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Lenkija pasiruošusi 
pradėti taikos dery

bas su Lietuva
Pilsudskis verčia Voldemarą 

trumpai atsakyti į klausimą, 
ar jis norįs tartis 
ar ne

tuojau.

VARšAVA, vas. 14. [C.hica- 
Darsie 

Gillie]. — J ilgą Liėtuvos no
tą Lenkijos valdžia atsakė, pa
stačius tiesiai klausima: Ar 

. Lietuva nori pradėti derybas 
normaliems lenkų-lietuvių san
tykiams- atsteigti, einant Tautų 
Sąjungos Tarybos rekomenda
cija, ai* ne?

Pilsudskis, atkartodamas sa
vo išbandytą Genevoje meto
dą, ilgas pertraktacijas nuker
ta trumpu klausimo pastatymu, 
į kurį reikalauja atsakyti: 
taip, ar ne.

Daugumą Lietuvos premjero 
Voldemaro iškeltų punktų Len
kų užsienio ministeris Zales
kis atsisako visai diskusuoti, 
motyvuodamas tuo, kad denr- 
lioms tas nieko nepadėsiu. Jis 
tik klausia, ar Voldemaras ma
nąs, - kaip kad matyt iš jo 
notos, — kad Tautų Sąjungos 
Taryba patarus, idant santy-

butų kitokį, ne kad santykiai 
tarp visų kitų .Sąjungos narių. 
Lenkija negalinti priimti tokios 
pažvalgos, kurią ji laikanti 
pavojinga taikos reikalui. Lietu
va todėl turinti arba urnai pra
dėti taikos derybas, arba ji

Sii,i vmprOM Tarylios 
simpatijas.

Lenkai nori parodyti, kad 
jie neturi piktų norų Lietu
vai kaip tautai. Kaimo Univer
siteto profesorius Biržiška, ku
ris atvyko į Varšavą pasižinti 
su lenkų akademiniais ir lite- 
nitiniais rateliais, lenkų profe
sorių visur su pagarba priima
mas.

Rumanijos ūkinin
kai kalauja naujų 

seimo rinkimų
Bt '('.HA BESTAS, Bumanija, 

vas. 1 I. — Laikomas Krajovo- 
je Bumanijos ūkininkų partijos 
kongresas priėmė rezoliuciją, 
kuria reikalauja, kad regentu- 
ra atleistų dabartinę valdžią ir 
paskelbtų naujus parlamento 
rinkimus.

Reichstagas busiąs pa
leistas kovo gale

KĖBLINAS, vas. 14. - Koa
licijos partijos nutarė pasiųs
ti delegaciją pas kanclerį Mar
są ir pas prezidentą Hinden- 
burgą pasiūlyti planą, kuriuo 
turėtų būt priimti esamieji įs
tatymų projektai, visų pirma 
biudžetas, ir paskui paleistas 
parlamentas ir paskelbti nauji 
rinkimai.

Manoma, kad reichstagas 
bus paleistas kovo mėnesio pa
baigoje.

NEW YORKO REPORTERIAI 
NESUMEDŽIOJA “CARO 

DUKTERS” _

NEW YORKAS, vas. 1 I. — 
Madam čaikovska, tariama bu
vusio caro Nikalojaus duktė 
Anastazija, kuri savo atvyki
mu į Jungtines 'Valstybes andai 
buvo padarius sensacijos, dingo 
kaip akmuo vandeny. Laikraš
čių reporterių pastangos suras
ti, kur ji apsigyveno, buvo ber
gždžios. Jie girdėję tik, kad ji 
esanti New Yorke.
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Kova su Pįratais [Susekė Mexikos kle- 
karo laivas suėmė Ki- rį|<alU maiŠtl! OB)- 

nų jūrių plėšikų laivą | v
pagundos centrą ;PEKINAS, Kinai, vas. 14. — 

Po stiprios kovos, du Japonų 
karo laivai pagaliau suėmė Ki 
nų jūrių plėšikų laivą, kuris 
užpuldinėjo Japonu prekybos 
laivus Šantungo pakraščiuose.

Kovoje, vienas Japonų karo 
laivo jūreivis buvo užmuštas, o 
kapitonas sužeistas.

Jūrių plėšikų laivas buvo ir
gi Japonų. Tą laivą piratai bu
vo pasigrobę prieš dvejetą sa-1 
Vaičių ir, plaukiodami su iškel- 
tu Japonų lingu, lengvai galė
davo prisiartinti prie kitų lai
vų ir daryti užpuolimus;

Berger nori įstaty
mu patikrint žodžio 1 • 1laisvę
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Sąmokslininkai turėjo ir nuo
savą radio stotį įsitaisę, ku
ries vyriausybė jau senai ieš
kojo

vasMEKSIKOS MIESTAS, 
. — Policija pagaliau suse 

propagandos cen 
jau senai ieškojo 
direktorius, R i ve- 
keli kiti jo pade

lizdą jie 
Meksikos 

viršutiniame

k ė klerikalų 
;rą, kurio ji 
Propagandos 
ra Lopez, ir 
įėjai tapo areštuoti.

Pasirodo, kad savo 
buvo įsikūrę pačiame 
Miesto centre,
Montrealio Banko trobesio auk
šte, kur sąmokslininkai gamino 
naištų kurstomąją literatūrą ir 
š čia skleidė ją po visą Meksi

ką.
Minėtas Rivera Lopez, pro

pagandos centro direktorius, 
buvo federalinės valdžios tar-

\Vr\SI|INGT()NAS, vas. 11.1 nautojas, inžinierius, dirbęs
Socialistų kongresmanas Vic-1 federalinio distrikto trobesių

tor L. Berger įnešė atstovų bu-| :nspokcijos departamente, ir 
te įstatymo projektą, kuriuo I buvo įsigijęs vardą kaip vienas 
turėtų būt sustiprintas Kons-1 lojaliausių valdžios darbininkų, 
titucijos papildymas, garantuo-ITaip jis dėjosi, o iš tikro, per 
jąs žodžio laisvę. I dvejus metus jis vedė stropią

“Amerikos biznieriai garbiu-1 maištų prieš valdžią propagan- 
te garbina Mussolinį, kurs gi
riasi, kad j Laisvę jis savo ko
jas šluostąs, bet keikia Rusi
jos komunistus, kam 
trempę šventąsias 
nuosavybės teises,’’ 
kalboj Berger. 
šiandie reiškiu 
lal»ą didžiausiam 

čiui, bet kariškus paradus — 
Vėliavos Dieną, Laivyno Dieną,

jie pa- 
/privačios 

sake savo 
“Patriotizmas
ne didžiausią 
žmonių akai-

dą.
Darydama kratą, policija ra- ‘ 

Jo ne tik geriausiai įtaisytą : 
multigrafinę spaustuvę, gami
nusią propagandos literatūrą 
'įimtais tūkstančių kopijų, dau
gybę tokios litertituros dar 
neišleistos, bet ir galingą radio 
siunčiumų j.i stotį, kurios vy- 
riausybė jau senai ieškojo ir 
vis negalėjo susekti.

“Thomas Jeiferson sakė, kad 
! laisvei išlaikyti reikia, idant 
kas dvidešimt penkeri metai į- 
vyktų revoliucija, ir jei Jeffer- 
sonas šiandie gyventų, jis butų 
padėtas kalėjime kaip ‘pavojin
gas radikalas.' ”

Socialistų kongresmanas pa
sakė, kad žodžio laisvė, dabar 
yra atimta streikuojantiems 
angliakasiams Koloradoje ii 
Pennsylvani joje.

Caro duktč-priežas 
tis bylos dėl šmeiž

to Vokietijoj

Šiaurės Kinų karei 
viai kelia maišta

Nepatenkinti, negaudami al
gos; maištas patremptas; 
daug užmuštų ir sužeistų

PEKINAS, Kinai, vas. 14.— 
Praneša, kad šiaurės Kinų armi
joje kilęs kareivių maištas, 
kurs betgi po trijų valandų ko
vos su Pekino diktatoriaus 
Cji n g Tsolino mukdeniečių ka
riuomene, buvęs patremptas.

Maištas kilęs Potovčene, 
l'simpu geležinkely, j šiaurę 

nuo Tečau. Kareiviai protesta
vę, kad jiems jau per kelis mė
nesius neišmokamos algos. Mu- 
kdeniečiams buvę įsakyta pro
testuojančius nuginkluoti, ir 
kai tie norėję įsakymą įvykdy
ti, prasidėjus kova. Daugybė 
maištininkų
buvę užmušta ir sužeista, ligi 
pagaliau maištas buvęs likvi
duotas.

KĖBLINAS, vas. 14. — Ta
riama caro Nikalojaus duktė 
Anastazija, kuri dabar vieši 
Amerikoje, yra priežastis dide
lės vokiečių dienraščių bylos 
dėl šmeižto.

Dienaštis Der Tag skundžia 
dienraštį Ta egi i che Rundschau.

Dalykas toks. Taegliche Run
dschau paskelbė, kad vienas 
Der Tag reporteris prisipažinęs 
Ix‘uchtenbergo kunigaikščiui, 
kad buvęs Hesse didkunigaikš- 
tis papirkęs jo laikraštį su $6,- 
000, idant Der Tag kompromi
tuotų Anastaziją. Dabar repor
teris ginasi, kad tai esą ne
tiesa, tečiau Leucbtenbergo ku
nigaikštis, visa jo šeima ir sve
čiai, kurie tuomet pas jį buvo, 
kai reporteris išsiplepėjo, pasi
rengę prisiekti, kad tas laik
raštininkas Hesse didkunigaik- 
štį išdavė.

Bylos 
kovo 12

tardymas įvyks dabar 
dieną.

De la
jo sėbrai išteisinti

Huerta ir keturi

ir mukdeniečių

Riaušės Jeruzolime dėl 
policijos brutalumo

JERUZOLIMAS, Palestina, 
vas. 14. — Žydų darbininkai 
vakar čia padarė didelę demon
straciją, protestuodami prieš 
policijos brutalumus su peliti
niais kaliniais. Policija puolė 
demonstrantus ir išgainiojo. 
Keliolika jų buvo areštuoti.

LOS ANGELES, Cal., vas. 
14. — Adolfo de la Huerta, 
buvęs laikinis Meksikos prezi
dentas, ir keturi jo padėjėjai, 
kurie buvo kaltinami dėl orga
nizavimo Jungtinių Valstybių 
teritorijoje sukilimo prieš da
bartinę Meksikos valdžią, fede
ralinio teismo tapo išteisinti.

Užmušė darbininką

DE KALB, 
Netoli nuo čia 
traukinys užgavo 
darbininką Walterą 
metų.

ix;
UI., vas. 14. — 

pasažierinis 
ir užmušė 
Lloydą, 55

lAtlnntic aini Pacific Photo 1

BUS PAKARTAS. Willia<n Edward Hickman, kuris, 
norėdamas išgauti pinigų iš Los Angeles bankininko Parker’io, 
pavogė jo mažą dukterį ir nužudė, dabar tapo teismo pasmerk
tas mirties bausmei. Paveikslėlis nuimtas kalėjime, kur Hick
man matyt skaitąs bibliją.

Reikalauja paleisti Ki
nų piratų suimtus 

japoniečius

39 kasyklose žuvusių 
darbininkų kūnai 

išimti
TsJCI 1’A.J l’H, Kiliui, vas. II. 

Japonų Garlaivių kompanija,
riMMTNJS. Ont., vas. 14.

Iš I lollingei’o kasyklų, kur, ki-

savininkė laivo llaitsu Maru, lūs praeitą penktadienį gaisrui,
kuris buvo jūrių plėšikų pa
grobtas ties šantungo pakraš
čiais, per Japonų konsulą- Šan
chajuje kreipėsi j Nankino vy
riausybę, reikalaudama, kad ji 
paleistų keturis japonų jurinin
kus, kurie buvo piratų suimti.

žuvo trisdešimt devyni darbi
ninkai, šiandie buvo išimtas 
paskutinis žuvusiųjų kūnas.

12 maištininkų nukauti, 
trys sugauti ir su

šaudyti

ViQuez vėl išrinktas 
Kosta Rikos prezi

dentu

vas.
Oficialis pranešimas sa-

MEKSIKOS MIESTAS,
14.
ko, kad netoli nuo Coalcomano, 
sienoje tarp Colima ir Micho- 
acano valstijų, įvyko susikirti
mas tarp federalinės kariuo
menės dalies ir dideles kleri
kalų maištininkų bandos.

Maištininkai buvo sumušti ir 
priversti bėgti. Dvylika jų bu
vo nukauti, o trys kiti sugauti 
ir ant tų pėdų sušaudyti.

Maištininkams vadovavo ku
nigas Francisco dėl Bio ir ži
nomas maištininkų vadas Fer
miu Gutierrez. Abiem jiem pa
vyko ištrukti.

WILLIAMSON, W. Va., vas. 
14. — Užtikęs juos besimyluo
jant, Robert Lawrence, 19 m., 
nušovė savo žmoną Daisy, 17 
metų, ir jos meilužį Emery 
Yarbourą, 30 metų amžiaus.

O R H
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja: •

Iš dalies debesiuota. nedidelė 
f t 

temperatūros atmaina; stipro
kas, daugiausiai žiemių 
rų vėjas.

Vakar
tarp 41° ir .44° F.

šiandie saulė teka 6:47, lei
džiasi 5:22. Mėnuo teka 2:23 
ryto.

vaka-

temperaturos buvo

Porto Rika nori 
savarankyhčs

Reikalauja, kad Jungt. Valsty
bės leistų jai pačiai savo rei
kalus tvarkyti

SAN JUAN, Porto Rika, vas. 
14. — Porto Rikos legislaturos 
atstovų butas pasiuntė Jungti
nių Valstybių prezidentui Cool- 
idge’ui ir senato bei atstovų 
buto lyderiams telegramą, rei
kalaudamas, kad Linkolno pa
skelbtas principas: Government 
of Ihe people, for the people, 
and by the people” butų taiko
mas Porto Bikai. t

“Porto Rika reikalauja,” sa
koma telegramoje, “kad tie 
principai butų taikomi musų 
šaliai pavidale valstybės įstai
gos, kuri pateiks kongresui pa
tvirtinti įstatymus, duodančius 
Porto Rikos žmonėms # teisę 
patiems rinktis savo generalgu
bernatorių 1932 metais, ir su
taisyti nuosavą krašto konsti
tuciją.”

Del antisemitinių riau
šių Vengrijoje

Vyriausybė uždaro visame kra
šte universitetus ir kolegijas

BUDAPEŠTAS, Vengrija, va
sario 14. Užbėgti už akių 
tolesnėms studentų antisemiti
nėms riaušėms, švietimo minis
terija įsakė uždaryti visus uni
versitetus ir kolegijas Vengri
joje. Visos tos aukštosios mo- 
kvklos pasiliks uždarytos, kol 
bus svarstomus • nldžios ptisin- 
lylas įstatvihas modifikuoti su
varžymus žydams, norintiems 
įstoti į Vengrų universitetus 
studentais.

Studentai vengrai protestuo
ja prieš projektą nuimti su
varžymą žydams, is kelia riau
šes. Vąkar Budapešto univer
sitete įvyko didelių antisemi
tinių studentų riaušių.

SAN JOSE, Kosta Bika, vas. 
14. — Per užvakar įvykusius 
rinkimus, Kosta Rikos prezi
dentu buvo antram terminui 
išrinktas esamasis prezidentas 
Cleto (ionzales Viquez, tauti
ninkų partijos.

žmogžuda Hickman pa
smerktas mirti

Vaikėzas, kurs nužudė Maria
ną Parker, 12 metu mergai
tę, bus pakartas

LOS ANGELES, Cal., vas. 14. 
— William Edvvard Hickman, 
jaunas vaikėzas, kurs prieš 
kiek laiko išvogė iš mokyklos 
ir nužudė mažą mergaitę, ban
kininko dukterį Marianą Par
ker, šiandie buvo teismo pa
smerktas mirties bausmei. Jis 
bus pakartas ateinančio balan
džio mėn. 27 dieną.

Hickmano byla tęsėsi ilgą 
laiką. Jauno žmogžudės gynė
jai bandė jį išgelbėti nuo mir
ties bausmės parodymais, kad 
Hickman esąs pamišėlis. Proto 
ligų ekspertų komisija tečiau 
pripažino, kad jis nėra pamišė
lis.

Hickman buvo išvogęs mer
gaitę tikslu gauti iš jos tėvų 
išpirkimo pinigų. Nežiūrint, 
kad bankininkas sutiko jam 
sumokėti reikalaujamą sumą, ir 
sumokėjo, jaunas 
grąžino 
dukters

tėvui jau 
kūną.

žmogžuda
supiaustytą

Fašistai planuoja ap 
dėti nevedėliu^ 

mokesniais
ROMA, vas. 14. — Fašistų 

valdžia planuoja apdėti neve
dė! i us nepaprastais mokesniais. 
Surinkti iš nevedėlių mokes- 
niai butų suvartoti šelpti ne
turtingiems tėvams, turintiems 
dideles šeimas.

$360 už pasikalbėjimą 
telefonu su Berlynu
SAN FRANCISCO, Cal., vas. 

14. — Vietos bankininkas Carl 
Raiss šiandie telefonu kalbėjo
si su, vienu bankininku Ber
lyne, 6,000 mylių tolumo. Už 
pasikalbėjimą vienuolika minu
čių jis sumokėjo $360.

LAKŪNAS LINDBERGH GRĮ
ŽO Į JUNGT. VALSTYBES

ST. LOUIS, Mo., vas. 14.— 
“Taikos ambasadorius”, lakū
nas Charles A. Lindbergh, po 
ilgų vizitų centralinės Ameri
kos kraštams, savo aeroplanu 
“Spirit of St. Louis” vakar 
parskrido į St. Louisą.
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STUDENTE NUSIŽUDĖ

LYNCHBURG, Va., vas. 14. 
— Revolverio šuviu sau į galvą 
nusižudė Dorothy Freeman, 19 
metų mergaitė, vietos moterų 
kolegijos studentė. Ji buvo 
gera mokinė. Nusižudymo prie-1 
žastis nežinoma.

Pilsudskininkai var
toja smurtą prieš 
opozicijos partijas

Ginkluotomis bandomis puolė 
politinius mitingus ir daug 
žmonių sumušė; laikraščiai 
konfiskuoti

VARŠAVA, vas. 14. ~ Len
kų diktatorius maršalas l’Jil- 
sudskis smurto priemonėmis 
kovoja su opozicijos partijo
mis.

Praeitą sekmadienį ginkluo
tos Pilsudskio ' gaujos puolė 
politinius opozicijos partijų 
mitingus ir- smurtu juos išvai
kė. Daug žmonių, ypač tų par
tijų vadų, buvo, pasak laik
raščių, sumuštų iki be sąmonės.

Ant rytojaus visi laikraščiai, 
kurie buvo padavę žinių apie 
šitokius smurto žygius, buvo 
konfiskuoti.

Pranašauja didelių 
permainų po seka
mų rinkimų Europoj

LONDONAS, vas. 14.—Ram- 
,say MacDonald, Darbo partijos 
vadas ir buvęs Britų ministe
ris pirmininkas, rašydamas 
laikrašty Daily Herald sako, 
kad rinkimai, kurie ateinan
čiais ‘ metais įvyks Franci joje, 
Vokietijoje, Jungtinėse Valsty
bėse, o gal ir Anglijoje, turėsią 
žymiai atsiliepti į santykių 
tarp senojo ir naujojo pasaulio 
prolileinii.

“Kiekvieną kartą,” sako Mac
Donald, “kai aš girdžiu kalbant, 
kad rimti kivirčai tarp musų 
esą visai ‘neįmanomi’, mane 
visados nupurto. Kokių baisių 
nelaimių yra atsitikę istorijoje 
tik dėl to, kad nuo pat jų sim
ptomų pasirodymo pradžioje 
geri žmonės manė, kad jos neį
manomos. Piktas ūpas didėja. 
Jei jis nebus numaldytas, jis 
vis augs. Dabar yra laikas ką 
nors daryti.

MacDonald sako, kad nesu
sipratimai nebusią pašalinti, jei 
prie problemų bus einama se
nais europiečių politikos budais 
ir diplomatijomis.

Bandę pabėgti kaliniai 
užmušė du sargus

BRID(rEWATER, Mass., vas. 
14. Užmušę du sargus, iš 
Bridgcnvater valstijos kalėjimo 
farmos bandė ištrukti ]>enki 
kalybai. Atvykus pagultam dau
giau policijos, kaliniai buvo nu
veikti ir sukimšti atgal į nar
vus.

WASHINGTONAS, vas. 14. 
— Atstovų butas šiandie priė
mė bilių, kuriuo probibicijos 
vvkdvmo reikalams skiriama 
$12,790,000.

h " ....... * =|

“Naujienų” Kon-
testas Eina

Virš šimtas “Naujienų” 
kontestantų veikia po 
įvairias Amerikos lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos” ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek
tųsi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausias dovanas.
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Idabartiniai Lietuvos prispaudė* n

Baltimore, Md

Liet. A. Atletų Kliubas stato 
scenoje “Ekscelenciją”

“Ekscelencija” yra da visai 
naujas veikalas musų scenoje, 
mažai kam yra žinomas. Už
tat bus ne prošal) supažindinti 
laikraščio skaitytojus su kalba
mo veikalo turiniu.

“Ekscelencija” keturių veiks
mų komedija, kurią parašė K. 
S. Karpavičius, vaizduoja štai 
ką. Viena amerikietė lietuvė, 
turtingo butlegerio našlė, su 
duktere parvyko į Lietuvą ir 
pateko į Kauno apgavikų na
gus, ieškant savo dukterei auk
štų žentų. Iš apgavikų nagų 
jas išgelbėjo du amerikiečiai, 
kurie buvo parvykę viešėt į 
Lietuvą. Tie du apgavikai loš
dami ministerių roles, prisigre
tina ir prie tų dviejų amerikie
čių vyrų, kurie irgi paskui tas 
moteris sekiojb, nors jos jų 
nemylėjo, nes paprasti Ameri
kos darbininkai joms buvo per
prasti. Apgavikai pažada tiems 
amerikiečiams stočių viršinin
kų vietas, už ką amerikiečiai 
jiems duoda po $50. Apgavi
kai gavę pinigų, nusiperka nau
jus drabužius, apsitaiso ir nu
eina i>as turtingąją butlegerio 
našlę ir dukterį, persistatyda- 
mi vienas gelžkelių ministeris, 
o antras jo sekretorius. Ka
dangi moterys atvažiavo su 
tikslu apsivesti su “aukšto sto
no tilegentais,” tai juodvi grei
tai sutiko su visomis apgavikų 
pasakomis ir sutiko už jų te
kėti. čia apgavikai išvilioję 
iš moterų apie $111,000 ir tai-į 
kosi sprukti pro duris. Į tą lai-, 
ką atvyksta abu prigautieji a-| 
merikiečiai ir užstoję jiems du
ris pareiškia, kad tie du ponai 
yra “ryl kruks”, nes jiedu iš
viliojo iš jų pinigų, o ir da vie
nas amerikietis yra pasakęs, 
kad jiedu jam yra pardavę 

' Kauno miesto rotušę, šitą vi-, 
są girdėdamos moteris n daigą-, 
sta, pašaukiama policija ir ap-l 
gavikai areštuojami ir iš jų at
imami pinigai, kuriuos jiedu 
buvo išvilioję iš moterų.- Po 
šitam nemaloniam atsitikimui, 
motina ir duktė permaino savo 
nusistatymą link Lietuvos “ti- 
legentų” ir sutinka apsivesti 
su amerikiečiais.

Visi keturi amerikiečiai var-i 
toja amerikonišką žargoną, taip 
kad Lietuvos žmonės jų nesu
pranta, kas padaro gana daug 
juoko. Abudu apgavikai ir tar
naitė kalba gražiai lietuviškai, 

ir amerikiečiai jų nesupran
ta. Kiemsargis gi kalba suru
sėjusia ir sulenkėjusia kalba, 
taip kad visoje komedijoje tę
siasi juokingas visų nesusikal
bėjimas tarp savęs.

Veikale
vaidylos 
butlegerio 
ševičienė;
A. šamanckiutė; Džiovas Bara
vykas, 45 metų nė sykio neve
dęs — K. Liutkus; Styvis Ly- 
deika, Džiovo draugas — B. 
Karpavičius; Baltrus Karosas, 
apgavikas, ministerių pasivadi
nęs - 
Dielė,
l rniežis; Motiejus, kiemsargis 
— M. Raila; Tofilė, tarnaitė — 
L. Geležiutė; Policijos viršinin- 

Veikala

Veikalas bus vaidinamas 19 
d. vasario, Lietuvių svetainėj. 
Visi norintys pamatyti tą taip 
juokingą veikalą, pasirūpinkit 
gauti įžangos kortas iškalno, 
nes, nes pas duris nebus par
duodama.

jai, kas dabartiniam Amerikos 
lietuvių upui visai neatatinka. 
Be to da publika laike jiaveiks- 
lų iš vieno pareiškusio sužino-

kad dalis pelno, kurį Luk- 
padarys laike paveikslų,

RADIO PROGRAM | FOR NAUJIENOS 
READERS

—Baravykas.

Grand Rapids, Mich

Kas bus?

jo, 
šis 
yra skiriama dėl bažnyčios.* Tas 
visai publikos ūpą sugadino ir 
tūli net švilpti pradėjo. Mat, 
apgarsinimuose nebuvo minėta, 
kad dalis pelno eis ant bažny
čios ir dauguma susirinko lais
vų žmonių, kurie jokio bendro 
neturi su bažnyčia. Tokiu bu- 
du žmonės liko suklaidinti. At
eityje laisvi žmonės turėtų ge
riau apsižiūrėti 
tus deda.

kur savo cen-

9 a.

CHICAGO STATIONS TODAY 

WEDNESDAY 
570—KY W-KFKX—526m. 

m.—Food talks and orchestra
10—Marke t; time signals; vveather 

(signals repeųted at 11, 12, 1:30 
and 3)

dalyvauja 
mėgėjai: 
našlė 
Keidė.

Pastaruoju laiku šiame mies
te darbai taip sumažėjo, kad 
tūkstančiai darbininkų vaikščio
ja dirbtuvė nuo dirbtuvės ir 
darbo gauti negali. Kurie da 
ir dirba šiek tiek, tai irgi gy
venimą sunkiai gali pasidaryti, 
nes mokestys taip nukapotos 
ir įvesta tokia sistema dirbti 
nūo štokų, kad darbininkas dir
ba kaip mulas per ištisą san- 
vaitę, bet gavęs savo mokestį 
nežino kaip ją skalsinti, kad 
ištektų išsimaitinimui kol kitą 
mokestį gaus. Seni žmonės sa
ko, kad jie nepamena kitos to
kios bedarbės, kuri butų įvy
kus be jokios priežasties, kaip 
kad dabar yra. Delei tokios 
didelės bedarbės 
siems nukentėti, 
davoja, kad 1 
mažiau perka, 
įsibargavę, kad 
kada jie galės 
mų savininkai 
nuo savo rendauninkų 
negali 
bėdavoja, kad 
gauti ir neturi iš ko rendą už
simokėti; gaspadinės bėdavoja, 
kad burdingeriai neturi pinigų 
už burdą užsimokėti. Ir visi 
kaip vienas stato sau klausimą: 
kas bus, jai da ilgiau taip pa
silaikys?

Delei
prisieina vi- 

Biznieriai bė- 
kostumeriai daug 
, o kiti jau tiek 

sunku pasakyti 
išsimokėti; na- 

bėdavoja, kad 
rendos 

gauti, o rendauninkai 
darbo negali

Lukšio paveikslai iš Lietuvos
Sekmadienyj, vasario 5 d., 

švento Jurgio dr-jos svetainėje 
C. G. Lukšis rodė kintamuosius 
paveikslus iš Lietuvos, žmonių 
buvo tiek daug, kad daugumui 
prisiėjo statiems stovėti, - ne
išteko krėslų. Mat žmonės la
bai žingeidauja pamatyti Lie
tuvą nors paveiksluose. Bet 
kuomet, pasibaigus, pradėjo 
žmonės skirstytis, tai nelabai 
buvo patenkinti tais paveiks,- 
lais. Ir ištikrųjų, kaipgi gali 
būti patenkinti, kad tuos pa
veiksluose daugiau nieko nebu
vo rodoma apie Lietuvą, nuo 
pat pradžios iki pabaigai, kaip 
tik vyskupai, kunigai, mišios, 
Smetona, Voldemaras ir kiti

susirinkimas 
sausio 5 d., Šv.

SLA 60 kp.
Sekmadieny j, 

Jurgio dir-jos svetainėje, SLA. 
60 kp. laikė savo susirinkimą. 
Susirinkimas buvo gana skait
lingas ir ramus išskiriant ke
letą mažų ginčų, šį susirinki
mą verta pažymėti ne dėlto, 
kad jis buvo skaitlingas ir ra
mus, bet dėlto, kad padaryta 
vienas svarbus nutarimas, bū
tent—prisidėti prie pastatymo 
Dėdei šernui paminklo. Komi
tetas išrinktas surengti kokį 
parengimą, nuo kurio visas pel
nas turi būti paskirtas Dėdės 
šerno paminklo komitetui. Tas 
pats komitetas ant 
rinko iš narių apie
dolerius. Tai yra gražus su
manymas SLA. narių, tik gai
la, kad taip vėlai tą darbą pra
dėjo. Kad porą mėnesių ankš
čiau butų tokį sumanymą kas 
padavęs susirinkimui, tai butų 
daug daugiau galėję pinigiškai 
prisidėti prie to prakilnaus 
darbo prie pastatymo /misų 
brangiam rašytojui paminklo..

Prie pabaigos turiu pasakyti, 
kad šiame 
SLA. 60 kp. 
naujų narių, 
prisirašė 114

vietos su

5:30—Markets; sport news
6— Bcdtime story; vveather; 

chestra
7— N. B. C. blue netvvork program 
7:30—Sylvania Foresters
8— N. B. C. blue setvvork program; 

banųuet for Bear Admiral išlin
kėti

9— Trombone soloist; string 
frolic

10:30—VVeathcr; orchestra;
signals

620k—WCFL—484m. 
10 a. m.—MunicipaI program 
12—Organ concert
I— Ręst hour prtąpam
5— Organ concert
6— Talks; news; music
7— Popul&r program; talks; songs;
8— 11—4’opular program; songs; 

chestra
II— Dance program

6T0k—WMAQ-WQJ—-448m 
6:30 a. m.—<Exercises 
7:80—Morning worship
8— U. of Chicago Iecture
9— Public school program 
9:45—Overture hour; trio; talk
11— Home economics hour; music
12— Melodies; farui talk; • asocia- 
tion of commerce luncheon
1:45—Musical potpourri 
2:30—Artist recital; hridge game 

in council; ehild 
organ program 

time
concert orchestra

o r-

trio

limo

or-

susirinkime prie 
prisirašė apie 40 
Pareitais metais 

naujų narių per
visus metus, o šiais metais tik 
į vieną mėnesį prisirašė apie 
40 narių, kas reiškia, jog mu
sų kuopa kas kart vis sparčiau 
pradeda augti. Ir aš-esu tikras, 
kad šiais 1928 metais prisira
šys nemažiau kaip 300 naujų 
narių. Tąsyk kuopą turėsim 
iš 600 narių. Tada galėsim 
daug ką nuveikti dėl lietuvių 
labo, turėdami tokią stiprią ir 
skaitlingą nariais kuopą.

—Gulbininškis.

3:45—Mothers
study; pianist;

5— Topsy Turvy
6— Organ recital;

time
7— Noi*thwestei'ii
8— 10—Columbia chain program
10-1—(Dance program; songs

720k—WGN-WLIB—416m.
9 a. m.—News digest
10— Home management;

program
11— Morning mnsical
12— Children’s story period,’ health 

talk
2:30—Wonian’s club
3—Tea music; basso and pianist
5— Readings;

Voters
6— Markels; Punch and Judy; con

cert
7— Courtcsy program
8:30—New York program; Zippers
10— Feature; Sam ’n’Henry; ųuartet
11- 1212:30—'Hoodhims; dance pro

gram •
770k—WBBM-WJBT—398m.

1—Dance program; pianist; songs 
3:30—Sports reviow
5*-Organ recital .
6—Orchestra; songs

iecture

shut-in

League of \Vonien

KORNAI
Greitas palengvinimas nuo 
skausmų, šuntančių pir
štų, spaudimo autuvo.

DtScholTs
%ina-pads

Aptiekose ir 
autuvo 

krautuvėse 
visur

7— Dance program; organ concert
8— Artist recital; orchestra; pianist
9— Popular program; orchestra;

quartet
10— Dance program
11— Orchestra; vocal seleetions
12— 11:30—Midnight trolio

820k—WJJ1)-WEBH—366m.
10 a. m.—Betty Crockcr talk; House

hold institute; organ program
12—Petite symphony; fanu talks
1— Organ program
2— Children’s program
3— String trio; Health talk; pianist
4— (31 i 1 d re n ’s program
5— Children’s club
6— Petite symphony; orchestra; 

talk
7— Great history moments; or

chestra
8— Children’s program; theater 

stage show
9— Theater program; news; time; 

weather
19:30—Orchestra; quartet; soloists
11— tMusical program
12— Orchestra; i n formai revue 
STATIONS OUTSIDE CHICAGO

Evening program
8—WEAF (610), New York—Trou- 
badours
8—WL\V (700), Cincinati—Trio
8—W0R (710), Ncvvark—Cohimbia 

Network
8—WS()E (1110), 

pular music 
8—\VTMJ (1020),

gram
8:15—W()S (830),

Giee club
8:30—KFJ (640), 

Orange Netvvork
8:30— K PR C 

cert
8:30—WBAP

Concert
8:30—WEAF

Orchestra;

8:45—WLW (700), Cinclnnuli Fea-i 
ture

9—KO A (920), Denver—-Orchestra I
9—KTU S (780), llot Sprisgs—Con

cert
<)—WJR (680), Detroit—Mnsical
9—WOR (710), Nevvark—Cohimbia 

Netvvork
9—WTMJ (1020), Milvvaukee—Zit- 

her
FRIDAY, February 17, 1928

245.8 M—New York City—WEVD— 
1220 KC

1:00—Joe Zimmerman, pianist
1:30—Jack Phillips, 

tone
1:50—Elsie Duffield,

prano
2:10—Maude Kinred,
2:30—Rosalic Erck, contralto
2:50—Rocco Rescigno, violinisl
3:10—Negro Art Group; Winifred 

Watson, Lydia Mason, Ira D. 
Reid and C. C. Clark

4:10—Oscar Goldstein, poular tenor
4:30*—Michel Singerman, pianist
1:45—Winifred Harper Cooley, 

problem Drama
5:00—Jevvish Hour; Abe lierg; vio- 

linist; Rosalie Cohen, soprano 
Ilarry Rothpearl, recitations; 
Schohn Alechm Imsemble

ARTI SUKVAILEJIMO 
Da STRĖNŲ GĖLIMO?

popular bari-

dramatic

pianist

Johnson’s Red Cross Kidney 
Plasteriai teikia Greitą, 

Tikrą Pagalbą
Greita pagalba yra patikrinta be

veik nuo pat momento, kuomet jus 
panaudosi! Johnson’s Hed Cross Kid
ney Plasterį prie skaudamos vietos. 

| šildanti, Švelninanti, ši senoji gy-
so-įduolė pašalins aštrius skausmus ir 

l atšipusius diegimus strėnose, sustip
rins ir suteiks nusilpusiems musku
lams galimybės a t gaut tvirtumą, ir 
visus trukumus pašalins tarsi magi
šku Hudu.

Gyduolės persisunkia per odą ir 
eina tiesiog į silpnas skaudamas vie
tas, nusilpusius muskulus, malšina 
skausmą, gaivina nusilpusius nervus 
ir atstato liuosą veikimą umskulų. 

Del greitos pagalbos — buk tikras 
pareikalaut didelio Johnson’s Red 
Cross Kidney Plasterio su raudona 
flanele užpakaly. Visi vaistininkai 
juos parduoda.

KAIP PANAIKINT VARGUS?

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKIT savo namą ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

namus, (dedam porčius, statom mūrinius ir medinius garažus.

AJAX CONSTRUCTION CO.
3233 Eastwood I*hone Irving 5475

sa-
galės

jau 10 metų pra-

<

Mihvaukee— Po-

Milwaukec—Pro-

Jcfferson Cįty—■

Los Ąngeles —

Houston—Con-(1020),

(600),

(610), 
ųuartet, to \V

Fort Worth—

New

A-U SETAS
$15

MAŽIAU TŪBŲ
Mes suelektrizuosime jūsų setą 

už $15.
Tikras A-C darbas, ne užvadas 

iš bėdos, padaroma iš jūsų .bate
rijų typo seto, vartojant stiprius 
ARCTURUS A-C TUBUS.

Atsine^kit šį skelbimą su 
vim, jis vertas 50c. už tūbą.

Arcturus Radio
Service Co.,

701 S. Wells St.
Harrison 8233

GASINIS
HEATROLA

LENINAS
Leninas pasakė:

“Tik tųsyk darbininkai 
linksmai ir be vargo gyventi, kaip 
jie turės tokių sistemų, kad nebus 
galimybių vienam asmeniui iš* 
naudoti antrų. O kad telkiu si
stemų įsteigus yra reikalinga dar
bininkų valdžia ir diktatūra.”

Taip Leninas sake, taip bolše
vikai daro. Bet J ' “ . .
ėjo, o vis dar Rusijoj nesiranda 
tokios sistemos kurioj nebūtų be
darbės, vargo ir kapitalistų.

Todėl kiekvieno darbininko yra neatbūtina pareiga sužinoti kas 
yra tie asmeniniai pinigai? Kad jie į tokį trumpų laikų sunaikintų 
kapitalistus ir jų įsteigtų sistemų varginimui darbiniunkų. Tų visų 
galima sužinoti Teisybių Teisių Knygoj.

O darodymui, kad tai nėra melas, o tikra teisybė, tai autorius 
Teisybių Teisių Knygos duoda $100 tam, kuris faktais įrodys, kad as
meniniai pinigai nepanaikintų kapitalistų, nepanaikintų bedarbės, vargo, 
ir neperkeistų dabartinės išnaudojimo sistemos aut tokios sistemos, 
kad nebūtų galima kapitalistams išnaudoti darbininkus. Tos knygos 
kaina tik. 50c. Siųskite pinigus arba atvažiuokite šiuo adresu, J. 
Orakulas, 3352 S. Halsted St., Chicago, UI. ir apturėsite vienų iš tų 
knygų dėl sužinojimo visų tų slaptybių, kų Orakulas žino.

O kad musų žinojimas nenueitų niekais, tai kiekvienas iš musų 
perskaitęs tų knygų, turėtumėm pasiųsti Lietuvon savo giminėms ir 
pažystamiems. O kadangi kiekvienas iš musų turi gimines ir pažys- 
stamus Lietuvoj ir jeigu mes visi pasiųstumėm po vienų arba ir dau-, 
giau tų knygų, tai ant syk visi Lietuvos gyventojai susipažintų su tais 
budais su kuriais galima panaikinti vargų, bedarbes Lietuvoj j trumpų 
laikų. O jau sykį žinotų kaip be vargo galima gyventi, eis prie to 
tikslo.

Fašistų kalėjimai nei jų žiaurumai nesustabdys Lietuvos liaudies 
nuo įsteigimo tokios sistemos, tokios tvarkos ir valdžios prie kurios 
nesiras bedarbės nei vargių ir mums amerikiečiams širdies neskaudės 
atsimenant apie IJetuvos vargų.

Darbininkai ir biznieriai, mes visi turim Lietuvoj giminių, mes 
žinom, kad ten yra vargas. O vargas yra tenai ne dėlto, kad nėra 
iš ko duonos padaryti, bet dėlto, kad nėra pinigų iškeptų duonų nu
sipirkti.

Lietuvoj yra vargas ne dėlto, kad trūksta tavorų (jeigu tavorų 
Lietuvoj truktų, tai jie prašytų atsiųsti paltį lašinių, o ne dešimkių) 
o dėlto, kad nėra pinigų. Todėl nėra pinigų, kad dabartiniai pinigai' 
yra daromi tik auksu pasiremiant. Mes turim neužmiršti to fakto, 
kad šalis įgyja auksų dvejopu budu: pirma, iškasa auksų iš žemės. 
Antras, išmainymas tavorų su svetimomis šalimis j auksų. O kadangi 
Lietuvoj nėra aukso kasyklų, tokiu budu Lietuvoj yra tik vienas bū
das įsigijimui aukso, tai yra išmainymas tavorų. Todėl šiandie lie- 
tuva išveža savo paskutinį duonos kąsnį į užsienj, kad tik parsivežus 
pinigų. Žinoma, kad darbininkai negauna tų pinigų, bet ponai ir vai-, 
džia. Per tai Lietuvos darbininkai ir yra didžiausiame skurde. O kad 
mes, amerikiečiai, galėtumėm jiems pagelbėti, mes turime juos supa
žindinti su asmeniniais pinigais.

Asmeniniai pinigai nėra daromi pasiremiant auksu, bet žmogaus 
darbu. O kadangi Lietuvos žmonės ^ ra darbštus, kadangi žmogaus 
darbas sutveria tavorų, kadangi tavorų dugumas ir gerumas duoda 
žmogui turtų, o blogumas ir trukumas tavoro duoda žmonėms vargų.

kadangi asmeniniai pinigai bus remiami žmogaus darbu, išeis ši
taip: žmonės dirbdami sutvers tavorus, sutverdami tavorus sutvers ir 
pinigus. Ko daugiau tavoių bus Lietuvoį pridirbta, tuo Lietuva turės 
daugiau pinigų. Lietuva turėdama pakaktinai tavorų ir pinigų, bus 
turtinga. Būdama turtinga neprašys iš musų jokios pagelbos, bet mu
mis sutiks.

Del platesnių žinių apie asmeninius pinigus turite įsigyti Teisybių 
Teisių Knygą, jos kaina visai maža.

Darbininke, jeigu dar tu neužmiršai Lietuvos? šalj, jeigu dar tu va
dinies lietuviu, jeigu dar turi žmogaus jausmų ir supranti Lietuvos 
vargų ir jeigu ištikro nori Lietuvai pagelbėti, išeiti iš to vargo, tai ne 
valandėlės nelauk, jgyk tiek tų knygų kiek tik gali ir pasiųsk ten jas 
savo giminėms ir pažystamiems. Ta knyga turi 160 puslapių ir ant 
pirmo lapo yra įdėta Dievo malda, kad Lietuvos valdžia jos nekonfis
kuotų ant rubežiaus. Ir kadangi aš ir esu lietuvis ir man taipgi širdj 
skaurų atsimenant Lietuvos vargų. Todėl kuris pirktų daugiau kaip 
vienų knygų tai kaina bus pusiau pigesnė. Aš dykai paaukaučiau šių 
knygą dėl Lietuvos labo, kad aš bučiau turtingesnis, bet aš ir esu dar
bininkas. Aš manau tamsta išleidęs 75 centus už tris knygas mažai 
nukentėsi, o Lietuvai naudos labai daug padarytumėt.

Dar kartų noriu priminti štai kų: jeigu tamsta prirodytumėt, kad 
asmeniniai pinigai nepanaikintų Lietuvoj bedarbės ir vargų, aš su geru 
noru duosiu jums savo paskutini 100 dolerių. O jeigu negalite priro
dyti, reiškia knyga teisybę skelbia.

Todėl kiekvienas prisidėkime prie gelbėjimo Lietuvos iš vargo, be
darbės ir fašistų nagų. Siųskite tas knygas Uetuvon kol dar nėra vė
lu, nes kaip fašistų valdžia sužinos, kad toje knygoje ne maldos yra, o 
kardas kuriuomi fašistų valdžia bus sunaikinta, tada bus sunkiau lie
tuviams jgyti tų žinojimų.

•Dųl pavyzdžio paduodu vienų laiškų rašytų Juosto Povilaičio dei 
Petro Matavičiaus, 10934 Prospect Avė., Chicago, III. Be kitko sako: 
“Ačiū už knygų, dar tokios mes nebuvom matę. Mano susčdai atėjo 
iš Komiškės, skaitė, jiems beskaitant antrų dalj knygos, mes verkti 
pradėjom, kati negalim Lietuvoj tokios tvarkos turėti, kaip toje kny
goje rašo.”

Iš to laiško galim suprast , jeigu mes pasiųstumėm kelis tūkstan
čius tokių knyfrų, tai be abejonės, lietuviai neverktų skaitydami, <> 
vykdintų gyvemmim ta kas toje knygoje yra rašoma.

ORAKULAS
Orakulas sako: ta teisingoji si

stema prie kurios nebus ponų nei 
ubagų, bedarbės nei vargų, gali
ma jvykdinti gyvenimas į 3 mė
nesius laiko jau turint darbinin
kams valdžių savo rankose. Kad 
tų sistemų įvykdinus nėra reika
linga diktatūra, bet reikalinga as
meninio pinigo, tik su asmeninio 
pinigo pagelba darbininkai su
triuškins kapitalistų ir buržujų 
galių iiujie negalės ilgiau palaiky
ti dabaiiinėų kraugeringos siste
mos.

nėra

(Vartojama liktai (’hicagos gasas)

jaunas $1 ĮMOKĖTI — METAMS IŠMOKĖJIMUI

KAINA $89.50 <*5

1 Alike vasario mėnesio

i bus tiek 
laikrodėliu

Puikus šildytuvas mažiems namams, flatams, 
krautuvėms ir ofisams. Pavaduoja senos mados 
anglinį šildytuvą. Tai yra naujas gasu kūrena
mas Heatrola. Jis suteikia daug sveikos šilumos.

C1 f) UUODAME UŽ .IUSIJ
40 I senų base ’burner arba 

kitų šildytuvų

suvaidintas tin-

..;..
sekantis 

Bumblienė, 
Ona Luko- 

jos duktė —

Bcndarevičius; Zigmas
Karoso sekretorius —

kas — K. Raulinaitis.
mokina ir vadovauja T. J. Mar
cinkevičius, čiagimęs 
dailės mylėtojas. Gerb. Mar
cinkevičius yra žymus vaidyla 
ir turi didelių gabumų mokinti 
veikalus; jis yra dalyvavęs ir 
angliškų teatrų vaidinimuose. 
Baitimoriečiams jis yra. žino
mas kaip vienas iš gabiausių 
vietos režisierių, todėl reikia 
tikėtis, kad šitas veikalas po jo 
direkcija bus 
kainai.

Niekučio iš 
matyti scenoje
putaciją kaipo vaidylos, bet da
lis yra da niekad nevaidinę ir 
už tat bus labai įdomu jų pa- 
sirodinias scenoje, jų debiutas.

lošėjų yra jau 
ir turi gerą re’

YAN KEE
Radiolite $2.25

Garsiausias ir mėgiamiausias pasauly 
laikrodėlis I Per paskutinius 

trysdežimts penkis metus 
virš šešiosdešimts milionų 

žmonių gavo iš savo 
Ingersoll Yankce Lai

krodėlių patikėtinų 
laikų ir stiprų patarna

vimų. Už žiupsnukų 
kainos rciškučios 

vertės.

Kūrenamas gasu.. nereikia jokio darbo, 
suodžių. Užlaikys jūsų namą šiltai, jis reguliuo
ja tinkamą temperatūrą. Jo cabinet puikiai pa
darytas ir išrodo kaip gražus šmotas rakandų.

X.AIKKODXS 
BUDINTOJAS

Radiolite $2.25
Laikrodžių budintojų srity sis 
mėgiamas kaip Yankce 1 
pasauly. Kaina ta pati ir jame yra tie 
patys patikėtinumo, geroa išvaizdos ir 
stiprumo gerumai. išlenkto* kojos, bur
buole budintojų užsukanti, poliruotas 
metalinis veidus. Korsikos rankena yru 
dalykai reiškianti didelę vertę. Tikrai 
patikėtinas Laikrodis Budintojas uz 
11.50.

Patarnavimo Dept. 
Ingehsoll Watch Company, Ine. 
New York • Chicago - San Prancisco

Pristatomas, prišrubuojamas, 25 pėdos gasinių paipų, 
jei reikia

DOMTRĄUKIS PRIDEDAMAS IRGI DYKAI

The Peoples Gas Light & Coke Co
Michigan Avė., prie Adams St. ir 15 apieliųkių krautuvėse 

The Ųas Hcatiolos yru padarytos per

ESTATE STOVE CO., HAMILTON, OH1O
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Wilkes Barre, Pa.
LEE VARK

SI.A. Centro organizatoriaus 
prakalbos

Sausio 25 d., 7:80 v. vaka
re įvyko prakalbos.

Pirmas kalbėjo Raginskas 
apie angliakasių uniją.

Antras kalbėjo A. B. Strimai
tis, kaip SLA. pasiekė miliono 
dolerių ir kokia nauda prigulė
ti prie SLA. Pirmiausia pradė
jo aiškinti, kaip seniau rusų 
valdžia norėjo lietuvių tautą 
surusinti, iš kitos pusės lenkai 
norėjo sulenkinti.

Pradžia lietuvių emigravimo 
į užsienį. Pirmiausia pradėjo 
keliauti į Vokietiją, paskui į

Angliją, o apie 1875 metus pra
dėjo emigruoti į šią šalį. 1883 
m. Prusnose užžibėjo “Aušra” 
ir musu tauta pradėjo iš savo 
sunkaus miego busti. Lietuviai 
atvažiavę į šią šalį neturėjo 
savo draugijų nė bažnyčių, tai 
dėjos prie lenkų. 1 $85 m. New 
Yorke išleido pirmą lietuvišką 
laikraštį “Lietuviškąjį Balsą”, 
J. Šliupas. Laikraštis gyvavo 
apie metus ir pusę. Lietuviai 
pradėjo tverti savo draugijas ir 
statyti bažnyčias, tai lenkams 
tas labai nepatiko. O 1886 m. 
Plymouth įvyko pirmas lietu
viškųjų draugijų suvažiavimas. 
Toliau pasakojo, kaip SLA. au
go ir kokių kliūčių turėjo ir 
kas privedė prie skilimo 16-tam 
Seime Wilkes-Barre. SLA. po 
16-tam Seimui liko be dolerio, 
bet šiandie jau turi 20,000 na
rių ir turto vieną milioną do
lerių. Taipgi įrodė, kad į pa- 
šelpines draugijas prigulėti 
kur kas daugiau reikia mokėti,

Strimaitis

jie pradėjo tverti pašelpines 
draugijas, o iš draugijų išaugo 
dabartinis Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje, kuris dabar 
narių turi 20,000 ir turto virš 
milijono dol. Taipgi reikia pri
pažinti, kad A. B.
yra geras kalbėtojas. Dauk pri-' 
lyginimų privedė iš lietuvių gy
venimo ir iš pašelpimų draugi-! 
ją veikimo, kad dabar lietuvių!

kad dabar bile Kokioirjšeimynai ar pavieniui nėra ki-, 
tokios išeities kaip tik vien pri
gulėti prie tos milžiniškos or
ganizacijos, tai yra Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje.

Kiek teko patirti, visi buvo 
užganėdinti šiomis prakalbomis.

—Narys.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINAGIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chorniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson BĮ v., netoli State St. 
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos! nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:34 vakare. 

Nedelioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

toi)rWeS
Night and Moming to kecp 
them Clean, Clear and Healthy 

Write far Free “Eye Care** 
m *'Eye Beauty’* Book

Mori»« Co., Depe. U. S.. 9 E. Oiiia St..Chiot>

ar dvidešimtį dolerių išmainyti 
apie 10—11 valandą, tai turi 
laukti kokią pusę vai. ir dau- 
giaus, nes ponai geria arbatą. 
Paminėjo nekurtus partijų va
dus, kurie čion buvo atvažiavę 
pinigų rinkti; šiandie jie esą 
tavęs nepažysta,—mašinoms ir 
d ir brangioms važinėja, o mes 
kurie aukavom, tai neturim no 
fordu. Taipgi V. Kamarauskas 
kurstė
partijos vadai atvažiuos pini
gų rinkti, tai neduoti nė cento. 
Ant galo sako, kad jei bile 
kokia partija Lietuvoje valdy
tų vistiek gero nebus, kol nebus 
bažnyčia nuo valstybės atskir
ta. Kunigai, pilvus išauginę su 
mergomis gyvena ir 1.1.

Antras kalbėjo p. A. B. Stri
maitis. Pradėjo nuo Lietuvių 
emigravimo į užsienį, pirmiau
sia: Vokietijos, paskui į Ang
liją, o jau apie 1875 m. pradžią 
emigravo į šią šalį. Atvažiavę

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St, Chlcago, III.

TEN IR I* 
LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais
NtW TOBK, ALBKBT *A1XINt 

HAMBU1C, DIUT»CHLAND, 
HK8OLUTK, RKL1ANCK, # 

CLKVKLAND, 
WKSTPHAL1A, THURINOIA

Puikus patarnavimas 
visose klesose

Europinės kelonės asme
niniai vadovaujamos 

f----------------- "
new Y0R' 

*/■■ iko ,ki kau’ * L VU NO IR ATGAL

Plūs ¥. S. Revenue taksai 
<.■■■—---------- - ———— 

Savaitiniai išplaukimai 
Kelionė greita ir pigia 

kaina
Del permito ir kitų infor
macijų kreipkitės prie 
vietinių agentų arba prie

Hamburg-Amcrican Line
United American Lines, Ine- 

General zlgentg 
1T7 N. Michigan Avenua.Cbicaco

tų jų, šiandie lietuviams reikia 
visiems prigulėti prie tos.milži
niškos organizacijos—SIJ\.

—St. Žukauskas.

Edwardsville, Pa

Centro organizatoriaus prakal
bos

Sausio 22 d., 2:30 vai. ]>o pie
tų, įvyko prakalbos.

Pirmas kalbėjo V. Kama
rauskas pereitą vasarą lankės 
Lietuvoje, tai papasakojo savo 
įspūdžius. Sako: Lietuvoje 
per daug tų partijų; kožnas 
partijos vadas savo priešą ga
tavas šaukšte vandens prigir
dyti; antras dalykas, tai ne
svietiška ponybė ir tinginystė. 
Esą nueisi į banką kokį čekį

JŪSŲ KREDITAS GERAS PAS 
THE NEW METHOD DENTISTS

Geri Dantys Yra Geriausis Užtikrini
mas Geros Sveikatos

Natūraliai perliniai balti dantys su dykai gold crown $18.75 
Auksinės crown ................................................................... 4.25
Baltos crowna ..................................................................... 4.00
Auksiniai fillings ............................................  1.75
Sidabriniai fillings ....................................... Jk. ............ 1.00
Be skausmo ištraukimas .................................................. 1.00
Pabandyk musų savaitinių Išmokėjimų planų. Nereik nieko 

įmokėti, šeši mėnesiai išmokėjimui be nuošimčių. Nieko nepapras
to, tik teisingas ir geras biznio metodas.

Darbas garantuojamas 20z metų, 18 metų biznyje.

THE NEW METHOD DENTISTS
Naujame name, 18 ir Halsted St.

1800 S. Halsted St..

AR ŽIEMA RADO JUS SUSTYRUSIU IR SKAUDŽIU?
Slogos ir persišaldymai uždeda didelę naštą ant musų inkstų

AR žiema sutiko jumisj besiūbuojant 
sustyrusj ir skaudamą? Ar jus 

jaučiatės nuvargęs, apsvaigęs — ken
čiate nuo nugaros skaudėjimo, galvos 
skaudėjimo ir svaigulio? Ar slapumas 
yra rudas ir skaudus šlapinimo kanalas.

Slogos ir gripas pagamina nuodus 
kraujuje ir tas teikia ekstra bereika
lingo darbo inkstams. Kuomet inkstai 
veikia pamažu, tie visi nešvarumai pa

silieka kraujuje ir suteikia daug nema
lonių simptomų.

Tūkstančiai žmonių jau yra dasiži- 
noję apie gerumą DOAN’S PILLS nuo 
žieminių slogų ir peršalimų. DOAN’S 
yra stimuliuojančios diuretic jos pa
daugina inkstų syvus ir pagelbsti pra
šalinti iš kūno nešvarumus. Jos turi 
reputaciją visoje šalyje. Klauskite sa
vo kaimyno!

Doan’s Pilis
Stimuliuoja Inkstų Syvus

Pas visus vertelgas 60c. baksas. Foster-Milburn Co., Mfg. Chemist, Buffalo, N. Y.

- p-

Nepriklausoma Demokratinga Lietuva su Sostine Viln iu j e!

10 m. Lietuvos Nepriklausomybes
APVAIKščIOJIMAS

Ryt°j, Ketverge, Vasario 16 d., 1928
LIETUVIU AUDITORIJOJE

/ . 4 ♦. * u ■ , ,

Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 35c.

Iškilmėse dalyvauja: BIRUTĖS Choras, 0. Biežienė, S. Krasauskie

nė, Jaunuolių Orkestras, M. Maskaliuniutė, E. Sadauskaitė ir UKRAI

NIEČIŲ Operos SOLISTAI Zimbalist, Kastelniuk, Atomanec.

Kalbės S. Kodis, P. Grigaitis, Dr. A. Zimontas, U. Katzenelenbogen

Po programo šokiai

CICERO:

Pėtnyčioj, 
Vasario 17
LIUOSYBĖS SVETAINĖJ

kampas 14 St. ir 49th Ct.

Turtingas muzikalis pro
gramas. Geri Kalbėtojai.

Pradžia 7:30 v. v.

WEST SIDE:

Pėtnyčioj, 
Vasario 17

M. MELDAŽIO SVET.
’ 2242 W. 23 PI.

Turtingas muzikalis pro
gramas. Geri kalbėtojai.

Pradžia 7:30 v. v.

Visi lietuviai ir lietuvės yra kvočiami dalyvauti šiuose apvaikščiojimuose 10 metų sukaktuvių kaip musų tėvyne Lietuva paskelbė savo nepriklausomybę. Kuoiškilmingiau- 
siai apvaikščiokime savo didžiąja Tautos Šventę. x

VILNIAUS VADAVIMO KOMITETAS IR ŽYMESNĖS LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Aiblished Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
vhieafo, III.

Telephone Koosevelt 8509 •

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratesi i 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago, 
$8.00 per year in Chicago. 
8c. per copy.
Entered as Second Ciane Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted S t., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevėlt 8500.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ IR 
DEMOKRATIJA

Ryto sukanka lygiai 10 metų nuo tos dienos, kai 
Lietuva buvo paskelbta nepriklausoma valstybe.

To akto autorius buvo Lietuvos Taryba, kuri vė
liaus ne labai garbingai pabaigė savo dienas, kuomet jos 
dauguma nutarė įsteigti Lietuvoje monarchiją ir paso- 
dyti vokišką kunigaikštpalaikį Urachą į karališką sos
tą. Pažangioji Tarybos dalis — s.-d. St. Kairys, ’ liaud. 
J. Vileišis ir k. — turėjo iš jos pasitraukti ir eiti į Lie
tuvos liaudį, kovoti už demokratijos idėjas.

Nepriklausomybės paskelbimas tečiaus įvyko dar 
prieš tai. įdomu pažymėti tą faktą, kad net ir toje Ta
ryboje, kuri daugumoje susidėjo iš tokių atžagareivių, 
kaip Banaitis, Dovydaitis, Smetona ir Vailokaitis, 1918
metais vasario mėn.’ 16 dieną pasisakė už demokratinę 
Lietuvą. Štai kaip skamba antrasis paragrafas jos pa
reiškime:

“Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lie
tuvos Valstybės pamatus ir jos santykius su kito
mis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek 
galima greičiau sušauktas Steigiamasis Seimas, de
mokratiniu budu visų jos gyventojų išrinktas.”
Visų Lietuvos gyventojų demokratiniu budu iš

rinktas Seimas šitais žodžiais tapo pripažintas, kaipo 
vienintelis organas, turįs teisę nustatyti krašto tvarką 
ir jo santykius su kaimynais. Gryna naujoviškosios, t. 
y. parlamentinės demokratijos idėja. 9

Kodėl ši idėja vasario 16 dieną paėmė viršų atža- 
gareiviškoje (savo daugumoje) Lietuvos Taryboje?

Todėl, kad ji logiškai plaukė iš viso Lietuvos tauti
nio atgijimo, atvedusio Lietuvą prie nepriklausomybės 
vartų.

Lietuvių tautinis atgijimas prasidėjo iš liaudies. 
Jį sukurė inteligentai, kilusieji iš ūkininkų, su pagalba 
paprastų sodiečių, kurie gabeno kontrabandos keliu per 
sieną literatūrą, spausdinamą svetimose šalyse; kurie 
skleidė tą literatūrą tarpe mažiaus susipratusiųjų savo 
brolių ir seserų, organizavosi į slaptas, nelegalęs drau
gijas ir t. t. Lietuvos tautinis judėjimas buvo liaudies 
judėjimas, ir juo jisai labiau augo į gylį ir plotį, juo bu
vo įtraukiami į jį vis skaitlingesni tos liaudies sluoks
niai. Natūralu todėl, kad ir tie lietuvių tautinio atgiji
mo darbuotojai, kuriems rūpėjo politiniai programai, 
skelbė demokratybės obalsius, o ne ką kita.

Per pirmąją Rusijos revoliuciją, 1905 m., kuomet 
atgimusis lietuvių tautinis įdėjimas pirmu kartu išsi
veržė iš cariško “požemio” viešumon, Lietuvos liau
džiai nedrįso nė rodytis jokia politinė srovė, kuri nebu
vo užrašiusi “demokratijos” ant savo vėliavos arba bent 
nebuvo pasipuoSusi “demokratijos” plunksnomis. >et 
ir klerikalai, kurie ėjo į talką caro žandarams malšinti 
“kramolą”, pasivadino “krikščionimis demokratais”.

Visi politiniai sąmoningieji žmonės Lietuvoje, sva
jodami apie savo krašto pasiliuosavimą nuo Rusijos 
carų jungo, vaizdavosi busimą nepriklausomą Lietuvą, 
kaipo žmonių valdomą, demokratinę valstybę. Jeigu de
šimtis, dvidešimt ar daugiaus metų atgal butų kas nors 
pasakęs, kad visa lietuvių tautos kova už savo spaudą, 
už savo mokyklas, už savo krašto išvadavimą nuo sve
timų despotų turi vien tiktai tikslo pakeisti rusišką ca
rą lietuvišku karalium, rusišką cenzorių lietuvišku cen
zorium, rusišką žandarą ir rusišką Sibirą lietuvišku 
žvalgybininku ir Varniais, — tai šitokius žodžius kiek
vienas butų tuomet palaikęs tauriausiu pasityčiojimu, 
begėdiškiausių paniekinimu viso to, kas yra brangu 
Lietuvai!

Negalėjo tad kitaip pasielgti ir Lietuvos Taryba, 
skelbdama Lietuvos nepriklausomybę 1918 m., kaip tik
tai pareikšti, jogei Lietuvos valstybė turi būt sutvarky
ta demokratiniu budu.

Visų Lietuvos gyventojų išrinktasis Steigiamasis 
Seimas, kaip žinome, vėliau susirinko ir davė Lietuvai 
Konstituciją. ■.: ,

Konstitucijoje irgi buvo pravesti, bendrai imant, 
demokratiniai principai: visų piliečių lygybė prieš įsta
tymus, visuotina balsavimo teisė, žodžio, spaudos, susi
rinkimų ir organizacijų laisve, ministerių atsakomumas 
prieš Seimą ir t. t. Ii- šitos konstitucijos pagrindais Lie-* 
tuva valdėsi iki 1926 m. gruodžio 17 d. Per paskutinius

metus su viršum laiko ji, deja, iš tų vėžių iškrypo. De
mokratija tapo parblokšta ir sutrempta ir jos vietoje 
įsisteigė karinė diktatūra.

Esama žmonių, kurie šitą naują Lietuvos ‘Tvarką” 
vadina “tautine”, bet butų bergždžia ieškoti lietuvių 
tautinio atgijimo siekimuose ko nors bent iš tolo pana
šaus į tai, kas šiandie Lietuvoje daroma “tautinės val
džios” vardu. Paimkite Basanavičiaus arba Kudirkos 
raštus ir pažiųrėkite, ar juodu kuomet skelbė diktatūrą, 
žmonių šaudymus ir spaudos persekiojimus?....

Remiantis tuo, kas lietuvių tauta buvo per ketu
riasdešimt metų savo istorijos, kuomet buvo dedami 
pamatai dabartinei nepriklausomai Lietuvos respub
likai, tenka pasakyt, kad tas šlykštus despotizmas, ku
ris šiandie yra įsigalėjęs Lietuvoje, yra visai pries-tau- 
tinis, svetimas Lietuvos žmonių sąmonei reiškinys. Jisai 
ne iš liaudies sielos gimė, bet tapo smurtu, prievarta 
liaudžiai užkartas — kaip kitąsyk jai buvo užkartas 
Rusijos carizmo jungas.

Ir koktu yra matyt, kad šito despotizmo priešaky
je stovi asmuo, kuris prieš 10 metų rašėsi po nepriklau
somybės deklaracija, skelbiančia žmonių valdžios — de
mokratijos idealą. Kur to žmogaus sąžinė! Bet tauta 
tai ne Smetona ir ne smetonininkai. Ji, demokratijos 
ūbaisiais vadovaudamasi, pasiekė politinės nepriklauso
mybės; ji sugebės tuos obalsius įvykinai ir savo krašto 
viduje.

Užsisakymo kaina!
Chlcagoje — paltu:

Metams ------ -------------------— $8.00
Pusei metų ................. .... ............ 4.00
Trims mėnesiams ............. . 2.50
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui ... ................  .75

Chicagoje per i&neiiotojusi
Viena kopija ----------------------- 3c
Savaitei ______________—— 18c
Mineliui —........... ..................... 75c

Suvienytose ValstŲose, na Chicagoje, 
paltui •

Metams ---------- ———  —< $7.00
Pusei metų -----------------——. 8.50
Trims mėnesiams . 1.75
Dviem mėnesiams------------ 1.25
Vienam mėnesiui ——— .75

Lietuvon ir kituf užsieniuose 
[Atpiginu] l

Metams ..... .............. ~.......  $8.00
Pusei metų................... 4.00
Trims mėnesiams —.----------- 2.50

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.
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Apie Įvairius .Daly.kus i
<

Žmogaus amžius
Religija ir mokslas.—Žmogaus 

gyvenimo iprailginimo prob
lema. — Vidutiniškas žmo
gaus amžius Massachusetts 
valstijoj. — Dr. Voronovo 
teorija. — žmogaus atjauni
nimas. — Dr. Hoffmeistero 
tyrinėjimai. — Kaip šarlata
nai žmones prigaudinėja. — 
Maistas. — Stefanssono pa
tyrimai.

Religija sukurė tikėjimą į 
sielos nemarumą. Mokslas ne
siekia taip toli; jo tikslas yra 
daug kuklesnis, būtent, keliais 
metais žmogaus gyvenimą pra
ilginti.

Žmogaus gyvenimo prailgini
mo problema domisi visas civi
lizuotas pasaulis — kiek Eu
ropos, tiek ir Amerikos šalys. 
Tačiau tųdviejų kontinentų ke
liai šiek tiek skiriasi. Jungti
nėse Valstijose žmogaus gyve
nimą bandoma prailginti higie
nos pagalba; čia dedama pas
tangų užkirsti kelias įvairioms 
epidemijoms ir ligoms. Euro
poj daugiau dėmesio kreipiama 
į įvairius žpiogaus atjaunini
mo budus, nors tuo pačiu laiku 
nepamirštama ir bendrieji svei
katos reikalai.

Statistinės žinios rodo, jog 
žmogaus gyvenimas galima pra
ilginti. Sakysime, 1789 me
tais Massachusetts valstijoj vi
dutiniškas žmogaus amžius bu
vo 35 metai; 1890 m. — 37 me
tai; 1900 — 49 metai; 1910 
m. — 51 metai; 1920 m. — 55 
metai. Vadinasi, už metų ki
tų vidutiniškas žmogaus am
žius toj valstijoj pasieks 65 
metų. ♦

šešioliktame šimtmety j Ge- 
nevos mieste, Šveicarijoj (kur 
jau tada buvo renkami statis
tiniai daviniai), vidutiniškas 
žmogaus amžius siekė tik 21 
metus; 17 šimtmetyj jis paki
lo iki 26 metų, o 18-me — iki 
34.

Visa tai įvyko ačiū mokslui, 
kuris išmokino žmones higie- 
niškiau gyventi ir nuo įvairių 
ligų apsisaugoti.

Europoj paskutiniais kele- 
riais metais nemažai triukšmo 
sukėlė Dr. S. Voronovas (rusų 
kilmės franeuzų mokslininkas). 
Jis tvirtina, jog amžiaus žvilg
sniu žmogus yra toli atsilikęs 
nuo kitų gyvūnų. Mokslui y- 
ra gerai žinoma, kad kaikurįe 
gyvūnai (pavyzdžiui, avys, šu
nys ir arkliai) gyvena septy
nis kartus ilgiau, negu tęsiasi 
jų subrendimo periodas. To
kiu budu žmogus, kurio subren
dimui reikalinga 20 metų, tu
rėtų gyventi mažiausia 140 me
tų. Taip samprotauja Dr. Vo- 
roiiovas. O kadangi moterys 

paprastai gyvena ilgiau, negu 
vyrai, tai jos turėtų gyventi 
150 metų.

Dr. Voronovas sako, kad žmo
nės tankiausia be laiko pasen
sta todėl, kad jų liaukos nusi
dėvi ir atsisako tinkamai funk
cionuoti. Dabar išvada pati 
savaimi išplaukia: jei nori at
jaunėti, tai turi įsidėti sau nau
jas liaukas.

Dr. Voronovas ir jo šalinin
kai taip ir samprotauja. Jie 
tvirtina, jog beždžionių liau
kos yra tinkamiausios. Kuo
met, girdi, tos liaukos yra žmo
gui priauginamos, tai žmogus 
esą atgaunąs jaunystę. Vienok 
eksperimentai parodė, jog pri
augintos liaukos po kiek laiko 
atsisako veikti. Reiškia, “at- 
jaunėjimas” tęsiasi neilgai. Tie
sa, teoretiškai žiūrint, tai men
kniekis. Juk jeigu vienos liau
kos nusidėvėjo, tai galima ki
tas įskiepyti, — ir vėl viskas 
tvarkoj. Bet toks dajykas y- 
ra galimas tik teorijoj. Šiaip 
nėra jokių moksliškų davinių, 
kad žmogų butų galima perio
diškai atjauninti.

Su gyvūnais, tiesa jau tapo 
padaryti gan įdomus eksperi
mentai. Sakysime, normališko- 
se sąlygose avis gyvena apie 
14 metų. Keturiolikos metų a- 
vis prilygsta šimtamečiam 
žmogui. Liaukų skiepijimo pa
galba avies amžius pasisekė 
pratęsti iki 21 metų.

Bus ne pro šalį pažymėti, 
kad visi tie atjauninimo eks
perimentai randasi dar pirmoj 
stadijoj. Euro po j Dr. Vorono
vas turi nemažai šalininkų, ir" 
gal dar daugiau priešų. Prieš 
kiek laiko Vokiečių mokslinin
kas, Dr. Hoffmeister, paskelbė 
savo tyrinėjimo davinius. Su
lig Dr. Vorųnovo metodo, jis 
skiepijo bezddžionių liaukas 
kaip žmonėms, taip ir gyvu
liams. Pasirodė, jog po kelių 
savaičių įskiepytos liaukos su
pykdavo. žodžiu sakant, Dr. 
Hoffmeister jokio atjaunėjimo 
nepastebėjo.

Kai kuriuose atvejuose Dr. 
Iloffmeistrer pastebėjo to at
jauninimo gan liūdnas pasek
mes. Po operacijos žmogus 
pradėdavo jaustis daug geriau. 
Bet tai tęsdavosi vos keletą 
savaičių. Po to užstodavo re
akcija ir žmogaus organizmas 
visiškai pakrikdavo.

Kaip ten nebūtų, vienok dar 
Ijartą tenka pabrėžti tas fak
tas, jog Dr. Voronovo atjauni
nimo būdas randasi tik ekspe- 
rimentališkoj stadijoj. Pran
cūzų valdžia paskyrė nemažą 
sumą pinigų įsteigimui beždžio
nių ūkio, kur Dr. Voronovas 
"darys įvairius eksperimentus.

įDr. Voronovas, šiaip ar taip, 
yrti žymus mokslininkas, ku- 
rb vitoa laiką vkspvrūuvnUu- 

ja. Labai galima, kad laikui 
bėgant jo samprotavimai apie 
atjauninimą pasirodys klaidin
gi. Tačiau prie tos išvados bus 
prieita tyrinėjimo keliu. Tai at
eities klausimas. Vienok rei
kia pastebėti, kad Dr. Vorono- 
vas davė progos įsigalėti šim
tams šarlatanų, kurie daro sau 
puikų biznį. Jie vilioja iš 
žmonių pinigus, prižadėdami 
juos “atjauninti” sulig Dr. Vo
ronovo metodo. Nėra reikalo 
aiškinti, kad jie žmonėms nie
ko gera nepadaro, bet tik jų 
kišenes ištuština.

Taip buvo ir praeityj. Kiek
vieną mokslišką išradimą šar
latanai stengiasi panaudoti sa
vo tikslams. Elektros mokslui 
besivystarit įvairus šarlatanai 
pradėjo pardavinėti žmonėms 
“elektros diržus,” kurie girdi, 
ištraukia iš kūno visokias li
gas. Tačiau tie diržai ne ligas 
traukė, ale tik milionus dole
rių iš žmonių kišenės.

‘ Po civilinio karo Amerikoj 
kažkoks Andrew Štili, sugalvo
jo teoriją, jog daugybė visokių 
ligų kyla iš nugarkaulio. Gir
di, nugarkaulio kaulai spaudžia 
nervus, o tai jau pagimdo įvai
rias ligas. Kuomet tam tik
rais braukimais kaulai yra at
varomi į savo vietą, tai ir li
gos pranyksta. D. 1). Palmer 
pasinaudojo ta teorija ir įstei
gė chiropraktikos mokyklą, kur 
mokoma kaip nugarkaulis rei
kia braukyti. šiandie chiro- 
praktika turi nemažai šalinin
kų, nors tikrumoj ji yra pa
remta fantazija, o ne mokslu.

žmogaus gyvenimą ilgumas, 
kaip kaikurie tvirtina, vyriau
sia pareina nuo jo kasdienio 
maisto, žmogus esą turi var
toti įvairų maistą, ypač valgy
ti daug vaisių ir daržovių^ Vie
nok reikia tiesą sakyti, jog nė
ra jokios galimybės bendrą 
taisyklę nustatyti. Klimatas 
lošia labai svarbią rolę. Kas 
tinka šiaurių gyventojui, tuo 
negali maitintis tropikuose gy
venantys žmonės, i *
. v. Stefansson, paskilbęs šiau
rinių kraštų tyrinėtojas, bėgiu 
devynių metų maitinosi vien 
tik mėsa. Nežiūrint į tai jo 
organizmas išliko sveikas. Ta
tai patvirtina daktarai, kurie 
jį egzaminavo. Eskimosai, ku
rie minta išimtinai mėsa ir 
žuvimi, niekuomet nesiskundžia 
mitybos organų ligomis. Bet 
kaip tik jie pradeda vartoti 
maišytą maistą, tai juos ap
ninka visokios vidurių ligos.

Amerikiečiai ir europiečiai 
išgyvena šiaurių kraštuose iš
tisus mėnesius besimaitindami 
vien tik mėsa. Ir jiems tatai 
nei kiek nekenkia. Bet tegul 
jie pabandytų mėsa maitintis 
tropikuose Jie tuoj pradėtų 
įvairiomis ligomis sirgti ir pa- 
krikdytų savo organizmą.

Tas pats Stefansson pasako
ja apie vieną Azijos tautą, ku
ri maitinasi išimtinai augme
nimis, o vienok yra liuosa nuo 
mitybos organų pakrikimo. 
Tuo tarpu, sako jis, nebūtų 
galima nurodyti nei vienos tau
tos, kuri vartoja maišytą mai
stą ir neserga vidurių ligomis.

Vegeterionai tvirtina, jog 
mėsa yra nenatūralūs maistas. 
Girdi, beždžionės maitinasi 
vien tik augmenimis, o vienok 
sveikos yra. Mėsos šalininkai 
atkerta jiems, kad žmonės ne
privalo beždžiones pamėgdžio
ti. Faktai, sako jie, aiškiai 
rodo, kad mėsa mintantys žmo
nės pasižymi savo energija ir 
sumanumu (pavyzdžiui, ameri
kiečiai ir anglai). Tuo tarpu 
milionai indusų, kurie minta 
augmenimis, yra tikri ištižė
liai.

Taip dalykams esant nėra jo
kios galimybės nustatyti tokią 
taisyklę, kuri tiktų visiems. 
Ne be reikalo tad ir yra sa
koma, jog kas vienam žmogui 
maistas, tas kitam — nuodai.

—K. A.

ATĖJO Liaudies Balsas 
Nauju 1928 m. No. 1. Kai
nu tiK 5c. Galimu guviti 
“Naujienose”.

Petruko Gyvenimas
(Apysakaitė)

nuleido sparnus, išsižiojo, nori 
sukrankti, bet negali, tik cypia.

Ana štai išsirikiavo riežiuo- 
se auksiniai rugių pėdai; po 
kiekvienu pėdu gali palįsti ir 
pasislėpti kaip triobelėje. Gre
timais auga didelės žirnių ank
štys, kiekvienoj ankštyje — 
septyni žirniukai.

Petrukas guli šiltoje vagoje 
ir raško, raško saldžias ankš
tis, deda sau už ančio, užantis 
išpursta, pasidaro didelis kaip 
namas. Paskui kas tai čiupi
nėja Petruko galvą ir jis nu
bunda.

Onykė dar vis verkia pas 
ją balselis, kaip pas (kačiukę, ir 
į krosnį žiuri neregiomis kaip 
svogūnai akimis senelis Korne
lijus, graibo rankomis ir čmok- 
si liežuviu..

—Oi Petruk, — kalba jis,— 
tuščia tu balabaika... Kur ten 
tu, palaidūne, užlindai! Och, 
ir ką tu, Petruk, su mergclka 
padarei? štai kaip duosiu aš 
tau lazda!...

Petrukas nebiškį nesibijo; 
senelis mėgsta pabarti, bet nie
kuomet nesuduoda, tik užsimo
ja.

Senis sukramto bedantę bur
na duonos. Petrukui juokai: 
aklas nekaip negali surasti Ony
kės burną ir tepa jai nuo pirš
to per veidą. Tepa ir vis bam
ba, paskui jis išeina, laz&a 
stuksėdamas prieš save.

Grįčioje temsta, o Onykė vis 
cypia ir balsas pas ją kokstai 
svetimas. Petrukas vėl ima 
ją į glėbį, pusiau persvėręs, 
slankioja su ja iš kertės į ker
tę. Onykė labai suniki, Petru
kas ilgai jos tampyti nepajė
gia, bet dabar jis nepaleidžia 
jos iš rankų, todėl kad vienam 
grįčioje .baugu; po krosnim gy
vena piktas naminis, o gali bū
ti ir piktosios dvasios irgi ran
dasi.

Ant rankų Onykė kodėl tai 
pradeda smarkiau bliauti. Pet
rukas skardžiai dainuoja jai į 
ausį dainelę apie ožkelių moti
ną, bet perokti jos nebegali. 
Tuomet jis sėdasi su ja į ker
telę, žvalgosi į' tamsumą ir šir
dis pradeda liūdėti mamytės. 
Jo lupos pamažėli kraiposi, ir 
štai iš akių prapliupa ašaros, ir 
jis bliauna vienu balsu su O- 
nyke, bliauna ir šluosto savo 
nosį į Onykės galvą. 

(
Neužilgo ateidavo motina. 

Rankos pas ją kaip ledas, au
tai ir naginės snieguotos. Neiš- 
sivilkdama ji skubino prie O- 
liykės ir stverdavo ją sau ant 
rankų.

Kartais naktį nubudęs, Pet
rukas girdėdavo, kaip Onykė 
dar tyfliai cyrpė ir motina gai
liai prie jos dejavo. Kai jau 
Onykė nutildavo, motina, to
kia didelė, verkė, ir taip keis
tai, lyg vandenį iš puodinės 
gurkšnojo. Jai gaila, gal bū
ti, tėtušio, kad jis miške gyve
na, o gal baugu tamsoje mie
goti. Petrukas pakeldavo gal
vą. > •

—iMamyt, tu bijai?
—Ne, mano kūdiki... miegok, 

miegok...

(Bus daugiau)

(Tęsinis)
Petrukas supa lopšį iš visų 

spėkų, į visas puses ilgai supa, 
ir urnai dasiprotėja, kad Ony- 
kė reikia atrišti. Surišta, štai 
ir verkia.

Gerokai pavargęs, Petrukas 
ištraukia vaiką iš lopšio ir de
da ant suolo, atriša šlapius 
vystyklus ir žiuri kas iš to iš
eis.

Onykės rankutės mažiulykės, 
mėlynos, panašios į vištos ko
jas. Jį pradeda vedžioti jomis 
apie save, nageliais braižo sau 
akis ir suraukusi veidelį, spie
gia, taip, jog visa pamėlynuo
ja.

Petrukas nusiminusiai žval
gosi aplink ir nežino ką reikia 
dar padaryti, kad Onykė ne
verktų.

Ir Onykė, ir apledėję langai 
ir pilka kasdieninė, lyg durnai 
šviesa grįčioje — visa tai liūd
na, šalta ir sieloje darosi nege
rai.

Ar nepasodinti Onykę ant 
suolo?

Onykė įsėdėti nemoka, bet 
Petrukas žino kaip tą padary
ti kad jį sėdėtų. Jis paima, 
nuogutę į glėbį ir sodina ant 
suolo, į pačią kertelę, po ab- 
rozdais. čia jai patogu atsi
remti į sienas. Pasodino, stovi 
ir žiuri... Juokinga šitą Ony
kė. Susilenks, ir tuk, vėl tuk 
nosytę į suolą. Petrukas ją pa
taiso. Ir štai Onykė spiegia 
keistai, kaip tai nepriprastai: 
taip Petrukas juokiasi, kai tė
vas kutena kojų padus. Del 
visko, Petrukas dainuoja jai į 
pat veidą linksmą dainelę, rė
kia iš visos gerklės, šokinėja, 
vartaliuojasi per galvą... Bet 
ji tokia kvaila, nieko nesupran
ta ; čypia sau, dvasią nebeai- 
gaudama, ir stuksi nosyte į 
suolą, pataisyti ją nesuspėsi. 
Petrukas neriasi iš kailio. Pa
galvojęs, jis ima pečdangtį ir 
iš visų spėkų, barškina į ją su 
beržine balana, gaidžiu striksė
damas prieš Onykę. Negelbsti 
ir tas: kriokia Onytė, lyg ją 
peiliais kas varstytų.

Tuomet jis pradeda jai du
rnus rodyti; atidaro lyg galui 
duris —.ir asloje slenka pilki, 
tiršti kamuoliai, kila vis auk
ščiau, — ir štai jau pro juos 
nebesimato nei Petruko, nei 
Onykės. Petrukas dūksta, šo
kinėja, nardo tai šen, tai ten, 
mostaguoja rankomis ir links
mai, kaip girioje, šūkauja.

—Onyke, kur aš! Ony-ke-e!..
Labai geras šitas žaidimas, 

bet Onykė jo nesupranta, Pet
ruką gaudyti negali ir nemoka. 
Pavargęs garuose, Petrukas 
uždaro duris, nes grįčioje pa
sidaro baisiai šalta. Durnai 
greitai kur tai išeina, tirpsta, 
- ir štai Petrukas jau gali 
matyti, jog Onykės kerčioje 
nebėra; ji nusirito į aslą, kam 
tai užlindo po suolu, spardosi, 
raitosi, kaip kirminas ir kly- 
kia nesavo balsu, t

Petrukas ištraukia ją iš pa
suolės ir pūškuodamas—stenė
damas įmurdo ją vėl į lopšį, 
užkluosto ją su skudurais visą 
draug ir galvą; verksmas tuoj 
ima mažėti ir Petrukas lipa ant 
krosnies pasišildyti.

Ten už dūmtraukio labai šil
ta, galima įgulėti, kojomis į 
lubas įsirėmus, dirbti iš ba
lanų kryžiukus ir žiūrėti, kaip 
Skubinai per sieną bėginėja 
prūsokai ir judina ūseliais. Kai 
nugara gerokai įkaista, Petru
kas apsiverčia ant šono ir, ke
lius sulenkęs lygi pasmakrio, 
guli.

Guli jis, klausosi, kaip cyr- 
pia ten žemai Onykė, pats gi 
išlėto, nežymiai plaukia nuo 
krosnies į plačius, tylius lau
kus. Danguje skaisčiai švie
čia saulutė,* kur tai čiulba ne
matomos paukštytės, ana kur 
stovi šieno kupetos, it dideli 
žali rutuliai išmėtyti lankoje. 
Ant artiniiuusios 'kupetutt €11- 
pi juodu varnu, jai trošku, ji

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

“GYVENIMO” turinys va
sario mėnesio sekamas: (1) 
Kaip galima pailginti žmo
gaus amžių. (2) Darvvinas. 
(3) Viktoro Hugo pranala; 
vimas. (4) Keturi milionai 
vergų Afrikoje. (5) Šunys. 
(6) Didieji gyvenimo žo
džiai. (7) Darbo užbaiga. 
Jsigykit ši “GYVENIMO” 
numerį — jis jums patiks.

Prenumerata metams ....’ $2
Pusei metų ................... $1
Kopija .......................... 20c
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Rytoj Dainuos Lie

tuvių AuditorijojTarp Chicagos 
Lietuvių

Atlankė “Naujienas”
“Naujienas” atlankė Komu- 

aidas Juknevičius, pirm treje
to mėnesių atvykęs Amerikon 
iš Lietuvos. P-nas Juknevičius 
dabar gyvena Ghicagoje adre
su 6029 S. Champlain Avė., pas 
gimines, pp. žiurius.

Jis yra baigęs Kauno aukš
tesniąją mokyklą. Buvo metus 
laiko Kauno universitete, hu
manitarių mokslų šakoje.

Chicagoje p. Juknevičius įs- 
tųjo Grane kolegijon ir dabar 
ima kursą, elektrikinės inžine
rijos.

Sakosi, kad trūkstant anglų 
kalbos tenka mokykloje dau
giau dirbti, bet mano šią kliū
tį artimoje ateityje pergalėti.

Draugų neturįs daug, bet 
turįs keletą gerų. Jų tarpe y- 
ra jo giminietis, advokatas Jo
nas Zuris, gyvenąs Brighton 
Parke, ir art. St. Pilka. Pasta
rasis yra p. Juknevičiaus drau
gas ir “auklėtojas” iš Lietuvos. 
P-nui Pilkai vadovaujant, ne 
kartą p. Juknevičiui teko vai
dinti scenos veikalai Lietuvoje.

Dabar p. Juknevičius turi ro
lę St. Pilkos statomose “Tuš
čiose pastangose“ Goodman te
atre vasario 26 d. St. Pilka ma
no, kad, kaip vaidintojas, p. 
Juknevičius yra labai gabus.
* —v. p.

Druska Labai Tinka
Skaudantiems (inkstam

Kuomet Jums Nugarų Skau
da Plaukite Inkstus Kaip

Plaunate Vidurius

Didžiuma pamiršta, kad inkstai, kaip vi
duriai, kai kada užsikemša ir reikalingi iš
plovimo, o jei ne, tai skaustu nugara, gelia 
inkstų vieta, skauda galva, suka raumatiz_ 
mas, valgis nesivirškina, v’duriai rūgsta, 
žmogus nemiegi ir pripuola kitokius bėdos 
puolei. .

Kutinai reikia inkstus laikyti veikliais ir 
švariais. Pajutęs skausmų toje srity pradėk 
gerti apsčiai vandens. Prie to gauk ketu
rias uncijas Jad Salta druskos iš geros ap
tiek os ir paimk po arbatini šaukšteli su van
deniu pirm pusryčių per keletą dienų. Inks
tai pradės veikt kuopuikiausia. Ši garsi 
druska padaryta iš rūgščių vynuogių, citri
nų ir sumaišyta su lithia. Ji suvaldo šla
pumo rūgštie ir palengvina pūslės negalia* 
vimus.

Jad Salta druskos nebrangios*. Iš jų pasi
daro putojantis lithia vandeninis gėrimas, 
kuri kiekvienus laikas nuo laiko turėtų 
gerti.

Žinomas aptiekorius pasakoja, kad jis par
duoda daug Jad Salta druskų žmonėms, ku
rie nori suvaldyti inkstų bėdas, kol jus dut 
nėra bėdoje.

RUPTURĄ
IŠGYDOMA

Be Ant Be 
Peilio Ųi) J Skausmo

Mokslas ir abelnas patyrimas ve- 
gydomos kuogreičiausiai. Mano ne
gydomos kuogreičiausiai. Bano me
todas suteikia jums progą likti iš
gydytu be peilio.

Skaitykit ką Ponas Witry sako:
“Aš žinau žmogų kurj Dr. b'lint 

yra jam išgydęs rupturą su pagclba 
savo lengvo metodo, aš irgi nuva
žiavau pus jį išsigydyti. Tai buvo 
beveik du metai atgal ir aš likau pil
nai išgydytas be peilio, be skausmo 
ir be išlikimo iš darbo. Aš esu svei
kas toje pusėje kurią Dr. Flint iš
gydė, bet aš turiu rupturą kitoje pu
sėje ir aš taipgi eisiu išsigydyti tuo 
geru gydymu. Tai puikus gydymas.’’

A. Witry, 8848 Commeicial Avė..
So. Chicago, III.

VERICOSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

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

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų

PATARIMAI DYKAI

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

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

Poni S. Krasauckienė
Mėgiama visų dainininkė p. 

S. Krasauckienė dainuos rytoj 
vakare Lietuvių Auditorijoj ne
priklausomybės šventėj.

Keistutis

Keistučio rolėje. 
Keistutis buvo 
parodė p. Vaič- 
nežinau ir man

vietą, 
pats

Sekmadienyje, vasario 12, p. 
Vaičkaus teatras vaidino Keis
tutį.

Geriausia vaidino, man rodo
si. p. Vaičkus 
Ar gyvenime 
toks, kokiu jį 
kus scenoj, aš 
nesvarbu, kadangi mačiau Kei
stutį teatre, o ne mūšio lau
ke ir ne Jegailos pilyje. Ir čia 
p. Vaičkus parodė gerai apgal
votą, atatinkantį tiems žo
džiams, kuriuos kalbėjo, ir 
tiems žygiams, kuriuos jis vei
kė, Lietuvos kunigaikštį. Pas
tebėjau vieną — kitą 
kur iš Keistučio “išlindo 
p. Vaičkus, bet tai buvo tokios 
menkos, tokios nežymios klai
delės, kad, bendrai imant, ne
pakenkė Keistučiu!. P-as Vaič
kus davė gyvą ir pilną jo vaiz
duoto didvyrio tipą, ir pagal
vojęs galėjai žmogus pasakyti: 
Keistutis” gal ir buvo toks, 

kokiu jį man parodė p. Vaič
kus, o kas svarbiau - •• jis man 
pasirodė suprantamas ir labai 
artimas.”

Iš p-lės Tendžiulytės tikėjau
si daugiau. Gal rolė jai netiko. 
Bet geras aktorius, rodosi, tuo 
ir skiriasi nuo mus griešnų 
žmonių, kad jis gali gyventi 
vaidinamo jo charakterio asme
niu. Gali būti, kad kitos vai
dintojos Aldonos rolėje nebūtų 
pajėgusios nei taip pasirodyti, 
kaip p-lė Tendžiūlytė, bet iš 
jos, kaip iš patyrusios vaidin
tojos, tikėjausi daugiau.

P-lė Kairytė kai kuriose vie- 
tosiį pasirodė tiesiog traginga. 
Bet buvo ne mažai vietų, kur 
suklupo. Kitaip sakant, nepa
sižymėjo tokiu išlaikymu ro
lės, kokiu pasižymėjo p. Vaič
kus.

Jegaiia, kaip skirtingas nuo 
Keistučio tipas, kaip “antras 
lazdos galas“, buvo labai įdo
mus. Išvedimas scenon tokiu, 
koks jis buvo Goodman teatre, 
aluti ko, aplamai, veikalo pa
statymo idėjai. Ir reikia pa
sakyti, kad vaidintojas išlaikė 
savo rolę — davė, taip sakyti, 
“rounded” Jogailą.

Deja, turiu pasakyti, kad p. 
Vaitekūnas man nepatiko. Ly
giai nepatiko p. Kasparaitis ir, 
abelnai, visi trys kryžeiviai. 
Vienas jų, tiesa, tur būt Ame
rikoje gimęs vyras, puikiu 
skambiu balsu, kalbėjo svetim
šalio tarme ir ta jo tarmė tei
kė iliuzijos, jogei jisai yra vo-

Lietuvis Kontraktorius
Suvedanti šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus 
mainom naujas Banį 
pas i senas; duodam
ust lengvo išmokiji

“NAUJIENŲ” KONTESTO DE1\
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDfiJAS:

Noriu įsiregistruoti ir veikti šiame trečiame “Naujienų” kon
teste laimčjimui dovanų, prašau priimti mano 1 kontesto dalyvius 
ir suteikti reikalingas informacijas šiuo adresu:

Mano Vardas, Pavarde .......................................... . ................. —__

GatvO .......................................................................... :..........................

Metropolitan Electric 
Shop

2215 4V. 22nd Street 
Phoae (Janai 2191 

kietis. Bet ir už tai kreditas 
veikiausia priklauso teatro di- 
rektorui. šiaip jau musų kry
žeiviai neparodė nei intrigan- 
tiškumo, nei dagi to, kad jie 
tragedijai buvo reikalingi. Kas 
kaltas dėl to, nesiimu spręsti.

Klausimas betgi, ar reikia 
Keistučio vaidintojus perdaug 
rūsčiai “teisti”? Galima butų 
vaidinime ir scenos įrengime 
daug kas pagerinti, jei Keistu
tis eitų kokias 50 savaičių, 
kaip kad eina kai kurie veika
lai amerikonų scenoje. O da
bar, — kartą suvaidinai, ir im
ki kitą veikalą mokintis. Ką 
jau čia kalbėti apie tobulumą!

Bendrai imdamas visą vaidi
nimą pasakysiu, kad mačiau 
apmąstytą, apgalvotą, pastaty
mą, kuris parodė Lietuvos ku
nigaikščių šeimynos dramą, bet 
nepajėgė iškilti iki Lietuvos 
tragedijos. —Reporteris.

Kitų tautų atstovai 
musų iškilmėse

"Teko sužinoti, jog balgudžiai, 
ukrainiečiai ir žydai žada atsių
sti po vieną ar du delegatu ryt
dienos nepriklausomybės iškil
mėse Lietuvių Auditorijoj.

Žydai yra paskyrę teisėją 
Fisher ir nesenai atvykusį iš 
Lietuvos rašytoją Katzenelenbo- 
geną, iš kurių teks užgirsti 
trumpus pareiškimus. —B.

Town of Lake
Vestuvės.

Ateinantį trečiadienį, vasa
rio 15 d., šioje apielinkėje ren
giamasi šaunioms vestuvėms. 
P-nas Jonas J. Dymbelis veda 
p-lę Eleną Juknevicz. Šliubą 
jaunieji ims šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčioje. P-lė Jukne
vicz yra brightonparkietė, o p. 
Dymbelis Town of Lake biz
nierius, namų savininkas, turįs 
užeigą adresu 4523 So. Wood 
Street. —Rep.

Puikios Ddl Silpnų, Nervuo- 
tų Aitrių žmonių

Vyrai ir moterys, kurie yra silpni, ser
ganti, nervuoti nusilpę ir nusiminę, priva
lo vartoti Nuga-Tone, tai puikios sveikatos 
ir stiprumo budavotojos gyduolės. Šios pui
kios gyduolės turi savyje aštuones sudėtines 
gyduoles, kurios yra žinomos medicinos mo
kslui dėl suteikimo turtingo raudono kraujo, 
stiprių nervų, sustiprinmio visų organĄ ir 
padauginimo svarumo dei silpnų žmonių.

Nuga-Tone yra labai rekomenduojamos nuo 
skilvio ir žarnų trubeljo, užkietėjimo, prasto 
apetito, gasų viduriuos arba žarnose, kepe
nų neveikimo, inkstų ir pūslės trubelių. Jos | 
atbudavoja visų kūnų, suteikia ramų ir at- 
šv’iežinantj miegų, prašalina galvos skaudė
jimų koktumų ir aitrumų, prašajina viso
kius nuo veido pučkus, suteikia dugiau ener
gijos ir ambicijos ir apsaugoja kūnų nuo. 
sirgimo ir Mgų. Nusipirkit Nuga-Tone bile 
kokioje vaistinėje. Jos yra pardavinėjamos 
su gaarntija, kad suteiks pilnų užganėdinimų 
arba pinigai grųžinami. Neimk,t imitacijų 
—niekas negali pavaduoti Nuga-Tone.

Pradžia 7 vai. vakare.

GERBIAMA PUBLIKA:
Kviečiame visus atsilankyti ir linksmai laiką praleisti ant mu

sų Baliaus prie geros muzikos kuri griež Lietuviškus ir Ameriko
niškus šokius, o visi busit patenkinti. O norintieji įstoti j Kliubų 
bus priimami veltui per Balių iki 40 metų amžiaus ir bus duoda 
garbės ženklai kurie neėmė pašelpos per 12 metų.

Kviečiam visus atsilankyti ant musų Baliaus. KOMITETAS.

AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?

LIETUVON
Asmeniniai vadovaujama ekskursija 

PUIKIAUSIU LAIVU

OLYMPIC
Nepirko Vasario 24 Vidurnaktyj l^SSSSu2r

Vadovaujant V. M. GRIGOROFF .
Kelionių ekspertas WHITE STAR LINIJOS iš New 
Yorko Ofiso nepasigailės pastangų, kad kelionę pada
rius malonią ir kurio pagelba ir patarimai palengvins 
jūsų kelionę iki pat galui.

PUIKI TRANS-ATLANTIC KELIONĖ
Su parankiu sujungimu visų po r tų Europoje

Klauskite savo Metinio agento pilnų informacijų arba atsišaukite pas

VVHITE STAR LINE
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE COMPANY 

180 N. Michigan Avė., Chicago, III,

Auksinė proga lietuviams vyrams, ir moterims 
gyvenantiems mieste Chicagos, taipgi tolimose ir 
artimose kolonijose už Chicagos, turintiems liuoso 
laiko, kurj Jums butų galima pašvęsti naudai “Nau
jienų”. “Naujienos” kviečia į šitų kontesto darbų 
visus tuos, kurie nori pasidarbuoti “Naujienų” la
bui ir sau už įdėtų darbų kaipo kontestantai laimė
ti atatinkamas dovanas: automobiliais, pianais, ra- 
diolais, lotais, namų rakandais, laivakortėmis į Lie- 
tuvų ir atgal, gramafonais, auksiniais-deimanti- 
niais žiedais, laikrodėliais, špilkoms arba ir “cąsh” 
pinigais.

Šiame “Naujienų” konteste yra proga laimėti 
dovanų kiekvienam kontestantui sulig savo įdėto 
darbo sėkmingumo, pertat mes ir kviečiam darbš
čius vyrus ir moteris, “Naujienų” rėmėjus regist
ruotis tuoj, idant anksčiau pradėję galėtumėt tiks
liau savo darbų kaipo “Naujienų” kontestantai iš
plėtoti, kad laike kontesto, kuris tęsis tris mėne
sius ir pusę, galėtumėt kaipo kontestantai pasiekti 
aukščiausius laipsnius laimėjimui stambiausių do
vanų.

I

Jeigu Tamsta nori įstoti į šitų “Naujienų” kon- 
testą ir darbuotis labui “Naujienų”, kad sau laimė
jus tinkamas dovanas daiktais arba pinigais,—ma
lonėkite tuoj išpildyti čia esama blankų ir prisiųsti 
į “Naujienų* kontesto Dep., arba atsilankykite as
meniškai į “Naujienų” Kontesto Dep. Suteikiam 
paaiškinimus asmeniškai arba laiškais.

Miestas Valstijų

Telefonas

BLANKA

NAUJIENOS, Chicago,
* -............... . — »■■■—< . .». » » —

North Side
t

Pirmyn choro koncertas

Nuo pereito rudens sezono 
musų Pirmyn choras, po vado
vyste ponios S. Šerienės, pra
dėjo smarkiai augti choristais 
ir kilti meno srity, šiandie 
choras ne lik skaitlingas, bet ir 
veiklus.

štai dabar, ateinančio sek
madienio vakarą, vasario 19 d., 
Liuosyhės salėje įvyks gražus 
koncertas, o po programo bus 
šokiai. Na, ką sakysi, reikia pa
sidžiaugti ir linksmai su cho
ristą is-ėmis laiką praleisti. Jie 
jau patarnavo Draugijų Sąry
šio vakare ir Šerno Fondo kon
certe.

Nėra abejones dėl gausaus 
—skaitlingo atsilankymo šios 
respublikos gyventojų j kalba-

■iii1 —

23 DIDELIS MASKARADINIS BALIUS 
$500 — Dovanų — $500

RENGIA
DR-STĖ PALAIMINTOS LIETUVOS

Atsibus

CHICAGOS LIET. AUDITORIUM

February 18th, 1928
Užtikrinta, kad visi praleisite vakarą labai 

linksmai. Tą vakarą bus įstojimas į draugystę dy
kai. Kviečiame visus prisirašyti — nuo 18 metų ikii 
40 metų.
Pradžia 7 vai. vakaro. Muzika K. Pociaus

' • b.. i

“THE

Postai Telegraph-Cable Company

IŠKILMINGAS METINIS BALIUS
----- Rengia -------

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJ TAU
TIŠKAS KLIUBAS

Nedėlioję, Vasario-February 19, 1928 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 
3133 South Halsted Street

•Švarios, Grynos, Sveikos ’
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atšvieži

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygutė “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

m.
mą vakarą. Todėl, northsidie-Į 
ėiai, darykime “deitua” eiti į[ 
Pirmyn choro koncertą. Aras.

Dešimtmečio šventė — neprL 
klausomybėe apvaikščiojimas. '

MM

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tol. Kedzie 8902

8514*16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

West Side

šios kolonijos lietuviai turės 
progos dalyvauti bendrose iš
kilmėse ‘ Meldažio svetainėje 
pčtnyčios vakare.

Sukviestos geriausios šios a- 
pielinkės muzikalės pajėgos. O 
kailhėtojais bus p. S. Kodis— 
Vilniaus Vadavimo Komiteto 
pirmininkas ir P. Grigaitis — 
“Naujienų” redaktorius.

Visi kviečiami atsilankyti 
pčtnyčios vakare ir išgirsti 
daug naujų dalykų apie Lietu
vą. — A. B.

GIRININKAS STASYS
UŽMIŠKY!

f •

STASYS buvo girininkas užmiškyj. Buvo tvanų ir 
viemilų kurie užvilkino Močiutės svarbų laiškų. 

Ji reikalavo pagalbom greitai, — bet dabar jau .buvo 
pervelu pasiųst paramą paštu.

, Bet Postai Telegraph pinigini perlaida tuojaus 
pasiųsta pasiekė Močiutę ilgai prieš laiką kurį ji 
tikėjosi. Ji buvo begalo linksma ir didžiavosi savo 
siinum daugi aus negu žodžiai gali išreikšti.

Dabar Stasys reguliariai siunčia savaitinę užmo
kestį namon per Postai Telegraph. Jis jau gavo tą 
įprotį, nes jam suččdina ir laiką ir rūpestį, apmo
kant tik keletą centų.

Jus taip |>at, jeigu reguliariai pagelbstite šeimy
nai, t u retu t gauti įprotį pasiųst savo pinigus namon, 
saugiai ir greičiausiu budu, — per Postai Telegraph 
kompaniją.

Įžanga 50c y patai.
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Tarp Ghicagos
Lietuvių

Parapijines mo 
kyklos

Mokyklos yia: kaip ir kokia 
laboratorija, kaip kokia artis
to studija, kur iškalama, lipi
nama busimi piliečiai. Jauną 
medį galima lenkti šiaip ir taip, 
o seno lengvai nesulinksi

Tai supranta labai gerai mu
sų dvasiški tėveliai. Todėl jie 
taip uoliai rūpinasi parapijinių 
mokyklų palaikymu. Išauklėsi 
vaikus parapijinėje mokykloje 
— išauklėsi ir* armiją piliečių, 
kurie rems kunigiją.

Kaltinti kunigijos už tai ne
galima. Ji turi teisės savo in- 

rupintis, kaip kad tu- 
ir kiti šalies gyventojų 
iai. Reikia tečiaus pa- 
ad patiems mokiniams, 

lankantiems parapijines moky
klas; šios mokyklos ant naudos 
neįeina.

Tiesa, jie 
terių. V i ei

mokinama,
t i poterių 
ir kunigai

n

m

bei

čia pramoksta po- 
> mokyklose jų 
Bet pramokin- 

ir tėvai namie, 
miniškos šešta-

dienias ir sekmadieniais. Tuo 
gi tarpu abelnas mokinimas 
parapijinėse (ypač lietuvių) mo
kyklose toli gražu negali prilyg
ti viešųjų mokyklų mokinimui. 
Viena, vadinamos sisterkos, 
mokytojos parapijinėse moky
klose, savo kvalifikacija negali 
lygintis viešųjų mokyklų mo
kytojoms. Antra, pdrapijinės 
mokyklos, kaip vieta mokini- 
mosi, negali stovėti greta vie
šųjų mokyklų. Trečia, viešose

sti iš sekamo įvykio, pasitai- na 
kiusio nesenai Chlcagoje. Pra- rėk, 
puola sisterkoms tūlas skaičius 
vadinamų "slūgs”, kuriuos ati
duodama konduktoriams 
užuot mokėjus 7 centus, 
ja sisterkos,• laukia kol 
lis” pats save išduos, 
lios išgirsta, kad vienas

lankąs aukštesniąją 
turįs kdkių ten 

Sisterkos telefonuoja 
Vaikiną areštuoja.

kare, 
Tėmi- 
“vagi- 
Paga- 
vaiki-

LAIŠKAI NAUJIENŲ OFISE III

ir

tikrą sumą pinigų 
sisterkai dėl taip

įvykio. Ateina 
vyresniosios sister- 
vėl aukų rinkimas.

nas, jau 
mokyklą,

ir šiam

kiti vaikai juo- 
kad 

Ir ve,

ustingęs

mokyklose nėra pakenčiama u- 
bagavimo dvasia, kuria ųžsi-
krėtusi*>s yra parapijinės (mo-
kyklos. J *

Imkime sisterkas, kaip mo-
Rytojas Gyvendamos ncnor-
malu gvvenimą, jos negali tin-
karnai rengti svietiškam gyve-
nimui kudikius, kurie randasi
jų globi>je. Daugelis tų sister-
kų yra tiesiog mumijos, o ne
moteriskės. Ant kiek sukle
tėj u si kai kurių jų širdis ir

Avamaitis, J. J. 
Bukas, A. 
Baltas, C. 
Butnas, Chas. 
Chevinskas, S. 2 
Chavey, J 
Glambauskas, T. 
Gribauskas, T. 
Janke, Krank 
Jankowskis, Frank 
Kazlauskas, K 
Kaitis, M.
Laurinaitine, A 
Marozas, P 
Miliauskis 
Markus, .1 
Pieka,

STEPONAS KAVALIAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 14 diena, 2 valandą ry
to, 1928 m., sulaukęs 62 metų 
amžiaus, gimęs Linginių kai
me, Naujamiesčio parapijos, 
Panevėžio apskr., paliko dide
liame nubudime pusbrolį Jur
gį Juozaitį ir brolienę Oną 
Juozaitienę ir Lietuvoj brolį 
Adomą ir brolienę Katriną. 
Kūnas pašarvotas, randasi Ma
žeikio Koplyčioj, 3319 S. Au- 
burn Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
vasario 18 dieną, 8:30 vai. ry
te iš koplyčios j šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stepono Kava
liausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Juozaičiai.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius S. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

IGNACAS JOKSAS

Persiskyrė su’ šiuo pasauliu 
vasario 13 dieną, 10:80 valan
dą ryto, 1928 m., sulaukęs 54 
metų amžiaus, gimęs Panakoti 
sodos, Kauno gub., Varnių pa
rapijoj, Telšių apskr. Laidotu
vėms rūpinas Juozapas Zeblec- 
kis. Kūnas pašarvotas, randa
si 3336 So. Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks vasario 17 
diena, 8 vai. ryte iš namų j 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Ignaco Jokšo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Juozapas Zehleckis ir Draugai.

Laidotuvėse, patarnauja gra
borius S. Mažeika.

JOKŪBAS ZENEVICH
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 11 dieną, 8:30 valandų 
vakare, 1928 m., sulaukęs 43 
m. amžiaus, gimęs Zadeikiškių 
kaime, Žiežmarių parapijoj, 
Vilniaus rėd., Amerikoj išgyve
no 25 metus. Paliko dideliame 
nubudime 2 brolius Simoną ir 
Juozapą, o Lietuvoj brolį Ig
nacą ir seserį Marijoną ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 6955 So. Rockvvell St.

I^aidotuves įvyks seredoj, va
sario 15 dieną, 12 vai. dieną iš 
namų jTautiškas kapines.

Visi A. A. Jokūbo Zenevich 
giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Brolis ir Gimines.

kunigo vardadienis. žiu- 
jau tapo įsakyta "kiekvie

nam vaikui ir mergaitei gauti 
iš tėvų tam 
ir atiduoti 
“svarbaus” 
vardadienis 
kos,
Sumanė keletas davatkų arno
tą kunigui pasiūti, 
tikslui mokyklos vaikai turi sa
vų almužną duoti. •

Neduosi
ksis., Sisterka pasak 
tu negeras arba negera, 
kūdikis jaučiasi kaip ir atskir
tas, kaip ir prastesnis už ki
tus. Girdėjau tokią pasaką: 
vienoje krautuvėlėje mergaitė 
vis užbėgdavo ir paprašydavo 
krautuvininką paskolinti tai 
pusę dolerio, tai 25 centus, tai 
dolerį. Kartą, kai jau mer
gaitė paskolino keletą dolerių, 
krautuvininkas ir prašo mergai
tės motinos, ar ji negalėtų su
grąžinti mergaitės išimtą sko
lą. Pasirodė, kad motina nie
ko nežino.

kam
gus. Pasirodė 
rinkliavoms 
kykloje. 
tą pasaką
vo, nežinau. Bet 
čiau, kak taip buvo.

Auklėjimas 
dvasios, man rodosi, yra la
biausia apgailėtina parapijinės 
mokyklos yda. —Reporteris.

K.

Kantautas, K
Sabeckis, J. 2
Straumanas, £

Wenckus, J.

Zablauškaitė, K. Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Radžius, Tel. Canal 6174

Imta klausinėti 
ji ėmusi pini- 

, kad visokioms 
parapijinėje mo-

Sakau, kad girdėjau 
Ar tikrai taip bu- 

nesistebė-

policijai.
Motina našlė, sugrįžusi iš dar
bo, ieško sūnaus ir neranda. 
Pagalios jai duodama žinoti, 
kad sūnūs policijos stotyje. Pa
sirodo vėliau, kad tie “slūgs” 
visai nepriklauso sisterkoms, 
kad jie yra tik geležies ar mi- 
singio šmoteliai, kokiais daž
nai 'vaikai žaidžia. Net jeigu 
tas bernaitis butų pavogęs ir 
sisterkų “slūgs”, ir tokiame at
sitikime sisterkos, rodosi, tu
rėjo pirmiau pasikalbėti su mo
tina, pasakyti jai, k a (J jos nu- 
žiurinčios moteriškės sūnų 
esant kaltu, o nedaryti gėdos
bernaičiui, kuris lanko aukštes- mergaitę, 
niąją mokyklą. šitoks sister
kų elgesys rodo visišką jų 
jausmų atbukimą. Ar tokios y- 
patos gali būti tinkamos auklė
jimui jautrių kūdikių sielų?

Parapijinės mokyklos kaip 
įstaigos mokinimui. Ve jums 
pavyzdis. Kunigo Albavičiaus 
parapijoje, 18-toje gatvėje, re
gis pereitais metais tapo ati
daryta aukštesnioji mokykla 
(high school). Mokykloje me
tų pradžioje buvę tik 17 moki
nių. Aukštesnėj! mokykla su 
17 mokinių! Ar galima tokio
je mokykloje tinkamai pasta
tyti mokinimas? žinoma, kad 
ne. Bet atsiranda lietuvių pa- 
rapijonų, kurie siunčia savo 
vaikus tokion mokyklon, nes ku
nigėliai “pataria”.

Dabar apie ubagavimo dva
sią, skiepijamą parapijinėse 
mokyklose, štai jums vadina
mos punčiavimui kortelės, 
vienam iš musų 
su vaikysčių arba 
rie priėję prašo, 
mėm centą arba 
jie turi kortelę, 
centą ar porą, tai išpunčiuoja 
skylutę toje kortelėje. Kada 
jiUi visa kortelė išpunčiuota, 
tai vaikiščias ar mergaitė ati
duoda pinigus sisterkai, o iš jos 
gauna saldainių dėžutę. Išduo
dama nauja kortelė almužnos 
rinkimui Dievo garbei. Ir vėl 
jie kabinėja praeivius, bene 
mes kuris jų cento—kito.

To negana. Ne kartą teko 
pastebėti Town of Lake apie- 
linkėje parapijos mokinius su
grustus ankštame kieme, kaip 
kokias aveles tvarte. Kiemas 
mažas, o vaikų daug. Kodėl 
jų neleidžiama lauk? Sisterkos 
atsakys, kad nebėgiotų gatvė
je. Tuo tarpu apielinkūs krau
tuvininkai paaiškins, jogei ne
leidžiama todėl, kad vaikai, per
bėgę gatvę, savo centą ar ki 
'tą, gautą iš tėvų, išleis krau 
tuvėję, kuri randasi kitoje gat
vės pusėje, o ne sisterkų sal 
dainių store, kuris yra mokyk 
loję arba prie 

šv. Jurgio 
ta tokia pat 
piety valanda.
ri eiti lauk eile pro tą vietą, 
kur saldainės pardavinėjamos.

O kur visokios aukos? Atei-

teko susidurti 
mergaite, ku- 

kad duotu* 
du. Rankoje 
Ir kai duodi

tos

Galybės paroda
b\vcr Show)

Trečia vakarinių valstijų Ga
lybės Paroda vasario 14 iki 
IX d., Coliseume, nuo 12-tos v. 
ryto iki 10 vai. vakaro.

Patartina aplankyti šią paro
dą yptingi tiems, . kurie įdo
mauja elektros mašinomis.

—B. Simokaitis, 
Elektr. tecb.

PADĖKAVONĖ 
FRANCIŠKUS LAPINS'KIS 
A. A. Franciškus l.apinskis, 

kuris mirė 1928 m., vasario 7 
diena, tapo palaidotas vasario 
11 dieną, ilsis amžinaj ir ne
galėdamas pats atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą. Aš atmin
dama ir apgailėdama jo pasi
šalinimų iš,musų tarpo reiškiu 
širdingiausių padėką giminėms, 
draugams ir pažįstamiems už 
prisiuntimą, gėlių vainikus ir 
dalyvavime laidotuvėse. Dėka- 
voju Melrose Parko IJetuvių 
Jaunimo kliubui už giedojimo 
laike Mišių ir prisiuntimą gė
lių vainiko. širdingai dėkoju 
draugijos Kunigaikščio Algir
do, Lietuvių Ukėsų kliubui ir 
Sūnų Dukterų draugijai už pa
tarnavimą laike laidotuvių. 
Ačiū ponui F. Strzineckiui už 
tokią gražią 'tvarkos vedimą, 
draugysčių laike laidotuvių. 
Dėkoju visiems kurie tik ko
kiu nors budu patarnavo laido
tuvėse.

Liekame pilni širdgėlos, 
Veronika Lapinskienė 
ir Dukterys.

.4

IGNACAS VAINEIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 13 dieną, 12 valandą 
dieną, 1928 m., sulaukęs 47 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Šiaulių apskr., Joniškės vals
čiaus, Pašiupių kaimo, paliko 
dideliame nubudime moterį 
Agotą po tėvais Janušauskaitę, 
2 pusbrolius Edvardą Mišių ir 
Martiną Razevičią ir 2 augin
tinius Feliksą ir Kazimierą Mi- 
sius Amerikoje, IJeluvoje pali
ko 3 seseris Valeriją, Oną ir 
Viktoriją. Kūnas pašarvotas, 
randasi Masalskio naujoje ko
plyčioje, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės jvyks pėtnyčioj, 
vasario 17 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ignaco Vaineikio 
giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj palarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris iir Visi Giminės, 

į ’ rl K ■’
Laidotuvėse patarnauja gra

borius A. Masalskis, ^Telefonas 
Boulevard 4139.

FRANCIŠKUS NARKEVICZ

PADĖKAVONĖ
ANTANAS, ALBERTAS 

SIDABRAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

vasario 1O d., 1928 m., 9 vai. 
vakare, sulaukęs 8 metų am
žiaus, gimęs Chicago, III. Gy
venimo vieta 3150 S. VVallace 
St. laidotuvės įvyko 13 d. va
sario, 1928 m. iš namų j Die
vo Apveizdos parapijos bažny
čią kurioje atsibuvo gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten buvo nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. Palikęs di
deliame nubudime tėvelį Volte
rį ir mamutę Stanislavą ir bro
liuką Alfonsą 5 metų amžiaus.

Visi A. A. Antano, Albelto 
tėveliai nuo širdžiai padėkavo- 
jame broliams, seserims, pažį
stamiems, draugams ir drau
gėms, kurie dalyžvavote Ifędo- 
tuvėse ir suteikėte jam pasku- 
tinj patarnavimų ir atsisveiki
nimą nuo širdžiai visiems. Sa
kom ačiū. Nubudę liekame tė
veliai, broliukas Alfonsas ir vi
si giminės.

Laidotuvėse 
borius S. D. 
W. 23rd PI. 
2515-2516.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 13 dieną, 8 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukęs apie 53 
metus amžiaus, gimęs saiuliu 
mieste. Amerikoj išgyveno 28 
metus. Paliko dideliame nubu
dime du dėdės Martiną ir Jo
ną Mickevičius ir Jonų šultz. 
Kūnas pašarvotas, randasi Zal- 
pio koplyčioj, 1646 W. 46 St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
vasario 16 dieną, 2 vai. po 
pietų iš Zolpio koplyčios bus 
nulydėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Nar- 
kevicz giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinj patar
navimą ir atsisveikinimą.

liekame,
Dėdės.

patarnauja gra- 
Zolp, Telefonas

LILIJA BAGDONAITĖ

0 KUR VAŽIUOJI JONAI?
— Ar nežinai, kad musų senas drau
gas, Juozapas Mikolajunas, atidarė 
naujų bizni, Gasolino Stotį ir Gara
žą, Halsted ir 37 St, kampas N. W. 
Užtai važiuoju padaryti jam biznį.

— Na, tai ir aš važiuoju, nes jis 
seniau patarnaudavo gerai. Dabar 
dar geriau patarnaus.

Nuliūdę

Laidotuvėse ] 
borius L J. 
Boulevard 5203.

patarnavo gra- 
IjRchavicz, 2314 
Phone Roosevelt

a

galima

VLADAS GRABAUSKIS

$70

ARBA

AKIU EKSPERTAS
mokyklos.
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THEM DAYS ARE GONE FOREVER

SLOGOS IšGTOOMOS 1KIIA
PINKUI 1. K .MINAMI

PILVAS l ŽGASF.IHMMAM 
1‘iVIGAI GRAŽINAMI

parapijoje įves-' 
sistema. Ateina f|||

Visi vaikai tu- ==

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 13 dieną, 4:00 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukus 
7Vj metų amžiaus, gimus A. 
A. Lilija rugpiučio 15, 1920,
Chicago, III. Paliko dideliame 
nubudime motiną Kotryną, po 
tėvais Bernotaitę, tėvą Povilą, 
sesrį Pauliną, 10 metų, 2 dė
des: Jurgį Bagdoną ir Praną 
Žeką, ciocę Agotą ir Joną 
Adomaičius ir bobutę Eleonorą 
žekienę ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 2345 W. 22 PI.

laidotuvės jvyks ketverge, 
vasario 16 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų j Aušros Vartų para- 
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Lilijos Bagdonai
tės giminės, draugai ir pažjs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

“RE A L. ĖST ATE 
Paskolos Reikalaujamos”

Clang This on Your Can-opener

Kreivos akys ištaisomos per eksper
tą, su laisniu gydytojo ir chirurgo, 
randasi virš 27 metų prie State St.

Ponia Josephine Petrauski, 6219 
S. VVhipple St. rašo:

Tiems, kuriems šis dalykas liečia:
Aš likau kreiva kairiaja akia kuo

met buvau apie penkis metus am
žiaus ir taip išbuvau iki dvidešim
ties dviejų metu amžiaus. Dr. Carter 
ištaisė mano akj be jokio skausmo 
ir daug greičiau, negu aš galiu išpa
sakoti. Tai buvo du metai atgal. Ir 
nuo to laiko aš neturėjau jokio tru- 
belio.
Akiniai Pritaikomi Nebrangia Kaina

Dr. F. 0. Carter
177 No. State St., Chicago
Valandos, 9-5. Nedėlioj, 10-12

Persiskyrė su šiuo pasauliu utarninke, vasario 14 diena, 
10:40 vai. ryto, 1928 m. po sunkios ligos, sulaukęs 54 metų 
amžiaus. Gimęs Vizbarų kaimo, Žvingių parapijos, Tauragės 
apskr. Amerikoje išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nubudime seserietę Barborą Urbutaitę 
Amerikoj, o Lietuvoj seserį Eleną, švogerį Juozą Urbutį, 
broli Stanislovą ir brolienę Aleksandrų, sesers vaikus Eleną, 
Jonų, Stanislovų, Stefaniją, Paulinų ir Motiejų Urbučius. 
Dar paliko Amerikoj giminaičius Miknių, Bronislovų ir Ze
nonų su šeimynom Petkevičius. Taipgi daug draugų ir pa
žįstamų. Kūnas pašarvotas randasi 710 W. 18 St.

-Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, vasario 17 dieną, 8:30 vai. 
ryto iš p. Butkaus koplyčios į Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas į Jv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vlado Grabauskio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Seserietė Barbora, Giminės ir Draugai

Laidotuvėse patarnauja graborius Butkus. Tel. Canal 3161



Trečiadienis, vas. 15, 1928 ' NAUJIENOS, Chicago, ID.'

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Perspėjimas
Kažin kokios moterys lanko 

lietuvių biznio įstaigas ir ko- 
lektuoja pinigus neva surpraiz 
parei... p-niai (rugienei, šiuo 
pranešama, kad p-ia Gugienū 
jokios surpraiz pa rėš nepagei
dauja ir nepriims. Todėl asme
nys, į kuriuos kolektorkos 
kreipiasi prašydamos pinigų tai 
parei, meldžiami yra neeikvo
ti pinigų.

Town of Lake
Mikolas lAisinavech turįs laik

rodžių krautuvėlę ir laikrodžių 
taisymui dirbtuvėlę adresu 4637 
South Wood Street, praneša, 
kad jo Liberty bondsas prapuo
lęs. Kadusį tą bondsą jis pra
šo sugrąžinti jam. Sugražinu
siam p. Lesinavech žada atly
ginti. Bondso vertė $50. Bond- 
so numeris A. 06441.

Basketbolas
( icerieėių domei ypatingai

šiandien, trečiadienyje, kaip 
8:30 vai. vak., Roselando Golden • 
Star klubo liasketbolo jauktas i 
susikirs su Ciecro Ali Stars. 
Lošio vieta — Morton High 
School gymnasium’e, 24-ta gal. 
ir Austin boulevard.

'lai bus Įdomiausių lošimų, 
kokius tik Golden Stars yra tu
rėjęs. 'Dalykas toks, kad Cicero 
Ali Stars susideda vien iš pra
ėjusių aukštesniųjų mokyklų 
(high school) basketbolo čem
pionų.

Kviečiami yra šio lošio pažiū
rėti Cicero ir visų kitų kolonijų 
lįtuviai. j

“Naujienos” per 
Radio

Šį vakarų per Radio stotį 
W. W. A. R. bus pranešta (an
glų kalba) daugiau kaip pusei 
miliono klausytojų Chicagoje 
ir tolimesnėse vietose apie 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvių šventę, kurių apvaik
ščios ryto ir sekančiomis die
nomis lietuviai visame pasau
lyje. Bus taip pat kitokių pra
nešimų, ir p-ia S. Krasauskienė, 
žinoma lietuvių dainininkė, pa
dainuos dvejetų lietuvių liau
dies dainų.

Tą programų atlikti minėto
ji Radio stotis susitarė su 
“Naujienomis”. 'Poliaus W. W. 
A. E. stotis apsiėmė daryli 
“Naujienoms” pranešimus kiek
vienų vakarų, išimant sekma
dienius, apie 8:15. Norintys 
išgirsti tuos pranešimus teuž- 
sitaiso savo aparatus 227.1 me- 
ters or 1320 kilocykles ban
goms.

šio vakaro pranešimai prasi
dės truputį anksčiaus, negu 
kitoms dienoms, būtent apie 
7:45 P. M. (dešimti miliutų 
anksčiaus ar vėliaus). Kaip 
minėjome, pranešimai bus skel
biami anglų kalba, dainavimas 
bus atliktas lietuvių kalba.
Kitoms dienoms irgi bus kart

kartėmis duodami muzikaliai 
programai kartu su praneši
mais. Apie tai savo laiku bus 
paskelbta “Naujienose.”

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St Chicago.

Cicero

Nepi iklausomybės iškilmės pėt- 
nyčioj, vasario 17 d. Liuosy- 
bės svetainėje

Ciceriečiai turėtų kaip vienas 
žmogus atsilankyti į dešim
ties metų nepriklausomybės 
apvaikščiojimą Liuosybės svet., 
pėtnyčios vakare.

Čia bus graži muzikalu pro
grama, tinkami kalbėtojai ir 
nepaprastas ūpas. Neatsilikim 
ir mes nuo kitų kolonijų pami
nėjime šios didžios lietuvių 
šventės. —K.

Ekskursija Lietuvon 
per vieną vakarą

arba “Tuščių pastangų”
Lietuva

Iš kaimiečio seklyčios į gar
saus Kauno Metropolio 3 kuni
gaikščių kambarį... Iš tikrai 
lietuviškos grįčios į lenkomanų 
puošnųjį butą... Viskas per 
viena vakara.. Galit ten būti 
ir jei įdomu, turite progos pa
matyti dabartinę Lietuvą vi
suose jos žymiausiuose apsirei
škimuose. Jei laikraščių skil
tys praneša tik įvykius, arba 
tuos įvykius šiokiu ir kitokiu 
budu apibudina, tai vaidinimas 
parodo “tikrąjį” gyvenimą. O 
tas Lietuvos dabartinis gyve
nimas yra įvairus, įvairia 
spalvis, įdomus. Lietuva pa
žengė pirmyn ir jos naujo gy
venimo naujos, “šviežios“ spė
kos kuria naujų gyvenimą.

Petro Vaičiūno veikalas “Tu
ščios pastangos” — yra kome
dija. Jei komedija, tai reiškia 
reikia juoktis. Bet juokas bū
na visokis: ir iš džiaugsmo ir 
per ašaras. Vaičiūno komedi
joj yra visokio juoko. Ir nėra 
beveik abejonės (ar bent nori
si tikėti), kad .“Tuščias pastan
gas” chicagiečiai priims taip 
pat šiltai, kaip kadaise Čiur
lionienės “Aušros sūnūs.”

“Tuščios pastangos” įvaires
nis, Įdomesnis scenos kūri
nys, o be to, toks, kokio tikrai 
Amerikoje dar nebuvo. Nau
jas, platesnis Lietuvos gyveni
mas davė rašytojui įkvėpimų 
sukurti veikalų, kokio dar ne
buvo.” Juk gyvenime turi būt 
pažanga ir ta musų lietuviška 
pažanga atvaizduota “Tuščiose 
pastangose.” Tame gal yra vi
siems savotiškas įdomumas.

“Tuščių pastangų” vaidini
mas už kelių dienų. Tas veika
las nebebus niekur pakartotas, 
tik tų vienintelį sykį jį mums 
parodys art. Pilka sekmadie
ny, 26 vasario, Goodman teat
re.

Kad tas veikalas vaidinime 
pasisektų, pasišventimų, poilsio 
valandas sunkiam darbui au
kaudami, ir savo pastangas de
da :

Kaimiečius vaizduodami: pp. 
Dundulienė, Stasiūnas ir Pul
sis.

Poniškų dabartinę Lietuvą 
apsiima apibudinti :• pp. Gugie- 
nė, Dr. Kliauga, llenaitis ir Ad. 
Micevičius.

Nauja lietuviškų gentkartę 
ruošiasi atstovauti: pp. M. ir 
J.Balsiai ir A. Zavistaitė.

Dvarininko patrioto rolėje 
— B r. Liutkevičius.

Paties Kipšo atvaizdavimui 
atėjo į pagelbų studentas R. 
Juchnevičius (nesenai Ameri
kon atvykęs, art. Pilkos dar iš 
Kauno laikų scenos mokinys. 
Jis pasirodys pirmu kartu prieš 
chicagiečius).

P-nia P. Milerienė ir art. Pil
ka — abu šį kartą pasirodys to
kiose rolėse, kokiose mes visai 
nesitikim juos pamatyti. Kaž 
kas, liečia meilę... žodžiu, kaž 
kas ypatingai romantiška.

Birutiečiai, birutietės ir čia 
augusi studentija prisideda prie 
baliaus maskarado scenų at
vaizdavimo.

P. Sarpalius sudaro džiazo 
orkestrų.

Spėkos dalyvauja tame vei
kale 'bene geitiausiob, kokias 
galima suvesti Chicagoje Į vie
nų krūvų. Visi yra žinomi, kai
po vaidintojai, visi atsidėję 
dirba, kad tik tinkamai sunkių 
savo užduotį atlikti. O gal tai 
bus žymiausias šio sezono vai
dinimas— norisi bent tam ti
kėti ir to laukti.

“Tuščios pastangos” yra lig 
ir ekskursija Lietuvon, nes 
“Tuščių pastangų” Lietuva yra 
ne tik įdomi, bet gal pasidarys 
mums ypač maloni ir brangi.

Lygiai 8 vai. vak. (be pavė
lavimo) prasidės 26 vasario 
Goodman teatre art. Pilkos pa
ruoštos P. Vaičiūno komedijos 
“Tuščios pastangos” vaidini
mas. Vaidinimą žadama užbai
gti apie 11 vai.

PRANEŠIMAI
Lcb. G. D. L. K. Vytauto ant Brid- 

geporto įvyks mėnesinis susirinki
mas, vasario 15 d., 1928 m., 7:30 
vakare, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St. Visi na
riai teikitės būtinai laiku pribūti, 
nes randas daug svarbių dalykų ap
tarti. Rašt. V. Kacevičia.

Draugystė šv. Petronėlės rengia 
Užgavėnių vakare didelį maskaradinį 
balių. Tas vakaras išpuls vasario 
21 dieną. Balius rengiama Lietuvių 
Auditorijoje. Nėra abejonųs, kas 
šis parengimas suteiks atsilankiu
siems daug smagumo. Yra daugy
bė Įvairių prizų. Jie bus išdalinti 
vakare. Grieš astuoni muzikantai. 
Bukite išanksto prisirengę baliui.

— X.

Huniboldt Purk Lietuvių P. Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienyje, 16 d. vasario, 
Huniboldt Maecabee svet., 1621 N. 
California avė. Chicago, III., 2-ros 
lubos, 7:30 vai. vakare.

Sekret. A. VVulskis.

Tas Ne Inteligentas
kas neperskaitys “Visuomy- 
bės” — skelbiančios naują, 
tyrą, filosofišką tikybą bei 
pasiaulėžiurą. Kainuoja $1; 
gaunama Naujienose, 1739 
So. Halsted St.

________ Graboriai______
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musą patarnavimas? 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų uilaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotoj as
2314 W 23rd PL 

Chilato, I1L
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Rooseveli 2515 - 2516

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CH1CAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stes.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Ganai 6174
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKOTAS
GRABORIUS

Ir balsumuutojas

Nubudimo valandoje 
suteikiam geriausi pa
tarnavimų. Palaido j;-
ma atliekame rupes-^ 
tingai ir gražiai; bu
site pilnai patenkinti.

1911 Ganalport 
Avė., Chicago.

Lietuves Akušerės

A. V1DIKAS-LULEV1CH
AKUŠERKA

3101 South H&Įsted Street 
Kampas 31-mdfcj gatvės

Phone Victory LĮJ 5 
Baigusi ak u š e- _.A_ 
rijos kolegijų; 
ilgai nraktika- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki 
tokiuose reiks 
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo t* 
ryto iki 2 v. 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal
State Bank ....

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
-eikalais nuo 12 iki 
4 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

Lii-rruvis akiu socialistas 
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
| mokyklos vaiku#, Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589
Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenae 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare, 

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18th St., 8 augštas 

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną. 

Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J, BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 3201 South VVallace Street

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenae 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res„ 6641 South Albany Avenee 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Lietuviai Daktarai
.A. MONTVID, M. D.

1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Res. 6600 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

Telcphone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Bockwcll St.

Valandos nuo 9-12, 1-5, 6-8 vakare 
CHICAGO, ILL.

Telcphone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M. 

CHICAGO

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. II.L.

A. K. Rutkauskas, M. D 
4442 South Western Avenae 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

DR. M ARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 diena ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, 111.

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutartį

Ofiso Tel Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Įvairus Gydytojai
DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6353

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir męteru 
senas žaizdas, ligas rectai

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 iki 4:3b ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 v. po pietų

TELEFONAS GANA B 0464

Telcphone Yards b994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų, 
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną 

Res. Telephone Plaza 8200

Įvairus ęydftojai
Ofiso Tel. Victory 6898

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 So. Halsted StM Chicago 
arti 31at Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m 
kaipo patyręs gydytojus, chirurgas ir 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
vyrų, moterį ir vaikų pagal naujiau- 
sius metodus X-Ruy ir kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 18th St. netoli Morgan St 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ii 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 3110

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą 

šeši mėnesiai dėl 
i5mokėjimo. Nc- 
reik nieko įmo
kėti, nereik mo
kėti nuošimčių. 
Jūsų dantys pa
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad Jums reikės 
mokėti: 

$30 — mokėsit po $5 per 6 mėn. 
$60 — mokėsit po $10 per 6 mėn. 
$90 — mokėsit po $15 per 6 mėn. 
$120 — mokėsit po $20 per 6 mėn. 

Dr. C. W. l)e Roąue 
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7089

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai — — 

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS: .

Njio 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų

Phone Midway 2880

Phone ArmitaKe 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Advokatai______
JOSEPH J. GRISH

(Juozas J. Grišius)
ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Boulevard 2800

Namų Telefonas Republic 9728

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Cankl 2552

Valandos 9 ryto /ki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčidj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ry|o iki 1 v. p. p.

A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street 

Cor. Washington and Clarks Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8395

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta

* 3323 South Halsted SL
Tel. Boulevard 1319

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergį.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 rytę.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 We«t Adams St. Room 1217 
Telcphone RandoIph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd SI. nuo 7—9 
Telcphone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

A, A. DUS 
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001, 
Tel. Randolph 1034. —- Vai. nuo 9—6 

Vakarais
8241 South Halsted St 

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Pancdėlio ir 

Pėtnyčios.

iClflSSIFIEB APS, j
Educational

Mokyklos____________

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinj mokslą j devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių jgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, UI.

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pa
gelbėti, išmokindami jus Auto- 
Electric Mechanikos pamokos ant 
kostuinerių karų duos jums gale 
greičiaus ir' geriaus išmokti to amato 
ir greitu laiku gauti gerą darbą su 
geru mokesti m. Darbą surandame
$20.00 ir $40.00 mokame besimo
kinant. Irgi mokiname važiuoti. In
strukcijos $15.00 ir daugiaus. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
Naujoj vietoj 

2040-42 Washington Blvd.

Banjo Studentams!
Čia jums proga!

10 lekcijų visai dykai, ant naujo 
tenor banjo, kaina $38.75, labai leng
vais išmokėjimais.

Instrumentai prirengti su gražiu 
resonator vėliausio tamsio walnut 
medžio. Įskaitoma skrynutė, šis spe
cialia pasiūlymas tiktai trumpam lai
kui. Valandos nuo 12 dieną iki 11:30 
vakare.

Mumford Music
Studios,

Ine.,
13 So. Kedzie Avė.
Phone Kedzie 6810

Miscellaneous
įvairus

KAM MOKĖTI daugiau už anglis, 
kad mes galim datsatyti jums už 
$6.50 tona už car load iš Illinois 
Southern kasyklų. Jos yra dideliais 
šmotais. 

Boulevard 1036

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
Šildomų boilerių, fumas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American 
Stove Repair Works, 3110 Wentworth 
Avė. Phone Victory 9634.

Atsineškit su savim *šį skel
bimą, nuleisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN- 
GAS, 24 MĖNESIAI DEL IŠ
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. RIGHT WAY PLUMB- 
1NG & HEATING CO., 4532 
Cottage Grove Avė.

RUBIN EROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4165 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—87*0

Chicago

SOL ELLIS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo ir 

elektros reikmenys 
2118-20-22 So. State St, Chicago 
Cicero Branch 4606-06 W. £2nd St. 
Phone Victory 2454. Lawndale 2454

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota Ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washįngton ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
»"nkamas ir geros aplinkybės.

JĖŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TIKIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railway, 
St. Paul,' Minn.

LIETUVIŲ Rooming Housc, nau
jai įrengta, viskas .švariai užlaiko
ma, po vieną arba dviem gulėti, $2 
į savaitę, apačioj yra valgykla, kur 
gaminam gerus valgius už pigių 
kainų.

1616 S. Halsted St.

KRAUTUVIŲ FIRCERIAI 
Grosernių, BuČer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekernių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, temos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State StretL

Business Service
_____ Biznio Patarnavimas, _____

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Jvvedam elektros 
dratus, motorus, • taisom elektros 

reikmenis, fikčerius ir t. t.
VV. P. Stephan Electric Co., (notinc.) 

2522 So. Halsted St., Chicago.
_______ Phone Victory 7452

(Continued on page 8)
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Radio

AR

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Business Service
Biznio Patarnavimas

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui

Real Estate For Sale 
Namai-Žemi Pardavimui

Financial
Finaneai-Paskolos

Help Wanted—Malė 
Darbininkių Reikia

JUMS REIKIA PINIGŲ 
Užmokėti nuošimčius 
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Jei taip, tai atsišauk ir pasimatyk 
su manim. Atsineškit deed ir savo 
taksų kvitą. Pigios kainos, greitas 

' patarnavimas. C. M. VVEEKS, 127 N. 
Dearborn St.

60% PIGIAU už saus| ir vasari..............................  t--------------
Pleitseriavimas, popieravimas, cal-, 
r.im, malevojimas. Matyk mus šian-

DABAR LAIKAS ĮSTOT 
Į NAUJIENŲ SPULKĄ 
20 serija prasideda nuo 

sausio pirmos, 1928 metų 
užiat- Kiekvienas, kuris rūpinasi 

savo ateičia, turėtų prisira 
syti prie Naujienų spulkos 

Atdara dienomis ir vaka

(Contlnuęd from page 7)
EKSPERTAI taisymo plumbingo 

arba steam fitingų. Labai pigi kai
na, šaukit, Gilchnst Diversey 0137 
arba Hemlock 2937.

REIKIA berniukų muzikantų 10- 
16 motų amžiaus. Visi instrunientai 
dėl pradedančių, dabar organizuoja
mas orkestras. Atsišaukit nuo 10 
iki 10 vak.

APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Madison St.

20% PIGIAU. Malevojimas, po- 
pieravimas, dekoravimas, pigiai, iš
mokėjimais.

Hemlock 7817.

IŠKABŲ mahevojimas nupiginto
mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.

DIDELE automobilių industrija 
reikalauja vieno arba dviejų vyrų j 
auto mechanišką, elektros ir battery 
bizni. Kad turėtų mechaniko ga
bumus su norais progresavimo. Pro
ga patiems įstoti į biznį. Atsiųskit 
savo vardą ir adresą, Naujienos, 
1739 So. Halsted St. Box 1039.

PATYRĘS radio taisytojas. Ne
bus pasekmių — nemokėk. Pigiai. 
Atvažiuosim bilo kur. MacCavlcy, 
Edgevvuter 6161.

Brunswick 5Q23.

Sutaupykit Pinigų
Atsineškit šį skelbimą — gausi 

10% pigiau. Atsivesk draugų kurie 
nori pirkti radio, mes duosim jums 
20% pigiau.

PRADEKIT NAUJUS METUS
Su nauju Radio. Nusipirkit sau 
Radio nuo atsakančių radio pardavi
nėtojų, kuris duos jums dolerį už 
dolerį ir pinigų verte už viską ką 
tik pirksite. Mos nelaikome viduti
nės vertės tavorų. Mes sustatysime 
iums setą ir mes patarnausime jums 
bile kur Jungtinėse Valstijose. Už 
ekspresą išlaidas užmokėsite už mu
sų darbą virš $10 vertės. Viskas 
garantuojama.

ATSUKIT PRIIMTUVĄ
Viena iš musų garantuotų radio se
tų. Atsilankykit ir pažiūrėkit musų 
naujų modelių.

STERLING SHOP RADIO 
Lincoln Av. 3243 N. Ashland 
Phone Buckingham 3800

NAMO ĮSIGIJIMAS PELNAS 
Moderniški, nešantį pelną namai 

gali būti jūsų.
Pagal Bojęs planą investoriai gali 

gauti visą gyvenimą įplaukas kaipo 
namų savininkai. Principas Bojęs 
plano yra senas kaip kalnai, bet jų 
pritaikymas yra pasaulyj didžiausios 
industrijos — namų savininkų. Net 
už $100 jus tapsite dalis savininko 
vienu iš musų naujų projektų. Mes 
maloniai suteiksime jums pilnas in
formacijas be jokios jums atsakomy
bės.

Naujienos, 
1739 So. Halsted St. 

Box 1026 
Chicago, III.

FLATINIS namas North Sidėje, 
už $5000 nupirksite, gerai pastatytas 
3 apt. 5-6-6 kamb. ugnavietės, lietaus 
lašų vana, 2 karų garažas, lotas 35x 
168, “L” transportacija, lengvais iš
mokėjimais. Tel. Ravensvvood 7256.

Tikri Investrnentai
3418 W. 61 PI., 9 kambarių 

nis namas, 2 karų garažah 
pėdų lotas, kainu $7,000, cas 
pirmi morgičiai $2,000.

medi- 
, 75x125 
n $5,000,

25x125 lotas yra visi įrengimai ir 
apmokėti ir gatvė, kaina $1150, 54 
PI. ir "Homan Avė

4323

PARDAVIMUI bučernė ir aro- 
srrnė. Pigiai. Priežastis nesveikata 
šeimynoj. Nepraleiskit progos.

2837 W. 39th St.

BEVERLY HILLS
ir Oakley Avė., 100x125, $70 
dėl užbaigimo reikalų. Priim-

104 
pėdai, 
sime atgal morgičius.

$500 J MOKĖTI — $50 
1 MENESĮ

Nupirksite gražų, nauią 5 k.'un- 
barių mūrinį bungalow, ’/2 bloko -nuo 
63 St. karų linijos, modemiškas, ar
žuolo trimas, lietaus lašų vanos, 12 
colių sienos, lotas 33x125.

Pirkit šį greit.
Hemlock 6.’,Į 5 

Mr. Reimer.

BIZNIO namų bargenai, 6 vieno 
aukšto krautuvės, prie Pershing Rd. 
ir Prairie viskas išrenduota, geroj 
vietoj, 1 blokas nuo Aukštesnės mo
kyklos, netoli transferinio kampo, 
parduosiu su biskiu jmokėiimo, arba 
mainysiu i lotą. H. J. Coleman and 
Co. 5857 State St. Went. 5702.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

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

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.
MALEVOJIMAS 

langų uilaidoa, calc.-----floras clarl>a!*J
pigi kaina, greitas dailus darbas, 
greitas apskaitliavimas. Mr. Foster. 
Juniper 0717.

PARDAVIMUI soft drinks parlor 
— graži vieta, lietuvių koloniio — 
vienai persunkus biznis. 733 W. 18 
Street.

■ I I——» •
poperiavimas, TRIS.

1739 S. Halsted St.» Chicnsro.

PIRMOS klesos karpenterystes i Komiso ir Išlaidų
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

KARPENTERIS — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co. 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim- 
H. Pinigus gausite j 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

TINKANTIEMS VY-

25 VYRŲ REIKIA TUOJAU, 
DEL IŠSIMOKINIMO WELD- 
ING AMATO. MES IŠMOKIN
SIME JUS ŠIO GERAI APMO- 
KAMO AMATO. GERA MOKE
STIS
RAMS. UNIJOS INSTRUKTO
RIAI. UNIJOS KORTOS VY- 
ItAMS KUKIE IS.MOK« ČIA 
AMATĄ. OFISAS ATDARAS 
NUO 9 RYTO IKI 8 VAKARO. 
ILLINOIS WELDING WORKS 
512 N. LA SALE ST. CHICAGO

ATSINEŠK š| skelbimą su savim 
gausi 10% pigiau. Atsivesk savo 
draugą, kuris pirks radio gausit 
10% pigiau.

4-5-0-7-8 tūbų radio setai pardavi
mui, garantuoti. Išparduodame, kad 
padarius vietos dėl naujų. Taipgi ge- 
riausi radio taisytojai.

DKMGHT SHOI>
3428 W. 63rd St. Hemlock

PARDAVIMUI restauranas, gerai 
darantis bizni. Priežastis patirsit 
ant vietos. 1403 So. Jefferson St.

6 kambariu bungalov, presinių ply
tų aplinkui, karštu vandeniu Šildoma, 
lotas 30x125, netoli 69 St. ir West- 
ern Avė. 2 karų garažas, kaina 
$10,500, lengvais išmokėjimais, ne
duodama informacijų telefonu.

Patarimas Publikai!

3852

ROOMING house, 42 kambarių, 
viskas išrenduota, rendos tik $157 

U- Geroj vietoj, ilM:> 
is, pelno i
išmokėjimais arba•'T’l 100 

cash.'
$1200

MALEVOJIMAS, popieravimas, 
calcim. ekspertas, medžio greinavi- 
mas specialėmis žiemos kainomis, 10 
metų patyrimas. Apskaitliavimas 
veltui. Tel. Irving 1498.

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiiu. Room 607-8, 
192 N. Clark St. Dearbom 4020.

REIKIA vyru dėl išsimokinimo 
automobilių plovimo, tepimo, “simo- 
nizing” ir viso praktiško garažo dar
bo. Didelis reikalavimas vyrų į ga
ražus. Nuolat darbas per metus. Po 
3 Savaičių pasimokinimo galit už
dirbti gerą algą. Klesos dienomis ir 
vakarais, ofisas atdaras vakarais. 
Chicago Auto Service Bureau, 309 S.- 
La Šalie St. Room 101.

Jūsų Naujas Radio
Pirkit sau naują radio nuo atsa

kančio radio pardavinėtojo, jus rasi
te daug setų pasirinkimui, visi ga
rantuoti, taipgi ekspertai radio tai
sytojai.

G. & W. Radio Co.
(>200 So. Halsted St. , Normai 1464

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

B. O. Furlong, 
2320 Calumct Avė.

BEVERLY HILLS
91 St., netoli Westem, 

barių mūrinis bungalow, ant užpaka
lio loto, karštu vandenin 
moderniški jrentfi mai, galimu 
2 f lutų n a mą fronto loto,
nas $5500, cash $2900, kitus 1 
gičius $2600.

kam-

šildoma, 
statyti barge- 

mor-

Visi sako ir žino, kad su pirki
mu ir pardavimu turto, motgičių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St., Chicago

BoulVard 0611-0774
JU ĮKAINOS YKA «KMO S, DEI.TO KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba Į 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj Į 
įmokėti, lutus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1321 
MR. PARIS

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St.

REIKALINGAS žmogus išnešioji
mui “Naujienų” Roselande ir Kens- 
ingtone — gerai apsimokąs darbas. 
Reikalinga piniginė kaucija “Naujie
noms”. Kreipkitės: • “Naujienos”, 
1739 So. Halsted St.

MALEVOJU, dekoruoju — darbas 
pirmos rųšies ir garantuotas. Male
vojimas ir calcimining, labai geras 
darbas. Tel. Lincoln 0474

LABAI ŽEMA KAINA
Pirmų ir antrų morgičių. Greitas pa
tarnavimas — Construction paskolos.
Metropolitan Bond & 

Mtge. Co.
134 N. La Šalie St.

Room 2006 Dearborn 4636, State 5864

REIKIA salesmenų apsipažinusių 
su Chicagos relail grosernėmis ir 
pardavinėti gerai išgarsintą Malt 
Syrup, kurio žmones reikalauja, Nau
jienos, Box 1023.

REIKALINGAS barberis, darbas 
ant visados. 3314 S. Halsted St.

PLUMBERIS — garo ir karšto 
vandens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864.

NAMŲ KONTRAKTORIUS. Mu- 
rininkystės, karpenterystes, cemen
tinis darbas, pleisteriavimas, taisy
mas namų, garažų nebrangiai.

STANLEY SIWIEC & CO.
1076 N. Hermitage Avė.

Humboldt 5556

Jei reikalingi pinigai
Mes parupinam Imus ir 2trus Mor- 

i gičius ant Naujų ir Senų namų, ant 
j lengvų išmokėjimų.

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted St.,

Tel. Victory 6122

BEI KALINGAS buČeris, mokantis 
savo darbą. 1201 So. Mamplevvood 
avė.

BEI KALINGAS gerai patyręs b\i- 
čeris. Pastovus darbas. 220!) \V. 
Lake St. Melrose Park, III.

AK JUS UŽDIRBAT UŽTEK
TINAI PINIGŲ DABAR?

J. W. Beaver & Co.,
BUDAVOTOJAI

2044 N. Fairfield Avė.
pastatys ir finansuos bungalow, 
2-3 flatinius, krautuves ir apt. ant Į 
jūsų loto. Teikiame planus ir ap- 
skaitliavimą.

Phone Independence 0878

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2’s nuošimčio ir lengvais išmokė- 

i jimais. Paskolas suteikiam j 24 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St. 

Tel. Armitage 1199

Personai
Asmenų Ieško

vai.

Financial
Finansai-Paskolos

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

PETRZILEK BROS. & CO.
1647 W. 47th St.

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

wrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

STBA išrodys geru dalyku 
dėl jūsų. Jei jus esat ambitiil
gas ir norite pašvęsti keletą 
valandų kiekvieną savaitę savo 
IJUOSO LAIKO pas mus, jus 
galit uždirbti šj EKSTRA ČE
KĮ kiekvieną mėnesį. Mums 
reikia dar 3 lietuvių vyrų. Ka
sima lykite su manim TUOJAU 
kol dar tas darbas yra, arba 
rašykite.

M R. BIRCHiER 
Boom. 2101

310 So. Michigan Avė.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkių Reikia

VALGOMO kambario setas, $5, ga- 
siniai pečiai, $6, lovos, $2, dreseriai, 
$5, kaurai, $5 ir daugiau, ice Bak
šiai, $3. Radios, Victrolos, pianai, $25 
2 šmotai parloro 'rfetai, $35, rašymui 
stalai, $2, virtuvių stalai, bufetai, 
$5. Atdara iki 6 vakare. Utaminke, 
ketverge ir subatoj iki 10 vakaro. 
Schwartz Bros. Storage, 640 E. 61 st.

Sewing Machine
Siuvamosį Mašinos

SINGER “dropheads”, elektrinės, 
portable, $22.50 ir daugiau, iš 400 
pasirinkimas. Paterson Bros., 1952 
Irving Park-blvd. '

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siu
vamų mašiną. Turime pilną pasirin
kimą Singer siuvamų mašinų ir per
taisytų, $10 ir daugiau arba išmokė
jimais. 4251 Cottage Grove Avė.

•
SIUVAMOS mašinos, visokių išdir

bysčių, consoles, dropheads, $9," elekt
rines, portable, $22.50 ir daugiau, iš
mokėjimais. Patterson Bros. 1952 
Irving Park Blvd.

Automobiles
M & K Motor Sales

(’hicairoH Renatus! ir atsakanėinusi vartotų 
kuru pardavinėtojui, 100 gurantuolų vartotų 
karų, . ‘ '
stovyje, 
JCJOOO. 
klonis 
nuiH.

pilnai įrengti, gerame mechaniškame 
karai parduodam! nuo $1KO iki 

Mes turime kurą kuria tinku Viso* 
reikalaniH. CuKh, išmokėjimais, mai-

(IS11-13 So. Halsted St.

FORDAI. CHEVROLET ir Overlandfti. visi 
modeliai, viri garantuoti, gcramii stovyje, 
geri tajerai. $ 15 iki

M R. SHAW. 7(137 S. Halsted St.

HUSON COACH. kaip naujau. $205
išinokėjiiuiuN arba mainais. Atdara vakarais. 

FINANCE 2'2.“
7001 Stoney Išimu!. Fairfax 8030

CO. SAI.E

STEARNS KNIOHTS, 7 pasatiei'ių sedan, 
ii cilhulci'ių. batonu t ajerai. geriaunianie nie- 
chaniAkanie stovyje, $775 — $100 (niokoti. 
7020 South Halsted St.

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia 

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų 

Mes turime labai gerą progą 
lietuvių salesmanų pardavinėti

tora Corporation. Salesmanai

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkite 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.
Chicago, III,

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms

KUOMET JUMS REIKIA PINIGŲ 
Atsišaukit pas: 

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

1618 W. 18th St.
L F. DANKOWSKI, Prez.

C. J. DANKOWSKŲ Sekr Ižd. 
Pirmi, antri ir treti morgičiai

Tel Canal 1875 
j visus departmentus 

Pigiausios kainos. . Greitas 
patarnavimas.

Mes turime labai gera progą dėl 
lietuvių salesmanų pardavinėti va
dovaujančius produkus General Mo; 
tore Corporation. Salesmanai turi 
gerai kalbėti lietuviškai, kad tin
kamai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 3882 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 6312 West 
22 St, Cicero, III.

NEPAPRASTA PROGA UŽSIDIRB
TI EXTRA PINIGŲ

Reikia kelių rimti) vyrų ir mote
rų už pardavinėtojus ar agentus. 
Dirbti galima vakarais, nepametant 
savo nuolatinio darbo, arba ir visą 
laiką. Kiekvienas gali lengvai už
dirbti $15 i dieną, jei dirbs su atsi
dėjimu. Propozicija yra nauja, už
tikrinta, nepaprastai pelninga žmo
nėms. Tai nėra pardavinėjimas 
real estate ar bonų. Vienas iš par
davinėtojų kurs parodys didesnį ga
bumą bus paskirtas vJfFiausiu agen
tu. Ateikite vakarais nuo 6 iki 7 
vai. pas

ADV. K. JURGELIONĮ
3335 So. Halsted St.

LIETUVIŲ ATYDAI
Vasario mėnesio išvalymas, 

garantuotų vartotų karų, turi
100 

būti 
išparduoti už cash — $150 iki $300. 
Jus sutaupysit veikit greit.

Montrose Auto Sales, 
3106 Montrose avė.

CASH už jūsų karą mes mokėsi
me daugiau negu Blue book vertę. 
Atlas Motor, Ine., 6039 Cottage Grove 
av.Dorch. 9254. Atdara vakarais.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Situation Wanted
Darbo Ieško

DELIKATESEN, bekernės tavorai 
ir sandvičių šhpa ir t. t. Parduosiu, 
kad užbaigus visus savo naminius 
reikalus ketverge, vasario 16 nuo 
1 iki 5 vai. po pietų. Senai įsteig
ta ir 
tirštai 
ming 
SIDE, 
Kolite 
visų išlaidų. Aukštos rųšies fikče
riai ir stakas. Geras lysas, kainavo 
virš $4,000 įrengimas. Atiduosiu už 
$1800 už viską arba lengvais išmo
kėjimais. Tiktai žmonės, kurie 
ri veikti tegul atsišaukia. 
Broadvvay, 1 blokas į šiaurę 
Diversey.

7012 S. Artesian, 2 apt. mūrinis, 
1 metų senumo, 6-6 kambarių, karš
tu vandeniu šildomas, 2 karu mūri
nis garažas, apt. atneš $80 kiekvie
nas, įskaitant garažą. Kaina $18,500, 
cash $4500, į mėnesį $125 įskaitant 
visus nuošimčius. Mes duosime 
deed, pamatykit tą tuojau.

GERAS INVESTMENTAS 
Pardavimui naujas mūrinis namas 

tų arti Halsted ir 7Wth, parduosiu 
iirbn mainysiu bile į ką kaipo dalį 
itAjimo. VVALTER J. PAUL. 6(101 
IVcstern Avė., Tel. Republic 4170.

» fia- 
piffial.
inmo- 
South

gerai apsimokanti krautuvė, 
apgyventoje kitchlnet ir roo- 
house distrikte, NORTH 
nėra kompeticijos. lengvai 

uždirbti į savaitę $200, virš
» i • i < _ i » • _ y •

Sekite musų skelbimus dėl 
bar genų.

Harris & Unger 
3310 West 63rd Street 

Hemlock 6263 r

tikrų

PUIKUS naujas 6 kam. bungalow 
tile vana, karštu vandeniu šildomas, 
2 karų garažas, cementuota gatvė ir 
člė, lotas 32x125, pusė blolco nub 
galvekarių, kainavo $13,000, atiduo
siu už $10,800, 5842 S. Washtenaw 
Avė., arba Phone Hemlock 4373.

5 KAMBARIŲ namas, netoli 73 
St. ir Oakley Avė., kaina $4700. Sa
vininkas Mr. S. Beske, 7210 South 
Claremont Avė., Tel. Republic 9234.

no-
848
nuo

Proga Pinigų Padalyti 6 KAMBARIŲ BEVERLY bun- 
galow? didelis lotas, taiktai $8700, 
Savininkas Beverly 7330.

PARDAVIMUI bizniavas namas su 
bizniu ar be biznio, labai puikioj 
vietoj. Naujas mūrinis namas, 
26x60, kampinis, gatvės grįstos, gat- 
vekans iš fronto, viršui 6 kamba
riai gyvenimui ir vasarinis porčius, 
namas medžiais apaugęs. Dabarti
nis biznis dry goods, bet namas pa
rankus dėl vsiokio biznio. Žemės 
yra šalę tiek pat dėl antro namo ir 
dar ant to paties loto yra 6 kamba
rių bungalow su visais įrengimais. 
Parduosiu labai pigiai. Priežastis 
pardavimo — liga.

G. J. BALL
2225 — 52 St., Kenosha, Wis.

MAINYSIU savo bungalow arba 2 
ar 3 flatų namą į farmą, lotą, biznį 
ir kitką, 2031 W. 35 St. Tel. Lafayette 
0909.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Turiu šešis namus. Didžiau- 
sis $150,000, mažiausis $8,000, 
noriu mainyti ant farmos. At
sišaukite

J. Walichka
2517 W. Marquette Road 

Tel. Republic 3769

PARDAVIMUI 5 kamb. mūrinis 
bungalow, sun parloras, knygynas, 
paneled valgomas kambarys, bufetas, 
tile grindys maudynėj, įmūryta vana, 
pedestal lavatory, sandėlis balti
niams, virtuvės kabinet, prosinimui 
lenta, miegojimui porčiai, su stik
lais ir sieteliais, su grindimis viškai, 
pleisteriuotas skiepas, karštu van* 
deniu šildomas. Pigiai už cash, arba 
išmokėjimais, 6740 Laflin St. Tel. 
Republic 3818.

PARDAVIMUI pirmos klesos 6 
kambarių mūrinis bungalow, aržuolo 
užbaigimo, karštu vandeniu šildo
mas, lietaus lašų vana ir vėliau
sios mados maudynės kambario 
fikčeriai, lotas 30x125, apžiurėkit 
prie 6647 So. Talman Avė. šaukit 
savininką,

RAINB0W ELECTRIC, 
Hyde Pork 2976

IŠSIMAINO puikus Kotelis, su 
100 kambarių ir su visais vėliausios 
mados įrengimais, Kotelis randasi 
South Shore, parduosiu už $257,000, 
arba mainysiu ant didelio apartment 
namo, nespaisant apielinkės, Sum
inei’ Resort, bizniavų lotų, arba 
Boad House.

IŠSIMAINO puikus bizniavęs na
mas ant Archer Avė., mainysiu ant 
bungalow ar 2-jų flatų namo.

IŠSIMAINO 2 namai, vienas2-jų 
flatų, antras 3-ių flatų, namai ran
dasi geroj apielinkėj, mainysiu ant 
farmos nepaisant valstijos.

IŠSIMAINO bizniavas namas, Sto
ras ir 2 flatai, namas randasi Brigh
ton Parke, namo kaina $18,500 mai
nysiu ant

DIDELIS bargenas, turiu parduoti 
tuojau, dėl užbaigimo reikalų, dvigu
bas namas 11 apt. garu šildomas, 
prieš Douglas parką.

1217-21 So. Califomia Avė.
Phone Mr. Neel, Haymarket 3000

4700* BELDEN AV. Pardavimui 8 
flatų. Viskas išrenduota, turi būt par
duota. Kaina ir išmokėjimais teisin
gi. Savininkas. Pensacola 8164.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių

n rarKe, namo Kaina mai- . ___ • j.i,-,-,,
'siu ant privatiško namo. bungalow ir dviejų kary gara-
1ŠSIMAIN0 puikus muro bunga-1 žas, galima nupirkti lengvais

lovv, 7 kambarių su 2-jų karų gara
žu, Gary, Ind., 
flatų namo, lotų, automobilio ar bu- 
černę.

IŠSIMAINO 5 kambarių 
muro bungalovv, parduosiu už $9,500 
arba mainysiu ant Cattages, lotų, 
bučernės ar automobilio, bungalovv 
randasi pusę bloko nuo 63 ir Craw- 
ford Avė.

IŠSIMAINO lotas Aurora, III., 55- 
xl55, mainysiu ant automobilio ir 
bučernės.’

IŠSIMAINO 2 flatų muro namas, 
po 4 ir 4 kambarius, parduosiu už 
$9,500 arba mainysiu ant bungalow.

IŠSIMAINO 2 flatų muro namas 
Brighton Parke, mainysiu ant cotta- 
ges toliaus iš miesto.

mainysiu ant 2-jų

naujas

išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marąuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Persiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6*109 So. Kedzie Avenue

IŠSIMAINO 39 akrerių farma, 
Wisconsin Valstijoj, 3 blokai nuo di-

PARDAVIMUI pirmos klesos 6 
kambarių mūrinis bungalow, aržuolo 
užbaigimo, karštu vandeniu šildo
mas, lietaus lašu vana ir vėliau
sios mados maudynės kambario 
fikčeriai, lotas 30x125, apžiurėkit 
prie 6647 So. Talman Avė. šaukit 
savininką, Rainbow Electric, Hyde 
Park 2976.

delio miesto, su visais budinkais, 
parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
nedidelio namo nepaisant vietos.

IŠSIMAINO puikus namas ant 
farmos.

Toliaus kas norite pirkt, parduot, 
mainyti, namus, lotus, farmas, ar 
kokius kitus biznius kreipkitės pas 
mane, gausite greitą ir' teisingą pa
tarnavimą, taipgi kam yra reikalin
gi, 1 ir 2 morgičiai, duodu ant 6% 
ir už mažą Commissiną, taipgi perku 
kontraktus ir 2 mortgečius.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

PARDAVIMUI naujas 5 kamb. mū
rinis bungalow, karštu vandeniu šil
domas, $7900, $1500 įmokėti, kitus iš
mokėjimais. General Construction Co. 
3801 N. Crawford Avė. Irving 2634.

NAUJI bungalows budavotojo 
kainomis, lengvais išmokėjimais. 
5616 Grace St. Kild. 3695.

$4000 PIGIAU
8 flatų, 1% metų senumo, moder

niškas, viskas ašrenduota, lengvais 
išmokėjimais, $39,000, cash $7,000,

Phone Lafayette 5107 s-kit 8av&oia 8i64

PARDAVIMUI arba mainymui 4 
gyvenimu bizniavos mūrinis namas, 
parsiduoda labai pigiai. Savininkas 
maino ant farmos arba lotų.

C. P. SUROMSKIS CO.
3352 So. Halsted St. 

Tel. Yards 6751

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietuvių 
su tikra ambicija prie automo
bilių biznio. Mums nesvarbu 
jūsų patyrimas, jei tik jus tu
rite užtektinai apšvietos ir rei
kalingą asmenybę susitikti su 
lietuviais ir pardavinėti jiems 
geriausius automobilius Ameri
koj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

Atsišaukit asmeniškai ir at- 
sineškit su savim šj skelbimą. 
Roseland Motor Car Co., 10857 
Michigan Avė.

PER 10 metų esu bučeris, turiu 
gerą patyrimą. Ieškau pastovaus 
darbo/ Kalbu angliškai, lietuviškai, 
lenkiškai ir rusiškai. Patyręs' pir
ktine mėsos.

4341 S. Mozart St.

REIKALINGAS partneris į bučer- 
nę ir grosernę su $1,600. Vienam per- 
sunku. Turi būt nevedęs, patyrimo 
nereikia, šaukit Pullman 4228. 10839 
S. Michigan Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentą^

PARDAVIMUI gražus grojiklis 
pianas pigiai. Man reikia pinigų, 
atsakantiems žmonėms parduosiu 
už $125, cash $50, o kitus po $10 į 
mėnesį. Mr. Grinius, 6512 South 
Halsted St.b Ist floor.

— EKTRA —
Pardavimui įvairių vyriškų daiktų 

krautuvė. Mainysiu ant loto, auto- 
mobiliaus arba namo, arba priimsiu 
partnerį. /Priežastį patirsyt ant 
vietos.

Atsišaukit
Aušros Knygynas, 

3210 So. Halsted St.
Box 263

Pradėkite Gyventi 
Del Savęs

Mainysiu j du flatu Marąuette 
Manor 4 pagyvenimų mūrinį namą, 
4 po 5 kambarius ir dviejų karų gar 
radžiu. Tik $28,000. Rendos $287.

Storas ir keturi flatai 5 ir 5 — 4 
ir 4, 2 karų mūrinis garadžius 
$10,000.

Kreipkitės pas
Z. S. Mickevice & Co. 

2505 W. 63rd St.
Hemlock 0800

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas ir tuščias lotas, bargenas. Sis 
namas bus parduotas už tiek, kad 
apmokėjus morgičių, jus galit pirkti 
tiktai namą pigiai, cash $1500.

4616 So. Whipple St. 
arba šaukit

Telephone Humboldt 3060
Savininkas, 1931 Milvvaukee Avė.

MAINYSIU ANT GROSERNfiS, 
Brighton Parke prie Archer ir 41 St. 
2 flatų po 7 kamoarius, 4 bedruimiai, 
muro namas, už $8,500, morgičio 
$6,300 dėlto maino, kad viena moteris 
su vaikais nori gauti biznį, kur ga
lėtų pasidaryt pragyvenimą.

Matyk
L. R. JARUSZ,

8252 So. Halsted St. 
Victory 4952

PARDAVIMUI 5 kambarių medinė 
cottage, garu šildoma, lotas 27^x125 
prie Wailace SL netoli 34 St Tik
tai $4800. Ignatius Chap & Co., 31st 
at \Vallace St.

PIRMOS klesos fonografų taisy
mas visokių išdirbysčių, nebran
giai. 1233 S. Wabash. šaukit Calu- 
met 1968.

PARDAVIMUI saliunas, senai iš
dirbtas biznis. Turiu greitai parduo
ti, nes turiu 3 biznius ir negaliu ap
eiti. Barai ir rakandai parsiduoda 
su bizniu, pigiai, 2833 E 90 St. So. 
Chicago, III.

RIEŠUTINIS Upright pianas ir 
suoliukas, Cable Nelson, kaina $45. 
Lafayette 6897.

PARSIDUODA ar išsimaino grose- 
rukas, saldainių ir tabako krautuvė
lė. Randasi netoli “Car-bam”, 4 
kambariai pagyvenimui, parankus 
beizmantas. Už cash parduosiu labai 
pigiai. 2139 W. 24 St.

PARDAVIMUI 8 kambarių mūri
nis cottage su karštu vandeniu ap
šildomas, vanos, toiletas, gasas, 
elektra, drabužių skalbynės, vieno 
karo garažas. Savininkas nori grei
tai parduoti, nes apleidžia miestą; 
tas namas randasi West Side. Kai
na $6300; įmokėti 
$1500. Atsišaukit pas 
nauskas, 2242 W. 23

TIKRAI apžiurėkit šį namą pir
miausiai, 2 aukštų, 8 kambarių mū
rinis, plieno konstrukcija, kaVštu 
vandeniu šildomas, tile vana, lava- 
tory ant pirmo aukšto, dideli stik
liniai miegojimui porčiai, didelis 
frontinis porčius, su sieteliais užpa
kaliniai porčiai, insulated garažas, 
lotas 371/4xl54. Turiu apleisti mies
tą, 7230 Emerald Avė.

reikia tiktai 
Ben. J. Kaza- 
Pl.

PARDAVIMUI muro namas, 11 
mėnesių senumo, 2 fl. 5—5 kamba
rių, su 3 miegruiųriais, įrengtas pa
gal šią madą, gražus namas, pigi 
kaina, galit matyti visą dieną. Turi 
būt parduotas šį mėnesį. Savinin
kas ant vietos, 1 lubos, 4012 Brigh- 
ton Place, Chicago.

PARDAVIMUI Storas ir 3 flatai, 
medžio namas, 5110 S. Halsted, kai
na $8500, jmokėt tik $2000, rendos 
neša $107 į mėnesį. Savininkas va
žiuoja Lietuvon, atsišaukit greitai.

2 flatų po 4 kamb. muro namas, 
randasi ant Bridgeporto, kaina $5000 
įmokėt $1500, likusius kaip rendą.

2 busines lotai 30x125 ant 63 PI. 
netoli Central Avė, kaina $3000, už 
abudu. Ta kaina ne ant ilgo.

Kreipkitės pas

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted St., 

Tel. Victory 6122.

BUčERNĖ su namu, geras išdirb
tas biznis, geroj apielinkėj. 2607 W. 
47th St.
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