ir susipažin
ti su mumis ir Kimball Pianais. 
Labai lengvus išmokėjimo budus 
pritaikinam kiekvienam.

DIDELE EKSKURSIJA Į LIETUVĄ.
PRANCŪZŲ LINIJOS LAIVU (FRANCE) 

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

meniškai prižiūrės
bu informacijų arpie paš- 
porto arba grįžimo lei
dimą.
Lietuviai nepilni Ameri
kos piliečiai guli gauti 
Suvienytų Valst. vald
žios leidimą liuobai su
grįžti j šią šalį, neatsi- 
žiurint į įleidžiamąją 
kvotą. Toks leidimas 
yra geras vieniems me
tams ar ilgiau.

KAMARAUS8KAS,

Vice-Prezidentas Susi
vienijimo Lietuvių Ame
rikoje, 179 Slocum St., 

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

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

Arba kitų autorizuotų agentų
— A R B A —

PETRAS J. BALTUŠKA (Ekskursijos rengėjas),
A. & J. HURW1TZ Hanker’s House,

6 EAST MARKET ST., WILKES BARRE, PA.
(3-Čios durys nuo Public Sųuare — 2-ros lubos)

• Lietuvių Prekybos Bendrovė,
866 Broadvvay,
So. Boston, Mass.
“Naujienos”
1789 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

UŽSISAKYKITE KELIONĘ DABAR — MUSŲ GERAS AGEN
TAS MIELAI JUMS PATARNAUS KELIONĖS SUTVARKYME

“Vienybės“ Spaudos Bendrovė, 
198 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.
V. Stulpinas, 
3811 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Garsinkites “NAUJIENOSE”

Gyvenimo Verpete

kas prisišliejęs prie Putvio-Put- 
d- .vinskio kariuomenės, kuris tin- 

1 kainai kariavęs su rusais, bet 
po visokių veidmainysčių visgi 
negalėjęs išsilaikyti, tai vėl at
gal bėgdamas per Kurtuvėnus 
tas- savo statytas kareivines 
nugriovė. Pats P.-Putvinskis su 
kareiviais buk atsitraukęs Į 
Prusus, kame nusipirkęs did. 
Įvarą su kareiviais gyvenęs. 
Po sukilimo nekurj laiką Kur
tuvėnuose gyveno rusų karei
viai 
’iuvo žemaičių kareivinės, 
pasistatė ant tų pamatų ilgą 
ned. namą. Nagurskis 179(5 mt., 
kur buvo kapai, pastatė gra
sią muro bažnyčią, papuoštą 
mik. varsomis, bei ilgainiui 
tpleista (ji tebestovi kaipo pa- 
'ap. bažnyčia, visai apšiurusi). 
Vagiu skis buvęs did. kariauto- 
as ir nemažas garbės siekėjas, 
fis savo dvare laikęs daug dar- 
lininkų ir apie dvarą taipgi ne- 
nažai ukių-ukelių, kuriuos- vai
kintieji žmonės eidavo dvarui 

’ažą, tai Nagurskio visi lažinin
kai nešiodavę aukso lietus dir
bus, kad atskyrus nuo visų ki
tų dvarponių žmonių, 
iieniais, sulig didžiūno Nagur- 
ikio paliepimu, visi jo lažinin- 
<ai eidavo j bažnyčią susijuosę 
uiks. diržais ir naginėm apsi
avę, tik palaidais apivarais. 
Bažnyčioje Kurtuvėnų dv. dar
bininkus niekas nepalytėdavo, 
irs už “pakibinimą” ponas Na- 

stovėję I’urs^‘s l‘ePdavęs mušti, o per 
vadais Idaug žmonių suseida- 
ir Gel-1/0 ’r nenoro,n dažnai pavers- 

davo Kurtuvėniškius, kadangi I Ubcllb I . -ie su palaidais apivarais eiaa- 
✓o. Už pervertimą prasidėdavo 
nuštynės net pačioj bažnyčioj. 
Jei pergalėdavo Kurtuvėnų dar
bininkai ntvvktMut maldinin
kus, tai Nagurefeš" duodavęs 
jiems ūkius, o jei ka$ nuveik-

medžioda-
kame ir

kareiviluns vietoj parako pele
nus. Kariuomenė tai jau pati 
pastebėjusi, atsitraukdama nuo 
Šiaulių, kad tik nepūs įdavus
rusams. Patys žemaičiai už

, . ... .. . .veidmainystę savo vadą Gelgu-Kur dabar stovi nedidelis iri. : . . ? ...,v. . , , . . . da nuvedę kur tai ant ankstonuo didžiojo karo labai sunai-1 ‘ 
kintas miestelis, labai gilioj si- 
novėj buvę dideli tankus miš
kai. Šaukėnų ponas 
dis medžiotojas (jo 
nemenama); kartą 
mas paklydęs giriose,
apsinakvojo. Vieta, kur nakvo- 
to, jam labai patiko ir skaitė 
ją išsigelbėjimo vieta ir ten pa- 
statė nedidelę medinę bažnyčią, 
prie kurios atkelta kunigas. Su 
laiku žmonės ėmė vietą gausiai 
lankyti ir apie ją prakertant 
mišką statytis mažus namelius. 
Ponas matydamas, jog toj vie-1 ' 
toj pasidarė jnn’ankšta, bažny-1 
čią sugriovė ir pastatė didesnę, I 
tilipgi medinę kitoj vietoj:!, 
ant aukšto kalno, kame dar te- I 
bestovi (dabar ten yra kapi-1 
nės, o pirma jos buvo — kur I 
šiandieninė parapi jos muro baž-1 
nyčia taipgi ant gražaus kai-1 
nelio). Kur pirmoji bažnyčiai 
buvo įsteigė dvarą, toliau I 
pastatė miestely karčemą, kuri 
parvežtas žydelis sėkmingai | 
degtinę pardavinėdavo. Po ne-1 
kurio laiko Kurtuvėnai su vi-1. 
3U dvaru ir lažininkais pateko |, 
ponams didžiūnams Nagurs- 
kiams. Miestely tela'ra muro 
pamatai, kur prieš karą buvo 
med. špitolė, kuri kadaise bu
vusi mūrinė, statyta Lietuvos 
kunigaikščių — buk kareivi
nėms. Antroj kelio pusėj teln?- 
stovi akm. namelis, kame bu
vęs kareivių sandelis. Kareivi
nėse stovėjusi žemaičių kariuo
menė. Per I Liet. Žemaičių su
kilimą (metėžą) ten 
kareivių pulkai, kurių 
buvę: Putvys-Putvinskis 
gudas. Besikaujant su 
ties Šiauliais (ielgudas buk li
ko rusų papirktas ir ėmė veid
mainiauti. paduodamas savo

BUTLEGERIAi.
paleistuvystes urvų už- 
laikytojai grafteriai, ni- 
geriai, pakėlę didelį rėk
smų, nori įstatyti į Chi- 
cagos majorus ponų 
Thcmpsonų.

Chicagai gresia iš to 

didelis pavojus. Jeigu 
butlegerių kandidatas

laimetų, musų šeimy
noms, musų vaikams, 
musų mergaitėms nebe
liktų jokios apsaugos.

Todėl šaukiame: ge
rieji lietuviu piliečiai 
pabuskite! Stokite kaip 
vienas atremti tų pasi
kėsinimų ant jūsų lai
mės ir geroves. Visų ki
tų tautų gerieji piliečiai 
sukruto ir paduos savo 
balsų už Deverį. Paduo
kite ir jus, lietuviai pi
liečiai, kiekvienas savo 
balsų už Deverj. Kiek
vienas atlikite savo pa
reigų balandžio 5 d.

Deveris bus musų 
sekamu majoru.

toj pačioj vietoj, kur 
jie

Sekma-

Puiki 5 Veiksmų Drama
Rengia

TEATRALIŠKAS KLIUBAS LIETUVA
prašalindavo. Nagurskis 

dažnai su dvariškiais ei- 
kariauti su kt. dvarpo-

Įvaro 
labai 
lavo 
liais,
;o “dipirencijas’l, t. y. užka
riavimus. Bent kurį dvarpon 
ižkariavus, tuoj Nagurskis su
laižydavo jam ant galvos ba- 
aną, ir šis tuo pat nustodavęs 
jajoiystės. Dar ir dabar daug 
vielų yra pavadinta “Diferen- 
njomis”, kaip tai: “Diferenci- 
ios” miškas, pelkė, dirvonas ir

laidavęs Kurtuvėnų dv. mies
teliu Plioteriui, kuris kodėl tai 
tave grafu vadino. Sunai Plio-

kur tik pamatydavę jas pas la
žininkas, šaudydavę arba jodi
nėdami raiti rišdavo prie ark
lių uodegos ir smarkiausia jo
davo, kad ožką užmušus. Pas 
senus žm. tebėra kalba “Pliote- 
riukai — ožkamušiai” arba — 
“ir tu kankini arklį lyg Pliote- 
riukai ožkamušiaP’. Senis 
Ploteris atsižymėjo did. nuož
mumu. Norėdamas Kurtuvėnų 
dv. praplėsti, mieste su polici
jos pagalba gyventojus mėtė iš 
ūkių, ypač tai darydavo žiemą, 

I kad išmėtytieji neturėtų kur 
dingti. Griaudavo ukius ir sa
vo dv. platindavo; nuskriaustk- 
į i neturėdami kur dėtis, eida
vo pas Pliotcrį už kumiečius, 
kame gaudavo mažą atlyginimą. 
Pli(.leris varė lenkinimą ir bu
vo pamaldus ar taip nuduoda
vo, užtai žmones kad ir pykda
vo ant jo, bet kaipo labai pa
maldžiam žmogui savo širdyse 
atleisdavo, sakydami: “kad žmo
nėms ponas grafas ir blogas, 
už tai ponadievui geras; mat 
koks nobažnas, kiekvieną pel
nyčių eina prie $v. komunijos” 
ir t. t. Dvare yra did. med. sc'-

i 11 ič v lč TO sviinas-klėtis (apie l«)0LIETUVIŲ DEVERIO 20() mt ), kur aftt viršaus te_ 
berti loviui, prie kurių pririšę^ 
baudžiauninkus plakdavo, taip- gražaus kalnelio stovi med. ne- 

> gi rodos tebėra fned. kandalai-

Nedelioj, Balandžio 3 d., 1927
SCHOOL HALI SVETAINĖJE

48th & Honore Street
Pradžia 7:30 x

Šis veikalas begalo gražus ir žavėjantis, nėra abejonės, kad atsilankiusieji 
bus pilnai patenkinti. T. K. L. RENGIMO KOMITETAS

kaladės, į kurias Įstatydavo su
gautus rekrutus, kame bent 
pusę metų maitindavo, nes ati
davus kariuomenėn jie jau nc- 
bcgrįiž-davo, o iš Kuršėnų d v. 
reikėdavo tų sugautų jaunų vy
rų į kariuomenę pristatyti bent 
po 3 4. Netoli Kurtuvėnų yra 
aukštokas kalnas, vadinamas 
“Girnikų” kalnu. Labai senai, 
kuomet žemaičiai su švedais 
kariavo, buvęs koks tai žemai
čių kareivių vadas Girnius, 
kurs toj vietoj sumušęs šve
dus suvertęs- į vieną did. krū
vą ir pats su kareiviais nužy
giavęs prie Baltijos juros, ka
me visi prisipylę į savo batus 
smėlio atnešę ant tų švedų la
vonų užpylę ir nu to atsiradęs 
toks did. kalnas. 1905 m. ant jo 
pastatė did. baltą med. kryžių, 
senis Plioteris su savo darbi
ninkais j j ant kalno nešęs, buk 
paminėjimui Liet, spaudos at
gavimo. Apylinkės čia labai gra
žios tai Lietuvos Šveicarija: 
daug gražių žavinčių vietų ran
di. Vasarą proto darbininkams 
labai malonus poilsis ten gali 
būti. Pavadinimas KUBTUVfi- 
NAI pareina nuo pro šalį Kriau
nai tekančio Kurtuvos upelio, 
kuris išteka iš Kurtuvos nedid. 
ežero. Apylinkėse yra labai 
daug ežerų, kurie gražus bū
dami jas puošia. Į miestelį su
eina 4 vieškeliai: Šaukėnų, Ba
zilionų, ( Kuršėnų ir Šiaulių. 
Kiek toliau nuo miestelio, aut

SULAIKYKIT SLOGĄ 
KOL NEPERVĖLU

Red Cross Plaster’is teikia
greitą smagumu

Neatsargu duoti slogai pereiti be 
jokios atydos. Influenza arini, plau
čių uždegimų gali baigtis. Jeigu tu
ri slogą arba jauti ją ateinant, vei- 
kit skubiai. Gaukit tą seną ištikimą 
greitai veikiantį Jęhnson’s Red Cross 
Kidney Plaster ir uždėk ant krutinės. 
Šis stebuklingas pagelbą nešąs plaste- 
ris yra dvigubo dydžio paprasto pla- 
sterio, ir neskylėtas. Patogus vartoti. 
Duoda veik urną pagelbą — šildo, pa
lengvina, saugoja-gelbsti palengvinti 
sukepimą ir sujudinti cirkuliaciją. 
Prašyk vaistininko didelio Johnson’s 
Red Cross Plaster su raudona flane
le užpakalyje.

dybės statyta p r. mokykla. Pa
vaikščiojęs po Kurtuvėnų miš
kus keliais-keleliais, rasi

S Sg Jei plaukai slenka? J 
Naudok 

R“ffles
M

KOMITETAS.

senai Šiaulių Apskr.

■ , a __ veik 
visur prie didesnio medžio pri
kaltų bent kokių koplytėlę: ei
nant pamaldžiam žmogui ranka 
nuvargtų kepurę beimant. Tie 
medžiai, “kaipo šventinti”, ne
kertami. Vieškelių iš Šiaulių va
žiuojant, baigiantis taip vadi
namai Čaliajai girelei, po kai
re prie pat viešk. stovi labai 
senas ąžuolas, kuris žmonių 
nupasakojimu, turįs 500 mt. 
Jame įkalta sena koplytėlė, o 
vidurys kiauras. Spaudos drau
dimo metu Ivinskis, Biliūnas ir 
kt. (berods, Žemkalnis) prie jo 
suseidavę ir jame slėpdavę daug 
lietuviškų raštų. 'Kaipgi tas se
nelis- ąžuolas yra pasitarnavęs 
ir laikais Valančiaus, kurs ir 
savo raštuose j j mini.

[“š. N.” žemaičių Petras.

"NAUJIENŲ" KNYGĮI 
KATALOGAS

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

"NAUJIENOS"
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.



NAUJIENOS, Chicago, III.

Ar Jus Kraustotes Sį 
Pavasarį?

.Jei taip, tai praneškite mums tuojaus dėl 
perkraustymo jūsų telefono.
Kad patarnavus jums geriausiai ir kad tele
fonų perkraustymo orderiai butų užbaigti 
balandžio 15 ir gegužio 15, mes reikalau
jame

30 DIENŲ PRANEŠIMO
Kaip tik nutarsite kur jus kraustysitės, 
malonėkite pašaukti

OFFICIAL 9100
Arba praneškite laišku, suteikiant savo 
naują ir seną adresą.
Tas išanksto pranešimas dalies mums su
teikti jums patarnavimą naujoje vietoje be 
mažiausio pasivėlinimo.

Birželio Telefonų Directory 
Eis Spaudon Gegužio 16

ILLINOIS B*LL -'ZLEPHONE COMPANY 

U. u- SYSYRM

One Policy • Oi. System - Service

Pas Budriką galite pirkti be jokios baimės, o visa
dos busite užganėdinti. Kainos teisingos, užtikrin
tas gerumas.

JOS. F. SUDRIK, PIANŲ KRAUTUVE
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

"SVEIKATA Tona B LAIME ” ” 1
Per ilgą laiką as sirgau 

net ir gyventi buvo atsibodę,

Dabarirmiau

ir tik buvau suvargęs, nuslabęs, kad 
kiek uždirbdavau tai visą daktarams 

Mane kankino viduriu nedirbi- 
nas pilvelio nuslabnėjimas, skil
vio nemalimas ir nervai; skaudė
davo galva, po krutinę, strėnas 
ir t. t. neturėjau apetito ir ne
skanius atsirūgimus; abelnai bu- 
x au visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur negau
nu pagelbos, ėmiau tyrinėti pats. 
I r man tiek pasisekė surasti vai
tus, vardu SALUTES BITTER- 

IS VYNAS ir j 6 mėnesius pali- 
1 au sveikas ir tvirtas, ir dabar 
i.- išmokėdavau, ir buvau pristy- 
l’-ęs vilties, kad bepasveiksiu.

taipgi yra tūkstančiai žmonių pa-čionai aš pasirodau visuomenei;
sveiką nuo SALUTES B1TTERIO VYNO ir dėkavoja jo Geradčjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tai 
naudokite SALUTES B1TTER] ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skaudėjimą ir abel
nai visus nesmagumus prašalins, ii suteiks gerą apetitą, miegą ir 
tyirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ- 
enzos ir nuo kitų ligų'. Pertai jį gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 
aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina l bonka $1.00, 12 bonkų 
$9.00. Siunčiant į kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 12 bon- 
kij $11.00.

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

SALUTES MANUFACTURING CO.
Tel. Boulevard 7351

PUIKįlS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu- 
______ Įf || vėse parsiduoda po

centus. Jie yra la- 
I >ai puikus ir patogus 
liusidejimui pirkinių: 
I He yra sulenkami, 
■ '.inka dėl daug Įjirki- 

z I tių ir dėl uiažai. Jie 
cinką kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofb«e, priduodant Šj skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaidu 5c.

naujienos,
1739 So. Halsted St„ Chiearo, III.

Garsinkities “ Naujienose”

korespondencijos]
Kenosha, Wis.

Nedalioj, kovo 13 d., SLA. 
212 kp. D. Batelis turėjo va
kari) su perstatymu. Buvo loš
ta 3-jų veiksnių veikalas “Naš
lutė’’. įjosimas pasisekė gana 
puikiai, lošėjai atliko savo ro- 
hs visai gerai. Ypatingai ge
ra buvo Z. Banienė motinos 
inleje ir B. šliaugerienė Nastu- 
Ijs rolėje. .1. Šidlauskas lošė 
raštininką, .1. Druktenis—Pet
in, J. Mitkus viršaitį ir J. 
Bružas—.Joną, kurie savo roles 
‘ tliko gana gerai, žodžiu, tas 
Batelio vakaras visais atžvil
giais pavyko kuopuikiausia. Da
liai* Batelis rengiasi kuosmar- 
kiausia prie savo metinio kon
certo, kuris jvyks balandžio 3 
d.. Polonia svet. Abu chorai 
dirba net sušilę darydami po 
tris ir keturias pamokas kas 
savaitę. Tai bus koncertas^ 
kokio kenosbieciai dar nėra, 
matę. Apart chorų bus solo, 
duetai, kvartetai, deklamacijos 
ii* stygų orkestras.

Dabar Kenoshoj tarp lietuvių 
daugiau nieko ir nekalbama, 
I aip tik apie ateinantį Ratelio 
koncertą ir jau iš anksto ma
tyt, kad Batelis turės geras pa
sekmes, nes visi tam labai pri
taria ir remia tą rengiamą 
koncertą, kaip darbininkai, taip 
ir biznieriai. Ačiū pasidarba
vimui rengimo komisijos, jau 
dabar yra surinkta apie $600.00 
\ertės apgarsinimų į programą.

O kaslink koncerto programų, 
tai Batelis iš anksto būdamas 
dėkingas už prielankumą ir 
paramą, žada duoti tokį platų 
ir įvairų programą, kokis re
tai esti lietuvių koncertuose.

Todėl visus Kenoshos ir apie 
linkių miestų lietuvius D. Ba
telis užprašo 3 <V. balandžio į 
Polonia svet., ant savo koncer
to, o atsilankiusieji ilgai turės 
apie ką atsiminti.
—J. Patarška, D. Ratelio korsp.

naudingumą ir būtiną reikalą 
jaunimui organizuotis į jaunuo
lių kuopas. Iš to nauda bus 
jaunimui ir tėvams džiaugsmas.

S’ E. Vitaitis iškalbus pra- 
kalbininkas, literatas, jis savo 
prakalbose ne politiką varinėja, 
ne priekabių ieško asmens •Įsi
tikinimuose ir ne niekina kitų 
darbų, bet šaukia lietuvius kai
to brolius ir sesutes, esančius 
vienos tautos, vienytis prie Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje, 
kaupia iškrikusi jaunimą j kuo
jeles. Tam S. E. Vitaičio kil
niam darbui padėkime jam kuo 
kas galime. Kviečiu visų kolio- 
nijų lietuvius skaitlingai daly
vauti prakalbose.

10-to Apskrities rašt.
M. Kasparaitis.

Aurora, III.
Svarbi žinia šios apylinkės 

miestelių lietuviams, kaip Auro
ra, DeKalb, St. Charles ir ki
tų arčiau ar toliau prie Auro
ros. štai ką. brolužiai, saugo
kite Aurorą ir ypatingai 3 d. 
balandžio visi ten susirinkite. 
Ten bus kas tokio negirdėto, 
kas tai lokio baisaus, ko dar 
niekuomet nėra Auroroje atsi
likę. Bus baisus karas, didelis 
karas, kunigaikštis kariaus, jo 
dvaro užveizda įsimylės- kuni- 
?;aištienę, tai jo nemylės, jis ją 
mes į kalėjimą, kankins, nužu
dys, Itot ši išliks gyva; u'veiz
ia meluos kunigaikščiui, bet 
iks sugautas ir jam pačiam pri
sieis tam pačiam kalėjime nu
nirti; kunigaikštis bus sunkiai 
sužeistas, bet liks gyvas, ir at
ras savo sūnų ir pačią, kurią 
lis per melagystę užveizdos 
.ieps nužudyti. Bus visokių, vi
sokių atsitikimų, meilės, ašarų, 

«1ahgaluvi-
MAS NUO TONSILITIS

skausmo, džiaugsmo, nelaimių 
ir laimių; vieni gims, kiti mirs, 
treti dainuos; visko, visko čia 
pamatysite. Bet turite susirink
ti visi į Aurorą balandžio 3 d., 
tai tik tada pamatysite kas ten 
bus.—Pranašas.

“BAYER ASPIRIN“.
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

BAYER

Does not affect 
the Heart

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

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

Kiekvienas n e s u 1 a u ž yt a s 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

DENNIS
BACIUS

Augštos rų 
$ies siuvėjas 
Siutai daromi 
i n t orderio.

Valome, 
Dažome, 

Prosiname
2005

’analport Av
Phone

Roosevelt 2061

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

Res. Phone Fairfax 9258 
Central 8213—8214

Forest Garfield Smith
ADVOKATAS

1008 North American Building
36 So. State St., Chicago

Racine, Wis. Taipgi užtikrina tikrą ir greitą 
pagelbą nuo skaudamos gerklės

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS 
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba Hgonbutyje. Mo
terims ir merginojns patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vul. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street

Mrs. MIGHNIEVICZ-VIDIKIENl 
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-inos gatvės 

Tel. Y«rds 1119
akuie- 

kolegiią:

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushili.is

AKUŠEREA 
3252 So. Halsted St.

Baigusi 
rijos 
ilgai praktika- 

i vusi 
j vanijos 

bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Pennsyl- 
ligom 
Sąži- 

patar- 
visokio-

Viršuje
SI ate

Uni versal

Bank

Moterys ir mergi-

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki 
t ės, o rasite pa 
gclbą.

nos kreipkitės su

reikalais nuo 12 iki

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapate

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1115 Mihvaukee Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Ne< lėlio j pagal sutartį

IR CHIRURGAS
Dr. C. A. O'Briiis

GYDYTOJA
7999 So. Halsted Street

Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakare 
Res. 60W) So. Campbell Avė.

Vincennes 6987 arba Hemlock 552<

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

...............—-----
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akių Įtempimą, ir galvos 
skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Phone Pullman 0621 
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1

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

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

Ofiso Phone: Humboldt 5853 
Res. Phone: Humboldt 7408

įvairus Gydytojai
Telephone Yardi 0094

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8200

SLA. 10 apskričio prakalbų 
maršrutas ruošiamas SLA. Cen
tro keliaujančiam generaliniam 
organizatoriui, “Tėvynės” re 
daktoriui p. S. E. Vitaičiui. Kal
bės šiose ivetose sekančiai:

1. 328 kuopai bal. 3 d., 2 vai. 
fjo piet, John Bonks Hali, 719— 
1-st Avė., Milwaukee, Wis.

2. 100 kp., bal. 3 d, 7:30 vai. 
vakare, Union Hali, Wisconsin 
Str., Racine, Wis.

3. 177 kp. bal. 5 d., 7:30 vai. 
vakare, John Bonks Hali, 719— 
1-st Avė., Mihvaukee, Wis.

4. 330 kp., bal. 7 d., 7:30 vai. 
vakare, Fludernik Hali, 835 In
diana Avė., Sheboygan, Wis.

5. 133 kp., bal. 9 d., 7:30 vai. 
vakare, National Hali, 14th 
and Mihvaukee Avė., South Mil- 
waukee, Wis.

6. 212 kp., bal. 10 d., 2 vai. 
po pietų, Schlitzo svetainėj, Ke- 
nosha, Wis.

| viršminėtas prakalbas įžan
ga dykai, dar kai kurios kuo
pos ir mažus programėlius tu
rės. S. E. Vitaitis, darbo žmo
nių prietelis,1 daug dirbęs labui 
savo žmonių lietuvių ir gimtinio I 
krašto Lietuvos, per ilgus me- j 
tus darbavosi ir dirba SLA. di- ( 
džiuleje organizacijoje, šiuo lai
ku jo tikslas organizuoti čion 
augusį lietuvių tėvų sūnūs ir 
dukteris, sudarant SLA. jau
nuolių kuopas. Tėvai, motinos 
ir jaunime, jūsų gyvenimo at
eities labui šis veikėjas dirba, 
sako prakalbas aiškindamas

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

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

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musu trijų Sriubų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir populiariški vieno kabin 

laivai,
Cleveland, Westphalla, 

Thuringia
Europines kelionės asmeni

niai vadovaujamos

sonoiš new yor- V/|l <KO IKI KAU- 
LUUnO IR ATGAL

Plūs ¥. S. Revenue taksai

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

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine. 

General Agents 
177 N. Michigan Avė, 

Chicago, UI.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

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

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Advokatai
I -

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn 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 ketvergų.

I Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKAfA* 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

Tel. Yards 0141
Byloa visuose teismuose. — Ab
straktui. — Ingai lojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiėiams.

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.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 539 
Tel. Central 6890

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

Garsinkites Naujienose

«a-DR. HERZMAN -»

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiesty  j i 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

t Dienomis: Canal 
8110. Naktį

South *hore 2288 
Boulevard 4186

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

Telefonai:

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telcphone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 2 į
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Ava.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

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 8:85 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

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

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191 x

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

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

7—9 v. ▼. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčioa.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

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

Optemestrist
Boulevard 6487

^■^SK^4649 S. Ashland Av. 
ir 805 K. 47th 8k 

Keawoo4 1751
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RELIGIJA IR TOLERANCIJA

Dabartinės civilizuotųjų žmonių religijos skelbia vie
nų Dievą. Visi žmonės esą to vieno Dievo vaikai ir priva
lą kits kitą mylėti, kaip broliai ir sesers.

Bet tai yra tiktai teorijoje. Praktikoje gi dedasi vi
sai kitaip. Nežiūrint idėjos apie vieną Dievą dabartinėse 
religijose, tų religijų vadai ir mokytojai skiepija savo pa
sekėjams neapykantą prieš kitaip tikinčius žmones.

Kas nežino, pavyzdžiui, kiek neapykantos krikščio
niškų tikėjimų kunigai yra pasėję žmonyse prieš žydus? 
Ir ne tik prieš žydus. Įvairių krikščioniškų sektų vadai 
kursto neapykantą prieš kitas krikščioniškas sektas: ka
talikai prieš senkatalikius (“nezaležninkus”), protestonus 
ir stačiatikius; stačiatikiai prieš Romos katalikus ir pro- 
testonus; protestonai prieš katalikus, ir t. t.

Už tai labai retas dalykas, kad skirtingų tikybų at
stovai sueitų i daiktą ir imtų skelbti toleranciją vieni ki
tiems. Toks atsitikimas šiomis dienomis buvo New Yor- 
ke, kur žydų sinagogas šventinime dalyvavo miesto bur
mistras katalikas, episkopalų bažnyčios vyskupas ir žydų 
rabinas. Savo kalbose jie visi trys pareiškė, kad “tas pats 
vienas Dievas yra bendras visiems ir kad dėl to visų tau
tų, rasių ir tikybų žmonės, į jį tikėdami, neturi nesikęsti 
tarp savęs, bet būti vieni kitiems tolerantingi”.

Tečiaus ir šitą tolerancijos evangeliją minėtųjų tikybų 
atstovai skelbė tiktai tikintiemsiems. Ragindami katali
kus, protestonus ir žydus pakęsti kits kitą, jie kartu sa
kė jiems, kad prieš “pogonišką netikėjimą ir materializ
mą” reikią kovoti. Bet ar “materialistai” ir “pagoniški 
netikėliai” yra ne tokie pat žmonės, kaip krikščionys ir 
žydai, ar jie ne “to paties vieno Dievo vaikai?”

Net ir darydami taiką tarpe savęs, įvairių religijų at
stovai, vadinasi, dar vis palieka daug vietos neapykantai. 
O rodos, kaip lengva butų ją pašalinti, jeigu tiktai žmo
nės atsimintų tą paprastą tiesą, kad jie visi yra pirmiau
sia žmonės, nežiūrint ar jų įsitikinimai yra tokie, ar ki
tokie.

Žmoniškumo idėjai dar priklauso ateitis.

KODĖL SUSMUKO KOALICINE VALDŽIA

Amerikos lietuviai darė daug visokių spėjimų, steng
damiesi išaiškinti, kodėl sąmokslininkams Lietuvoje pa
vyko taip palyginti lengvai nuversti teisėtąją krašto 
valdžią.

J. Šarūno knygelėje (“Gruodžio 17 d. perversmas”), 
apie kurią “Naujienose” jau buvo minėta dvejetą kartų, 
randame atsakymą Į tą klausimą. Pasirodo, kad valdžią 
buvo labai susilpninęs nesutarimas tarpe partijų, iš kurių 
susidėjo koalicija, ir tarpe ministerių. Knygelės autorius 
rašo apie tai sekančiai:

“Biudžeto klausimu tarpe liaudininkų ir socialde
mokratų iškilo visa eilė sunkiai suderinamų priešin
gumų. Jie trukdė griežtą ir greitą biudžeto priėmimą 
ir dar labiau padrąsino smurtininkus.”

“Kuomet skirtumai jau buvo išlyginti, jau buvo per 
vėlu. Pati vyriausybė buvo reikalinga greito pertvar
kymo. Teisingumo ir Užsienių reikalų ministerijos 
visą laiką buvo be ministerių ir tik paskubomis pri
žiūrimos p. Šleževičiaus. Ministeriai Požėla ir Čepin
skis jau buvo Įteikę atsistatydinimo raštus ir tik lau
kė pasiliuosavimo dienos. Tuo tarpu nesutikimai dėl 
biudžeto vilkino ir vyriausybės galutiną sutvarkymą. 
Ištikusi p. Sleževičių liga dar labiau išpalaidojo ka
binetą ir vyriausybė . ulepšėjo kaip tuo metu, kada 
ypatingai buvo reikalingas aiškus nusistatymas, grie
žtas veikimas ir kieta ranka”.
Iš šito aprašymo matome, kčicl ketuiios ministerijos 

Sleževičiaus kabinete buvo nesutvarkytos, kuomet prisi- 
artino perversmo diena: dviejų ministerių vietos buvo vi
sai neužpildytos, o du kitu ministerių buvo rezignavusiu. 
Pagaliau, liga buvo sutrukdžiusi ir paties ministerio pir
mininko darbą.

Reiškia, iš tiesų valdžia buvo dezorganizuota. Tokio
je padėtyje bepigu buvo smurtininkams ją užpulti Prem
jerų Sleževičių sąmokslininkai sergantį ir suome. “Did
vyriai”, nėra ko ir bekalbėti!

Všsimokljlmo kainai
Chicagoje — paltui

Metanai_____ ______ —____ $8.90
Pusei metų -pL- _____________ $4.99
Trims maneliams___________ 8.10
Dvtau naAneaiama 1.51
VlaMajn mlnaiiel .71

Chicagoje per nešiotojai:
Viena kopija 9c
Savaitei — ..........  18c
Mineliui 76c

Suvienytose Valitijoi^ ne Chicagoje, 
paltui

Metama$7.09
Pusei metų __  , , .................   8.90
Trinu minėdami 1.75
Dviem mineįiarai _________ .... 1.25
Vienam miaesiul----------- ------- .75

Lietuvon ir kitur ulalaniuoaai 
(Atpiginta)

Metami.............. ............   $8.00
Pusei moti--------------------------4J0
Trim* mineįiams 2J0
Pinigui reikia siųsti P**to Money 

orderiu kartu su išsakymu.
______ ■_______  . _ J___ LEUU1MB—J.'

į Apie įvairius Dalykus i

Kaip yra tvarkoma Au
strijos sostine? — Tarp- 
tautiški pinigai. — Es
kimų kalba leidžiamas 

' laikraštis
Karas neįmanomai skaudžiai 

palietė Austrijos sostinę Vieną. 
Iš galingos imperijos Austrija 
liko nedidelė valstybė. O sep
tynių milionų valstybei palaiky
ti tokį milžinišką miestų, kaip 
Viena, buvo itin sunki proble
ma. Be to, pokarinės sąlygos 
nepaprastai apsunkino žmonių 
gyvenimą. Vienos gyventojai 
tiesiog badavo. 1919 m. Dr. 
Vernon Kellogg, paskilbęs Ame
rikos biologas, paskelbė spau- 
loj, kaip Austrijos žymiausi 
nokslininkai buvo priversti pus
badžiu gyventi. Jie neturėjo 
nei tinkamo maisto, nei tinka
mi d raibužių. Su paprastais 
darbininkais reikalas buvo dar 
blogesnis.

Nuo to laiko jau praėjo sep
tyni metai. Tad įdomu patir
si, kaip žmonės dabar gyvena 
\ustrijoj.

Austrijos centras, be abejo
nės, yra Viena. Ten randasi 
ne tik žymiausios kultūrinės 
staigus, bet ir stambiausios 
pramonės įmonės. Prieš karą 
diskas buvo gerai. Fabrikuose 
iarbo netruko, nes reikalavimai 
darbininkams buvo nemaži. Bet 
kuomet Austro-Vengrijos impe
rija subyrėjo, tai užėjo sunkios* 
lienos ir Vienai. Darbai suma
žėjo.- Bedarbių skaičius diena 
š dienos augo. Pinigų vertė 
smuko, o tai, žinoma, dar la
biau sunkino ir be to jau sun
kų ekonominj gyvenimą. 1920 
m. Vienos miesto valdžia 'pa
seko į socialistų rankas. Pažiū
rėsime, piktai kalbėjo kritikai, 
ką galės padaryti socialistai. 
Dabar jau galima kalbėti apie 
.ai, ką socialistų valdžia pada
re.

Pirmiausia buvo žymiai pa
aukštinti mokesniai. Tai, su
prantama, labai nepatiko namų 
savininkams ir stambiesiems 
biznieriams. Jie sakė, jog so
cialistų lųiesto valdžia (tyčia 
stengiasi paklupdyti biznį ir 
pramonę. Bet keisčiausias* da
lykas, rašo Clarence K. Streit, 
jog buržuazijos atstovai mies
to taryboj, nors aštriai kritika
vo socialistų patiektą biudžetą, 
vienok nebalsavo prieš jį. Mat, 
septynių metų eksperimentas 
parodė, jog socialistų valdoma 
Viena randasi nepalyginamai 
geresnėj padėtyj, negu kiti 
Austrijos miestai, kur valdžia 
nėra socialistiška.

Kuomet kiti Austrijos mies
tai negali išbristi iš skolų, tai 
Viena kas metai turi daugiau 
įplaukų, negu išlaidų, šiandien 
Viena gal turi apie $10,000,000 
perviršio. Socialistų burmist
ras Kari Seitz paskelbė, jog 
1927 m. numatoma sekami vic- 
šieji darbai: 1. bus pastatyta 
5,(MM) trobesių, kurie atsieis 
$9,(MM),(MM); 2. gatvių brukavoji- 
mui skiriama $1,000,000; 3r 
tramvajų stočiai $400,000; 4. 
perkėlimui Brigitta tilto $300,- 
000; 5. septyniems vaikų dar
želiams $2(M),(M)0; (>. keturiems 
parkams $150,(MM); 7. gatvių
apšvietimui $140,(MM); 8. ketu
riems “vaikų centrams’’ $120,- 
(MM); 9. išmatų rinkimo siste
mos pagerinimui $110,()(M), ir 
10. apie milionas dolerių ski
riama mokyklos vaikų prie
žiūrai -^nemokamų dantų gydy
mo kabinetų įsteigimui, užlaiky- 

mui džiovu sergantiems sanato
rijos ir 1.1.

Tuo budu bus išleista apie 
$13,000,000. Ta suma susida
rys iš pajamų perviršio. Be to, 
reikia žinoti, jog apie trečda
lis* miesto pajamų paprastai 
skiriama viešųjų darbų organi
zavimui. Taip dalykams esant, 
manoma, jog šiais metais vie

šiesiems darbams bus išleista 
apie $50,0(M),(K)0. O tai reiškia! 
jog bedarbių eilės žymiai suma
žės: keliolika tūkstančių darbi
ninkų gaus darbą.

Priešai sako, jog bedarbių 
skaičius Vienoj paskutiniais 
kelel iais metais žymiai- padidė
jo. Tai tiesa. Bet jie užmirš
ta tą laktą, jog kituose Austri
jos miestuose, kur valdžia nė
ra socialistiška, bedarbių skai
čius yra tryliką kartų didesnis, 
negu jis buvo prieš septynerius 
metus. Net C. K. Streit, The 
N e w Y o r k T i m e s kores
pondentas, yra priverstas pri
pažinti, jog socialistai sugebėjo 
daug tinkamiau sutvarkyti Vie
nos miesto reikalus, negu kiti 
Austrijos miestai. Biednuo- 
menei jie žymiai palengvino 
mokesnių naštą. Bei užtat tur
čiai turi daugiau mokėti, negu 
pirma. Iš kitos pusės viešųjų 
darbų organizavimas ne tik 
mažina bedarbių skaičių, bet 
ir palaiko pramonę. Dirbinius 
ii- reikalingą medžiagų miestas 
perku iš vielinių fabrikų. Tuo 
budu susidaro savo rųšies eik
lius: miesto įplaukos išleidžia
ma viešiesiems darbams, t. y. 
tos įplaukos išmokama darbi
ninkams už darbą, o pramoni
ninkams už medžiagą.

♦ * v t
Netolimoj ateityj Olandijoj 

pasirodys tarptautiški pinigai. 
Mieste La re n jau organizuoja
ma Universalą Spesmila Banko. 
Tai ir bus bankas, kuris leis 
naujos rųšies pinigus. Pinigus 
leisti sumanė Dreves Uitter- 
dijk, paskilbęs olandų esperan- 
tistas. Naujų pinigų vienetas 
vadinsis spesmiio ir jo vertė 
amerikoniškais pinigais bus 
maždaug 50 centų. Spesmiio 
bus banknotas, kuris ant vie
nos pusės turės paveikslą Ha
gos taikos palociaus, o ant ki
tos—l)r. Zamenbofo, kuris su
kūre esperanto kalbą.

Pradžioj manoma išleisti 
100,000 spesimilų. Tie pinigai, 
žinoma, daugiausia bus plati
nami tarp esperantistų. Bet lai
kui bėgant bus dedama pastan
gų padaryti juos tarptautiškais 
pinigais, kurių vertė pasiliktų 
maždaug pastovi.

❖ * | * z
Nors šiaurinės Grenlandijos 

žemės plotas yra milžiniškas, 
bet gyventojų ten nėra nei 16,- 
000: eskimų priskaitoma 15,000, 
o danų 274. Eskimai leidžia 
savo laikraštį vardu “Atuago- 
golliutil” (kas reiškia “dovanai 
dalinamas laikraštis’’)'. Laikraš
tį redaguoja Kristoffer Luen- 
ghe, tyro kraujo eskimas.

l.uiRghe nesenai buvo atvy
kus į Daniją. Reporteriams 
jis pareiškė, jog eskimų laik
raštis t gyventojams yra dalina
mas dykai. Jo cirkuliacija 
esanti 2,500. Kad padengti

Charles E. Ruthenberg, Ame
rikos komunistų vadovas, kuris 
numirė kovo 2 d.

laikraščio leidimo išlaidas, visi 
gyventojai yra apkraunami 
tam tikru mokesniu. Kadangi 
susisiekimas Grenlandijoj yra 
neįmanomai sunkus, tai yra 
vietų, kur laikraštis pasiekia 
adresatą tik už metų laiko. Sa
kysime, tarp utinės ir vakari
nės Grenlandijos nėra tiesiogi
nio susisiekimo. Iš rytinės 
Grenlandijos laikraštis yra ve
žamas į Daniją, o iš ten jau 
siunčiamas j vakarinę Grenlan
diją.

Laikraščio redakcija randasi 
mieste Godhop, kuris yra Gren
landijos intelektualis ir kultū
rinis centras.—K. A.

Basanavičiaus atmintis
P. Žadcikis, Lietuvos Konsu

las Chicagoje, laikraščiuose pa
skelbė rinkliavą aukų pastaty
mui Dr^Jono Basanavičiaus pa- 
minkloA'ilniuje. Prie to suma
nymo ir aš prisidedu su pataisa.

Visi atsimename, kaip dar 
nesenai musų laikraščiuose til
po musų TAUTOS TĖVO, Dr. 
J. Basanavičiaus atsišaukimas 
AUiKŲ, AUKŲ Vilniaus ir kitų 
vietų Vilnijos našlaičiams, ku
rių namus-prieglaudas Lenkijos 
valdžia keletą kartų atėmė, iš
mesdama našlaičius gatvėn, o 
kuriais Tėvas taip rūpinosi, 
auklėjo.

Dr. J. Basanavičius pats sau 
pasistatė PAMINKLĄ visų gerų 
Lietuvos vaikų širdyse. Ir tas 
paminklas stovės tose širdyse 
iki Lietuvių tauta gyvens, ir su 
riatymu jau paminklo iš ak
mens nėra jokios skubos, bet 
yra kitas skubus darbas, tai į- 
kurimas ar pavadinimas BASA
NAVIČIAUS VAIKŲ PRIE
GLAUDA, Vilniuje, kur našlai
čiai butų tinkamiaus aprūpinti, 
kuriuos Basanavičius taip my
lėjo ir dėl jų dirbo kiek galėjo.

Akmens paminklui aukos gu
lės ilgą laiką be naudos, o naš
laičiams visako reikia šiandien, 
rytoj, ir todėl visi subruskime 
su aukomis, aukomis-duoklėmis 
įkurt Vilniuj BASANAVIČIAUS 
VAIKŲ PRIEGLAUDĄ.

—Jieva Mikolainienė.

Įvairenybes

Gyventoją ateitis
Britų mokslo draugijos narys-, 

žymus žemės ūkio srities žino
vas Daniel Hali, skaitė refera
tą -apie žemės gyventojų ateitį, 
kurią jis nupiešė labai tamsiom 
varsom. Pasak jo, kasmet gy
ventojų skaičius padidėja 5 
milijonais, tačiau dirbamos že
mės plotas su prieaugliu neiš
laiko jokios- proporcijos. Visai 
galimas daiktas, kad netolimoje 
ateity išseks visa grudų atsar
ga ir žmones ištiks didžiausias 
badas. Vienintelis žmonijos iš
sigelbėjimas-tai kiek galima 
intensyvesnis, mokslui kontro
liuojant, žemes įdirbimas. 
Kad sutaupus giiidiis maistui ir 
naujoms žemėms įsėti, reikia 
panaikinti alkoholio gamyba.

Įdomi latvių ekspedicija 
Polineaijon

'Latvijoj susiorganizavo gru
pė žmonių, kurie, akciniais pa
grindais sudėję pinigų, nusipir
ko didelį 800 tonų prekybos 
laivą, kurį išimtinai aptarnaus 
patys akcininkai. Laivas pa- 
vidintas “Dzimtenė’’ (Gimtine) 
ir jo tikslas bus toksai. Pasi- 
emuH Rygos uoste reikalingų 
prekių ir visus savo akcininkus 

su jų šeimom plauks į vienų 
Polinezijos salą, kurią, anglų 
vyriausybei sutinkant, ir mano
ma apgyventi. Pakeliui laivas 
lankys prekybos tikslais jvaiJ 
rius uostus. Atvykus į vietą, 
dalis ekspedicijos apsigyvens 
naujoj “dzinitinėj”, o likę ap
tarnaus laivą, kuris plauks pre
kybos tikslais į Pietų Ameriką.

Ūkę saloj tuojau griebsis 
darbo. Užsės ar užsodins Iru- 
kus atatinkamom sėklomis ar 
daržovėmis. Toje vietoj teoriš
kai galvojant per metus galima 
du įtartu derlių gauti, tai tiki
masi, kai grįždamas iš Pietų 
Amerikos, laivas atplauks pas 
kolonistus, jie jau bus nuėmę 
derlių, kurį manoma sukrauti j 
laivą ir vežti Europon parduoti.

Pats savaime sumanymas ge
ras, tik klausimas, ar tas ga
lima bus įvykdyti taip, kaip 
sumanytojai tikisi. Tai paaiš
kės susipažinus su vieta, kuri 
norima apgyvendinti.

Polinezija vadinama Didžia
jam vandenyne, anapus pusiau
jo, ties Australija grupė salų, 
kurios kiekviena ar kelios turi 
dar savo vardus. Dauguma 
salų vulkaniškos kilmės, kai ku
riose dar ir dabar veikia ug- 
niakalniai. Tačiau nežiūrint 
to, salų augmenija turtinga. 
Daug įvairių palmių ir kitų 
pietų kraštų medžių. Visą lai
ką oras lievcik vienodai šiltas. 
Bet dažnai pasitaiko smarkios 
audros, kurių smarkumas sun
ku Lietuvoje gyvenant įsivaiz
duoti. Gyvulių ir paukščių ma
ža. Vietiniai gyventojai juoda
odžiai papuasai, polineziečiai* ir 
malajai, visi labai žemos kultū
ros žmonės. Nemaža yra ir 
baltaodžių. Svarbiausias žmonių 
verslas—pietų vaisių veisimas, 
kviečių sėjimas, nu, ir gyvuli
ninkystė. Kad ten ypatingai ge
rai butų gyventi sunku pasa
kyti.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėj aa 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III. 

T«l. Boulerard 3669

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

Prenumeratą metams ........ $2
Pusei metų ............................. $1
Kopija ..............................   20c t----- . ------- 4

Lietuviai Daktarai
.... . ...... ...

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. VVallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIE2IS 
Gydytojas ir Chirurgai 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L. Davidonis, M. 0.
4910 So.Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

rz 1 J j nuo 9 ikt II vai. ryte, 
L alandoS’i ouo (j jįj g VB|t vakare

D-RA1 ŽILVIČIAI
F. ŽILVITIS

Gydytojai ir Chirurgai

M. ŽILVITIS
Den tiltai

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Rei. Telefonai Hemlock 2615

MADOS.

2955. Madni Bolero suknelė. Gra
žiai atrodo ir būtinai pajaunins. Ga
lima siūdinti vien iš šilkinės materi
jos arba iš vilnonės ir šilko.

Sukirptos mieros 14, 1 6metų ir 36, 
38 ir 40 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 3 yardų 40 colių materijos ir 
% — 36 colių materijos ir % yardų 
šniūrelių apsiuvinėjimui.

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

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

NAUJIENOS Pattern Dept.

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 valst.)

Naujienų Spaustuvė 
yra Uniiin# Suanrtuvk

z— "
DR. I. E. MAKARAS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
10748 So. Michigan Avė.

Valandai: 2—4 dienų; 6:30—8:30 
vakare.

Ofiso Telefonai Pullman 1193 
Namų Telefonai Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

Tel. Bųulevard 8483 
Valandos: K)—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

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

Ultraviolėtinė šviesa ir diathermi* < J

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

Tel. Lafayette 4146
, i J nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos j nuQ g lkj g vaL

DR. M. T. STRIKO!.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

46*1 So. Ashland. Tel. Bonlveard 
7820. Rei., 6641 So. Albany Are. 
Tel.' Proipect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 1$ iki 12 d.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago. III.
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Ar pasaulis yra bega- 
l. linis ir amžinas Į t •

Iki šiol mes pasauli įsivaizdi
name ne kitaip, kaip begaliniu. 
Poezi joje randame ne • tik Fr. 
Šillerio begalės apdainavimą, 
bet ir daugelio kitų dainininkų 
sapnus, svajones apie begalės 
tolybes. Iš tiesų, žvaigždėtas 
mėlynas dangus priverčia užsi
svajoti patį ting-iausj fanatistą 
ir vilioti vilioja į nežinomas to
lybes. Pasaulio erdvė rodosi be
galine, taip pat begaliniu išrodo 
ir nesuskaitomų žibančių pasau
lių kiekis. Suprantama, kad ki
taip gali mąstyti koks nors ti
kintis žmogus, kuris už tiesą 
laiko pasakas, kad kur tai aukš
tumoje yra dangaus karalystė, 
arba kur tai apačioje — pekla. 
Tiesa, net kosmologija iki šiol 
susiduria su didesnėmis sunkė- mažą supratimą apie tai, kas 
nybėmis klausime apie tai, kaip skiria beribę nuo begalės, pas- 
begalinėje ir neapribotoje erd-' tatysime šį klausimą: kur yra 
vėje nustatyti vietų, kurioje kamuolio paviršiaus siena, galas
randasi kosmos, t. y.
lauš (žvaigždžių, saulių sistemų 
kelių ir tt.) rinkinys. Kosmo
logija negalėjo nusistatyti, ar 
kosmos užima visą erdvės bega
lę, arba mažutę jo dalį. Tada 
pasirodė 
liatyvumo teorija matematiškai 
įrodė, kad pasaulis neturi ribų, 
l>et vis dėlto pasaulis nėra bega
linis.

Daugelis tuibut pasijuoks ir 
pasakys, kad čia esama žodžių 
žaislo, nes nebuvimas ribų ir be
galė yra tas i>ats. Vis dėlto 
Einšteinas, analizuodamas Eu
klido, Lobočevskio ir R i mano 
mokslus apie musų erdves ir ku-

DA2YKIT NAUJAI SU 
"DIAMOND DAŽY VEMIS”
Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

Kiekvienas 15 
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
šytas.

KORNAI

Greita, saugi pagelba
Labiausiai skaudami komai nustoja 
tuoj skaudėje uždėjus Dr. Scholl’s 
Zino-pads. Jie pataiko į kornų 
priežastį—spaudimą ir trinimą čc- 
verykų. Štai kodėl jie išgydo ant 
visados. Jei nauji .čeverykai daro 
nesmagumo, Zino-pad prašalins 
tuoj.

Dr. Scholl’s Zino-pa'l yra ploni. , su 
gyduolėmis, antisrptiški. apsaugojant!. Nėra 
skystimo, nėra riziko, nėra baderio Sau
gios. tikros, greitos pasekmės garantuotos. 
Aptiekose ir čeverykų krautuvėse.

DlScholls
'Z,ino~pads
Uždekit vieną ir skavsnas pranyks

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Geriausia vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

nų ypatybes įrodo, kad musų 
erdvėms visai ne taip gerai pri
taikoma Euklido geometrija ir 
kad musų pasaulis visai nėra 
trijų išmatavimų (dimencijų), 
t. y. kad jis nėra nustatomas 
paprastais trimis išmatavimais: 
ilgumu, platumu ir aukštumu 
arba gilumu (kasdieniniame gy
venime šias d intencijas išreiš
kiama žodžiais: ilgas, storas, 
siauras, platus, gilus ir tt.). 
Einšteino nuomone, pasaulyje 
yra begalo daug išmatavimų, tik 
mes, dėl savo fizinio ir dvasinio 
neišsilavinimo, nesugebame 
juos apčiuopti. Trumpame ir 
populiariame rašte visai negali
ma apsistoti ant Einšteino min
čių eigos, bet kad duoti bent 

visi rea- arba pradžia?
Suprantama, kad jis jokios 

Į .ienos neturi, bet ar jis taip pat 
lyra begalinis, apie tai net ne
tenka kalbėti, nes mes žinome, I j jkad kiekvieno, ir paties didžiau-

Einšteinas, ir savo fe- 8j0 kamuolio paviršius, turi pil-
nai nustatytą dydį, priklausan
tį nuo radiuso ir sferos dydžio, 
todėl aišku, kad jis nėra ir ne
gali būti begalinis. Ir Einštei
nas įrodo, kad musų trijų išma
tavimų erdvė perskrodžia ket
virtas išmatavimas, kurį jis va
dina laiku. Bet koks gi tada 
yra musų begalinio pasaulio tu
ris ?

Einšteinas mokina, kad pa
saulyje pastovios kreivosios nė
ra, bet kad šį kreivoji sąryšyje 
su kūnų judėjimu pasaulio erd
vėse nestovi vietoje, bet įvai
riuose pasaulio punktuose vi
suomet kaitaliojasi. Musų erd- 
vėje nėra nei pastovių formų, 
nei tiesių linijų. Musų jausmų 
neišsivystymo delei linuoklė iš
rodo mums tiesia, bet tikrumoje 
j. nuodą kreivą liniją, kada mes 
norime su jos pagelba pravesti 
tiesiąją. Nėra tiesių linijų plot
mių erdvėje, bet visos jos vinio- 
jasi ir kreivojasi, kaip gėlių ir 
medžių lapai vėtrų daužomi.

Einšteino formulos suteikė 
galimybes kitiems mokslinin
kams apskaičiuoti musų pasau
lio turį. Skaitmenis apie pa
saulio turį yra taip dideli, kad 
juos negalima išreikšti varstais, 
arba myliomis, bet juos paduo
dama “šviesos metuose’’, ku
riais vadinama kelią, kuri tenka 
prabėgti šviesos spinduliui per 
vienus metus (per minutę spin
dulys prabėga 280,000 varstų 
arba 300,000 kilometrų), šiais 
apskaičiavimais musų pasaulio 
turis yra apytikriai lygus vie
nam miliardui šviesos metų. 
Šviesos spindulys, bėgdamas 
tiesiai į priekį viena ir ta pačia 
kryptimi, sugrįžtų prie savo 
pirmykščio šaltinio prabė
gęs, 10,000,000,000,000,000,000- 
000,000. Nestebėtina, kad žmo
gus, kurio aukštis siekia tik ne 
pilnus du metru, nusprendė, kad 
tiesioji linija yra begalinė, t. y. 
kad musų erdvė neturi sienų, 
kad ji yra begaline.

Bet nuostabus mokslas apie 
ei»dvę tuoni nesibaigia ir pats 
stebėtiniausias dalykas seka to- 
liaus. Eišteinas įrodo, kad erd
vė ir laikas yra nepertraukia
mai surišti ir, kad erdve ir lai
kas, paimti atskirai, yra tik fik
cija, miražas. Tuo budu supra
timas filosofų nuomonės tuo 
klausimu įgyja nauja šviesą ir 
išvadas.

Ne\vtono mokslą sekdami mes 
iki šiol laiką laikėme absoliučiu 
ir amžinu. Bet Einšteinas sako, 
kad absoliutaus be pradžios ir 
amžino laiko visai nėra, ir sa
kyti, kad tam tikri atsitikimai 
įvyko vienu ir tuo pačiu metu, 
reiškia nieko nepasakyti. Net

pats laikas gali bėgti pamažinu 
ir greičiau.

Sakyti, -kad tarp dviejų atsi
tikimų yra praėjusi, pavyzdžiui, 
viena valanda, Einšteino nuo
mone, reiškia nieko tikraustf ne
pasakyti, nes laikas ruime j e ne
bėga vienodai ir jo bėgimo grei
tis yra priklausomingas nuo tos 
sistemos greičio, kurios pagel
ba laikas yra matuojamas. Ma
tematiškomis formulėmis Ein- 
teinas įrodė, kad ant judančio 
kūno laikas bėga pamažinu ne
gu ant ramiai stovinčio kūno, 
ir šio laiko trumpėjimas ant ju
dančios sistemos pasaulyje 
įvyksta visuomet, nežiūrint į 
tai, kiek mažos butų šio judėji
mo greitis.

Trankinyj arba aeroplane lai
kas bėga pamažinu, jame valan
da rodosi ilgesnė, negu žmogui 
palikusiam stotyj. Mes šio skir
tumo iki šiol nesame pajutę dėl
to. kad šio laiko sutrumpėjimą 
prie dabartinių judėjimo grei
čių visai negalima praktiškai 
konstatuoti, nes, pavyzdžiui, ka
da traukinys eina 20 metrų per 
valandą greitumu, laiko su- 
trumpėj imasi yra vos 1/22 kva- 
drilijono dalis sekundos. Tiek 
maža skirtumą musų instru
mentais ir laikrodžiais nėra ga
limybės konstatuoti.

Bet dauginus kūnų judėjime 
neretai siekiančiame šviesos 
spindulių judėjimo greičių, šis 
laiko trumpėjimas įgyja apčio- 
piama greitį.

Pavyzdžiui, jei traukinys ga
lėtų eiti 135,000 kilometrų 
greitumu per sekundą, tada va
landą trankinyj ir valanda už 
jo skirtųsi 7 minutėmis.

Bet dar stebėtiniau, kad daik
tai, išmatuoti judančioje siste
moje, išrodo trumpesni, negu 
tie patys daiktai išmatuoti neju
dančioje sistemoje. Einšteino 
apskaičiavimu, iš traukinio, ku
ris judėtų 200,000 kilometrų 
greitumu per sekundą, daiktai 
ant žemės išrūdytų vidutiniai 
vienu ketvirtadaliu trumpesni, 
pa v., sieksnis-butų ne 7, bet tik 
5 pėdų ilgio. Taip pat įvyktų, 
jei daiktus einančiame trauki
ny j išmatuotumėme nuo gelžke- 
lio linijos. Žmogus, kuris galė
tu Judėti žeme 260,000 kilomet
rų greitumu per valandą, musų 
pasaulį rastų 2 kartti mažesniu. 
Sulyginant su juo, kiti žmonės 
butų mažais ir jis jaustųsi kaip 
milžinas karlikų pasaulyje.

Kūnas, kuris juda šviesos 
spindulio greitumu, nustoja ga
limybes būti išmatuotų.

Visi šie Einšteino stebėtini 
atradimai, kuriuos mes šiame 
rašte negalime iliustruoti pa
vyzdžiais ir formulėmis, ir ku
rie taip iliuzorinėn ir relatyvėn 
padėtin pastato visą musų pa
saulį, yra davę daugeliui moks
lininkų progos daryti įvairias 
nuostabias išvadas.

Francuzų fizikas Lanževenas 
sako: “įsivaizdinkie, kad
mums pavyko padirbti šovinį, 
panašų žiul-Verno šoviniui iš 
“Kelionės ąipie mėnulį’’, ir kad 
šis šovinys) kuriame mes rau
damės, lekia dideliu greitumu 
—299,970 kilometrų per sekun
dą. Laikas čia nebėgs taip pat, 
kaip ant žemės ir vienas ir tas 
pats laikotarpis, išmatuotas čia 
ir nuo žemės, man išrūdys įvai
rus.’’ Matematiškai išskaičiuo
jant šį skirtumą, Lanževenas

randa, kad laikotarpis, kuris že
mės gyventojams yra lygus 100 
metų, prie judėjimo greičio 
299,970 kilimetrų per sekundą, 
bus lygus tik vieniems metams, 
žmogus, kuris išskris nuo žemės 
ir skraidys erdvėse vienerius 
metus ir po to sugriž ant žemės, 
ras ją šimtu metų senesne.

Tūkstančio metų amžiaus pa
slaptis.

Lanževenas ir daugelis kitų 
mokslininkų daleidžia. kad 
drauge su laiko pamažesniu bė
gimu, savo tenisą sumažintų ir 
musų kūno fiziologiniai proce
sai. Jei taip neįvyktų, tai lai
ko pamažesnis bėgimas minėto 
šovinio keleiviui butų tik fikci
ja ir keleivis numiitų, gali būt 
po pusės metų skridimo, tikru
moje, po 50 žemės metų gyveni
mo. šioje nuomonėje nėra nie
ko prieš gamtiško, nes laikro
džio švytuoklė viduje svyruoja 
pamažinu, apie tą pat liudija 
daugelis pastebėjimų ir pasako
jimų, kad gyvenime žmonės, 
kurie daugiau keliauja, mažiau 
sensta, šia tema yra ir veikalų 
literatūroje. Lanževeno pro
jektas teorijoje realizuoja seną 
žmonijos sapną apie “laiko ma
šiną”, apie kurią Wells yra pa
rašęs ištisą romaną. Wellsas 
atvaizdina “laiko mašinos” iš
radėją, kuris keliauja į ateitį. 
Dabar ši Wellso fantazija jau

C. P. SUROMSKIS & CO.
NEJUDINAMO TURTO 

IR AUTOMOBILIŲ 
FIRMA

PERKAM, parduodam ir 
mainom namus, lotus, far- 
mas ir visokius biznius.

PARDAVINĖJAM viso
kių išdirbysčių automobi
lius, priimam į mainus se
nus automobilius arba lo
tus; turim daug vartotų au
tomobilių, galima pirkti la
bai pigiai. Atdara Nedėlio- 
mis visų dienų. Kas negali 
atvažiuoti, patelefonuokit, 
mes atvažiuosim j namus.

Reikalinga agentų/
C. P. SUROMSKIS & CO.
5833-35 So. Western Avė.

Tel. Hemlock 6151

Niekus nesuteikia tokios 
malonios pagelboR kaip 
originalis Baume Bongue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaubite Originales 
Prancūziškas

BAUME BENGUĖ
(ANALO^SIUUB )

Siųskit'Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana. 

įgija ir mokslišką pamatą, ir 
jei kada nors technika pažengs 
tiek toli, kad galės konstruk- 
tuoii 299,970 kilometrų greičio 
per sekundą orlaivį, tai žmogus 
savo amžių, esant norui, galės 
pailginti 100 kartų.

“Dabartinis mokslas liudija 
apie tai, — sako Lanževenas, — 
kad įvykiai šiame Šovinyje eis 
toje tvarkoje, kaip pramato re- 
latyvumo teorija.

Tuo budu absoliutaus lai
ko nėra. Nėra vienu me
tu įvykusių apsireiškimų, lai
kas priklauso nuo grei
tumo, t. y., nuo judėjimo. Ju
dėjimas turi pradžią ir pabaigą, 
tuo budu ir laikas turi pabaigą. 
Ten pasaulio erdvėse, kur įvyk

lllllllllll

Jus Galit Pagelbėt Savo 
Giminėms Atvykti 

Kanadon

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street,

Lietuviai Kanadon yra 
Priimami ir Pageidaujami

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

Chicago, Illinois.

sta statistikos lygsva, laikas 
apsistoja, kaip apsistoja pulsas 
mirusiame kūne. Bet jei vidu
jinė lygsvara yra pertraukta ir 
prasideda judėjimas, pradeda 
bėgti ir laikas. Kur nėra laiko, 
ten yra nebūtis, bet ne tuštuma, 
kaip mokino Newtonas. Pasau
lyje, kur kiekviena dabartine 
padėtis butų identiška su anks- 
tybesne, t. y., kuy nėra judėji
mo, ten valdo ne amžinastis, 
kaip mąstė Newtonas, bet be
laikė padėtis.

Mes galime sakyti, kad laikas 
surištas sif erdve ir judėjimu, 
evoliucionuoja drauge su jais1, 
t. y., amžinasties nėra, yra tik 
laiko bėgimas. — I*. G.

iiiiiiiiiHii

Tikros Kvietkos!
Siųskit savo pasveikinimus kviętko- 
mis. Mes nusiųsime puikiausias kviet- 
kas. Palikite savo užsakymą, mes at
liksime kitką.

THE ARGYLE FL0R1ST
Kvietkos pasipuošimams, Bankietama 

ir Vazonuose Kvietkos

1116 Argyle Street
Phone Sunnyside 8795 

Prie “L” Stoties

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38tb Street. Chicago. iii.
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r KAIP STOVI MUSŲ KONTESTANTAI
Laipsnis III

3
 Balsų 26000

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

PAUL MILLER

3210 South
Halsted St.

Chicago, III.

Turi balsų
— 26800

Laipsnis IV
Balsų 14000 LUKOŠEVIČIUS,

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

ir atgal
Fordo" Automobilius

m.

Laipsnis V
Balsų 6450

Dovanoms $200:
3 šm. Jacųuard Setas 
Bernard ųp-right Pianų 
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 
Raibio R. C. A. 25 
Braceletas 
Deimantinis žiedas m.

Platino Špilka

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

Laipsnis IX
Balsų 1270
Dovanoms $25:
Elgin laikrodėlis
Gintaro Karoliai
Aukso Žiedas v.
Špilka v.
Cuff Links
Žiedas m.
Radio 111A
Veidrodis

Laipsnis IX
Balsų 1270

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

Laipsnis X
Balsų 580

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

Laipsnis X

W
 Balsų 580 

Dovanoms $10: 
Gintaru Karoliai 

Aukso Žiedas v.

Aukso Žiedas m.
Auksuotas Peiliukas

Gintaro Cuff Links

Laipsnis X

W
 Balsų 580

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

1446 So. 50 Ct., 
Cicero, III.

Turi balsų

— 14093

GEO. LUCAS

3311 South
Halsted St.
Chicago, III.

Turi Balsų

11668

I(i. VIERBELLA,

4508 So. Honore
Street

Chicago, III

Turi Balsų

— 6204t

J. MITCHELL,

£07 Jackson St., 
Waukegan, III.

Turi balsų
— 2611

Laipsnis II

Balsų 40000

Dovanoms $1400:

Paige Automobilius

Deimantinis Braceletas

F. JURĖNAS

5118 South
Paulina St.

10046

A. VISBARAS

6803 Cornell Avė.
Chicago, III.

Turi balsų
— 6095

MRS. S.OPH1E MIKUTAITIS,

731 West 18 Street,

Chicago III.

Turi balsų — 1832

— 889

VILIS

4222 Archer Avė.
Chicago, III.

MRS. A N NA 
RUDIENĖ

Turi balsų
— 1390

ANTANAS

12020 South
Halsted St.

Chicago, UI.

Turi balsų
-< 801

MRS. M.
ZABELSKIENĖ

3358 W. 111 St.,
Mt. Greenwood,

III.

Turi balsų
— 588

MRS. B.
STULPINIENĖ

818 W. 18 St
Chicago, III.

Turi Balsų

Laipsnis I

Balsų 46200

i

Musų
kontestantai

Dovanoms $1700:
Paige Automobilius
Deimantinis Braceletas
2 lotai

Pirmame “Naujienų” konleate 
Cicero lietuviai rėmė p. Švėgž
dą, jis laimėjo pirmo laipsnio 
dovaną; atrodo, kad prie tokios 
pat dovanos eina ir p. Lukoše
vičius.

liams neilgai šiame laipsnyje 
bu vos: ji darbšti mergaitė, my
linti ir mokanti veikti, laips
niuos aukščiau. Gero pasiseki
mo kontfstantei Viktorijai.

K. ČEPUKAS
1445 N. Oakley 

Avenue
Chicago, III.

Turi balsų
— 2589

PAUL GRICIUS

6614 South
Sacramento Avė.

Chicago, III.

Turi Balsų
— 1669

MISS AGNĖS
UVICK

6928 South 
Rockwell St. 
Chicago, III.

Turi balsų
— 581

Kontestantas P. Miller 
stebėtiną žingsnį pažengė 

, įnyn iš laipsnio ketvirto su 
sykiu įėjo į laipsnį tretį. Laike 
poros savaičių gavo 12,000 bal

iau. Nežinančiam sąlygų veiki
mo, kokiose veikia Miller, atro- 

|do, kad tai negalimas daiktas, 
i kad tokiais stambiais šuoliais i
galėtų kontestantas progresuo
ti, teeinu žinantiems pono Mille- 
rio plačią pažintį Bridgeporto 
lietuviuose, žinant jo santykius

Penktame laipsnyje 'nedaug 
atmainų —t Lukoševičius aplei
do šitą laipsnį ir j jo apleistą 
vielą atsisėdo buvęs septinto 
laipsnio kontestantas J. Gri
gaitis. Kontestantas Grigaitis 
laike vienos savaitęs turėjo ga
na didelį pasise
augo virš 2000 balsų. Tuo bil
du jis pasivijo pirmaeilius kon- 
testantus ir kai kūrins pralen
kė. 'Kaipgi šiame laipsnyje esan
tys kontestantai, ypač Lukas,

jis pa-

Septintame laipsnyje šiuo sy
kiu nesiranda nei vieno. Butu 
laikas aštunto laipsnio kontes-

kurio šitame laipsnyje per ilgai 
užbuvo'. Tokiems smarkuoliams 
kaip Mitchell, Čepu kas, Butkus, 
l’ktveris, Storomis vertėtų pro
gresuoti.

Į d( vintąjį laipsnį susilaukė
me trijų naujų kon tęs tanių iš 
laipsnio dešimto: p-ios A. Ru
dienės, J. Tarvido ir J. Martin 
iš Kenosha, \Vis. Iš seniau esan-

GIRšTAUTAS,

7445 Prairie Av., 
Detroit, Mich.

Turi balsų
— 9477

K. G. URNEŽIS

• 6356 South
Hermitage Avė., 

Chicago, III.

Turi balsų 

—^7524

JOE NORKUS

120 So. State St.
Westville, III.

Turi balsų
— 6841

J. GRIGAITIS

1643 North 
Hancock St. 
Chicago, III.

Turi balsų
— 6539

MISS VICTORIA
WILL1AMS

4700 Malden St.

Chicago, III.

Turi Balsų
— 5190

W. BUTKUS,

568 W. 18 St., 
Chicago, III.

Turi balsų
— 2580

• z 4
I

JUOZAS
UKTVERIS * /

4901 W. 14 St.
Cicero, III.

Turi Balsų
— 2580

VINCAS 
SABALIAU

SKAS

2345 South 
I^eavitt St. 

Chicago, III.

Turi balsų
— 1298

MISS B.
VILIMAIČIUTĖ

17th ir Clark St.
Gary, Ind.

Turi balsų
—i 827

MRS.
VIKTORIJA

KOLAS,

3715 Perish Avė.
Indiana Harbor,

Ind.

Turi balsų
— 1333

ALBINAS 
RUDINSKAS

1624 So. 49 Ct.
Cicero, III.

I •

Turi balsų

— 637

MRS. REGINA
ŠERELIENĖ

su lietuviais biznieriais, nėra 
nieko nuostabaus. l iesa, viens 
p. Milleris vargiai tokius ste
buklus galėtų daryli, jeigu ne
turėtų tokio apsukraus rėmėjo, 
koks kad yra p. A. Ambrazevi
čius. Bet kas jam nepadėtų, 
kieno paramą negautų, vjs vie
na — kreditas eina kontestan-

Giršlautas, Jurėnas ir l’rnežis, 
laike pereitos savaitės pasivarė 
arčiau ketvirto laipsnio. P-as 
Norkus tur )>ut ilsis, nes laike 
pereitos savaitės nepasireiškė 
jokių veikimo žymių; gal tiktai 
tyla prieš audrą.

šeštame laipsnyje mažai at
mainų. Kontestantai Vierbella

čių kontestantų šiame laipsny
je pažengė priekin tiktai p. 
Gricius- ir p. Klikna. Seniau 
esantiems šiame laipsnyje ver
tėtų progresuoti, nes kai kurie 
šio laipsnio kontestantai yra 
darbštus žmonės.

Dešimtame laipsnyje mažai 
pamainų: trys nauji kontestan-

PRANAS
| KLIKNA,

' 2554 Blue 
Islaml Avė.

Chicago, III.

Turi balsų
— 1600

M. STURONAS

4538 South

Fairfield Avė.
Chicago. III.

Turi balsų

— 2580

Laipsnis VII

7
 Balsu 3880

Dovanoms $100: 
Deimantinis Žiedas m. 
Braceletas 
Fonografas 
Platino Špilka v. 
Radi<\ M—6F9 
Elgin Laikrodėlis 
Tudor Komodė.

to Millcrio naudai. Nurodo, kad 
Mileriui gana artimas kelias iki 
pirmam, laipsniui.

Ketvirtame laipsnyje atsidū
rė Cicero darbštuolis F. Luko
ševičius. Jis matomai nori pa
sivyti Millerį. Galimas daiktas, 
kad p. Lukoševičius, remiamas 
Cicero lietuvių, vargiai apsi- 
leis bile kuriam kontestantui.

ir Visbaras dar vis tupi tuoj 
pačioj vietoj. Laikas judviem 
progresuoti. Bet antra vertus, 
gal ir gerai daro, kad nesisten
gia eiti į aukštesnius laipsnius, 
jiedu šiame laipsnyje kiukso- 
dami susilaukė gražios, jaunos 
panelės Williams. Dabar jiedu 
tarsi erškiečiai prie rožės. Nu
matoma, kad kontestantė Wil-

tai atsidūrė šiame laipsnyje 
p-ia M. Atkočiunienė iš Rose- 
lando, p-ia Elenora Puronienė 
iš Aurora ir p-ia Ona Vilienė 
iš Cbicagos. Kiti esanti kon- 
tfstairtai šiame laipsnyje laike 
pereitos savaitės neparodė jo
kio aktyvumo.

Julius Mickevičius, 
“N-nų” Kontesto Vedėjas.

MISS ANETTA
PATRACK

1022—151 St.
East Chicago

Turi balsų
— 837

KAZYS POCIUS

725 W. 1201 h St.

Chicago, III.

Turi balsų

— 762

J. TARVIDAS

5931 South 
Albany Av. 
Chicago, III.

Turi balsų 
— 1336

3258 South 
Union Avė, 
Chicago, III.

Turi balsų
— 580

J. IZBICKAS

15640 Marshfield
Avenue

Harvey, III.

Turi balsų
— 827

MRS. B.
RUMŠIENĖ

10623 South
State St.

Chicago, III.

Turi balsų
— 623

MRS. ELENORA 
PURONAS

67 N. Broadway 
Aurora. III.

Turi balsų

— 580

JOHN MARTIN

321 Mihvaukee
Avenue

Kenosha, Wis.

Turi balsų
— 1288

PETER
KALIN,

2011 South 
Halsted St., 
Chicago, III.

Turi balsvi
— 808

PETER 
VAITEKŪNAS

3222 Aubum
Avenue

Chicago, III.

Turi balsų
— 1284

MRS. IZABELĖ 
.SAKALAU

SKIENĖ
7004 South
Talman Av.
Chicago, III.

Turi balsų
— 807

MRS. M.
AT^OČIU-

NIENĖ

11578 South

W„b0Rh Avė.
Turi balsų ĮhHMMl

J. DAUGINIS

18 So. 2nd St.

St. Charles, III.

Turi balsų
— 622

MRS. ONA 
VILIENĖ

1645 North 
Irving Avė., 
Chicago, III.

Turi balsų
— 580

S. M. ŠLAGERIS
5001 So. Western Avė.

. Chicago, III.
Turi balsų — 593

ALAKAS TALAŠKA 
7139 So. Maplewood Avė.

Chicago, III.
Turi balsų — 580 

________________ - - . *
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Nušautas besilinksmi
nant gimtadienio 

partėj
Linksma gimtadienio parte 

namuose prie 4435 So. Wood 
St., užsibaigė labai nelinksmai, 
—nušovimu Alexander Mons- 
ki, 31 m., 2320 Elston Avė. 
Jį nušovė ne purtės dalyviai, 
bet peštukai, kurie bandė įsi
veržti į partę ir kada jų neįsi
leista, tai jie pradėjo šaudyti 
per duris. Monski, tėvas dvie
jų vaikučių, baigęs šokį, stovė
jo su savo žmona Sophia netoli 
durų, kuomet peštukai pradėjo 
šaudyti per duris. Viena kulka 
pataikė Monskiui į galvą ir jis 
krito negyvas prie savo žmonos 
kojų.

l*asak policijos, šaudytoju 
buvo Stanley Lontka, 17 m., 
1112 So. donore St. Jis ta|>o 
neužilgo areštuotas savo na
muose, begulint lovoj. Jis nuda
vė miegantį ir ilgai ginėsi, kad 
jis visą naktį miegojęs. Bei 
vėliau prisipažino šaudęs imu 
duris į pailės svečius; revol
verį jis esą kur tai radęs. Jo 
draugas, kuris taipjau buvo 
kartu su juo. Joseph Kadlub, 
15 metų, 4402 S. lionore St., 
taipjau taix> suimtas. Ieškomi 
ir kitų peštukų, kurie kartu su 
jais buvo.

Bailė, kurioj tie peštukai nu
šovė Monskį, buvo surengta 
Nellie Schalasky, kad paminė
jus jos brolio Joseph 18 metų 
gimtadienį. Svečių joje buvc 
apie 30 ir visi gražiai linksmi
nosi iki neužpuolė minei i peš 
tukai.

Nori didelio muzejaus
Pietinės miesto dalies parkų 

taryba dabar svarsto įkuiimą 
didelio industrinio muzejaus 
Jackson parke. Taryba gali iš
leisti tam tikslui bonų už $5,- 
000,000. Be to Julius Rosen 
\vald yra paaukojęs tam mažė
jui $3,000,000. tečiaus tarybt 
nusprendė, kad tų pinigų dai 
neužtenka, jei norima įsteigti 
didesnį industrinį muzcjų, negu 
Kokis yra Muniche. Dar trūks
ta $2,000,000.

Niekurie tarybos nariai lan
kėsi Europoj, tyrinėdami pana
šius muzejus, ir juos visus nu
stebino tai, kad Europos namai 
labai ilgai laiko. Jie radę na
mų, kurie stovi jau apie du 
tukstančus metų. Jie tad norė
tų, kad ir muzejaus namas bu
tų tiek pat įvirtas ir galėtų 
stovėti nors kelis šimtus metų. 
Esą Chicago yra t>k šimto me
tų amžiaus, tad ji dar ilgai 
gyvuos, tad ir jos namai turi 
Luti statomi tvirtai, kad jie ga
lėtų kuoilgiausia laikyti.

Mildos Teatras
3110 So. Halsted St.

Ketverge, PėtnyČioj ir Subatoj 
Harold Lloyd

THE K II) BROTHER
Special Matine© visos dienos 

Labai juokingas veikalas. 
Ateikite pamatyti.

BILLY’S UNCLE
I

Bomba laikraščio 
raštinėj

t zpereitą naktį bomba spro
go Calumet lndex savaitraščio 
raštinėj, 11242 Michigaji Avė., 
Koselande. Parako bomba spro
go užpakalinėj raštinės daly 2 
vai. naktį. Didelių nuostolių 
ji nepadarė.

Calumet Index leidėjas Carl 
P. Morgan, 3919 Pleasant Avė., 
spėja, kad bomba buvo padėta 
iš priežasties jo kovos už išva
lymų Hurnside, kur esąs įsiga
lėjęs girtavimai ir tvirkavi- 
mas. Esą jis kelis sykius bu
vęs įspėtas telefonu, kad susta
bdytų tą kovą, bet jis neatkrei
pęs į tai domės ir nemanęs, 
kad jie griebtųsi tokių griežtų 
priemonių.

Gaisrai
Vakar buvo kilęs gaisras 

\\’ellington-Stone Lamp and 
Shade Co. dirbtuvėj, 1222 S. 
VVabash Avė., kuris išvijo gat
vėn apie 100 darbininkų, dau
giausia moterų. Gaisrui prasi
dėjus kilo ir ekspliozija, kuri 
išnešė langus. Gesinimas buvo 
sunkus, kadangi dirbtuvėj bu
vo daug maliavų ir aliejaus. 
Nuostoliai siekia apie $50,000.

Užvakar buvo kilęs didelis 
gaisras Kessler Bros. Furniture 
Co. sankrovoj, 1136 So. Halsted 
St., pridaręs nuostoli į už 
$35,000.

Antra vyro užmušėja 
išteisinta

Pereitą savaitę dvi moterys, 
savo vyrų užmušėjos, liko ištei
sintos kriminaliniame teisme. 
Pirmiausia jury teisėjo Lind- 
say kambary išteisino Mrs. 
Bertha Heilman, kuri pasmau
gė savo vyrą.

Pereitą penktadienį teisėjo 
sullivan kambary jury išteisi
no Mrs. Alma Olson, 46 m., 
1830 Costello Avė., kuri virš 
metų atgal nušovė savo vyrą. 
Valstija stitiko, kad tuo laiku 
ji buvo nepilno proto, bet ji 
tvirtino, kad ji ir dabar tebė
ra pamišusi, todėl turi būti pa
siųsta į pamišėlių namą. Jo
sios gi advokatai tvirtino, kad 
nors ji buvo pamišusi kada ji 
nušovė savo vyrą, bet dabar 
esanti pilnai sveika. To patvir
tinimui ji buvo pastatyta liu
dyti, kad jury galėtų nuspręsti 
jos dabartinį protinį stovį. Llu- 
didama ji per kelias valandas 
pasakojo, kad jos vyras buvęs 
girtuoklis ir kad paskutinįjį me
tą laikęs ją po hipnoze įtaka, 
kad jis savo namuose galėtų 
siausti su kitomis moterimis.

clean, bright 
and sparkling 
Furniture to 
make your 
Kome much 

prettier 

Ūse
O-fSdar 

V^Polish

Sportas
POŽĖLOS-BANCEVIČIAUS 

RISTYNĖS

Dzūkas per ilgą laiką smar
kavo ir gyrėsi, jog jis esąs da
bar tokiame stovyj, kad lietu
vių ristikus galįs į ožio ragą 
suvaryti. Jis sakė, jog Požėla 
jo pabūgęs ir į Roselandą ištlu- 
męs.

Dabar Požėla duoda dzūkui 
progos pasirodyti. “Jeigu aš 
nieko nedarysiu”, sako Požėla, 
“tai žmonės iš tiesų gali pa
manyti, kad aš dzūko bijau. 
Bet aš jo nebijau ir nebijosiu. 
Ir tai įrodysiu ateinantį sek
madienį.”

Dalykas labai paprastas. A- 
teinantį sekmadienį, balandžio 
3 d., Požėla sutinka persitik
rinti su dzūku Strumilos sve
tainėje. Vadinasi, tą dieną tu
rės įvykti Požėlos-Bancevičiaus 
ristynės. Sporto mėgėjams bus 
puikiausi pramoga. Jie turės 
progos pamatyti nors vienas 
geras ristynės. — N.

BOKSAS

Kovo. 31 d. Lietuvių Audito
rijoj bus boksininkų vakaras. 
Boksininkų bus kelios poros. 
Freimontas gal kilnos sunkias 
vogas.

Mingela šaukia visus savo 
svorio mistikus persitikrinti su 
juo. Jis priklauso 160 svarų r:s- 
tikų klasei.

1$ POLITIKOS LAUKO
ŠIAUDINIAI BALSAVIMAI

Anferikos laikraščiai mėgsta 
veik kiekvienu svarbesniu klau
simu daryti taip vadinamus 
“šiaudinius balsavimus”, kad 
sužinojus žmonių nusistatymą. 
Dabar, besiartinant mayoro 
rinkimams, ii^ji daroma tokius 
šiaudinius balsavimus. Tie bal
savimai jokios reikšmės netu
ri, vien tik parodo žmonių nu
sistatymą, parodo, taip sakant, 
“kur vėjas pučia”. Kaip šiaudai 
parodo kur vejas pučia, taip 
šiaudiniai balsavimai parodo 
kur link linksta žmonės. To
kie balsavimai daromi įvairiose 
viešose vietose, kur gali balsuo
ti visi kas tik nori. Iš to bal
savimo paskui spėjama kokios 
gali būti tikrosios balsavimo 
pasekmės.

Daugelis laikraščių daro šiau
dinius balsavimus ir dabartl-
niuose mayoi-o rinkimuose. Ir 
visuose šiuose balsavimuose vy
rauja Thompsonas, kuris suren
ka daugiau kaip pusę visų bal
sų. Po jo seka Dever ir tik to
li. atsilikęs velkasi Robertsou. 
'Lik pereitą sekmadienį chirant 
šiaudinį balsavimą bažnyčiose, 
Dever surinko daugiau balsų už 
Thompsoną.

Tie šiaudiniai balsavimai, ži
noma, negali tikrai parodyti 
kokios bus pasekmės tikrojo 
balsavimo, nes balsavime tan- 

; kiai dalyvauja ir negalintys 
Į balsuoti, o tuo tarpu didelis 
skaičius baKuotojų visai ųeda- 
lyvauja šiaudiniuose . balsavi
muose. Bet iš tų balsavimų 

i

galima spręsti tik maždaug kur 
žmonių ūpas linksta, — kur 
link politinis vėjas pučia. —S.

RASIŲ IR RELIGIJOS KLAU-
> SIMAS RINKIMUOSE

Paprastai, religijos klausi
muose amerikiečiai yra tole
rantingi ir religijos į tuos klau
simus, kurie nieko bendra su 
religija neturi, bando nemaišy
ti. Ypač vengiama religijos po
litikoje, nes ji čia pasirodė la
biausia žalinga. Tečiaus demo
kratai jau antru kartu įterpė į 
politiką religijos ir rasių klau
simus. Pirmą sykį religija tapo 
įterpta kada pirmą kartą Thom
psonas buvo renkamas ipayoru. 
Bot demokratai tada prakišo 
ir Thompsonas tajio išrinktas 
didele didžiuma balsų. Dabar 
religijos klausimas vėl tapo de
mokratų įteiptas ir į šią rinki
mų kampaniją. Ir galbūt su to
kiomis pat žalingomis pasek
mėmis patiems demokratams, 
kaip kad jiems buvo jau pir
miau. Religija yra pavojin
gas daiktas politikoje ir sukurs
tyta religinė neapykanta daug 
žalos gali atnešti patiems kur
stytojams. Demokratai didžiu
moj yra katalikai, o ir jų kan
didatas, Dever, taipjau yra ka
talikas. Bet jis tapo išrinktas 
mayoru ne kaipo katalikas, bet 
tik kaipo tam tikros partijos 
atstovas, šiuose rinkimuose 
betgi bandoma jį pravaryti jau 
kaipo kataliką, prieš prote»toną 
Thompsoną. Tečiaus jei norima 
religiją padaryti rinkimų klau
simu, tai Dever vargiai gali lai
mėti, nes katalikai Ohicagoje 
yra didelėj mažumoj. Religijos 
klausimas pasireiškė net ir pas 
lietuvius, nes ir lietuviai demo
kratai tik bažnytinėse svetainė
se savo masinius susirinkimus 
teruošia.

Dar aiškiau, negu religijos 
klausimas, šiuose rinkimuose 
pabrėžiamas yra rasių klausi
mas. Demokratai varosi prieš 
Thompsoną kaipo negrų užtary
toją, kuris užleisiąs Chicago 
negrais. Religinis ir rasinis pa
sidalinimas yra labiausia pavo
jingas darbininkams. Tarp dar
bininkų neturi būti rasinių ir 
religinių ginčų, bet tik bendra 
visų darbininkų kova už savo 
būvio pagerinimą. Tik darbinin
kų priešininkai stengiasi sukur
styti tarp darbininkų rasinę ir 
religinę neapykantą, kad susi
skaldžiusius darbininkus butų 
lengviau nugalėti. Demokratai 
šioj rinkimų kampanijoj ypač 
stengiasi sukelti jrasinę neapy
kantą ir tiesiai stato savo kam
panijos obalsiu, ar baltieji, ar 
juodieji turi valdyti Chicago. 
Kurstoma rasinė neapykanta ir 
lietuvių susirinkimuose. O nuo 
rasinės neapykantos visai neto
li ir prie tautinės neapykantos. 
Ir kas tada atsitiks, jei vienos 
tautos darbininkai ims kovoti 
prieš kitos tautos darbininkus? 
Kur mes patys, lietuviai tada 
atsidursime?

Kurstimu prie rasinio ir reli
ginio pasidalinimo veikiausia 
bandoma paslėptį kitus svar
bius visus gyventojus liečian
čius klausimus, kuriais tūli 
kandidatai turbut nenori pa
sakyti savo tikrojo nusistaty
mo, nes tada prarastų balsuo
tojų pasitikėjimą, tai gatveka- 
rių klausimas, vandens myre- 

rių, policijos ir grafto ir dau
gybes kitų svarbių klausimų. 
Bet religija ir tautiniai pasi
dalinimai tų klausimų vistiek 
neišriš ir kandidato religija ir 
jo “baltumas” ar “juodumas” 
visai neparodo, kad jis tikrai 
gerai tvarkys miesto reikalus.

— S.

TOWN OF LAKE

Toivn lak iečia i politiškai dau
gumoj yra republikonai ir nu
sistatę už Thompsoną. Kodėl 
jie tą daro, nežinia, turbūt dėl
to, kad turėjo lietuvį republi- 
koną kandidatą į aldermanus.

Laike kampanijos prieš no
minacijas visas Town of Lake 
spėkos buvo sujungtos rėmimui 
p. Pieržinskio. Lietuviai buvo 
tiek entuziastiški, kad p. Pier- 
žinską net aldermanu vadinda
vo. Po nominacijų apskaičius 
balsus ir pirmuose pranešimuo
se laikraščiuose nepastebėjus 
atskaitos, labai nusiminė. Bet 
nors jie ir pralaimėjo, bet vil
ties nenustojo ir ta pati repub- 
likoniška dvasia pasiliko ir ant 
toliau.

Kiek laiko atgal dėl sustipri
nimo dvasios lyderiai susirinko 
pas p. Ežerskį ir gerokai suba- 
levojo ir pasižadėjo ir toliau 
darbuotis vietinėj politikoj.

—Reporteris.

Brightou Parko Lietuvių Su
sirinkimas

Brightom Parko lietuviai pi
liečiai turės savo visuotiną su
sirinkimą sekantį ketvergą, ko
vo 31 d., 8 vai. vak. Nekalto 
Prasidėjimo Parapijinėj Sve
tainėj, kampas 44-tos ir Fair- 
field Avė. Susirinkime bus 
svarstomi svarbus visiems lie
tuviams klausimai, paliečianti 
jų nuosavybes ir jų šeimynas 
sąryšyje su Chicagos Majoro 
rinkimais.

Kalbėtojais šiame susirinki
me bus adv. Kl. Jurgelionis, 
Dr. A. K. Rutkauskas, Dr. A. 
J. Karalius, C. A. Bičiūnas, F. 
Palonist T. Stencel ir kiti.

Taipgi kalbės anglų kalboj 
kandidatas į aldermanus Bryan 
Hartnett ir Senatorius P. J.
Carroll. — L. D. Komitetas.

ANTANINA FEKAVIČIENfi
* I

Mirė Kovo .27 d., 1927 m., 
10:48 vai. ryte, sulaukusi 61 
metų amžiaus. Kilo iš Kauno 
rėdybos, Kauno apskričio, Če
kiškės parapijoj, Čekiškės mie
stelio. Išgyveno Amedikoj 21 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Juozapą, dukteris: Marijo
ną, Stanislavą ir Antaniną; sū
nus: Jonas ir Kazimieras, mar
čios Eleną ir Elzbietą, žentą 
Shirmulis, brolį Adomą ir gi
mines. ' ,

Kūnas pašarvotas, 2314 So. 
Oakley Avė. Laidotuvės įvyks 
Ketverge, Kovo 31 d., iš namų 
9:00 vai. ryte bus atlydėta į 
Aušros Vartų bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti^iose laidotuvėse.

Nubudę liekame,
Vyras, Dukterys, Sunai, 
Marčios, Žentas, Brolis 
ir Giminės. •

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Dachawicz, Telefonai: 
Canal 1271 — Ganai 2198.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marškai! Bltd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

A •f A
PETIUJSft KAZNAUSKAITĖ 

BeinorienS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Į Kovo 28 dieną, 6:00 valandą 
vakare, 1927 m., sulaukusi 39 
metų amžiaus, gimusi Kaltinė
nų parapijoj, paliko dideliame 

I nubudime pusseserę Bessie, 2 
dukteris, Oną ir Valeriją, sūnų 

I Joną. Kūnas pašarvotas, randa
si 667 W. 18th St. pas Joną Jo- 
kubaųską.

Laidotuvės Įvyks Ketverge, 
I Kovo 81 dieną, 9:30 valandą ry

to iš naipų j Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at- 

/ sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, q iš ten bus nu- 

] lydėta i Sv. Kazimiero kapines.
Visi A. A. Petrusės Beinorie- 

' nes giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kvieČia- 
ini <la.lyvauti laidotuvese ir su
teikti jai paskutinj patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vaikai ir Pusseserės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
I bonus Kadžius, Tel. Boulevard 

4063.

I I I I i—
Tel. Boulevard 4139

__ A. MASALSKIS 
GKABORIUS

Musų patarnavimas 
^idotuvėse ir kokia- 
.ne reikale, visuomet 

gg^^^^esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už- 
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

J.F.RADZIUS
Pigiaasia* Lietavia 

Graborias CMcagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to- 
(lūl, kad priklausau 
prie grabų iidirby-
stėa.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St 

TeL Blvd. 4063

S. 0. 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

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

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH
OPTOMETKISTAfr

Akiniai $4 ir aagičian

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, ak’ų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystų 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimai da
romas su elektra, parodančia ma
ži tusias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaiku*. Vai.: 10 
iki 8 vai. NediKoj 10 iki 1 vai. p. p,

4712 So. Ashland Avė.
Boakvard 7589

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja į daik
tą.

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.

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

JAN SMETANA, 0. D.
0PT0METR1STAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių

1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augitas 

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

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

Ar jus žinute, kad
KonstRucija Jungtinių Valstijų 

yra pamatiniai šalies įstatymai ir 
kiti visi statutai yra išleisti pagal 
tą konstituciją. Kiekviena valstija, 
county ir miestelis turi nuosavus 
statutus. Ar jus žinote, kad rūky
tojai pageidauja Helniarų ir jie ne
maino į paprastus cigaretus. Kaip 
tik jūsų lupos dasilytės Helniarų, 
jus laimėtojas. Susipažinkite su 
llchnarais šiandie.

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON

Kas reikalinga padaryt ir 
žinoti

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

Lietuvos piliečiams reikia: .
L Gimimo metrikų (kas turi 

seną pasporlą, metrikų nerei
kia). Jei keliauja vedusi pora 
vienu pa sportu, 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 keliones.

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

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

Amerikos piliečiams reikia:
L Už.sicnio paso.
2. Lietuvos vizos.
Tai yra visi dokumentai, ir 

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

Visais kelionės reikalais 
kreipkitės į Naujienas.
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Town of Lake
lie

ji*: 
tai i

šios apielinkės lietuviai 
snaudžia ir laiks nuo laiko 
viešai pasirodo tai vienu, 
kitu prakilniu dalyku.

Svarbiausias aklivunio cent
ras yra teatrališkus 
“Lietuva”. Jo užduotis 
laikymas dailės tarpe 
mūšio jaunimo. Prie jo

yra 
čia
yra

pa-

tuviu su ponu .1

su- 

lil— 
prie-

na-
ii i ir narės uoliai veikia

Teatrališkas kliubas Lietuva 
yra pastatęs daug didelių vei
kalų su geru pasisekimu. Vė
liausiu ir gerai nusisekusiu vei
kalu yra p. J. I. Zolpo “Kūmu
čių Rojus”, kuris tapo pakar
totas keliose vietose.

šiam sezonui kliubas pasi
rinko 5 veiksmų dramą “Gyve
nimo Verpete”. Veikalas labai 
gražaus turinio, surištas su dai
le ir romansu. Iš repeticijų ir 
šiaip kliubo pastangų atrodo, 
kad “Gyvenimo Verpetas’’ pa
vyks ir bus perstatytas kuopui- 
kiausia. Todėl tikimės, kad mu- 
sj kliubo draugai ir pritarėjai 
nepamirš skaitlingai 
ti pamatyti “Gyvtnimo Verpe
to” nedėlioj, bal. 3 d., School 
Hali, kampas 18 ir tlonore gat
vių. Pradžia 7 vai. vakaro.

Kliubo reporteris.

Cicero

Announcements
Pranešimai_____________

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

D
2)

TE1SRJAS BEN. B. LINDSEY 
IR JO DARBAI

Paskilbęs Donvero vaikų teismas 
Kaip Lindsey atveda ant gero ke
lio prasikaltusius vaikus 
Musu dienų jaunimas

a) Jaunuolių prasikultim- s
b) Jaunuolių palaidumas
c) Jau n uoli (i problemos
d) Tėvų apsileidimas ir tamsu

mas
Morališkas pervartas.

a) Kaip žmonės žiuri j mora
lybę?

b) Kas yrn dora ir kas nedo
ri Šeimyniško Ryvonimo trapre-

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
MECHANIKŲ, MAŠINISTŲ, Į 
DIRBTUVES DARBININKŲ, 
FURMONŲ, BUFERIŲ ir kler
kų. Diibti liktai 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 901.

Musical Instruments
________Muzikos\

$75 CASH nupirksit mano maho
gany grojiklj su benčiumi, rolellais 
ir cabinet. Matykit savininką šian
dien, 2332 W. Madison St., Ist Fl. 
front.

PARDAV1MUI Steger grojik- 
lis pianas už $95, garantuotas 
pirmos klesos stovyje? taip kaip 
naujas, 50 mielių, benčius ir 
cabinet, $50 cash ir po $10 j 
menesį. 6512 S. Halsted st. 1 fl.

$ $ $ $

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
1 Namal-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI bučernė Ir gro- ’ 
sernė; geras biznis. Visokių tautų 
apgyventa. 5752 S. Barine avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, cash biznis, pigiai arba mai
nysiu ant automobilio ar loto. No
riu greit parduoti. N< 
dirbti šiame biznvj.

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted si., Bos 903

Farms For Sale
Ūkini Pardavimui

pratęs

Financial
FininiNai-PaMkoloti

d) Vedybos iv di/orsai
e) Kas kaltas dėl šeimyniško 

gyvenimo pakrikimo?
f) Kaip butų galima šeimyniš

ko gyvenimo b’oguinai 
linti?

h) Kokias reformas siūlo 
jas Lindsey?

čia yra maždaug sutrauka 
jos kurią skaitys įnž. K. Augustina- 
vičius, nedėlioj, balandžio 3, Lietuvių 
Auditorium, 10 vai. ryto. Lekcija bus 
įdomi ir pamokinant’. Todėl prašome 
visų iš anksto rengtis prie šios svar
bios lekcijor.

GYVENIMO DRAUGAI

Personai
Asmenų Ieško

paša-

teisė-

lekci-

Kurie nori savo gabumus j>a- 

statyti prieš musų pinigus. Mu
sų kompanija kontrolioja virš 

$3.600,000 investmentų. Visuo
met apsimoka prisidėti prie at
sakančios įstaigos. Tai nėra lai
kina vieta. Tie kurie nori prisi
dėti prie musų gali uždirbti 
daug pinigų, jei tik jus esat 
nuoširdus ir norite dirbti. Aš 
turiu 
puikiai 
manim

nepaprastą planą, kuris 
veikia. Pasimatykit su 
asmeniškai.

F. W. SOLLO
111 W. Monroe St., Room 604 
Nuo 10 a. m. iki 12 a. m. tiktai

PARDUOSIU savo Columbia 
gražų mahogany išmarginimo, 
su rekorduiH už JFST. Reikalau
kite Columbia palikto sandė
ly), 1538 W. Chicago Avė.

1 lubos.

PABAIDYK, ZUIKIS MIEGA

GROJIKUS pianas, bargenas — 
*78. Tas pianas naujas kainavo 
$650 ir yra atsargiai vartotas. Tu
ri būt parduotas tuojau, nes nuims 
reikia 
avė., 1

vietos. 1538 \V. Chicago 
fl.

*850 vertės grojiklis pianas, kaip 
riaujus, benčius ir roleliai, *79.

6136 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

J IEŠKĄ U paitnerio prie bučernės 
biznio, labai gera proga tam bizniui, 
6 blokai aplinkui nėra bučernių; pa
geidaujama, kad butų patyręs prie 
bučernės biząio. Reikalinga mergina 
dirbti prie grosernės biznio; geistina, 

( kad butų biskj patyrusi. W. URBAN, 
atsilanky-17359 So. Paulina St., Tel. Hemlock 

‘04 70

JONAS Valinčius, 419 N. Dear- 
barn st., kamera 404, County Jail. 
Giminės ir pažystami pirmiausiai 
kreipkitės pas K. Andrejoną, 1735 
S. Halsted St., Chicago. Tel. Roose
velt 3625.

For Rent

PROGA

RESTAURANAS
RESTAURANAS

Naujienų atstovas Cicero, p. 
F. Lukoševičius, permainė savo 
gyvenimo vietą. Kas norite Nau
jienas gauti j namus, ar šiaip 
visokiais reikalais, kreipkitės j 
Naujienų ir Keleivio stotį. 1405 
So. 19th Avė., Cicero. P-as Lu-

RENDAI 'krautuvė, labai gera vie
ta dėl Malt ir Hops.

847 E. 75th Street

ANT rendos pirmos klesos pirtis, 
naujausios mados ištaisyta, ir puiki 
vieta; nėra tokio biznio per 10 my
lių.

6136-38 Archer Avenue 
Archer Hotel Bldg. 

Argo, III.
Tel. So. Summit 105

Furnished Rooms

“TRYS SESUTES
MUNŠAINIUTES"
Džiaziška Opera

IŠSINUOMOJA švarus ir šviesus 
kambarys vienai ypatai su valgiu 
ar be; randasi dailioj apielinkėj.

6637 S. Roekvvell st.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Šventadieny, Baland.-April
3 dieną, 1927

KEIKIA darbininkių narnų dar
bui, $10 iki $15 j savaitę. Pašau
kit Mrs. Foster, llend.ock 0055.

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted St.

Pradžia lygiai 7 vai. vakare

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

Labai lengva jį pagauti, kada 
■ oU-Mtt, -.t, =R3O<» HI.Ii l.il-kli 40 .įkvų,
žemes, visu iiirbuinii, iHoOO. 120 ak
ių ukė, geri budinkai, girios 20 ak
rų, sodnas, *2900. 80 akrų, di
delė nauji barnė, taip pat stuba, 
*24110. 55 akrai, gera žeme, geri 
budinkai, *1000. 50 akrų, gera stu
ba, gyvuliai, viskas, $1100. Visi 
išmokėjimo ilgiems metams.

THE ANDREKUS
Real Estate 

PENTWATER, MICH.

ant

200 AKRŲ farma, moderniškai 
{rengta, išmokėta, tinka dėl pieninin
kystės ir abelno ūkininkavimo, netoli 
Kraft sūrio dirbtuvės, $60 už akrą. 
Vieni budinkai verti tos kainos. J. A. 
BALTZER, 119 So. James St.

Ludington, Mich.

Exchange—Mainai
Negirdėti Mainai

TĖMYKIT! 
įBRIDGEPORTE 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- 
k>u«, ir- i)i-ieinarn;u 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- 
zini’ai 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.

Be n. Kazanau.Jcas, Rašt.

2247 W. 23rd Place, 
CHICAGO, ILL.

Canal 3968

Miscellaneous
_____________ Įvairąg x
Sol Ellis & Sons, Ine.

Jobbers In
Plumbing ir namų šildymo reikmenų. 

2118 So. State St., Chicago, Dl.
Telefonai: Victory 2454 

Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St. 
Tel. Cicero 130.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

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

“Trys Sesutės Munšainiu- 
tės” yra linksmas, gražus 
scenai pritaikytas veikimas 
su gražių dainų melodijomis 
parašytos Komp. A. Vana
gaičio.

Antra dalis programo su
sidės iš “Birutės” Choro dai-

koševičius gi gyvena: 1308 So.
50th Ct., Cicero. —Nl

76 (?
tūlas-

apie
ir norėdamas

Red.) 
Anta- 
Grant

nu, po vadovyste Komp. A. 
Vanagaičio.

Kviečia visus
“BIRUTĖ”

Po programo šokiai

Apaisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdų ar
ba įsibrėžimą su šiuo ne
nuodijančiu antiseptiko. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

“Naujienų” N r. 
“Ciceros Žinelėse’ 
nas, rašydamas 
Worko vaistines
“pabustyti” savo draugą, pasi
rinko labai peiktiną kelią, šį 
kartą aš pareikštų tiek: Išduo
tas man cerlifikatas iš Valsti
jos Registravimo ir Apšvietos 
Departamento duoda man tei
sės pildyti visus receptus, re
komenduoti (patarti), dispen- 
suoti, pardavinėti vaistus (Me
diči ne and Poisons) ir 1.1. Pa
tyrimą pildyme receptų turė
jau prieš, atvykimą Amerikon. 
Nemažai esu išpildęs receptų 
Kijeve vaistinėj Kvaskausko- 
Slivinsko, Saratove aptiekoje 
šmito ir kitose.

Chicagoj dirbdamas vaistinė
se turėjau pasitikėjimą už pa
tyrimą ir sąžiningumą, kaip sa
vininkų, taip daktarų ir paci- 
jentų. Grant Work*e jau šeš
tas' metas kaip pildau receptus 
ir atlieku kitas vaistininką lie- 
čianšias pareigas.

Tuo tarpu pasitenkinsiu šiuo 
mano pareiškimu.

Bronislovas Jankauskis, 
1446 S. 19th Ct., Ciceru III.

Proga lietuviams vyrams 
tapti manageriais. Mes turi
me vietos dėl gerų vyrų nuo 
25 iki 45 metų amžiaus. 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 nuolatini darbą.

•Atsišaukit nuo 9:30 iki 1 
po pietų M R. JO YČE.

GENERAL MĄNAGER 
SUITE 660

. Ist NATIONAL BANK 
BLDG.

31 S. CLARK ST.

MES TURIME vietų dėl lie
tuvio sales managerio, kuris 
turi vadovavimo gabumą. Ga
bus vyras gali uždirbti daug 
pinigų. Mes jums pagelbėsim 
prie pasisekimo, jei tik atliksi- 

savo darbą. Suteikit apie v • •
žinių.

NAUJIENOS,
173$) So. Halsted S t.,

. Box 904

Tėmykit tie, katrie j ieš
kot biznio, čia pasitaiko 
gaut restauranas pusdykiai, 
Brighton Parke; nepatyru
sius biznio išmokinsiu; prie
žastis pardavimo labai svar
bi, kaina tik $1650. Viši ge
riausi restauracijos rakan
dai, kas tik reikalinga čia 
yra. Lysas 3 metams. Ren
dos <$60 į mėnesį, 3 kamba
riai gyvenimui, mainysiu į 
lotą ar auromobilių; agen
tam mokėsiu pilną komišiną 
už pardavimą; matykit sa
vininką. i .

J. NAMON
2418 W. Maręuette Rd. 

arti Western Avė.
Phone Prospect 8678 

Nedėlioj galima matyt nuo 
10 iki 2' po pietų.

PARDAVIMUI arbatos ir kavos 
krautuvė, turiu parduoti pigiai. Buy 
Rite Tea Jt Coffee Store, 26X2 W. 
47th Street.

te
ve

sa-
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 

geroj vietoj, cash biznis, turi būti 
parduotas į 2 dienas. Kam reikalin
ga biznio kreipkitės; atiduosiu už tei
singą pasiūlymą. <3430 So. Lowe Avė., 
Boulevard 2186.

MES REIKALAUJAME VY
RŲ REPREZENTUOTI MUMIS 
LIETUVIŲ APYLINKĖSE. 
MES IŠMOKINSIME JUMIS 
BIZNIO IB PASTATYSIME JU
MIS ANT KELIO FINANSINĖS 
NEP1UGUILMYBĖS. JEI NORI
TE DIRBTI IR TURĖTI PASI
SEKIMĄ, PASIMATYKIT SU 
MANIM TUOJAU. ATDARA 
VAKARAIS. P. P. PENOVICH, 
134 NO. LA SALLE ST. ROOM 
8(M). ‘ .

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Parduosim arba mainysim ant 
mažo namo, loto, ar mažesnio biznio, 
čionai sena vieta, biznio daroma nuo 
$80 iki $100 į dieną. Turi būt par
duotas šią savaitę. Kas pirmesnis, tas 
laimės. 1967 Canalport Avė., Phone 
Roosevelt 4395.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė pigiai. 2837 W. ,^9th St.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
už Porterį — karčiamoj.

5147 Roosevelt Road

PARDAVIMUI kriaučių ša- 
pa, cleaning ir repairing, vieta 
užtikrinta, darbo iki davaliai. 
Gausit bargeną, pasiskubinki
te.

3249 So. Halsted St.

REIKIA 2 pentorių ir 1 po- 
pieruotojo. Turi būt unijistai. 
Atsišaukit nuo 5 iki 7 vai. va
kare telefonu Republic 4139 
arba ypatiškai 3925 West 65th 
Street.

VALYMO ir dažymo krau
tuvė turi būt parduota. Įsteig
ta 25 metai atgal. Savininkas 
serga, važiuoja į ligombutį. Bi
le koks pasiūlymas nebus at
mestas. 3703 So. Halsted St.

REIKALINGAS manadžeris 
už vedėją, j krautuvę. Turi tu
rėti užsistatytą kauciją 
cash. Kreipkitės

Continental Tea Co.
3326 So. Halsted st.

*500

PARDAVIMUI pekarnė, ke
pama visokia duona ir kėksai; 
galima pirkti su namu arba be 
namo. Išdirbtas biznis. Kreip
kitės: Naujienų Skyrius, 3210 
So. Halsted st. Box 216.

REIKALINGAS darbininkas dirb
ti ant farinos, mokantis milžti kar
ves, 1739 S. Halsted st. Klausti V. 
MiŠelkos.

PARDAVIMUI pigiai delikatesen 
ir grosernės krautuvė. 2022 South 
Leavitt st.

Furniture & Fixtures
Rakandal-Įtaisai

BARGENAI
Mes parduodame visokios rųšies 

gerinusius rakandus pigiai. Atsilan- 
kykit ir persitikrinkit patys.

California Furniture Co., 
4011 Archer avė., 
Kumpas California

PARDAVIMUI graži barbernė ir 
beauty parlor, nebrangiai. 612 N. 
Michigan avė. Room 309, Office 
Bldg.

PARDAVIMUI mažas groseris ir 
kendžių Štora.s. 613 W. 14th PI.
-—----------------- ------------ -------------- -r-

PARDAVIMUI kendžių ir cigarų 
krautuvė, pigiai. Parduodu dėl ne
sveikatos. 2120 W. 21 St.

IŠSIMAINO pulkus rakandu sto
ras, labai' geras biznis daromas. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
namo, ne Mažesnio kaip 8 ar 6 fla- 
ų namo. Pardavimo priežastis — 
iga.

IŠSIMAINO 2 storai ir vienas Ha
as; mainysiu ant privačiu namo 

nepaisant apielinkės, arba farmos.
IŠSIMAINO 2 fintų muro namas, 

po 4 kambarius, mainysiu ant cot- 
tage tolinus iš miesto.

IŠSIMAINO 2 flatų naujas muro 
namas, po 5 ir 5 kambarius, par
duosiu už $13,500 arba mainysiu 
ant loto; namas randasi Marųuette 
Mnnor.

IŠSIMAINO 4 fintai ir x storas, 
mainysiu ant cottagc, loto, bučer- 
nės, automobilio, restauranto arba 
kitokio biznio. Namas randasi ge
roj vietoj.

IŠSIMAINO puiki farma, 300 ak
ru. mainysiu ant namo, nepaisant 
apielinkės, loto bučernės, arba ant 
kitokio biznio.

IŠSIMAINO 41) akrų farma, Wis- 
consino valstijas ‘pačiame mieste; 
mainysiu ant namo arba loto.

IŠSIMAINO kampiriis lotas, 45X 
125, mainysiu ant bučernės.

IŠSIMAINO lotas Aurora, III., 
55y 155, mainysiu ant namo arba 
bučernės.

PARDAVIMUI lotas prie 63 ir 
Albany avė., 30x125, parduosiu pi
giai arba mainysiu ant namo, ne
paisant valstijos. Su viršminėtais 
reikalais kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO.
41<IK ARCHER AVĖ.

Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI pigiai nauji namai.
j______ _ _ • __________ ________ * k  1 - - P

kambarius, 
doma, su bungalo\v stogu 
medžio baigtas, užpakaliniai 
čiai stiklais aptaisyti, ice I 
jmurytas, pentrės keisai, dėl 
sinimo lentos, maudynė ir tile 
ra i.

2 namai muro po 2 aukštu, po 5 
karštu vandeniu apšll- 

aržuolo 
por- 

baksis 
I pro- 

flo-

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. 
mo.
dengimo įstaiga Chicagoj. 
rę

ir 62 MURO namai, 2 aukštų, 6 
kambarių, pagal vėliausios mados 
įtaisymai, pardavimui už jirieinamą 
kainą. Kam reikalingi namai, tai 
pasiskubinkite kėl dar pigiai, vė
liaus bus brangesni *1500. Savinin- 

namie vakarais suba- 
ir nedėliomis per visą dieną.

J. G. Mezlaiskis, 
7018 S. Campbell avė. 

Republic 4537

kas randasi 
tomis

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.

įsteigta 34 metų senu- 
Didžiausia ir geriausia stogų 

Tik paty- 
unijos darbininkai samdomi.
J. J DUNNE ROOFING CO.

3411-13 Ogden Ave^
Phone Lawndale 0114

HOME 
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie namų. 
Darau rąkandus-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 Kt 
Te!. Rooaevelt 8500

MAINYSIU šitas prapertes. Storas 
ir 4 iMigyvenimų nuiro namas. Ran
dasi ant 33-ėios gatvės, netoli 
Halsted st. Mainysiu į eottage.
6 FLATŲ muro namas, 6—6, 1—4, 

4 kary aražas, rendos *8280 j įlie
tus. Mainysiu ant 2 ar 3 flatų.

4 FLATŲ muro namas, South 
Side, mainysiu ant dviejų flatų 
vienuolyno apielinkėj. Norėdami 
ką išmainyti kreipkitės prie Stan
ley Mickevic, 3422 Lowe avė., pir
mos lubos.

PARDAVIMUI 6 kamb. ir 4 kam. 
2 eottage ant vieno loto, Brighton 
Parke, ant biznįavps gatvės, kaina 
labai pigi, įmokėt apie *2,000 arba 
kaij) norėsi. Ateikit pamatyt ir pa
sinaudot proga, kuri jūsų laukia.

6—6 KAMBARIŲ ant 7036 Arto- 
sian avė. Viskas pagal naujos ma
dos, įrengta pirmos klesos. Kaina 
Žabai pigi.

Taipgi mes turim visokių lotų ant 
pardavimo ir ant lengvų išmokė
jimų. Atsišaukite, o busite pilnai 
užganėdinti.

JUOZAS VILIMAS 
4405, S. Fairfield avė.

Lafayette 5948.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 

■ džių, Bekemių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 ho. State St.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI mūrinis trijų pa
gyvenimų, po 5 kambarius, su sun 
parlor, garu apšildomas namas. 
Gražioj vietoj — Jefferson Parke. 
Bargenas didelis, nes savininkas 
nori lik *13,500. Tuoj Šaukite: 
Petras Zigmunt, Phone Kildare 6672 

arba 4859 MJlvvaukee avė.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

BARGENAI

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

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

3^25 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

Financial
Finansai-Paskolos

6260.

$,500 ĮMOKĖTI

Kitus lengvais mėnesiniais išmokėji
mais, mes pastatysime ant jūsų loto 
namą, mūrinį arba medinį, garažą, 
bungalovv su uždarytais porčiais. įde
dame porčius, nertaisome namus, įve
dame elektrą, plumbingą, apšildymą, 
malevojame ir dekoruojame. Taipgi 
teikiame paskolas namų savininkams. 
STANTON CONSTRUCTION

COMPANY
6347 So. Western Avenue 

Phone Hemlock 2636

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai 

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontrastus 

INTERNATIONAL 
INVĖSTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

Educational
Mokyklos -

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

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas, yra 6 rendos, elektra, ga- 
sas ir toiletai, prie 18th St., netoli 
String St. Parduosiu nebrangiai, 
$1600 cash, kitus morgičiais.

S. G. TUPONICH 
1829 Blue Island Avė.

Canal 1640

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.

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

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

“šokių mokykla-
Mokina visokius šokius. Valandos 

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

2128 SOUTH HALSTED ST.
(Pirmos lubos)

APLEIDŽIU miestą, turiu par
duoti 5 kambarių mūrinį bunga- 
low ir visus rakandus, 1444 South 
Clinton avė., Berwyn, III.

ŽINOMAS New Yorko finan
sininkas mokės gerą nuošimtį 
už paskolą trumpam laikui. 
Duoda apsaugų. Del smulkme
nų 
36

pasimatykit su F. G. Smitb, 
So. State St.

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOCL
IW7 W. Madboa Strast


