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1000 komunistų 
Lenkijoj suimta

J. V. katalikai finansuoja 
maištus Meksikoj

Kellogg keičiąs savo politiką 
Nikaraguai ir Meksikai

Lenkijoj suimta daugiau Maištai Meksikoj vedami
ne 1,000 komunistę iš Jungt. Valstijy
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, .uid Atlantic Photo]
Shiicl.v liest, Charles Birjrer’o Šaikos buveinė netoli nuo Marion, III. T*oj buveine] nesenai 

įvyko gangsterių susirinkimas, kuriame žuvo 4 žmonas. Shady Ręst tapo sudeginta.
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DARBO LAUKAS Lietuvos žinios.
SOMERSET KAUNTeS, PA., 

KASYKLŲ DARBININKAI 
STREIKUOJA

Smarki vėtra perėjo 
per paprūsę

Kratos ir suėmimai nesiliauja; 
daug komunistu bėgti 

k i jos.
VAIGUVA, sausio 17.

Suimti dokumentai parodo, kad 
maistininkus aprūpina pi r»i- 

g’ais J. V. katalikai.
Per 

pastaras tris dienas Lenkijoj 
areštuota daugiau kaip tūkstan
tis tariamų komunistų.

Visame krašte daryta komu
nistų medžioklės ir kratos. Dau
gelis komunistų bando pabėgti 
per sieną.’ 

Varšuvos 
sios minios 
džia išvytų
sijos ministeri Lenkijai.

Opozicijos nariai slapstosi.

gatvėse susirinku- 
reikalauja, kad val- 
laukan sovietų Ru-

MEKSIKOS MIESTAS, 
šio 17. — Valdžia paskelbė 
nešimą apie prieš porą dienų 
įvykusią kovą su maištininkais 
Chapultepeke, Coahuilos 
stijoj. Maištininkų bandos* 
das Antonio 
imtas ir
šaudytąjį rasta dokumentų, 
rodančių. I 
kursto ir jiems diriguoja kilta

Nikaraguos liberalai iš 
stumti į Kosta Riky

VVASHINGTONAS, sausio 
17. — Pranešimai iš Nikara
guos skelbia, kad liberalų ka
riuomenės dalis, apie 200 vy
rų, generolo Zapatos vadovau
jama buvusi išstumta per sie
ną j Kosta Riką, ir kad konser
vatorių jėgos atakuojančios 
liberalų tvirtovę Telica.

Tie pranešimai gauti iš 
servatorių šaltiniu.

kon-

Bomba apdraskė Italų 
konsulatą

NEW YORKAS, sausio 17.— 
Bombos sprogimo E. 22-oj gat
vėj buvo apdraskytas triobesys, 
kuriame randas Italijos konsu
latas, o taipjau išdaužyta dau
gelio apielinkės trobų langai. 
Žmonių niekas nebuvo sužalo
ta. Policija įtaria, kad liomba 
buvo taikyta kailininkų unijos 
joint boardo įstaigai, kuri ran
das greta Italu konsulato. Su
imta du įtariami asmenys.

DU ASMENS ŽUVO GAISRE

ST. PAUL, Minn., sausio 17.
Du vyrai, Fr. Bendoske ir 

Pcter Dominiek, žuvo ugny, ku
ri sunaikino nedidelius name
lius, kur juodu gyveno.

DRG. P, GRIGAIČIO
“Naujienų” Redaktoriaus

Prakalbu Maršrutas
Kalbės:

Sausio 18, vakare 
Baltimore, Md.

Sausio 19; vakare
Pittsburgh, Pa.

Sausio 21, vakare 
Akron, Ohio.

Sausio 23 po piet 
Detroit, Mich.

Sausio 24, vakare 
Grand Rapids, Mich.

i

sau-
pra- Kellogg keičiąs savo poli

MEYERSDALE, Pa., sausio 
17. — Staler anS Sons anglies 
kasyklų darbininkai sustreika
vo, protestuodami prieš nukir
timą algų.

Šioje apielinkėj angliakasiai 
neorganizuoti. Kai 1922 metais 
jie pralaimėjo streiką, anglies 
baronams tuomet pavyko ir jų 
U. M. W. of A. uniją sulaužyti.

Angliakasių algos čia buvo 
praeito lapkr. 1 d. pakeltos, bet 
dabar vėl nuskėlė. Išskyrus šią 
kompaniją, kitos kompanijos 
moka algas angliakasiams dar 
pagal Jacksonvillės sutartį.

—Pasaulio Vergas.

W. Va. angliakasiams
nukirsta, algos

WIIEELING, W. Va., sausio 
17. —Penkiose Panhandle sri
ties kasyklose angliakasiams 
algos tapo sumažintos 25 nuo
šimčiais. Bendrai tose kasyklo
se dirba 1,800 darbininkų. Ka
syklos priklauso Clevelando J. 
A. Paisley interesams.

Pietų vakarų geležinke
liečiai ruošiasi streikui

ST. LOUIS, Mo., sausiow17.— 
Mą savaitę dvidešimt dviejų 
pietų vakarų geležinkelių kon
duktoriai ir traukinių tarnauto 
jai turės visuotiniu balsavimu 
išspręsti streiko paskelbimo 
klausimą. Darbininkų derybos 
su geležinkelių “bosais”, ku
rios tęsėsi per keletą mėnesių, 
neprivedė prie nieko.

PATI IR PODUKRA KALTI
NAMOS DED ŽMOGŽUDYBĖS ______ »

FLOBENCE, Ala., sausio 16. 
— Vakar rado turtingą plan
tatorių St. Aycocką negyvą, su 
sutriuškinta galva. Areštuota 
jo pati, kurią nesenai buvo ve
dęs,. ir podukra, įtariamos .dėl 
piktadarybės.

Iš Naumiesčio praneša, kad 
gruodžio 27 d. pavakary per 
Suvalkijos vakarus, paprūsę, 
perėjo tokia smarki vėtra, kad 
net išvartė telegrafo bei tele
fono stulpus, nutraukė laidus. 
Visiškai nutrauktas telefono— 
telegrafo susisiekimas ruožais 
Kaunas-Šakiai, šakiai-Vilkaviš- 
kis, Naumiestis-Vilkaviškis, Nau
miesti s-Žalio j i. Buvo sutrauky
ti laidai ir Kauno-Mariampolės 
linijoj, bet čia pavyko greitai 
sutaisyti. Tarp Kataučiznos ir 
Žaliosios, kaip praneša kores
pondentas, perSštisus septynis 
kilometrus visi stulpai išvarty
ti. Nuo Naumiesčio iki yilka- 
viškio sutraulcyti laidai. Violos 
Juoba greit truko, kad buvo 
apšarmojusios ir dėl to sunkios*. 
Dabar su Šakių apskritim iš 
Kauno tegalima susisiekti tik 
kita linija, per Skirsnemune, 
Vilkiją. Tarp Naumiesčio ir 
Vilkaviškio jau taiso liniją. Vie
tomis reikia ir nauju laidų, 
nors linijos stulpai buvo dar 
veik nauji, 1923 m. statyti, kas
met patikrinami ir pataisomi. 
Iš Kauno buvo išvykęs susi
siekimo ministerijos atstovas 
nukentėjusių vietų apžiūrėti.

........1 ............... . ....... .

Bucharin apie kominterno 
darbuotę svetur

Nebesitiki gaut pinigų užsie
niuose ■

Bucharinas pasakė, kad so
vietų valdžia daugiau nebesiti
kinti, kad užsienių piniguočiai 
investuotų savo kapitalus Ru
sijoj, nors šiandie Rusija esan
ti vienintelis kraštas, kur sve
timi kapitalai galį būt be jokio 
jiems pavojaus investuojami. 
Bet kapitalistai žiną gerai, kad 
investuodami savo pinigus Ru
sijoj jie stiprintų tą jėgą, kuri 
galų gale juos sunaikinsianti.

Esą daug ženklų, kurie rodą, 
jogei karas galįs kilti nepra-* 
slinkus nę -keliems mėnesiams. 
Vokietijos politika kitejantl, 
vokiečiai mezgą sąjungą su An
glija prieš Jungtines Valstijas, 
tuo tarpu kai Anglija ruošian
tis Rusijai pulti.

Bet didžiuliuose aeroplanų 
bu-1 fabrikuose, kuriuose Junkeriai 

i sovietų val- 
> gami- 

bet aeropla
nus. Ji gaminanti taipjau nuo
dingąsias dujas. Ji daranti vi
sa, kas tik reikia savo karo 
jėgoms sustiprinti. Taigi sovie 
tija sugebėsianti nuveikti savo 
priešus, kurie bandą sukelti ne
ramumus* dagi pačioj Rusijoj, 
kaip kad parodą sukilimai Gru
zijoj ir valstiečių maištai dau
gely Rusijos vietų.

Kiekvienas raudonarmietis, 
pasak Bucharino, mokomas ne
kęsti Anglijos kaip pikčiausio 
Rusijos priešo o karo komisa
riato įvairių kariuomenės de
partamentų -konferencijos 
kvoj užtikriną sovietus, 
Rusija esanti prisirengtjts.

val- 
va- 
su- 
su-

MEKSIKOS MIESTAS, sau- 
17. — VVashington Post sakos 
turįs žinių, kad valstybės se- 

Pa* kretorius Kellogg bandąs keisti 
kad katalikų maištus savo nusistatymą Meksikai ir 

I Nikaraguai ir priimti “nau ją 
likų organizacija, vadinama ka-1taikvmos ir kompromiso politi-

Acuna, buvo 
sušaudytas. Pas

talikų Apsaugos sąjunga. Do
kumentas, kuriuo Acuna paski- 
riaihas vietos maištininkų va
du, pasirašytas Rene Capistra- 
no Garzos, katalikų jaunuome
nės sąjungos pirmininko, ir ki-

ką”.
Coolidge

Neramumai pasauly esą Mask
vos darbo vaisiai; Rusija 
esanti prisiruošus atmušti 
priešų puolimą.

HYGA, Latvija, sausio 17.
Kalbėdamas Maskvos 
mitinge komisaras

sovietų 
Bucharin, 
(komunis

tų) internacionalo pirmininkas 
1 pasaite, kad pasaulio 
geriausiai liudijanti 
minterno darbuotės
mus svetimuose kraštuose. Da
bartiniai neramumai įvairiuose 
kraštuose tai esą nenuoalsiu 

įgi-

atidėjęs kredencialų dabartinis trečiojo 
priėmimą

taipjau kad preziden
tas Coolldge atidėjęs Alejan-

i Nikaraguos 
konservatorių valdžios ministe- 
rio, kredencialų priėmimą. Kai 
kurie \\ ashingtono diplomatai( komunistų internacionalo 
dėl to mano, kad Coolidge no- tatorių darbų vaisiai, 
rįs idant konservatorių Dagi jun.gtįn€.8 Valstijoj/, ku- i fabrikuose, kuriu
dentas Diaz priimtų Kosta Ri- rjos manėsi, kad revoliucinė pastatę Ukrainoj

Senovės aukuras
Girdėt

tų žinomų katalikų vadų, lieji iJį.o Cesaro, naujo
asmenys, kaip girdėt, dabarti
nius maištus prieš valdžią kur
sto ir jiems diriguoja iš Jung
tinių Valstijų.

Kiti suimti dokumentai rodo, 
kad katalikų organizacijos api
ma visas Meksikos valstijas, 
nors- kai kuriose jų iki šiol dar 
jokių maištų prieš, valdžią ne
pasireiškė. Dokumentai užtik
rina vadus, kad Jungtinių Val
stijų katalikai tvirtai remiu ka
talikų maištą Meksikoj ir apsi
ėmę parūpinti maištui pinigų, 
kiek tik reikėsią.

Meksikos maištininkams 
vadovauja arkivyskupas

Jo 500 vyrų “armija” Jalisco 
valstijoj genas federalinė ka
riuomenė.
MEKSIKOS MIESTAS, 

šio 17. Meksikoj 
•lartamentas šiandie pasiuntė 
daugiau kariuomenės į Jalisco 
valstiją, kur, kaip gauti iš ten 
pranešimai sako, katalikų maiš
tininkai vis labiau imą smar
kauti.

Pranešimai sako, kad maišti
ninkų “armijai”, susidedančiai 
iš 500 vyrų, vadovaująs pats 
arkivyskupas Jimen.cz Juadala- 
jara. Federalinė kariuomenė 
genantis maištininkus netoli 
nuo Quemados.

sau- 
karo de-

17 metų plaukikas lai
mėjo $25,000 prizą

spauda 
apie ko- 
pasiseki-

• i ,>• • • i i • ------- ------------- ’ ------ — — ------- , uftuunvj. nvvi
ninV»atdZl0SzPaS,>S1t ymViaiP bakterija jų negalinti paveikti,|džia, pasak Bucharino, 

nkauti ginčuose taip Nikaia- dabar esą įsįVelusiOs j revoliu- n^nti ne dešras, bet 
guos liberalų ir onservatonų. cija Nikaraguoj, kuri gresianti nus. Ji gaminanti taipj

Kellogg protiškai netin
kąs atsakingai vietai t

BALTIMORE, Md., sausio 17.
— Vakar čia įvyko skaitmenin- 
gas mitingas, kuriame buvo 
priimta rezoliucija, reikalaujan
ti, kad valstybės sekretorius 
Kellogg butų pašalintas iš vie
tos kaip “intelektuališkai, pro
tiškai ir morališkai netinkąs 
užimti tpkj garbės ir atsako
mybės postą.”

, J. V. karo laivas plaukia i fo
rintą

; SAN J L AN DEL SUK, Ni- 
karaguu, sausio 17. Jungti
nių’ Valstijų kreiseris Cincin- 
nati šiandie iš čia išplaukė į 
forintą.

■ Amerikos kapitalistams, o jų 
įtempti santykiai su Meksika 
gresia atstumti nuo Jungtinių 
Valstijų visas Lotinų Amerikos 
valstybes.

Savo kalboj, kuri buvo sklei
džiama radio, Bucharinas pa
reiškė :

MOKYKLOS PRINCIPALAS 
KALTINAMAS ŽMOG- 

ŽUDYBE

VILKI JO. r„--v Nesenai Jaučia- 
kių kaimo pik Dubinskas, be- 
kasdamas savo rusį, kokių 2 
metrų gilumoje prikasė stam
bių plytų mūrytą sieną, kurios 
viršuje žymu deginimo vieta. 
Gyventojai neatmeną, kad čia 
kada nors hutų stovėję trobos 
ar gyvenę žmonės. Iš plytų sti
liaus ir dar kai kurių žymių 
spėjama, kad čia buvęk senovėj 
aukuras, nės ir seneliai tą pie
vos vietą vadinę “ąlkaviete”.

----------------- ,

Šventosios uosto 
statyba

Ir Dėdė Somas ima Galį 
Čapliną nUgan

Krutamųjų paveikslų aktorius 
nesumokėjęs valdžiai $1,073,- 
720’ taksų.

“Rusijos politika nepakitėjo. 
Rusijoj viskas pasilieka namie, 
išskiriant komunistų interna
cionalą. Sovietų valdžia pasilie
ka pasaulio revoliucijos centru 
ir, nežiūrint besirenkančių 
apie mus karo debesų, mes ne
paliausime davę materialinės ir 
.moralinės paramos prispaus- 
toms nacijoms, kovojančioms 
tarptautinius kapitalistus, kur 
tik jie yra.”

Bucharinas pasakė, kad Kan
tono valdžios pasisekimai Ki
nuose pažadinę visus rytus. 
Maskva jau girdžianti proleta
riato neramumus Olandų Ma
lajuose, Francuzų Indo-Kinuo- 
se, vidurinėj Azijoj, Afrikoj ir 
dagi Britų Indijoj.

HELENA, Ala., sausio 16.
Areštuota vietos vidurinės mo- 
kyklos principalas Woodard, 
kaltinamas dėl nužudymo savo 
vos prieš dvi savaites vestos 
žmonos.

Mas- 
jogei

RUSIJA TURI 165 MIUONUS 
GYVENTOJŲ

Norėjo pabaugint vyrą.
SOUTH BEND, Ind., sausio 

16* Norėdama pabaugint sa
vo vyrą. Ida Roushiene priėmė 
nuodų. Daktarai tikis, kad ji 
dar pasveiks.

KAUNAS, XII. 29. (Elta).— 
šventosios žvejų uosto svarbes
nieji“ statymo darlyai jau atlik
ti. Pastatyti ąbu molai (pietinis 
345 metrų ilgio ir šiaurinis 212 
metrų ilgio). Dabar vyksta 
Šventosios upės krantų stipri
nimas. šventosios žvejų uosto 
darbams iki šiol išleista iki 
1,500,000 litų. Galutinam uos
to statybos užbaigimui, kad bu
tų galma jj pilnai eksploatuoti, 
reikia dar 1,200,000 litų.

h()S ANGELES, Cal., sausio 
17. Garsus krutamųjų pa
veikslų aktorius komikas, Char
ite Chaplin, kurį jo jauna žmo
na, Litą, skundžia dėl išsisky-

perplaukti | rimo, ir užareštavo jo 16 milio- 
vertčs palocius ir

LOS ANGELES, Cal., sausjo 
17.
Catalina sąsiaurį, iš arti šim- nų dolerių 
to stojusių . rugtynes plauki- studijas, turi be to dar tarapa- 
kų, sąsiaurį perplaukė tik vie- tų su valdžia.
nas jaunas, 17 metų plaukikas, 
George Young, kanadietis.
ir laimėjo $25,000 prizą.

Sąsiauris, kurs yra tarp 
talina salos ir kontinento, 
22 mylias pločio. Prizo laimė
tojas perplaukė j j per 15 va
landų ir 45 minutes.

Pasirodo, kad per septyne- 
Jis riūs pastarus metus jis nesu- 

1 mokėjo valdžiai savo milioni- 
nių pajamų taksų, bendrai 
1,073,721 dolerių su centais. 
Tuos mokesnius valdžia dabar 
nori išieškoti, pirmiau ne kaip 
Cliaplino žmona galės ką gauti.

Ca- 
yra

MASKVA, sausio 17. - Su
rinkti iki šiol gyventojų sura
šymo duomenys rodo, kad Ru
sijos gyventojų skaičius sieks* 
165,000,000, tai yra 30 n uos. 
daugiau ne kad 1897 metais.

ORR
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Mjrė bu v. ambasadorius

ST. LOUIS, Mo., sausio 16.— 
Vakar čia mirė David B. Fran
cis, buvęs kitąkart J. V. amba
sadorius Busijai.Chicagai ir apielinkei federa- 

inis oro biuras šiai dienai pra* 
lašauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
sniego; žymiai šalčiau; stiprus 
žiemių vakarų vėjas.

Vakar 
mnpmum 
F.

šiandie
džiasi 4:46 valandą.

temperatūros buvo 
16°, maksimom 33®

saulė teka 7:15, lei-

Sudegė moteriškė

C1NCINNATI, Ohio, sausio 
16. — Netoli nuo čia sudegė 
viena grintelė ir senyva mote
riškė, kuri viena joje gyveno.

NORTH PLATTE, Neb., sau
sio 17. — Užsidarė vietos Platte 
Valley State bankas, turėjęs 
$665,000 depozitų.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas |e:na į patarnavimų.

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

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

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

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

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

Jimen.cz
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Oulbransen Trade Mark

GERBIAMASIS-JI

ėmiau

BLANKA

Mano Vardas Pravarde

Adresas

Naujienų” Kontestc Departmenta

Franshmans Masterpiecė Ka
ilio imami iš J. F. Budrik, 3417- 
21 So. Halsted St., Chicago, III

tomobilių firmos 
Chicago, Illinois.

Sagutes arba “cash” pinigais — išpildykil 
esamą Blakę ir atsiųskite į “NAUJIENAS

i Panatrope Radiolos imami iš — 
F. Budrik, 3417-21 South Ilalsted 

Chicago, III.

$975.00
- Pcoples Furniture 
83 Archer Avenue,

Fordo automobiliai imami iš stambiausios lietuvių au 
C. P. Suromskis, 5833 So. Westorn Avė.

Kiekvienas kontestantas gavęs ne
mažiau G,450 balsų gali gauti šitą 
Bernard up-right pianą, gero balso ir 
tvirtos konstrukcijos. Kaina. .. $200.00

Bernarti up-right Pianai imami iš 
J. F. Budrik, 3417-21 So. Halsted St., 
Chicago, TU.

Aš noriu įstoti ir veikti šiame “NAUJIENŲ” 
Konteste, kad laimėjus dovanas. Prašau gerbiamo 
“NAUJIENŲ” Kontesto Vedėjo priimti mane j 
Kontestantus ir suteikti reikalingas informacijas:

Jei Tamsta nori veikti šiame “NAUJIENŲ” kontes
te, kad laimėjus dovanas sulig savo noro bei pasirinkimo, 
kaip tai:Automobilių, Radiolų, Pianų, Deimantinį Bruce- 
letų, Deimantinį žiedų, Deimanto Špilkų, Parlor Setų, 
Lotų, Laivakortę į Lietuvę ir atgal, Auksinį Laikrodėlį,

šitos Tutor komodęs yra ima
mos iŠ Pcoples Furniture Co., 
1922-32 So. Halsted St., 4177-83 
krchnr Avė.', Chicago, III.

Kiekvienas kontestantus ga
vęs nemažiau 3,880 balsų gali 
gauti šitą Tudor komodę, gerai 
padaryta, su dideliu veidrodžiu, 
riešučio medžio. Kaina $100.00

Kiekvienas kontestantas 
nemažiau 3,880 balsi} gali 
šitą auksinį laikrodėlį —- 
“Crushion”, balto 14 karato 
17 akmenų 
Kainu ___

115.00
Sevllllo modelio Fonografai ima

mi iš J. F. Budrik, 3417-8421 So.

Jacųuard parlor setas imami iš — Pcoples Furniture Co., 1922-
32 South Halsted St., 4177-83 Archer Avė., Chicago, III.*

'Kiekvienas kontestantas gavęs nema
žiau 14,000 balsų gali gauti šitą Bruns- 
wick Panatrope 6 tūbų The Cordova ^ty
lius. Geras fonografas ir Kailio. Kai
na tiktai ...................................... .. $450.00

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų 
gali gauti šitų Fordų touring automobilių, naujas pilnai 
įrengtas. Kaina ................... .7...................................  $400.00

gavęs ne
gauti šitą

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 6,450 balsų gali gauti 
šitą Jacųuard parlor setą 3 šmotų su gražiai išdroštais frčmais ir 
apverčiamoms paduškaitžms. Kaina ...................................... $200.00

Kiekvienas kontestantas jfavęg 
nemažiau 3,880 balsų gali gauti ši
tą Brunswick Fonografą, Saville 
modelio, labai gražaus balso

PASARGA: — Išpildę šitą Blankų iškirpkite ir pri- 
siųskite į “NAUJIENAS”. Ant konverto užrašykite 
sekamai:

Šie Frizay setai imami iš Peoples Furniture Co., 1922-32 So. Halsted St., 4177-83
Archer Avė., Chicago, III. > •

Kiekvienas kontestantas gavęs ne
mažiau 6,450 balsų gali bauti šitą 
Atvvater Kent 6 tūbų Kailio — pilnai 
įrengta. Kaina ..................  $200.00

Atvvater Kent Kadio imami iš J. F. 
Budrik, 3417-21 So. Halsted St., 
Cricago, 111.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 5,190 balsų gali gauti šitą 
7 šmotų valgomojo kambario setą — visi šmotai tvirtai padaryti iš 
riešučio medžio. Kaina ......  $150.00

šie 7 šmotai valgomojo kambario setai yra imami iš — Peoples 
Furniture Co., 1922-32 So. Halsted St., 4177-83 Archer Avė., Chicago, 111.

Kiekvienas kontestantas ga
vęs nemažiau 3,880 balsų, gali 
gauti šitą Freshmans Master- 
piece Kadio — pilnai įrengtą. 
Kaina .............................. $100.00

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 
26,000 balsų gali gauti šitą Brunsvvick Pana
trope 8 tūbų, kuriame yra sykiu brangus 
fonografas ir Kadio — be baterijų, be vielų, 
varomas elektros spėka. Kaina .... $900.00 
šita Panatrope Radiolas imamas iš — Jos. 
F. Budrik, 3417-3421 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 46,200 balsų gali gauti šitą puikų, naują ir pilnai įrengtą Paige automobilių 
C cilinderių, 5 pasažierių ir 4 durų Sedanų. Kaina ..... ............... .. -......... . ".........v....... ;........... $1,720.00

Paige automobiliai imami iš stambiausios lietuvių firmos — C. P. Suromskis, 5833 S. VVestcrn Avė., Chicago, III.

Kiekvienas Kontestantas gavęs 
nebažiau 2,580 balsų gali gauti 
Atwater-Kent Kadio, Pooley mo
delio, Console Speaker, Kai
na .....................................p... $60.00

Atwater-Kent Radiolai Pooley 
modelio imami iš Jos. F. Budrik, 
3417-21 Šo. Halsted St., Chicago.

Kiekvienas kontestantas gavęs nema
žiau 14,000 balsų gali gauti šitą Gul- 
bransen Registruojantį Pianą — geros 
išdirbystės. Kainą ................... $450.50

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 40,000 balsų gali gauti šitą puikų, naują ir pilnai įrengtą Jewett automobilių, 
G cilinderių, 5 pasažierų Sedaną. Kaiita ........  -........ ....................... .................................................. $1,365.00

Tevvett automibiliai imami iš stanbios lietuvių firmos — C. P. Suromskis, 5833 So. Wcstem Avė., Chicago, III.

gavęs 
gauti 
Elgin 
aukso 

adjustmentų”. 
......... $100.00

Gulbransen Pianai imami iš — Jos 
F. Budrik, 3417-21 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Frizay 8-jų 
šmotų parlor setą. Seto frėmai yra rankomis drošti, labai gražaus darbo. Kaina .... $450.00

« Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 26,000 balsų 
gali gauti šitą Kamball Grijiklj Pianą su vėliausiais ir ge
riausiais pagerinimais. Kaina .......

šitie Kimball Pianai yra imami iš 
Co., 1922-82 So. Halsted St. ir 417 
Chicago, III. ♦

“NAUJIENŲ” DOVANOS KONTESTANTAMS
Šimtams vyrą ir moterų didelėse ir mažose lietuvių kolonijose yra proga laimėti dovanas daiktais ar pinigais sulig pasirinkimo. “Naujienos” kviečia Jumis j darbą ir už 
Jūsų darbą teiks Jums dideles dovanas kurios rahdasi čia sužymėtos. Didelių ir mažų kolonijų lietuviai stokite tuoj darban — į “Naujienų” kontestą, išpildykite čia 

esamą Blanką ir siųskite i “Naujienas”, o gausite pilną kontesto aprašymą; skubinkitės, nes kontestas prasidės Vasario-Feb. 1 d., 1927

. Kiekvienas kontestantas 
mažiau 2,580 balsų gali 
puikią ant grindų pastatomų Lempą. 
Kaina ...j..............y................ ?..... $60.00

šitos Lempos imamos iš Peoples1 
Furniture Co., 1922-31 So. Halsted 
SI., 1177-83 Archer Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs 
nemažiau 1,270 balsų gali gauti 
šitą 4 tūbų Kadio, modelio 111A. 
Kaina .........  \... $25.00

Šie 4 lubų Kadio, modelio 111 A, 
yra imami iš Jos. F. Budrik, 3417- 
G121 So. Il.'di-ted St., Chicago, III.



i

Antradienis, Sausio 18, 1927 NAUJIENOS, Chicago, III.

——

J. LAZDAUSK1S, Pirm1., 3219 Auburn avė., Chicago
K. J. SEMAŠKA. Rast., 1834 Wabansia Avė., Chicwgo 
.1. KAULINAS, l/d., 1532 S. Franciam Avė., Chicago.

--------------------------------------- —..-^-4--------+ -----------_-------------------------

FUTURISTINIS FAŠISTŲ 
MARŠAS

.(arba kaip dabar Kaunas 
išrodo)

sieiviu
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

Eina kartą savaitėje. •

Redaktorius .1. LAPAITIS

1739 South Halsted St., Chicago, Illinois

Darvinas ir jo mokslas
Garsusis mokslininkas Č. Dar

vinas gimė 1809 m. vasario m. 
12 d. Anglijoje šriusberio mies
te. Mokėsi Edinburgo ir Kemb 
ridžio universitetuose medici 
uos ir teologijos. Tačiau nebu
vo nei gydytoju nei kunigu. Jis 
pagarsėjo kaipo mokslininkas 
gamtininkas. Mirė 1882 m. ba
landžio m. 17 d. sulaukęs 77 
metų amžiaus.
^Pastarieji šimtmečiai, ypač 

devynioliktas ir dvidešimtas 
yra ryšius tuomi, kad viskaą 
mėginama pastatyti ir sutverti 
ant vieno bendro pamato, t. y. 
žiūrėti “moksliškai”.

Bet mokslas nėra koki api
pelijus ir nuo laiko ir visuome
nės nepriklausanti galybė, ja
me taip pat atspindi šių dienų 
istorijos- varomoji jėga — kla
sių kova, Darvino nuopelnas 
yra tame, kad jis tyrinėdamas 
gyvąją gamtą nustatė, jog čia 
nėra nieko amžino ir pastovaus. 
Pasiremdamas tūkstančių tyri
nėtoji daviniais, suglausdamas 
juos į vieną tašką, ir pats tu
rėdamas žymių mokslininko ga
bumų, aiškiai nustatė gyvūni
joje ir augmenijoje rūšių viena 
iš kitos kilimą. Vienos rūšies 
išsivystymas į kitą gamtamoks
lyje vadinamas evoliucija. Evo
liucijos mokslas galutinai pa
kirto kojas pasakoms apie vi
sokias “sutvertojų” malones, 
kurie “tvėrė” tik šešias dienas. 
“Tvėrimas’* ėjo ne per šešias 
ar septynias dienas, bet eina ir 
šiandien; “tvėrimo” dėsnius nu
statė Darvinas.

Todėl kad Darvinas sugrio
vė amžinybių galybę, prieš jį 
visuose kraštuose šėlsta įvai
rių tikybų klerikalizmas, šioje 
srityje, žinoma, neatsilieka ir 
mūsų kunigėliai su Universite
to Teologijos Fakulteto prie
šakyje.

Kas nustato kūrybinį proce
są gamtoje?

Darvinas pamatiniais skaitė 
šiuos tris dalykus, būtent: 1) 
paveldėjimą, 2) nuo įvairių są
lygų kitėjimą ir 
(nelabai vykusiai 
“kova už būvį”).

1) Paveldėjimas
mas tų pačių ypatybių ar palin
kimų, kuriuos turėjo tėvai ar 
bočiai. .♦

2) Kitėjimai įvairiuose orga
nizmuose kai kada vyksta la
bai išlėto, kartais gi gana stai
giai; kitėjimai gali pasiduoti 
paveldėjimo keliu tolimesnei 
kartai.

3) Visų organizmų vyksta 
“taikinimasis j sąlygas” plačio
je to žodžio prasmėje. -Menkiau 
prisitaikę išnyksta, lieka tiktai 
turintieji ypatybę geriau pri
sitaikinti. Dėliai gyvenimo są
lygų vyksta žūtbūtinė kova 
(konkurencija) gyvūnijoje.

Dėliai vietos stokos keliais 
žodžiais apsistosime ant trečio 
dėsnio. Viduramžio teologai ir 
daugelis šiandieninių krikščio
niškų rašytojų skelbia, kad 
gamta esanti sutvarkyta sulig 
Aukščiausių Teisybes reikala
vimų. Niekas nėra taip karika
tūriška, kai šis posakis atsižiū
rint į faktus gamtoje. Teologai 
užsimerkę nuo pasaulio norėjo 
įnešti parapi.joniškuš' suprati- 
mus ir gyvūnijos tarpe. Paima
me keletą paprasčiausių faktų, 
o jų galima pririnkti milijonai. 
Imkime žolę pienę; yra išskai-

las pats žmonijos “prisitaiky
mas” turi vesti, kad būtų iš
naikintos bereikalingos žmonių 
skerdynės(karai) ir visi ne- 
nbrmahimai nuosekliai išeina 
iš kapitalistinės tvarkos. Tik 
tuo būdu žmonija tegalės pa
didinti savo jėgas kovai su gam
ta, šioj srity j laukia didelė pa
žanga, jei Ins sunaikintos slo
pinančios 
sąlygos.
supranta 
kitaip buržujus arba klerikalas.

};uota, kad jei jos sėklos ne
būtų (o žudymas yra viena 
bjauriausių apsireiškimų), tai 
per 10 metų iš vienos pienės 
priaugtų tiek, kati jos padeng
tų plotą 15 sykių didesnį negu 
visas mūsų žemės paviršius.

Iš vienos poros dramblių 
(drambliai veisiasi labai litai) 
x?r 150 metų turi privisti 15 
milijonų. Ką bekalbėti apie to
kius sutvėrimus, kurie savyje 
turi šimtus • tūkstančių ir mili- 
ionus sėklų, o gyvūnas; yih gy
vūnų augalų, iš kurių per trum-Į Darvinas nustatė dėsningumą 
>ą laiką gali išaugti milijonų - 
milijonai. Kas normuoja jų pa
šėliškai didelį prasiplatinimą? 
Mirtis pražudo aibes gyvūnų 
paistančių, bręstančių ir suau
gusių, palieka, “išsirenka” (“at
anka”) tik tie, kurie geriau 

yra “prisitaikę”, užtat a) kova 
su visa .aplinkuma ir b) kova 
tarpusavy visur viešpatauja 
gyvūnijoj, šį kova ir yra “kova 
lel būvio”. Buvo žmonių (pa- 
/yzd. rusų anarchistas Kropot- 
kinas), kurie suprato kovą dėl 
būvio labai siaurai, būtent, kad 
’ienus ar kitos rūšies gyvūnai 
'airi visada vienas naikinti ki- 
ą (“pinutis’’), o, girdi gamto

je, esą, kad susidarančios gy
vūnų bendrijos kad gintis nuo 
bendro priešo arba kovoti su 
nepatogiomis sąlygomis, šioki 
apsireiškimai nėra suvis abejo
tini, bet ji? suvis neprieštarau
ja Darvino nustatytai “kovai 
lel būvio”, ir yra aukščiau pa-j 
minėtos kovos su aplinkuma ap
sireiškimai. šiuos faktus Dar- t 
vinas matė ir žinojo daug ge- trumpais žodžiais, mokėti pa
rimi negu Kropatkinas, ir pa-j rinkti mintis, tvarkingai su
statė juos tinkamoje vietoje. dėstyti tai, ką sakom — ir vis-

Jus sunaikintos slo- 
dabartinės tvarkos 
šiandien darvinizmu 
vienaip darbininkas,

vyraujantį organinėje gamtoje, 
Marksas gi specialiai visuome
nes gyvenime. Einant Darvino 
dėsniais yra išvystyta daugu
ma šių dienų gamtamokslio ša
kų, visi žinomi laktai čia gru
puojami apie aukščiau pažy
mėtus sumetimus. Tie sumeti
mai vis labiau ir labiau verčia 
žmoniją gilintis į platesnes sri
tis tapdami kelrodžiais, o tuo 
turi būti kiekvienas tikras 
mokslas. Darvinizmo pažinimas 
yra būtinas kiekvienam darbi
ninkui, tuo labiau, kad jo dės
niai lengva, suprasti. Todėl va
karų Europos socialistinėje 
spaudoje ir darbininkų susirin
kimuose labai dažnai nagrinė
jami ir diskutuojami gamtos 
evoliucijos klausimai, nes jie 
būtini realiai pasaulėžiūrai iš
sidirbti. —S. A.

r TRUPINIAI
Tikrai tai geras skonis ino- 
;ti pasakyti daug dalyku

3) atrankų 
vadinamų

yra turėji-

Buvo žmonių, pavyzd. Spen- I)asaKvtl tani Pjanu« 
seris, kurie Darvino nustatytus 
“kovos dėl būvio” dėsnius gy
vūnijoje be jokių ceremonijų 
ir ątodairų pernešė į visuome
nės gyvenimą. Čia girdi irgi 
išsilaiko tik stipresnieji labiau 
prisitaikę žmonės, o su kitais 
visais, prastai sakant, šakalio 
vaikais nėra ko užsiiminėti. 
Taigi žmonijoje einanti kova 
dėl būvio — kur vienoje vieto
je “gabesnieji” sunaikina silp
nesnius. o paskiau viena stip-< 
resnė tauta 
taip ir turi 
tautoj? ar

Fenelon. 
« *

Jei nori būti įtikinantis, buk 
žodžiuose taupus, nes su žo
džiais būna tas pats, kas su 
saulės spinduliaist juo laidau 
jie kondensuoja, tuo labiau de
gina. —Southey.

KUOPOS MITINGAS

praryjanti kitą — 
būti. Kas šiandien 
valstybėje labiau 
ir lodei gabesnis 

ir laisvesnis? Be abejo buržu
jus, darbininkas ir su didžiau
siomis proto ir jausmų jėgomis 
turi skursti badu ir šalti, par
duodamas save darbdaviui, kur 
reikalinga ne darbininkas kai
po žmogus, bet kaipo įrankis, 
iš kurio galima turėti didesnė 
ar mažesnė nauda. Todėl spen- 
seriškai suprastas darvinizmas 
virto buržuazijos dvasiniu gink
lu, kuriam ji gynė ir gina sa
vo privilegijas, milftarizmą ir 
t. p., girdi kad stipresnieji 
“valdo” mažiau prisitaikiusius 
esą pačios gamtos esmėje. Dar
vinas, tiesa, kovos dėl būvio 
vaizdą ėmė iš ekonomisto Mal- 
tuso, bet pats jį taikė vyriausia 
į gyvūniją, atidėdamas šalia 
žmonių socialj gyvenimą. Bur- 
žujų-darvinistų tvirtinimas yra 
todėl klaidingas, kad jis nema
to skirtumų ir bendrumų tarp 
gamtamokslio ir
mokslo. Antra vertus, 
jiinč-je visuomenes 
“silpnieji” nemirtinai 
narni, bet paverčiami 
rais ir kurių pasaulyje vis eina
didyn, bet ne atbulai. Trečia

Ateinantį šeštadienį, sausio 
22 d., 8 vai. vak., M. šileikio 
bute, 3567 Cottage Grove a^., 
LMSA. 2 kuopa laikys savo su
sirinkimą. Nariai, privalo būti, 
nes yra svarbių reikalų. — š.

Kulkosvaidžiai, 
armotos, šautuvai, 
lazdos drožtos. 
Fašistai, kademai 
bėgioja, švaistos 
Laisvės alėjoj.
Gaudeamus, 
gloria 
fascistus, 
laudamus 
et Spiritus Dei, 
pašistai dūksta.
Vyskupai, kunigai, 
areštantai, 
ministeriai, 
generolai, 
juodi sejonai, 
visi sujudo.
Davatkos 
pasieny šnekas, 
o Seime tylu. 
Kitus vėl 
prie sienos stato 
ir po žeme kasa...
Spauda, menas, 
organizacijos 
užgavėjo, 
o Lietuva 
apšaukta z 
bolševikiška.
Varpai baladoja 
iš džiaugsmo, 
kad bus milionai 
valstybinių 
“valstybiškiems” 
pašistams litų.
Valdžia 
kalėjime sėdi, 
o kaliniai 
įstatymus leidžia, 
valdo visus 
ir kailį vanoja.
Atsigavo kunigai, 
samdosi jaunas 
ga spūdines 

' ir alų geria, 
o piliečiai 
rožančių suka.

•
Pašistai, 
patriotai, 
kademai, vari jotai 
degutą dirba 
žydams barzdą 
teps su šluota, 
žodžiu sakant, 
visi bizi; 
visi vieną 
giesmę gieda: 
Oi, tie litai, litai, 
Ii ta ta.

—, Don Pilotas.

... 1

“DEBATORIŲ” SMAGURYS

Raudoną kelbasų kupriai už
sinorėjo debatuot. Debatuot, tai 
debatuot, kas čia tokio, bet su 
kuom debatuot, tai kitas die- 
las. Taip sakant, užėjo dide
lis smagurys debatuot, ale nie
kas neina į tuos debatus. Buvo 
šaukta fašistai—atsisakė ar 
nieko nesakė, tai debatai ir ne
išdegė.

Dabar tokį pakvietimą gavo 
ir žioplių susaidės peckeliai. 
Paviestkoj sako, kad busią 
šilti debatai su užkandžiais. 
Prašo mus gerai prisirengti ir 
apsiginkluoti kas kaip gali ir 
kuom gali. Debatų tema bu
sianti labai karinga: taip sa
kant, revoliucija užbaigti revo
liucijai.

Mes mielu noru apsiimtume 
debatuot, bet kol kas nesame 
prisirengę, taip sakant, atsa
kančiai. Mes neturime nė pu- 
liamioto, nė arudijos, ant galo 
net ir štiko neturime.

Pasirodo, kad “šilti debatai” 
ir vėl neįvyks.” \

—Don Pilotas, žioplių pirm.

DAKTARO OFISE

J’aeijentas: Daktare, ar
negali išgydyt mane nuo knar
kimo? Laike miego aš taip gar
siai knarkiu, kad net pats save 
išbudinu.

Daktaras: - Tokiame atve- 
juje aš tamstai patarčiau mie
got kitame kambaryje.

TeL Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbūtyje. Mo
terim* ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street
b! I ........................ f ' “ UI- - ■■!! I

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Katishillas

AK 1’6KR h '
3252 So. Halsted St.

Viršuje Univ^rsal

>tate Bau*
i

Motei ys ir merg/ 

n os kreipkitės si 

reikalais nuo 12 ik>

8 vakaro. Kitu lai 

ku pagal sutartį.

V. S. Naryauckas, M. 0.
Gydytojas ir Chirurgas
1223 N. Ashland Avė.

Netoli Milwaukee Avė.
Ofiso telefonas Brunsvvick 2889 

Res.: Armitage 4258
Valandos nuo 7 iki 9 vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį

^rs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 

, vusi PennsyL 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prie? 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

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

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

Akiniai $5 ir Augšėiau

DR. G. SERNER
. (LIETUVIS)

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

3265 S. Halsted St.
2-ros lubos

Tel. Boulevard 7679

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0313
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Dentistas Grubman
3464 So. Halsted St.

Valandos: 9:30 ryt. iki 8:30 vak.
Nedėliomis: 10

GERAS 
DARBAS, 

ŽEMOS 
KAINOS

Dirbame ant išmokėjimo 
\ kas nori 

DENTIST GRUBMAN 
3464 So. Halsted St.
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' ŠALIN PLIKUMAS! '
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl uŽaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo b^das taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja' plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė., 2 f).

iki 12 dienų

sav nu, n u leisi u

prieš Vasario

v

H
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Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

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

8323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

’ Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergę.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS •

PAIN-EXPELLERIS
tayGeriausiu vaistu nuo

muskulams,
Tikrasis pažym

Vaisbaženkliu.
35c.—valstinise—70c.

Stas Inkaro

F. AD. KICHTER & CO.

KJURGEUONIS
ADVOKAZA®

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgųporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuoFe teismuose. — Ab
straktai. — Ingai lojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 moifcičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

k

papra- 
reumatiškųOtų peršalimų, 

skausmų palenavinimas 
skaudamiems ir genantiems

Įvairus Gydytojai
Telephone Yard* 0D04

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. ^elephone Plaza 3200

Ofisas vidurmiestyj: 
Roorn 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538
Telephone Randoiph 3261

V ak;r <s 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teivplnne Roosevelt 9090 

Namų TeleftJir? Republic 9600

^DR. HERZMAN
-Iš RUSIJOS —

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

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

18th St^ netoli Morgan St.
VALANDOS4 Nuo 10—12 pietą 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

(Dienomis: Canal 
8110. Nak^į

South * bore 2288
Boulevard 4186

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

J. P. WAITCHES
IJETUV1S ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė, 
Tel. Pullinan 5950

• Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St„ Roorn 531 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S'. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681 ) A

visuomenes 
šiandie- 

tvarkoje 
sunaiki- 
proleta-

Berry & So. 5th Sts,
Brooklyn. N. Y.

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare.
Seredoj ir Pfitnyčioj nuo 0 iki 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. NAUJIENŲ 

Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienfais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienos e«

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja' 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaiku ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai, 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirarga* 

Specialistas Moteriškų, Vyriški,
Vaikų ir visų chręnlškų lirų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted St„ Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. No- 
dėįiomis ir šventadieniais 10—12 dion.

DR. M. J. SHERMAN ’
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfat 6858



NAUJIENOS, CHfcago, III.

Jramblių protingumas

Garsinkitės Naujienose

Lietuviai Daktarai
eikime

KORNAI
Valandos

18 VISU

S sve

20c

veikia, 
Už 10c

17.01
8.50
1.75
1.25

18 JM 
$4.MT 
2.00 
1.58

vienos tvirtos 
kuri galėtų

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So. Mičhigan Avė.
Tel 

Valandos

JEI ESATE AITRUS, SER 
GANTIS IR TURIT VIDU 
RIĮJ UZKIETIEJIMį VAU 

TOKI! “CASCARETS'

UININE 
bu paveikslu

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

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

kurią sočiaiis-
Tanner’o 

reali-

CASCAR
Raudona Dėžė

TAI BENT KRIKŠČIO 
NYS!

Plantacijose, tarnų skaičiuje, 
c rambi vs visuomet turi savo

VENGRIJOJ GAL BUS 
ATSTEIGTA MONAR

CHIJA

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918
DR.’ A. J. BERTASH 

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

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

Nebus galvos skaudėjimo, už- 
kietiejimo, slogų ar rugštumų 

viduriose iš ryto

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10'iki 12 d.

vandenį, nepastebėdamas' 
ydos. Keliauninkas matė,

i Antradienis, Sausio 18, 1927

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

nustato socialistų interna
cionalo taikos rezoliucijos 
ir Locarno sutartis.

buvo nuolatinė jo paneigti, ku
rių jis visuomet atlikdavo są
žiningai, Jftm nereikėjo liepti, 
jis pats žinojo savo darbų ir 
kai tik pabusdavo ryto metu, 
tuojau eidavo vandens pumpuo
ti. Pamatęs keliauninkų, dram
blys pasveikino j j, linksmai 
purlindamas savo ausis. Dram
blys mylėjo jį, nes tas keliau
ninkas paprastai vaišindavo jį 
įvairiais 'gardesnis 
kas paglostė 
eiti pro šalį, 
na aplinkybė 
vys stovėjo 
džių. Viena

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 2160 
— Valandų* — 

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

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Mičhigan Avė.
Valandos: 2—4 dieną; 6:1)0—8:30 

vakare. *
Ofiso Telefonas Pullman 1193

Namų Telefonas Chesterfield 0578

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, 111.

tas faktinai beveik jokios 
reikšmės neturi.

Nemažai prisidėjo prie re
akcionierių įsigalėjimo ko
munistai, kurie Belą Kun 
vadovaujami buvo įsteigę ko 
munistišką diktatūrų. Kuo
met komunistiška diktatūra 
buvo nuversta, tai admiro
las Horthy pirmoj vietoj 
pasirūpino sutriuškinti dar
bininkiškas organizacijas. 
Padariny j šiandien Vengri
joj nėra nei

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 4Gth St. Chicago, III

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

SUOMIU SOCIALISTŲ 
VALDŽIA

Bet reikia neužmiršti, kad 
socialistai gali-pasilikti val- 
džoj tik tol, kol juos rems 
kitos pažangiosios partijos. 
Neturėdami parlamente 
daugumos, jie yra privebsti 
ieškoti paramos kitose par
tijose. Taip dalykams esant 
dabartinė suomių socialistų 
valdžia negali būti labai 
patvari. Senosios partijos 

kurių tikslas yra page- prie pirmos progos bandys 
ją nuversti.

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vaį vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų

Ką manė Aristotelis apie dram 
hlj'?;— Dramblio favoritai.— 
Keliauninko Teneto pasako 
jimas. — Dramblio sumanu 
mas.— Kaip dramblys išgel 
bėjo kareivį. — Išleista įsta
tymai, kuriais bandoma ap 
saugoti dramblius.

P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentistaa

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Reti. Telefonas Hcmlock 2615

Nusipirkit už 10c, baksukų.
1

Ar turit tulžies aitrumų! Ar 
jus turit nuolatinį galvos ūž
imų, nemalonų skonį burnoje, 
kaista jūsų akys, oda yra pagel
tonavusi, turit pajuodavusias 
akis, jūsų lupos yra išdžiuvu
sios. Nėra jokio nusistebėjimo, 
kad jus jaučiatės piktas ir ne
sveiko temperamento. Jūsų kū
nas yra pilnas tulžies aitrumo, 
viduriai neveikia gerai 
reikia juos išvalyti 
lat su tuo tulžie^ 
malonus sau ir tiei 
myli ir nevartokit' 
valninančių gyduolių, kurios įri
tuoja ir kenkia. Atsiminkite, 
kad daugelis suirimų skilvio, 
kepenų, žarnų yra išgydoma per 
naktį su maloniomis gyduųlė- 
mis Cascarets — j c 
kuomet jus miegate 
bakselis nupirktas mfb aptieko- 
riaus, užlaikys jysų kepenis ir 
"amas švariai ir jūsų galvų čy- 
sta per mėnesius. Vaikai mėg
sta vartoti Cascarets, nes jiems 
patinka jų skonis ir jie neser-

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

Kenvvood 51 0 7 
nuo 9 ikt II vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare

Dr. Kari Wilk, Suomių 
Socialistų Partijos sekreto
rius, išleido pareiškimą dė- 
liai partijos nutarimo daly
vauti valdžioj.

Dar vasario mėnesyj 1926 
m., sako Dr. Wilk, suomių 
socialistų konvencija^perma- 
tė, kad socialistams teks da
lyvauti valdžioj, idant pa
greitinus priėmimą kai ku
rių svarbių socialių įstaty
mų 
rinti darbininkų būklę.

Praeitų metų lapkričio 
mėnesyj socialistai iškėlė 
aikštėn suktybes, kurias at
liko tūli atžagareivių val
džios nariai ryšyj su armi
jos kontraktais. Tyrinėji
mas tiek sukompromitavo 
valdžią, jog ji priversta bu-

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Btreet 
Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 8669

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

Ultraviolfitinfi šviesa ir diathermia

Drambliai, šie didžiausieji 
iš visų keturkojų ant žemės, 
nemažiau už beždžiones pasi
žymi kulturiškumų ir gana di
deliu proto išlavčjimu ir jų el
gesys dažnai stebina žmogų 
savo logingumu.

Dar Aristotel’fc apie dramblį 
taip sakydavo: ‘iš visų lauki
nių gyvulių dramblys yra pat 
paklusniausias ir jį lengviausia 
1 rijaukinti. Jame* pastebimas 
1 rotas ir jį galima daug ko iš
mokinti... Jausmai jo yra gana 
švelnus, o supratimu jis vir
šija visus gyvulius”.

šiais laikais- visi gamtininkai 
pripažįsta, kad proto žvilgsniu 
dramblys yra gana išlavėjęs. 
Jis protauja prieš i kiekviena 
darbų ir domesnis yra už kitus 
gyvulius. Bet dabar 
prie pavyzdžių.

Vienas prancūzų keliaunin
kas, gyvenęs ilgesnį laiką In
dijoj, apie dramblius štai ką

jums 
Nebūk nuo- 
itrumu, nc- 
i^jhtrte jus 
ematig pra-

Suomių parlamento socia
listai, kurie daugiausia pri
sidėjo prie valdžios nuverti- 

jog jie yra 
valdžią 
kairio- 
Bandy- P°

SUSIPAŽINIMUI PRISIUSI
MI VIENĄ NUMERI GYVE
NAMO TIEMS DRAUGAMS, 
KURIE PRIDUOS SAVO

ADRESĄ
| metus išeis 12 knygų. Gale me
tų galima sudaryti į vieną knygą 
— 384 puslapių.

Pren u m era ta met a m s 
Pusei metų ..................
Kopij

dramblys visame 
patarnauti, jeigu 

Atatinkama 
jeigu jis 

nešantį

tų pasakoja vienas artilerijos 
karininkas. “Apgulos korpusas 
keliavo į Seringanatamą ir pa
keliui jam teko pereiti upę. 
Kaž kaip atsitiko, kad vienas 
kareivių nukrito nuo vežimo. 
Padėtis buvo gana pavojinga, 
nes po sekundos kitos per jį 
turėjo pereiti ratas, fijęs pas
kui tų vežimų dramblys, pama
tęs pavojų, tuojau ir be jokio 
įsakymo savo straubliu pakėlė 
ratų ir palaikė toliai, ligi ve-1 
žimas pervažiavo per gulintį! 
ant žemės kareivį. Tuo budu 
kareivis išliko sveikas”.

Apie dramblių protingumą 
galima butų dar daugybę faktų 
pripasakoti, bet gana bus ir 
šių. Nelaimei, šiuos taip pro
tingus gyvulius žmonės di
džiausiu įnirtimu naikina da
liai jų ilčių arba “dramblio kau
lo“, ir jei taip ir toliau eia, tai 
šie gyvuliai g'reit išnyks i& 
žemės- paviršiaus. Į' lai atkrei
pę domę paskutiniais laikais 
kaip kurios valstybes ir nema
ža tuo klausimu susirūpino. 
Anglai savo kolonijose uždrau
dė dramblius žudyti ir tiktai 
kart*kurtėmis gaudo tam tik
rų skaičių laukinių dramblių, 
mokina juos ir naudoja dau
giausia kariuomenės reikalams.

Z. P—n.

Kelia unin- 
Jl ir jau rengėsi 
bet štai jam vie- 
metėsi į akis: lo- 
ant dviejų kaln
ių kaladžių išsly- 

Ido iš. po lovio ir todėl vanduo 
galėjo laikytis tiktai viename 
lovio gale, tuo tarpu kaip ki
tas 4ovio galas visiškai tuščias. 
Tuo tarpu dramblys pumpavo 
sau 

1 šios
kad vanduo tuojau pradės- lie
tis iš lovio, ir sustojo pasižiū
rėti, kas-toliau bus ar paste
bės dramblys, kad Vienas lovio 
galas tuščias, o jei pastebės, 
tai ką jis tuomet darys?x Po 
kurio laiko vanduo , pradėjo 
lietis iš lovio. Dramblys tuo
jau tai pastebėjo ir atydžiai 
apžiurėjo lovį. Bet kadangi 
kftas lovio galas buvo tuščias, 

Ltai jis toliau tepumpuodavo 
vandenį. Pagaliau jis supra
to, kad čia turi būti kokia 
nors y^da, paleido pompos ran
kenų, priėjo prie lovio ir pra
dėjo žiūrėti, kas čia taip atsi
tiko. Ilgai žiurėjo jis į lovį, 

[bet nieko nesuprato ir vėl ėmė
si' pumpuoti vandenį: vanduo 
vėl pradėjo lietis iš lovio. Tris 
kartus dramblys ėjo nuo pom
pos prie lovio ir atvirkščiai ir 
staiga linksmai papurtė dideles 
savo ausis. Jis suprato, kame 
dalykas, ir pradėjo uostyti iš
slydusių iš po lovio kaladę. Ke
liauninkas išsyk manė, kad 
dramblys padės tų kaladę po 
loviu. Bet jis apsiriko. Dram
blio domė buvo nukreipta ne 
į tų lovio galų, iš kurio vanduo 
liejos, bet į tų kurį jis, kaip 
nesistengė, negalėjo pripumpuo
ti vandens. Kartų suprato, ka
me dalykas, jis neilgai galvo
jo, kaip pašalinti yda, būtent: 
užsistojo savo masyvia koja ant 
vieno lovio galo, taip, kad kitas 
lovio galas pakilo, ištraukė 
savo straubliu iš po jo kita 
kąladę tai, kad po to loviui grį
žo pusiausvara ir jis lengvai 
galėjo užbaigti savo darbą.

Indijoj kai kurios motinos iš
eidamos iš namų palieka dram
blio .priežiūrai savo mažus vai
kus ir reikia stebėtis, su kokiu 
atsidavimu dramblys eina ne
šiotos pareigas.

Apie dramblio protų ir grei
tą orientacijų gana įdomų fak-

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

Dr. C. A. O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

7909 So. Halsted Street
Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakare 

Res. 6000 So. Campbell Avė.

m o, pareiškė 
prisi ringę sudalyti 
vieni arba kartu s 
siomis partijomis.
mai sudaryti koalicinę val
džią nepavyko labiausia to
dėl, kad ūkininkų partija 
staiga sudėsi nėjo ir atsisakė 
bendradarbiauti su socialis
tais.

Taip vadinama progresy- 
vė švedų partija sutiko eiti į 
koaliciją tik tąja sąlyga, 
jeigu joje dalyvaus ūkinin
kai. Kadangi su ūkininkai0 
nepasisekė susitarti, tai so
cialistai vieni sudarė mažu- tinių Lietuvos 
mos valdžią.

Programą, 
tų valdžia Vaino 
vadovaujama siekiasi 
zuoti, socialistų akimis žiū
rint yra gan kukli. Ji tapo 
pagaminta socialistų pildo
mojo komiteto atsižvelgiant 
į dabartines sąlygas.

Vienas svarbiausiu socia
listų valdžios tikslų yra pra
vesti įstatymus, kurie suo
miu darbininkams suteiks 
bent tiek teisių, kiek numa
toma Genevos darbo biuro 
rezoliucijose ir Washingto- 

no astuonių valandų pakte.
Socialistų valdžia taipgi 

rūpinsis sumažinti armiją ir 
sukurti tinkamą socialūs ap- 
draudos sistemą. Ji dės ir
gi pastangų, kad palengvin
ti smulkiųjų ūkininkų buk- 
lę, suteikdama jiems leng
vomis sąlygomis paskolas?

Tautų mažumoms socia
listų valdžia stengsis suteik
ti tokir* pat teises, kaip ir 
kitiems piliečiams. Ypač 
bus bandoma atitaisyti tas 
skriaudas, kurios buvo seno
sios valdžios padaryto 
dams.

Užsienio politikoj valdžia

Užsimokėjimo kaina)
Chicago je — paltu:

Metanu ....—---------- -
Pusei motą_____________
Trims minusiame ..............
Dviem mAneehuuji______
Viaaam minashi _______

Chicagoje per nešiotojui:
Viena kopija --------------- —
Savaitei — .......... j,.
Mėnesiui___________ ____

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paltui

Metama ________
Pusei metą _____
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur ūžsieniuosei 
(į Atpiginta)

Metams -.... _.........  $8.00
Pusei metu -----------  4.00
Trims minusioms _______ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kurtu su užsakymu.

mitinge liudija, jog įsismar
kavęs kunigužis didžiu bal
su sušukęs, jog visus dabar- 

diktatorių 
priešus . reikėtų tūkstan
čiais sušaudyti. Kitas kuni
gužis pareiškęs, jog tuos 
priešus reikėtų karti.

Tai bent krikščionybės 
skleidėjai! Ir tie gaivalai 
nesidrovi kitus vadinti 
kraugeriais!

Margaret Bondfield, bu
vusio Ramsay MacDonald’o 
kabineto narys„ kalbėdama 
Chicagoj, papasakojo seka
mą dalyką: Kartą krikščio
nys iš vardo skundėsi vie-' 
nam mokyčiausių Londono 
tlvtiKiškiij, ku<l Darbo parti

ja varo pragaištingą krikš
čionybei propagandą. Į tą 
nusiskundimą dvasiškis at
sakęs maždaug sekamai: 
“Jeigu ariti-krikščioniški so
cialiai už savo propagandą 
turės kentėti čyščiuj šimtą 
metų, tai anti-socialistiški 
krikščionys turės pasilikti 
čyščiuje tūkstančius metų 
už nemylėjimą artimo ir ne- 
krikščoniškus darbus’’.

Tie žodžiai kupgeriausia 
tinka tiems, kurie prisideng
dami krikščionybės kauke 
nueina net taip tol, kad ne 
tik pritaria žudynėms, bet 
nori, kad dar daugiau butų 

ų principų, kuriuos žmonių kraujo pralieta.

Užvakar tie žmonės, ku
rie vadina save tikrais Kris
taus mokslo išpažintojais, 
buvo sušaukę mitingą, kur 
jie žadėjo išaiškinti “visą 
tiesą’’ apie dabartinę Lietu
vos padėtį. Mitingas įvyko 
Chicagos Šv. Jurgio parapi
jos svetainėj.

Iš tų pranešimų, kurie til- 
Drauge”, buvo jau gali

mas spręsti apie mitingo po
būdį. “Kraugeriai“, “krau- 

žydberniai” ir

mes privažiavome arčiau tos 
vietos. Pasirodė, kad tas šla- 
mesis buvo naminio dramblio, 
kuris be jokios priežiūros dir
bo gana sunku darbą. Tas 
dramblys nešė sunky medį, 
kuris buvo uždėtas jam ant il
čių, lx*t |ai jam sunkiai vy
ko, neš takas buvo labai siau
ras. Ši aplinkybė vertė jį krai
pyti galvą tai į kairę, tai į de
šinę, nes kitaip jis negalėjo 
nei vieno žingsnio atlikti pir
myn. Darbas jį labai vargino 
ir jis piktai niurnėjo. Pamatęs 
mus, protingas gyvulys pakėlė 
galvą, pažiurėjo į mus minutę 
laiko, paskui staiga metė tą 
medį ir pasitraukė atbulas at
gal, tuo budu norėdamas at
leisti mums kelią.

Mano arklys neišdrįso pusi-1 
naudoti šiuo dramblio manda
gumu ir atsisakę eiti pirmyn. 
Tai pastebėjęs, dramblys dari 
toliau pasitraukė atgal ir pa
kartojo savo niufnėjimą, bet 
stačiai maloniu balsu, tuo bu
du norėdamas mus padrąsinti. 
Arklys vis bijojos eiti pirmyn. 
Aš su didžiausiu įdomumu žiu
rėjau į protingus gyvulius iri 
laukiau, kuo tas viskas pasi
baigs, todėl, žinoma, visai nesi- 
kisau į jų santykius. Dramb
lys, Traukėsi vis tolyn ir tolyn 
ir su nekantrumu laukė, kada 
mes pravažiuosime. Pagaliau 
mano arklys leidosi taku, visas 
drebėdamas iš baimės. Mes pra
važiavome. Tuo pačiu laiku 
dramblys išėjo iš tankumyno ir 
ėmėsi savo darbo.”

Mančesterio zoologijos sode, 
dramblio tvarte buvo įtaisytas 
ypatingas automatas, ačiū ku
riam dramblys, gavęs iš zoo
logijos sodo lankytojų pensą, 
dėdavo jį į tam tyčia esantį 
plyšį ir tada tuojau iš automa
to iššokdavo bandelė bulkos. 
Kaip kada sodo lankytojas do
vanodavo drambliui pusę pen
so; žinodamas iš prityrimo, kad 
tasai pinigas jam neturi jo
kios vertės, dramblys su panie
kinimu mesdavo pusę penso] 
aukotojui atgal. Kartą vienas] 
zoologijos sodo lankytojas, pa
ėmęs keletą puspensių, atidavė 
juos vienas po kito drambliui, 
kuris toj pačioj tvarkoj metė 
juos jam algai. Tada tas pats 
asmuo padavė drambliui du pus- 
pensiu iš karto. Kokias pen
kias minutes dramblys laikė 
ttiH monotnu Hiivo ir
matomai galvojo, ką su jomis 
daryli;\bet štai jis abi mone
tas įleido kartu į automato ply
šį. Svoris dviejų puspenių bu-| 
vo užtektinkamas ir 

• mato iššoko bandele 
jo judėjimų buvo matyti pasi
tenkinimas, kuomet jis ėdė bulką

Labai įdomių laktų papasa
koja dar vienas prancūzas ke
liauninkas, kuris apie tris mė
nesius viešėjo pas savo drau
gus Indijoj plantacijose. Tenai 
buvo keletas dramblių ir jis 
nekartų turėjo progos įsitikin
ti, kad šie gyvuliai gamtos ap
dovanoti nemenku protu. Kar
tą ryto metu, dar prieš saulės 
tekėjimą, teko jam eiti per kie
mą. Kieme stovėjo didelis lo
vys, iš kurio girdydavo gyvu
lius. Didelis baltas dramblys 
pumpavo į lovį vandenį. Tai

zxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxji :zxxxxxxxxx

Apie Įvairius Dalykus.

Greita Pagelba
Dr. Scholl’s Zino-pads prašalina visokius 
skausmus greičiau negu kiti kokie žinomi 
metodai. Ima tiktai minute nutildyti bilc 
kokį komy. Gydymas prasideda iš sykio. 
Kuomet komas pranyksta jis daugiau ne- 
gryzta, Jei nauji čeverykai vėl padaro 
skaudama ta vietą, Zino-pad prašalina jį 
greit. Todėl, kad Zino-pad prašalina prie- 
žastį—spaudimą ir trinimą čeverykų.

Dr. Scholl’s Zino-pads yra su gyduolėmis, 
antiseptiški, apsaujrojanti. Visose aptiekose 
ir čeverykų krauttivesc-----35c.

DSScholl^ 
TdnO'pads
Uldėkit viena ir skausmas pranyjta

Saugokitės 
Šalčio

Šaltis reiškia pavoją. Vien nuo pneu
monijos kasmet miršta 150,000. Nesu
skaitomos kitos bėdos kįla iš šalčių.

Sustabdyk šalt; pačioj pradžioj, grei
čiausiu ir veikliausiu būdų. Imkit 
Hill’a Cascara-Bromidą-Quinine. Jis šal
tį sustabdo į 24 vai., o grip$ j 3 die
nas. J; dabar milionai vartoja, nes per 
25 metus nieks nerado goresnio būdo 
išnaikint šaltį.

Netikėkit menkesnėms gyduolėms ka- 
S a galit gaut šitą. Visos aptiokos par
duoda Hill’s.
Tikrai Gauk

Office Boulevard 7942

.. Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleckio Aptiekos 

CHICAGO, I1A..

“The Tribūne“ korespon
dentas praneša, jog Franci- 
ja nebesipriešisianti atstei- 
gimui monarchijos Vengri
joj. Girdi, tokį pareiškimą 
padaręs Francijos užsienio 
ministeris Briand.

Šiandien Vengrijoj vieš
patauja aršiausi reakcija. 
Diktatorius Horthy ten lo- organizacijos, 
šia tokią pat rolę, kaip Mus- pasipriešinti reakcininkų 
solini Italijoj. Parlamen- monarchistų užmačioms.

“«ujir-'”os
The LitliaunUn Daily Newa 

Publishvd Daily Except Sanday 
bv the IJthuaniau DaDj V«wl Fah. 
Čo. Ine.

Kdltor P. GRIGAITIS
1739 Soath Halated Street 

Chicago, III.
Telephone Rooaevelt 8561

Subscription Rateai
$8.00 per year In Canada.
$7.00 per yaar outsida of Chicago.
$8.00 per year iu Chicago.

8c, per copy.

Entered a» Second Class Matter 
M a re h 7th, 1914, at tho Poit Office 
of Chicago, III, nnder act of 
Marrh 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iisklriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St. Chicago, 
UL — Telefonas! Rooseva't V5W.

jo ištroškę 
t.t. mirgėte mirgėjo tuose 
pranešimuose.

Bet įdomiausia tai tas, 
kad to mitingo rengėjai ki
tus to tepė, kuo patys kve
pia. Pavyzdžiui, buvusieji'} Urių jįs i 

favoritams 
pasirengęs 
tiktai pasitaiko 
proga. Pavyzdžiui 
sutinka savo favoritą 
: unkų nešinį, įįs tuojau atima 
ii jo tą nešinį savo straubliu 
ir pat nuneša kur reikia. Jei
gu kelyje jis sutinka kurį nors 
i.avo draugų, tai, mandagiai ap
kabina jį savo straubliu, so
dina sau ant kaklo ir neša /na
mo. Be lo, jis klauso tų, ku
riuos myli, o tai yra didelė au
ka iš jo pusės, nes dramblys 
puikiai supranta, kas turi tei
sę iš jo reikalauti paklusnumo 
ir kas ne. Kuomet dramblys 
išeina į mišką pasivaikščioti, 
tai savo draugams visuomet 
parneša* lauktuvių gėlių ir vai- 
šių pavidale. O su tais, kurie 
Jam dėl kurių nors priežasčių 

dėl <-l hu juo)
nelabai patinka, dramblys mėg
sta paišdykauti, tiesa ne pa
vojingai, bet vis dėl to įkirtai. 
Taip, progai pasitaikius jis j- 
stumia savo priešą į kūdrą, ku
rių būna prie ryžių plantacijų 
ir kol tas išlipa iš vandens-, 
dramblys ramiausia suėda jo 
ryžių košę. Arba vėl prisitrau
kia į savo straublį vandens ir 
aplieja juo savo priešininką, 
arba paėmęs jį savo straubliu 
už pasayionų, pakrato, kelias 
minutes ore.

Keliauninkas Tenetas pasa
koja tokį atsitikimą su dramb
liu. “Vieną kartą, — sako jis, 
aš važiavau per mišką, netoli 
nuo Kandi. Bet staiga mano 
arklys sustojo, netikėtai išgir
dęs kaž koki nepaprastą šla
mesį miško tankumyne. Vis
kas tuojaus paaiškėjo, kaip tik
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America’s

Antradienis, Sausio 18,

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be ftnr Be
Peilio ųu J Skausmo

Pats paprastas numanymas pasako, 
kad vieta dėl išsigydymo rupturos 
yra ta, kur kiti yra išsigydę. Savo 
rekorduose turiu šimtus paliudymų 
išgydytų ir užganėdintų pacientų.

Skaitykit ką Mi\ Mackowiack sako:
“Aš turėjau rupturą, kuri man da

rė daug nesmagumo. Aš nuvažiavau 
pas Dr. Flint dėl išsigydymo. Jis iš
gydė mane į tris sykius gydymą. Tai 
buvo be skausmo gydymas ir nerei
kėjo sirgti. Tai buvo keturi metai 
atgal, ir aš neturėjau jokio trubelio 
nuo ' *• -- -i-i
Dr.
rą.

to laiko.. Aš sakau, eikit visi pas
Flint, jei norit išsigydyti ruptu-

THOS, MACKOWIAK, 
3113 Sp. Wahl St.

VERICOSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias 

’ ’ i savo nuosavais fi:
. i 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 
pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:11 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valau 
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar 
pe dvieju didelių krautuvės langų

W, J, STANKŪNAS
Vestuvių. Gru
pių ir šeimynų 
Musų SpeciuH- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

p'

Reikalaudamiv

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

NAUJIENOS, Chicago, Ui.

Rūgštumai Viduriuose
“Phillips Milk of Magnesia”

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti no biskį “Phillips 
Milk of Magnisia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rūgštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles II. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles II- 
Phillips nuo 187-?'.

HKRO.JI PAGELBA DEL 
KOJŲ SKAUSMŲ

Amerikiečius Apleidus vo “fudholą” glomedamas tarė r Kr»‘ 
“Ot.^buti] gera, kad Amerikoje 
galėtume dirbti, o čia latrauti!” 

(Bus daugiau)

t, chroniškas

Rašo J.’Bikinis

(Tęsinys)

Esu tikras, kad ne aš vienas, 
bet ir visi keleiviai nelabai 
džiaugėsi tą kelionės kelią pasi
rinkę. Manding geriausia ke
liauti okeaniniais laivais tiesiog 
iš New Yorko Klaipėdon be per
sėdimų, arba plaukti Bremenan, 
o iš ten traukiniu Kaunan. Tą 
turėtų įsidėmėti ekskursijų ren
gėjai ir laivakorčių pardavėjai- 
Tankiausia žmonės rūstauja ne 
ant tikrųjų kaltininkų — laivų 
kompanijų, o laivakorčių parda
vėjų, kurie juk, tiesa pasakius, 
už keličnės nepatogumus jokiu 
budu negali nešti atsakomybės, 
juoba, kad keleivis pats pasiren
ka tą, o ne kitą kelią. Kad to 
nebūtų — daugiau informacijų 
keleiviams.

.Bet pakaks apie įvairias laivo 
bėdas. Jau plaukiame į Danci
gą, į tą Dancigą, kurį lenkai va
dina savo uostu. Ar tikrai taip 
yra, netrukus savo akimis 
tysim ir parašysim.

(Bus daugiau).

Tai toks maždaug įspūdis į 
Dancigą pirmą kartą įžengus. 
Dancigas kaipo miestas man 
patiko. Jis savotiškas ir todėl 
gražus. Aiškus dalykas to 
grandioziško amerikdniškumo 
jame nėra, tačiau ir lietuviško 
apsileidimo nesimato. Parku- 
čiai, aikštės ir sodneliai kukliai, 
bet švariai ir kultūringai ap
tvarkyti, gelynėliais apkaišyti. 
Gatves brukuotos tašytu akme
niu. Krautuvių langai padorus. 
Vienu žodžiu, mums, lietuviams, 
visiškai pravartu butų turėti 
tokią sostinę. Jeigu mes savo 
Kauną sumainytume, tai, ma
nau, niekas musų neprotestuotų. 
Bet ką čia apie tai galvoti, juk 
mesi turime Klaipėlą, kuri gali 
būti dar įdomesniu Dancigu1. 
Tik daugiau darbo, daugiau pa
sišventimo ir mes pasivysime

SERGĄS VAIKAS 
PASVEIKO

Tėvas rašo: “Malonėkit atsiust man 
dar 2 baksiukus jūsų gerų gyduilių. 
Malonėkit atsiųsti tuojau, nes jų man 
reikia urnai. Mes negalim be jų ap
sieiti. Aš vartoju šias Bulgarian Žo
lių (Kraujo) Arbatą visą žiemą dėl 
savo sergančio vaiko, kuris yra 4 
metų amžiaus ir suradau, kad tai ge
riausios gyduolės, kokias kada var
tojau. Su pagarba. John H. Olson, 
Sioux Iowa”.

Bulgarian Žolių (Kraujo) Arbata 
yra parduodama visur pas vaistinin
kus, 35c—75c, $1.25, arba prisiunčia
ma paštu. Adresas, H. TI. Von 
Schlick, 25 Marvel Building, Pitts- 
burgh, Pa.

panagi žaisdąe, Hgas rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J, W. Beaudette
VIRAU! ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė. /
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 1U. Nad« 
lioj nuo 2:30 ik: 4:30 po pietų 

REZIDKNCIJaj
2226 Marškai! Blvrt 

TELEFONAS CKAWFOHD 14W 
TELEFONAS CANAL W«4

m a-

. Dancige. ’

Bugpiučio 11 d., 6 vai. 
Įplaukėme į Dancingą.

Johnson’s Belladonna Plas- 
ter’is greitai pašalina 

skausmus
■ 1 " ■ \

Jus galite būti visiškai tikras grei
ta pagelba dėl kankinančios agonijos 
: uo pairusių nervų kojose vartodami tas Lenkijai. Tasai DanciugO 
Johnson’s Belladonna Plaster’j. Kaip 
greit šis gelbstantis vaistas bus pa
naudotas prie skaudamos vietos, jo 
pagelba urnai bus pastebėta. Jis žva
liu budu persisunkia per odą tiesiog 

, Į kūno audinį, švelnydamas pairusius 
nervus ir pašalindamas skausmus 

.^greičiausiu budu.
Belladmuia Johnson’© Plasteriuo.se 

j yra specialiai paruošta ir pritaikinta 
I ir yra garantuojama jų pagelba at- 
i gauti pilną stiprumą ir veiksmą, kaip 
tik plasteris atliks savo gelbstantį 
veiksmą, štai dėl ko jus galite būt 
visiškai tikri gerais rezultatais, kuo
met jus vartosite Johnson’s Bclla- 
donna Plaster’j.

šis nuostabus vaistas suteiks malo
numą ir paliųpsuos nuo skausąiŲ j1’ 
kentėjimų dėl reumatizmo, neuralgia, 
lumbago, sopančių muskulų taip greit, 
tarsi, magišku budu. Parduodamas vi
sose vaistinėse.

ryto 
Įplaukėme į Dancingą. Tai se- 

I nas Vokietijos miestas, kuris 
Versalio traktatu nuo Vokietijos 
atskeltas ir dirbtinai prikerg-

t

Lena vi n a 
KOSULĮ 
Greitai

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla 
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų 
Siuvamų ir Šluojamų mašinų. Ir vi 
sų kitų Narnama reikmenų ir puošalų 
Prekės u /.tikrintos, Kainos prieina 
mos. Patarnavimas mandagus; l>ug 
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės 
Tfe Peopleafuroilme (ompanif

1922-32 So. Halsted Street 
Prie* 19th Placa 

H 77-83 Archer Avenue 
Kampas Kichmond Gt.

Neužleiskite kosulio . . . 
ypač pas vaikutį! Su

stabdykit greitai su Seve- 
ra’s Cough Balsam. Jis su 
ramina gerklę ir prašalina 
dusinančius skreplus. My 
limas per 47 metus.

Neleiskit kosuliui iš
augti į rimtą ligą. Nusi
pirkt šį saugų vaistą ap- 
tiekoje šiandien. Dvejopo 
dydžio, 25c. ir 50c.

W. F. SEVERĄ CO.
Cadar Rapida, Iow«

Krutinės ir Galvos Šalčiams 
Imkite Severa’s Cold Tablets j

StVEBIS
Siųskit Naujienai 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

BILL Y'BFĮMCMs

iškišulis skiria Prūsiją nuo ki
tų Vokietijos dalių. Vienok 
kad čia butų lenkiškumo, tai to 
nepasakysiu. Pačiame uoste, 
kuris gana talpus ir įmanomas, 
matosi begaliniai daug įvairių 
šalių, tik ne Lenkijos, laivų. 
Miesto policija atrodo į senus 
prūsų landšturmistus bei karei
vius. Krautuvėse vokiečiai, ga
tvėse vokiečiai, strytkariuose, 
vokiečiai ir visame kalbama tik 
vokiškai. Pašte ir stotyje ban
doma lenkinti, bet ir ten tik tiek 
lenkiškumo, kad kelios lentos 
“panskai” išrašytos. Ogi, tei
sybė, pasipynė po musų kojomis 
kažin koks konfederatę užsimo
vęs, nusususios išvaizdos, šlėk
ta. Iš to galima spręsti, kad 
Dancingui importavo lenkiškąją 
“kurą”. Bet kad ją mėgtų, tai 
to netvirtinsiu. Iš vokiečių 
fizionomijų matyt, kad jię labai 
ir labai tuos neprašytus atėjū
nus neapkenčia. Vienoje krau
tuvėje užklausus kaip sugyvena 
su lenkais, vokietis, apsiputoda
mas, ėmė pasakoti apie lenkų 
nachališkumą. Toksai ūpas 
viešpatauja ne vien pas Rrautuv- 
ninkus, bet ir visame Dancigo 
krašte. Tas žinoma neina len
kams į sveikatą ir manding ank
ščiau ar vėliau lenkų užmačios 
išeis jięma per pakaušį.

Ekonominis Dancigo gyveni
mas apmiręs, tačiau jis esąs 
daug geresnis už Lenkijos, ^ies 
Dancigas, naudodamasis lais
vojo miesto teisėmis, patsai šei
mininkauja savo plote. Ir eko
nominėje ir politinėje dirvoje 

•lenkai neprašyti įnamiai. Tas 
matosi ir iš įstaigų pavadinimo: 
visame užtinki vokiečių ekono
mines įstaigas, gi lenkų visame 
mieste tik kelerios.ir tai tos pa
čios dėl mados.

Jankaus prašomi,-mudu su Ju
ze sutikova užeiti palatrauti. 
Mat Jankus paskelbė didelį ma
nifestą, girdi, skiriąs vieną do
lerį pragėrimui! Kur čia žmo
gus atsisakysi nuo tokio gero 
pasiūlymo! Užsukom j restau- 
raną. Jiedviem padavė likerio, 
o aš pabandžiau alaus. Vadina
si, atsigavėjau! Mano kolegos 
maukia be piršto, o aš tik šyp
sau ir seilę riju. Mat jjems va
lia, o mdn ne, — aš abstinentas 
iš prievartos. Iš to “markatmi
mo” prisiminiau “Konstituciją” 
ir jos kunytojus. O Jackau, 
kad čia butų Čeponis, tai jį 
vienos, bet devyni prakaitai 
maudytų!...

i Kolegos vaišes baigė
mano atsiminimus supainiojo. 
Jankus padavė dolerj, bet gavo 
grąžos. Pasižiūrėjome viens į 
kitą ir nusijuokėm, kad doleriu- 
ko neįstengėm prauliavoti. Well, 
ką padarysi, sėdome vėl ir balio- 
vojam. Pagaliau ne tik dolerių 
liekanas, bet ir dar kitą dolerį 
Jankus pridėjo ir išėjome. Mu
sų fundatoriui ekspirimentas 
patiko, todėl šypsodamas ir sa-

ANTANAS AIDULIS’
Persiskyrė, su šiuo pasauliu 

Sausio 15 dieną, 6 valandą ryto, 
1927 m., sulaukęs 34 metų am
žiaus; gimęs Laubarų kaime, 
Šidlavos vai., Raseinių apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
savo mylimuosius ir mylinčius, 
seserį Liudviką Pučkurienę, 
pusbrolį Joną Aidulį Amerikoj, 
o Lietuvoj dvi seseris. Kūnas 
pašarvotas randasi prie 3201 S. 
Auburn Avė. Eudeikio koplyčioj.

Laidotuves įvyks Seredoj, 
Sausio 19 , dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš namų į Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Antano giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuG 
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku 
tinį patarnavimą ir atsisveiki 
nlmą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, Pusbrolis ir visi gimi

nės.
Laidotuvėse patarnauja gra

bučius Eudeikis & Co. Tel.

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

F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tek Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

44bl So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietasis 

Grahorias Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
atėi.

OFISAS:
668 W. 18th SL 
Tel. (Janai 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

■

ne
iš-

ir

NIKODEMAS SIRTAUTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

San Diego, California, Sausio 
1 dieną, 1927 m., sulaukęs 24 
m. amžiaus; gimęs Anglijoj. 
Paliko dideliame nuliudime savo 
mylimuosius ir mylinčius moti
ną ir brolelį Juozapą. Velionio 
tėvelis yra miręs jau 5 metai 
atgal. Kūnas pašarvotas ran
dasi, jrrie 1508 S. 49 Ct., Cicero, 
III.

Laidotuvės įvyks Sausio 18 
dieną, 8 vai. ryto iš namų į Šv. 
Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Nikodemo Sirtau
to gimines, draugai ir pažįsta
mi esat noširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, »
Motina, Brolis ir Ginįjnės. 

y

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Chas. Syrewicze. Tel. 
Cicero 3576.

LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 valandai 
vakare, kasdien. 

Nedėliomis uždaryta.
3302 So. Union Avė.

CHICAGO, ILL.
Valo, protina vyrų ir moterį 

drabužius.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMFTRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvinę akių įtempimą, kurie 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nerv uolu
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
li! usia* klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Valu 10 
’,ki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p,

4712 So. Ashland Avė
Bouievard 7589

SERGANTI ŽMONES

Tel. Bouievard 4139

. A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturimo išlaidų užlaikymu 

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, H!.
JUOZAS VYŠTARTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
16 d. š. m. 1-mą valandų p. p., 
45 metų amžiaus. Išgyveno 
Amerikoj 14 metų. Paėjo iš Lie
tuvos Taur. apskr., Šilalės paš., 
Balsių kaimo. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Uršulę (Kru
šaitę), Tauragės apskr., Žvingių 
par. Gorainių kaimo, du sunu: 
Jonų 12 m., Juozų 5 m. ir duk
terį Zofiją 10 m.; dvi seserį: 
Agotą Pastoraitienę ir Juozefą 
Milašiene ir Motinų Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas prie 2021 
Canalport Avė. Laidotuves į- 
vyks Seredoje 8:80 ryte. Bus 
nulydėtas j .Apveizdos Dievo 
bažnyčią, o iš ten j šv. Kazimie- 

1 ro kapines.
Gęaborius Rudžius. Telefonas 

('anai 6574.

Phone Bouievard 52€3 
Privatiniai Ambulansai 

L J. ZOLP 
Grabcrius ir Pa grabų Direktorius 
Automobilių, patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį. 

1616 W. 46lh Si., Chicago. III.

Phone Bouievard 7314
Pristatome j viešus miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted St„ Chicago

Vincentas Pauga
Persiskyrė su šiuo pasauliu Penktadienyj, sausio 14 dieną, 5 va

landą vakare, 1927 m., sulaukęs 2 metų, 3 mėnesių amžiaus; gimęs 
Cicero, UI., Rugsėjo 23 d., 1924 <pi., palikdamas dideliame nuliudime 
savo mylimuosius ir mylinčius motiną Marcijoną ir tėvų Jonas Pauga 
ir sesutei Marijoną ir Konstanciją. Kūnas pašarvotas, randasi 5031 
W. Roosevelt Rd., Cicero, III.

Laidotuves įvyks Antradienyj, sausio 18 dieną, 2 valandą po 
pietų iš namų į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Vincento Pauga giminės, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

'Nuliūdę liekame,
' Tėvai ir Seserys

Laidotuvėse patarnauja graborius L J. Zolp, Tel. Blvd. 5203.

Jei jus turit sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
pūslės, užkrečiamas 
ligas, šlapumo arba 
privatiškas ligas, pasi
tarki! su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos lięos ne- 

’ bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

DR. ROSS per trisdešimtį metų 
besispeciulizuodamas įsigijo pilną'su 
pratimą šių ligų ir suteikia geriausj 
gydymą

Čia nieko nėra viršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra naturalė pasekmė didžiausio mo
kytojo — PATYRIMO.

Serganti žmonės yra kviečiami pa
sinaudoti tokiu pačiu gydymu per Dr. 
Ross kur jis yra išgydęs tūkstančius 
kitų.

MOTERYS su “socialėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chroniškų (rū
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien. 1

Dr. B. M. Ross
35 South Dcarborn St.

Kampas Monroe St, Criliy Building
Imkite elevatorių iki penkto audito.
DVIDEŠIMTS PENKI METAI

TAME PAČIAME NAME.

Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 308. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėbais, scredomis ir 
suimtomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
\įsišauk it, Informacijos Dykai.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicaąo, III.

Candy!

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Visose .pliekose—35c ir •Sc puodukas ir 
dildote. ChilJren's Muslino!. (lengvos- 

n 6 f oi u 4) 35c.

Geresnis nei Mustard l'laster.

Plasteriuo.se
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SL CHICAGOSUŽTIKRINA SAUGUMį
Vartokit be jokios Baimės 

kaip Nurodoma ant 
“Bayer” Pakelio

ŽINIOS
Šaltis vėl ateina

šaltis, gal kiek ir mažesnis, 
negu buvusis keletą dienų at
gal, *vėl ateina. Ateina jis iŠ 
šiaurvakarinės Kanados. Taip 
bent sako oro biuras. Šaltis \tu- 

I retų ateiti šiandie ryte ir tęsis 
kokias tris dienas. Kartu busią 

Į ir sniego. Bet oro biuras kaltu 
pastebi, kad didelis šaltis kar
tais gali ir neateiti, nes ežeras

Kol jus nematot “Bayer Kry- kartais gali jį nukreipti, kaip 
žiaus" ant pakelio arba ant tab-! jal| he kartą yra atsitikę, 
let’o, tai jus dar negaunat tik-i ------------- -
10 Bayer Aspirin, kuris yra i Nauja mokykla dėl pa- 
tiLrvinfno nor milinnna vurtrifniil • ..tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo

Galvos skaud.
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

iiegusių vaikų

Art. A. Vanagaitis buvo išvy
kęs “gastroliuiti” j Clevelandą ir 
Deitroitą. Clevelande jis “rito-* 
si” su K. Sarpalium. “Dirva” 
plačiai aprašinėja 9 sausio risty 
nes, kurias laimėjo Vanagaitis, 
“papirkęs” Sarpalių už 100 dol.

Clevelando lietuviai labai žin- 
geidavosi toms “rietynėms” ir 
susirinko tiek žmonių, kad ne
tilpo j salę. Vanagaitis ir Sar- 
palius sutraukė dideles minias 
žmonių ne tik Clevelande bet ir 
kitose kolonijose.

“Bistynės” buvo labai savo
tiškos, kokiu dar niekas nėra 
matęs. Art. A. Vanagaitis keti
na tokias ristynes Chicagoj su
rengti. Jei Sarpalius “bijos”. 
Vanagaitis “iššauks” Požėlą.

Iš Clevelando A. Vanagaitis 
nuvažiavo i Detroitą. Ten art. 
J. Olšauskas surengė Vanagai
čiui paskaitą-koncertą. Publi
kos susirinko pilna svetainė — 
kėdžių neužteko. Art. Vanagai
tis sako: “jeigu .Chicagoj žmo- 

parengimus,
Vakar tapo atidalyta nauja

Dr. Walter E. Christopher mo-'nės taip lankytų
jkykla dėl pietinės ir vakarinės tai artistai galėtų pirmaeilį te-
, miesto dalies paliegusių vaikų, 'atrą sukurti ir jis išsilaikytų I 
Mokykla yra prie 51 ir Camp- be jokių ‘fondų’ ”.
bell gatvių. Mokyklos 
mas kainavo $492,000 
galės tilpti 480 

(daryta su 300
* perkelta iš kitų

NAUJIENOS, Chicago, III, 

ir ėmė kvatoti. Jis savo pirš
čiukais • pradėjo mikliai čhųtinė 
ti piano kleveturą, o 
Krasauckienė labai gr 
tistiškai, sudainavo 
pasakyti”, vėliaus 
Solistė išėjo, 
artistiškai 
publika ir vėl musų artistai pa
sirodė. S. Krasauckienė jaus
mingai sudainavo “Stasys.” Pa
kyla pavadintas “Padenvskis” 
ir sako: “Moterys dainuoja 
apie vyrus, o vyrai padainuos 
apie moteris”! Pasirodo, kad 
inandieroje ir ilguose plaukuo
se buvo 
Sadauskaitė skambino pianu 
“Stasys”, o Vanagaitis daina
vo apie moteris.

P-ia Salomija Cheriene gra
žiai sudainavo keletą dainelių. 
Ji ‘patiko ir visi jai plojo ka
tučių.

P-ia O. Biežienė užtraukė 
“Dul, dul dūdelė”/Jos balselis 
galėjo pasiekti kiekvieno šir
dies 'gilumą, švelnutis, xgražu- 
tis ir jei tik ji gailestingą dai- 

'nelę uždainuotų, 
pravirkdytų.

Prasideda “Fonių-fonės”. Va- '‘būtinai’‘TšSmtPTš*7 
ndgaitis gieda: “Reikia lept,! miteto* tam tikrai 
reikia topt”... Anot jo, reikia »a^p"rt“).
topt žemės ašį, kad negirgždę- keščių. To nepadarius benefitas bus 
tų sukdamosi; redaktorius nors ir

Tept, kad artistą blogai vaidinu-1 ‘ — ‘.i. šavinčiuH, L. U. K. Pirm.
■ sį neaprašytų; merginoms rei- 
jkia tept veidą, lupas, kad jas 
t mylėtų ir tt. v •
i Publika įsisiūbavusi juokuo
se už jo dainas jam trukšmą 

istorija pakėlf.

Antradienis, Sausio 18, 1927

ia 
i, ar- 

š bijau 
uodelės.

o jos/ pianistas 
išmaršavo. Suužė

PRANEŠIMAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
KIEK KAINUOJA Gld PRA 

LEISTI J100 AP?

Atsakymai: $100,00 an* nyk ir 
r metus pei *i»i» 

Ukua] gyvenimo.

TURIU parduoti savo $750 Davis
Grojiklj pianų, yra benčius, roleliai jas* storas 
Ir cabinet už $100. Pasimatykit «u _ 
MR. DRUGAS, 6136 So. Halsted St.,1 gyventoj 
stuba.

GROJIKLIS pianas vertas $750 
už $90, 100 rolelių, benčiiis ir 
cabinet įskaitoma į bargeną.

dole
ris sudaro nematomą Juostą cen
tų ir kiekvienas <__ _—
tam tikrą darbą. Praleisdami cen- 
(, . * ‘ ............................
krio, mes greitai 
ftpntą Ir IššiunčlMHit* 
dirbti dcl kitą.

Atsiminkite tui, kuda jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek : nūs ir console fonografų už $45 cash. 
tie pinigai uždirbtų jums jei padft-Į Pasimatykit su manim, 

‘ ‘ ‘ "J ' Halsted St., I fl.

kiektleno GREITAS PRATURTĖJIMAS 
Kas nori greitai praturtėti ir 

; neturėti ant savo sprando bo- 
.u sekretoriuis0- lai ,a0->au l,erka ml,n0 Pui’

Kiekvienas musų praleistas 
k aa nuumu ucmuiuiuų juuoią wm-i 
tą Ir . kiekvienu. _ centu. •«li»k«|Caah arba išmokėjimais, 
kum iiBi cg viui i i oiviaumui ■
tą paskui centą, doleri paskui do- MR. BIJKOVSKI

6512 So. Halsted St., 1 fl.

' p. Vanagaitis. P-le tumėt juob j banką ar snulką?
Naujienų Spulka.

#6.00 gryno pelno 
$100.00 — punuslyk 
Minias u$dlrb»ų j«» 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie tai 
žinosi 
doleris.

NAUJIENĄ SPULKA, 
1789 So, Haltntd St.

uždirba 
imt i____
kiek jūsų

liiikvtumėt jj

PARDUOSIU savo gražius vargo-

(1136 South

upyrno budus, o ijuu jo su- kiaušį restaurantą Bridgeporte. 
kaip g’eit dauginsis jūsų priverstas apleisti Chicagą, to

dėl parduosiu greit ir pigiai. 
Biznis yra pirmos klesos. Kas 
pirks, tas man visuomet 

Pranešimas dėkingas įsigijęs gerą biznį. At 
įsišaukite tuojau.

3103 S. Halsted St.

bus

PARDAVIMUI arba rendon nau
jas Moras su gyvenimu, patogus 
Hhčernei Ir grosernei. Tirštai ap- 

j įvairių tautų kolonijoj. 
Rezidencijų nevalia daugiau sta
tyt per 4 blokus skersai ir išilgai. 
Savininkas .1. Jaselunas, 2307 52nd 
St., KENOSHA, WIS.

PARDAVIMU arba mainy- 
mui naujas 19 flatų namas, piet 
vakarinis kampas 71 ir G re? n 
St. Matykit savininką 1 Batas, 
kampas. Tel. Stevvart 2555.

SERAI—BONAI

Lawrcnce, Mass. — ] 
Lietuvių Ukėsų Kliubo nariams. La 
U. Kliubo nariai,'kurie gyvena ki- 

ti'kl’ai visus tose miestuose, arba ir Lavvrence’o 
!apielinkėj už mtesto rybų, norėdami 

.. ((gauti ligoje pašalpą (benefitą) turi 
L. U. Kliubo ko- 

i paruoštą lakštą 
(draugijinį pasportą), užsimokant 
ant metų $100 viršaus mėnesinių mo

pastaty-' “Birutė” gryžus A. Vanagai- 
ir joje čiui, pradės rengtis prie .Libi
ją ati- liejaųs, kuris Įvyks 3 balandžio, 
kuriuos 
mokyk- 
įrengta, Chicagos lietuviai

Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Kiekvienas n e s u 1 a u ž yt a s 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai Mokykla yra gerai 
taipgi parduoda buteliuose po yra (įk vieno augsto, kad diamininkai,

vaikų.

24 ir 100.

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba lutais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienoa Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

nesveikiems vaikams nereikėtų 
laipioti. Kas rytą mokyklos 
automobiliai paima vaikus iš 
namų ir nuveža į mokyklą. Mo
kykloje didelę domę kreipiama 
į gimnastiką. kad kaip nors 
atgaivinus nevaldomas 
dalis,
ki-eipiama ir į amatus, 
mokyklos išėję vaikai 
patys pelnyti sau pragyvenimą.' 

i
Sekmadieny,

VVicker Park svet., 
North Avė., Įvyko

kūno
Taipjau didelę domę 

kad iš 
galėtų *

Birutiečiai laukia su nekantru
mu tos dienos. Tai šventei,' 

muzikai ir! 
ruošia naują pro

gramą pritaikintą Jubiliejui. 
Programoj dalyvaus pirmieji 
birutiečiai, kurie prieš 20 metų 
dalyvavo. “Birutės 
ant kiek leis ; 
patiekta scenoje su 
dainomis. — Rep.

tu resite daktaro

įieško darbo
PAIEŠKAU darbo už pe- 

: korių, arba antrarankį prie
galimybės, busi Motoru kvartetas — O RiPJ duonos ir bisketų kepimo, su muzika ir1^ S? Krasauckienė, V.’ Vol-I M. M. 3721 S. Halsted St.

100 N. LaS'alle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

Mayoras sugryžo
Vakar sugryžo į Chicago 

mayoras Dever po kelių savai
čių atostogų Mississippi valsti
joj, kur jis veik visą laiką pra
leido lošdamas golfą. Jis buvo 
išvykęs pasilsėti prieš pradė- 
siant sunkią rinkimų kampani
ja.

Moteris nusišovė
Mrs. Lillian Meyers, 36 m.

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki i 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai-1 
pėdos $181.00 iki $186.00. |

Suv. Valstijų jstatymai , pavelija' „ ...
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie- 3006 I aylor St., iš nusiminimo 
i ..
jas liuobai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMP1C, HOMERIC, LAPLAND, bui reta saužudystė pas mote- 
BELGENLAND, PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, ARABICI 
siūlo l 
Southainpton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitę.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dvienfs, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

VVHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 Sor State St. Chicago,

nūs metus ir sugrįžti i Suv. Valsti- (|c|eį menkos sveikatos, nuėjo’j *«««*• laii/vuni M Al o 1/011 «i i * *
' savo kaimyno garažių ir ten
nusišovė. Nusišovimas yra la-

ris, nes moterys daugiausia 
greftų kelionę' f Cherbourg,. nusinuodija ar nusitroškina

gasu.

Naujas direktorių 
pirmininkas

111.

ŽEMOS KAINOS

Home Bank and Trust Co., 
Ashland ir Division gt., meti
nis šerininkų susirinkimas įvy
ko sausio 12 d. Direktorių pir
mininku vieton mirusio Julius 
Koop, tapo išrinktas teisėjas 
Peter H. Schwaba. Kitų permai
nų direkcijoj neįvyko.

t

Puikus vakaras
sausio 16

2040
' Chicagos'

d., 
\V.

teraitė ir E. Sadauskaitė pa
girtinai sudainavo keletą dainų. — 
Joms kompanavo p. ^Vanagaitis.

Ant galo visas “Birutės” 
choras sudainavo: Saulėleidžių 
giesmę, Molio uzbonas, Nuo pu
tino, nuo avietės ir Vilnius 
Pianavo j>-le E. Sadauskaite 
“Birutė” patenkino savo' daine-

Tel. Boulevard 1285

REIKIA DARBININKU j
MOTERŲ

Norėdami įsigyti aukštos rųšies 
seklyčios setą ir kitus naminius ra
kandus, neužmirškite atsilankyti j 
lietuvių dirbtuvę, kurioje rasite ge
riausius rakandus iš geriausio mate- 
riolo padarytus už labai žemas kai
nas; darbą garantuojame.

Teisingas ir mandagus patarnavi
mas.

1 /ff 11
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GLOBĖ FURNLTURE & 
UPHOLSTERING CO.
6637 So. Halsted St

DELIKATESEN, grosernė, ge- ■—*
riausis kampas North Side, nėra kom- MDDTPI-PIAI DABITAI 
peticijos galit uždirbti daug pinigų,’ |f|Ull I ULUlMl“I AuitULUu 
šviežias atakas, pigi renda, geras ly-, 
sas, turiu parduoti greit iš priežaa- i 
ties real estate reikalų. Viską par-; 
duosiu už $1600, verta dvigubai. Jei 
norit Įsigyti tikrai gerą krautuvę 
ir gauti didžiausĮ bargeną, tai atai-; 
šaukit sausio 19 nuo 1 iki 5 vai. po 
pietų, 3S58 N. Ashland Avė., kampas 
Byron, 1 blokas Į pietus nuo Irving 
Parko.

i

’ PARDAVIMUI lunch ir, 
senvičių storas arti prie 4 
dirbtuvių, geram biznieriui,! 

‘ I gera vieta pinigų padaryti. I 
i Priimsiu mažą automobilį į- 

- mokėjimui. 1717 E. 75th St.

REIKALINGA mergina, turinti

4559 S. Paulina St. Yards 0145.

Lietuvių Draugijos savitarpines draugijos svečius. “Biru-! nCI|f|A HADDIMIMV1I 
te” yra geriausias choras netik htIKIfl UAliDlIlIliKy 
Chicagoje, bet nėra visoj Ame
rikoje lietuvių chorą jai lygaus. 

Šis puikus Vakaras buvo su
rengtas Chic. Liet. D-jos S. P.! 
pagerbimui savo 12 narių. Jie,' 
sekant įstatus, yra užsipelnę. I 
Jie per 10 metų nėra susirgę 
ir iš draugijos iždo nėra ėmę 
jokios pašelpos. P-nas Julius
Mickevičius, draugijos prezi
dentas, iššaukė ant scenos
šiuos garbūs vertus narius: Ma
rę Čereškienę, Apolioniją Su- 
bačienę, Apolioniją Urbanavi- 

'čienę, Julę Druktainienę, Auta-

7
UIU p/lfr/lV,* padainuosime”;

MiĄifaa X
Iš artistų gyvenimo.

Pašelpos vakaras.
Ši draugija yra netik didžiau

sia North Sidėj, bet ir visoj 
Chicagoj. Kadangi joje susi
spietę visi progresyviai lietu
viai ir inteligentai, tai jos 
(draugijos) darbais ir galima 
pasidžiaugti. Pasidžiaugti ir 
pasilinksminti prigužėjo pilna 
svetainė. Buvo visi nariai (te
kis jos nutarimas), o svečių, 
svečių — tarsi Alvyte per šv. 
Oną. čia katalikai, tautininkai, 
socialistai ir bolševikai — visi 
broliškai linksminosi, visi yra 
Jyigys.

Pirmininkas atidaro progra- Petrulį, Juozą Simą, Pra- 
mą ir pristato pirmiausia p. nąz Druktainį, Stasį 

.Valeriją Čepukiutę. Ji smuiku Gudaitį, Juozą 
gražiai sugriežė, kaip artiste. ’ Antaną Mičiulį 
Vytautas Galskis pusėtinai vy- muolĮUrią. 
kušiai sugriežė smuiku. Jis pa- , -_  - ’
darė didelį progresą muzikoje, žiedais ir dvi panelės prisegė

P-lė Birutė Briedžiutė skam- kiekvienam po raudoną rožę, 
bino piano solo. Ji sužavėjo baįke dalinimo dovanų p. Gru- 
publiką. Ją publika sugrąžino orkestras, garbei šių “gele- 
daugiau sugroti.

P-lė Aldona Galskiutė skam
bino atsakančiai pianu. Ji pati
ko publikai.

i štai ir didžiulis 
choras. Prie piano 
Sadauskaitė. Dirigento pakoji- 
mu choras užtraukia: “Mes 

; dainavo: Oi 
Mergelė, mergužėlė, Lopšinę, 
Klip-klap, Aš pasėjau levend-

», Muzika, muzika ir Turir 
Aš. Visos šios dainos yra “Bi
rutės” chorvedžio, p. A. Vana-

! gaičio kompozicijos,

Banecką, 
Kisielių, 

ir Juozą Ta- 
P-as Mickevičius 

visus-visas apdovanojo aukso

žinių” žmonių, 
tikrą maršą.

sugrojo tam

Šį milžiniškąjį vakarą su-
rengė ir pasidarbavo: P. Ind-

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, labai geras biznis, geroje vietoje.

Tel. Monroe 2688.
'patyrimą real estate ofise. J. J. Zolp, Galit pirkti už cash arba į mainus. 

a r m o ~ cu ni if. • m « nnnn

PARDAVIMUI hardware ir malė- 
vos krautuvė, lietuvių ir lenkų kolo
nijoj, 1637 W. North Avė.

VYRŲ PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
, —senas biznis, ant kampo. Savininkas 
apleidžia Chicaga. Naujienos, 1739 
So. Halsted St. Box 855.

’gaičio kompozicijos, išskyrus 
'“Mes padainuosime”, kuri yra, 
rodos, p. Šimkaus. Gražu irrodos, p. Šimkaus, 
linksma buvo klausytis gražiai 
dainuojant “Birutės” chorą.

“Birutes” vyrų
traukė: “Tryniau taboką” ir 
kitas dainas, kurios buvo su- 
jungtos, — tai p. Vanagaičio 
solo, tai suderintos su kitomis 

(dainelėmis, kurias be pertrau
kos lyg operą dainavo. Jiems 
pianavo p. Vanagaitis.

Birutės” moterų choras su- 
svajonėms”

“Birutes re|^ j Qrjgaitįs įr k. Rugis. i 
sėdi p-lė Draugijos, veikiamasis komi-^ 

tetas šiais metais yra: Julius 
Mickevičius, pirmininkas; Ka
zys Rugis , vice pirmininkas ; 
Xaveras Saikus, nutarimų raš
tininkas; Vincas Briedis, tur
tų raštininkas; Jonas Degutis, 
iždininkas; Vladas Čepulevi- 
čius, kontrolės raštininkas; Ig
nas Černauskas ir Jonas Rad- 
zišauskas, iždo globėjai; 
zas dauginis, i 
Antanas Montvidas, 

• kvotėjas.
choras už-j Beje, buvo ir šokiai, griežiant 

p. Grušo orkestrui.
— Reporteris.

Musų artistai nesnaudžia, 
šeštadienio vakare dramininkai 
susirinko, art. St. Pilkos kvie
čiami, pas Balsius, 3217 Auburn 
avė. ir linksminosi draugiškai 
iki vėlumos. Art. Pilka gavo 
vizos prailginimą ir lieka iki 3 
kovo Amerikoj. Visi susirinku- 
eieji apgailestavo art. Pilkos pa-! 
dėtį. Su miglu noru pasižadėjo 
vaidinti dar karta “Aušros Sū
nus” ir George Dandin”. Chi- 
cagiečiai turėsime progos ma- dainavo “Naktys 
tyti tuos du veikalus, ypatingai papuošta” ir “Kaip gražu”. Jos 
tie, kurie nematė.

Toki draugiški vakarėliai pa- 
geidaujami tankiau surengti, dainuoti, o paskui ja “i tt J J i* * _ jrrtujuim uuiyvuuvi virti nunaų
lampresnė pažintis duoda gah-jkokis tai, lig į “pan Paderews- draugijų delegatai ir šiaip asmenys 
mybės tinkamiau veikti teatra kį’F panašus, pianistas. Publika 
dirvoj. tuoj pažino, kad čia neprastas

sužavėjo savo dainavimu visus.!

Viena Chicagos 
Labai atsakanti 
ir sena, įstaiga 
keletą vietų

PARDAVIMUI groserio, kendžių, 
j cigarų, mokyklos smulkmenų, ruky-(—_ 
tos m«sos krautuvė. Biznis išdirbtas ” 

Lietuvių gerai. Parduosiu pigiai. 732 W. 19 
j Street. .

Turi
Departamente.

Mes labai retai kada garsi- 
name laikraštyje ieškodami BRIGHTONk PARK
darbininkų, bet dėl labai pasi- PARDAVIMUI kampinė bučernė 
didinusio musų biznio perei- pagyvenimui apšildyti 
tais metais, mes 
versti. garsinti 
ieškoti keletą naujų vyrų j lie-  
tuvių Departamentą.

Jei esi ambitingas ir nori pa
siekti augščiau, mes išmokinsi- 
me jumis* savo biznio.

Malonus darbas, gera mo-,' 
kestis ir greitas pasisekimas 1 
tiems, kurie fiks. Tiktai para- J Keholiką naujų muro 
švkit savo vardą ir adresą. gatavų apsigyvenimui, randasi

Naujienos, 1739 S. Halsted Pas mus pardavimui.
St. Box 851. • -----------

ir 
4 

kambariai, 
esame pri- Renda nebrangi. Pardavimo priežastis 

Inikrtmfvip ir Putl>sit ant vietos.laiKrasiyje n 43^8 s california Avė.

NAMAI-2EME
Nauji Namai

namų

Namai dviejų augštų po''ke
turis ir penkis kambarius, pui- 

—! kaus muro, moderniški įrengi
mai ir nepaprastai geroj vietoj.

$1,500.00 įmokėti, o likusią 
sumą kaip ręndą, po $60.00 į1

— . >■* .v 1

Dalies laikui darbininkų, 
patyrimas nereikalingas. Aš mgnesjt Rendos atneša po $90.00 
nurodysiu jums kaip uzdibti j menesj. 
daug pinigų. Aš nurodysiu ’ ______
kaip padaryti Jr dirbsiu sy-( 4-rjy augštų muro namai jau 

ir dabar ant 
pardavimo. Tik $2,500.00 įmo
kėti, likusius išmokės rendoriai 
ir dar pelną pirkėjui duos. Ge
riausias investmentas Chicago- 
je.

kiu su jumis. Pažinimas an- baigiami būdavot 
glų kalbos nebūtinai reika
lingas. Atsišauki t nuo 11 ry- 

f Ju°-. to iki 3 po pietty. Panedėlyj, 
maršalka; Dr: utarninke ar seredoj klaus-

, daktaras- i^įte Mr. Magdick, Manager 
I Foreign Dept. Room 660 
First. Nat. Bank Bldg. 31 
So. Clark St.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

MOKYKLOS
DVI LIETUVAITĖS

Mokina visokius šokius. Valandos 
nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo 7 iki 9. Nedėldieniais nuo 
2 iki 5 po pietų.

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

(VAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

Plumbing ir namų šildymo reikmenų
2118 So. State SU Chicago, Jll.

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

Tel. Cicero 130

Tel. Lafayette 8705—8706

' ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

REIKIA lietuvio vyro prie farmos, 
nereikia milžti. Nuolat darbas. R. 75 
Kilney Park, Blue Island.
Tel. 689 Y 1.

Kelioliką puikių muro bunga- 
Iow po 5 kambarius, su labai ma
žu {mokėjimu.

Keli muro namai po 5 kam* 
barius mainui ant farmų ar lo
tų.

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurj karpenterystes darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi jvedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

REIKIA antraranklo piekoriaus, 
1510 Main St. Melrose Park, III. Tel. 
Melrose Park 787.

PARDAVIMUIVilniaus Vadavimo Komiteto susi-
L- ■ s - . ';lnk’mas,lVyV 7^15^1 PARSIDUODA pelningas Rooming
Krasauckienė išeina .1., 8 vai. vak., Lietuvių Auditorijoj, Hou;.c arba )11..ms'?u pu»ininką

Tol. West 2560iš^Plrn” Bridgeporte.
pra§oinj dalyvauti visi nariai

susiįdomavę musų veikimu. Teks ap- PARDAVIMUI delicattesen ir ken- 
svarstyt keletas labai svarbių kląu- džių Storas arba mainysiu ant auto- 
simy. — Valdyba mobiliaus. 2979 Archer Avė.

Visos šios sąvastys yra ge
riausia pirknys Chicagoje ir pir
kėjai čia gali uždirbti greitu lai- 

didelius pinigus. Kreipkitės:

W. Hayden Bell
Ed. Bakševičius 

Manager
So. Kedzie Ąve.
Lafayette 8600

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
fernių, Delikate- 
ssen, Re s tau ran
tų, Kendžių, Be- 
ko rnių. M u b g

specialumaR, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Soatheims, 1912 So. State St.ku

4336
Tel.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausi* iš lietuvių, kur duoda 

užganėdininią. Jvedam elektros d ra
tus, motorus, taisom elektros reik
menys, fikčerįus ir tt.
W. P. Stephan Electric Co. (not Ine)

2522 So. Halsted St.. Chicago 
Phont Victory 7452


