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Lietuva nori muito 
sąjungos su Vokietija

Vokiečiai prašys aliantu 
apleisti Reiną

Sutinku nugriauti 22 fortifika
cijas; Lenkija verkia esanti 
apleistu

Sovietu Rusija taisantis 
karui su Lenkija

Vokietija prašysianti aliantų 
išsikraustyt iš Reino krašto

Lietuva daranti su Vokieti 
ja muito uniją

Sovietą Rusija taisosi ka 
rui su Lenkija

PARYŽIUS; vas. 2. — Alian
tų militarinei komisijai su 
maršalu Fochu prieky ir amba
sadorių tarybai vakar nutarus, 
kad Vokietija pilnai išpildžius 

j Versalės sutarties nusiginktavi- 
, mo sąlygą, Vokietija rengiasi 
netrukus pasiųsti notas Londo
nui, Paryžiui ir Briuseliui ir 
prašyti, kad aliantai tuojau 
evakuotų užimtąjį Reino kraš
tą. ' v*

Padaryta dabai* sutartimi 
Vokietija prižada sunaikinti
dvidešimt dvi fortifikacijas ap-, įvairiose pasaulio dalyse, 
link tris tvirtoves. Septynioli-I 
ką tų fortifikacijų sunaikinti i 
paskirs reichsvvehro štabas, o 
likusias penkias nuspręs patys 
aliantai. Del tųjų aliantąi pa
sitars flu Lenkija, kuri pasta
ruoju laiku ėmė gailiai skųstis, 
kncl ji n.l>leiclžiiimH. iv palieka
ma vėl Vokietijos malonei ne
malonei.

I).

Taipjau vedanti <u Vokiečiais 
derybas dėl paskolos Lietu
vai

Karą galįs pagimdyti Lietuvos 
Lenkijos ginčas dėl Vilniau*; 
Geneva tuo susi rūpinus

romis dienomis į Kauną par
vyko Lietuvos atstovas Vokie
tijai, p. Sidzikauskas, kurs da- 
bar veda pertraktacijas su Vo
kietija dėl prekybos sutarties. 
Proponuojamoj sutarty esąs 
punktas, kuriuo numatoma Pa
daryti muito sąjungą tarp lie
tuves ir Vokietijos. \

Girdėt taipjau, kad vedama 
peiliu k t jie i jos su Vokiečiais dtfl 
paskolos Lietuvai. /

Angliakasiai nesileis algą 
numažinimo - ’

vas.

dėl naujo

IND1ANAPOL1S, Ind
2. — Angliakasių konvencija 
šiandie instruktavo algų nusta
tymo komisiją, kad ji, derėda- 
mos su minkštosios anglies ka
syklų savininkais
kontrakto, nesutiktų su jokiu 
dabartinės algos numažinimu.

Derybos su minkštosios ang
lies kasyklų savininkų atsto
vais dėl naujos sutarties įvyks 
Miami, Fla., vasario 14 dieną. 
Dabartinės sutarties terminas 
baigiasi ateinančio kovo 31 die
ną.

Priėmus algų komisijos ra
portą angliakasių konvencija 
išsiskirstė.

KALINIAI BANDĖ PABĖGTI;

2.LANSING, Kas., vas.
Vakar kaliniams bandant iš
trukti iŠ Kansas baudžiamojo 
kalėjimo vienas kalinys buvo 
mirtinai nušautas, o kiti trys 
sužeisti.

GENEVA, Šveicarija, vas. 2. 
šiuo tarpu Geneva stipriai 

. susidomėjus įtemptais 
kiuis tarp sovietų

, Lenkijos.
Genevoj esantieji 

Europos diplomatai 
nuomonės, kad ginčai tarp Lie
tuvos ir Lenkijos dėl Vilniaus 
gali privesti prie to. kad sovie
tų Rusija, kuri yra pasirašius 
garantijų sutartį su Lietuva, 
puls Lenkus.

Diplomatai Tautų Sąjungos 
rateliuose sako, kad jie esą 
susirūpinę dėl sovietų Rusijos 
atsisakymo dalyvauti Tautų Są
jungos projektuojamuose nusi
ginklavimo ir ekonominėj kou- 

I ferencijose.
Į Kaip žinia, sovietų valdžia] 

atsisako dalyvauti l>et kuriose; 
tarptautinėse konferencijose, 
jei jos laikomos Šveicarijos že
mėje. Lausannoj, Šveicarijoj, 
.1923 metais buvo mat nužudy
tas sovietų atstovas Vorovsky, 
bet jo užmušėjas, inž. Konradi, 
buvo šveicarų teismo išteisin
tas. To sovietų valdžia negali 
Šveicarijai dovanoti.]

Lietuvos su I^enkija -ginčas 
dėl Vilniaus dabar vėl paaštrė
jo. kai Lietuvos reakcininkai 
su Smetona prieky, padarę są
mokslą su karininkais, smurtu 
nuvertė buvusią 
krašto valdžia.

Pervartas Lietuvoj tečiau pa
darė labai nepalankaus įspūdžio 
sovietų Rusijos vadams, kadan
gi buvusioji Lietuvos valdžia 
vedė draugingą politiką su Ru
sija. Oficialinis sovietų orga
nas Izviestija rašė dagi, kad 
pervartas Lietuvoj gresiąs pa
vojum lytų Europos taikai, 
ypač jei lankai bandytų įsimai
šyti.

Gautos per praeitą savaitę

santy-.
Husijos ir

centralinės 
yra tos

[Pacific and Atlantic Pb<»u»>
Edward A. Avery iš Smithsonian institution, Washington, 

C., apžiūrinėja 95 poras skirtingo apavo, kurs yra dėvimas

Kantono valdžia apeliuoja 
j Srity darbininkus

■ ... ,

Pareiškia, kad susitaikyti butų 
nesunku, jei Anglija paliau
tų kariškus žygius

LONDONAS, vas. 2.- Prem
jeras Baldwin' sušaukė nepa
prastą ministerių kabineto po
sėdį rimtai padėčiai Kinuose 
apsvarstyti.

Ypatingas kalinių protas 
tas Lenkuose

Negirdėtas fliveriy dirbėjo 
Fordo turtingumas

Kelies dešimtys amnestuotų 
istų atsiHakę a.pleiHti 

kalėjimą; tekę prievarta pa
šalinti

Fordui už jo akcijas Ford Mo
to,* kųjripani joj siūlo visą t»i- 
lioną dolerių — neparduoda

Gilius dėl 8 vai. darbo 
dienos moterims

VVASHINGTONAS, vas. 2.—- 
Byloje Ford Motor kompanijos 
dalininkų, iš kurių federalinė 
valdžia nori išieškoti apie 31 
milioną jų nesumokėtų pajamų

2.SPR1NGFIELD, 111
— Atstovų buto naryš Lottie 
Holman O’Neill liaudie įnešė 
valstijos legislaturon bilių dėl 
astuonių valandų darbo dienos 
moterims darbininkėms.

Praeita legisl&turos sesija 
panaši! bilių atmetė. Biliaus 
rėmėjai — organizuotieji darbi- 

] ninkai — turi vilties, kad šį 
kartą bilius turės geresnio pa
sisekimo.

<

Meksika elgsis su maišti 
įlinkais griežtai

Tięms betgi maištininkams, ku
rie pasiduos iki vasario 
bus duota amnestija

MEKSIKOS MIESTAS, 
—Meksikos vyriausybė

10,

vas.
pa- 

demokratinę’skelbė, kad visiems maištinin- 
Įkams, kūne iki vasario mėne
sio 10 dienos pasiduos be jokių 
sąlygų, bus suteikta amnestija. 
Po tos dienos maištininkai bus į
laikomi kaip banditai ir fede
ralinė kariuomenę/ tremps juos 
be pasigailėjimo.

MOTERIŠKĖ SU 
KIRVIU SUKAPOJO

DUKTERIA 
VYRĄ

VARŠUVA, vas. 2. — Pra
eito gruodžio mėnesio pabaigoj 
Lenkų teisingumo mjinisterija 
parėdė paleisti iš kalėjimų po
litinius nusikaltėlius, kuriems, mokesnių (income tax), vienas
sėdėjus jau ilgoką laiką, buvo1 liudininkų, būtent John W. 
belikę sėdėti dar keli mėnesiai, i Prentice, New Yorko Horn-

Vykdant tą parėdymą viena- blower and Weeks brokerių fir- 
me Varšuvos kalėjime 
šitoks dalykas. Kelios 
kalinių * komunistų, 
kalėjimo virširjinkas
apie bausmės dovanojimą, pa- ną (tūkstantį milionų) dolerių 
reiškę, kad jie neisią iš kalė j i- už jų akcijas Ford Motor kom- 
mo ligi nebusią atsėdėję pilną pani joje, bet jie pasiūlymą at
laiką, kurtam buvę nuteisti. metę.

davęs] Prentice liudijo, kad ir pir-
Ihiko apsi- miau du kartu, būtent 1924 jr

Fordams buvę 
vėl atsisakę siūlyta 1,000,000,000 (1 bilio- 
viršininkas nas) dolerių už jų akcijas, bet 

j įlos išvesti, ir tada jie atsisakę parduoti, 
tokį “smur-

atsitikęs 
dešimtys 
kuriems 

pranešęs

mos narys, šiandie liudijo, kad 
per pastarą mėnesį vienas sin
dikatas siūlęs Henry Fordui ir 
jo stvnui Edsel Fordui 1 bilio-

Kalėjimo viršininkas 
jiems 10 minučių 
svarstyti. Kai tam laikui pra- 1925 metais, 
slinkus kaliniai ir 
apleisti kalėjimą, 
įsakęs prie varta 
Del 
tą” 
tus

protesto prieš 
komunistai visus savo daik- 
palikę kalėjime.

Pats Prentice pirmiau buvo 
Fordo kompanijos dalininkas.

AUSTRŲ PAŠTININKU 
STREIKAS DEL KEPURĖS

Graikija steigia senatu

VIENNA, Austrija, vas. 2.— 
Del to, kad Viennos apygardos 
pašto’ viršininkas subaudė vie
ną pašto tarnautoją, už tai, 
kad jis jam, viršininkui, kepu
res nenusiėmė, visi pašto tar
nautojai, užsigavę viršininko 
elgesiu, 
streiką.

ATĖNAI, Graikija, vas. 2. 
— Seimas 133 balsais prieš 92 
priėmė Graikijos konstitucijos 
papildymą, kuriuo įsteigiama 
ir aukštesnieji rūmai — sena
tas. Iki šiol senato* Graikija 
neturėjo.

paskelbė visuotiną

28,000 BUTELIŲ

SUDEGĖ $500,000 FILMŲ;
SUŽEISTI

\VASHINGTONAS, vas. 2.
Atstovų butas šiandie atnie- telegramos iš Maskvos skelbė, 

tė senato lajvyno apropriaci- kad ten gyvai kalbama apie 
jos biliaus papildymą, kuriuo karo galimumą. Bucharinas, 

internacionalo pir
mininkas, Vorošilovas, vyriau- 

t— sias raudonosios armijos vadas, 
, ir kiti sovietų vadai yra at- 
j kartotinai pareiškę, kad Rusija 
į turinti būt kaip reikiant prisi
rengus galinčiam įvykti karui.

apropriaci- kad ten gyvai 
kuriuo karo galimumą.

numatoma tuojau pradėti sta- komunistų i x 
lyti tris naujus kreiserius.

“NAUJIENŲ” 
KONTESTAS

Naujienų” Kontestas eina.
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- SOVIETAI PARDUODA KON- 
cagoje, apielinkėse ir po visą FISKUOTUS AUKSO IR SI- 
plačią Ameriką, kur lietuviai] DABRO DAIKTUS 
skaitlingiau įsigyvenę, dirba 
kaipo kontestantai, kelime “Nau
jienų” cirkuliacijos, pardavinė
jime “Naujienų” skelbimų ir 
knygų kortų.

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

DABRO DAIKTUS

va.s. 2.
Liszkie-

CLEVELAND, Ohio, 
— Viena moteriškė, 
nė, sukapojo savo vyrą, Anta
ną Liszką, 38 metų. Jai padė
jus dar dvylikos metų duktė. 
Padarius tai Liszkienė pati pra
nešė policijai. Ji pasipasakojo, 
kad vyras nuolatos mušdavęs, 
ją ir tris mažas dukteris, pa-> 
galiau vyriausią dukterį, 14 
metų mergaitę išvijęs visai iš 
namų. Kai praeitą naktį ji at
sikėlus iš lovos ir ėjus gerti, 
patamsį paknupus ant kirvio. 
Išsigandus ir pamanius, kad 
vyras kirvį pasidėjęs norėda
mas ją užmušti, ji tilomis pa-j 
žadinus mergaitę ir abidvi 
ėmusios Liszką kapoti.

LAUŠ, SIŲSTUS KAIP 
TERRA-COTTA

FORT LEE, N. J., 
Kilęs Universal Film 
jos įstaigoj gaisras 
apie 500,000 dolerių
filmų. Penki darbininkai buvo 
sužaloti.

vas. 2.— 
kompani- 
sunaikino 

vertės

MIAiMI, Fla., vas. 2. — Fe- 
deraliniai agentai vietos gele
žinkelio stoty suėmė 28,000 
butelių alaus, atėjusių iš New- 

’ arko, N. J., didelėse dėžėse su 
antrašų “terra-cotta”. Du as
menys, kurie triūsęs prie siun
tinio iškrovimo, pabėgo.

ORR

SIRIJOS DRUZŲ VADAS PA
SIDAVĖ PRANCŪZAMS

BEIRUTAS, Sirija, vas. 2. 
— Druzų maištininkų vadas, 
emiras Hasan, pasidavė francu- 
zams. Manoma, kad netrukus 
pasiduos ir patsai druzų sulta- 
nas Atrašas.

I MASKVA, vas. 2. — Sovie
tų vyriausybe šiandie išstatė 

, parduoti keletą vagonų aukso 
ir sidabro daiktų, vertės bend
rai apie 300 milionų rublių. 
Dauguma tų aukso sidabro dai-' 
ktų — lėkščių, šaukštų, arba
tos servizų, jtaurių, kandelab- 
rų ir įvairiausių dailės dalykų 
— buvo po bolševikų revoliu-16,391,843,537 cigaretai. 
cijos valdžios konfiskuota ix ---- —
privačių šeimynų 
joj.

6 BILIONAI CIGARĖTŲ SU
RŪKYTA PER MĖNESI 

WASHINGTONAS, vas. 2.— 
Vidaus mokesnių biuro parody
mu per praeitą mėnesį Jungti-, 
nėse Valstijose buvo suvartota 

Tatai 
iš J kiekvienam krašto gyventojui 

visoj Rusi- išpuola po maždaug penkiasde- 
Lšimt keturis c i garėtus.

. Chicagai ir apielinkei federa- 
| inis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras, gali būt 
lietaus ar sniego; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis, 
daugiausiai pietų vejas.

Vakar temperatūras mini- 
nlmum buvo 29*, maksimum 
47° F.

šiandie saule teka 7:01, lei
džiasi 5:07 valandą.

LINČAVO NEGRĄ

WILLIS, Tex., vas. 2. —Go- 
vėda baltųjų išveržė iš polici
jos rankų areštuotą negrą To
mą Paynę ir išvilkę jį į lauką 
pakorė.

$100,000 otelis sudegė
AVON PARK, Fla., vas. 2.
Gaisras sunaikino Avon Purk 

viešbutį. Nuostoliai siekia 100,- 
000 dolerių.

HANKOVAS, Kinai, vas. 2.— 
Kantono valdžios užsienio mi- 
nisteris Eugene Čen išleido at
sišaukimą į Britų darbininkų 
vadus, pareikšdamas, kad grei- 

' tai butų galima prieiti prie ra
maus ginčų išlyginimo, jei tik 
pasiliautų karo atmosfera ir 
karo neurosis, kilę dėl baisaus 
Anglijos karo jėgų koncentra
vimo šanhajuj.

I čen toliaus sako, kad nors 
amerikiečiai ir japonai turį 
taipjau didelių interesų Kinuo
se, o betgi nė Jungtines Vals
tijos nė Japonija nematę reika
lo siųsti ginkluotų jėRij į Ki- 
nus. Jis taipjau pareiškia, 
kad Kiny nacionalistų (Kan
tono) valdžia niekados nema
nius ir nemananti jėga užimti 
svetimšalių koncesijas šanha- 
juje. ,

NAUJAS SOVIETŲ AMBASA
DORIUS JAPONIJAI

MASKVA, vas. 2. — Vale- 
rian Dovgalevsky, buvęs so
vietų ministeris Švedijai, tapo 
paskirtas ambasadorium Japo
nijai.

WASHINGTONAS, vas. 2.— 
Franci ja šiandie sumokėjo Jun
gtinėms Valstijoms $10,000,000 
karo skolų nuošimčių už vieną 
pusmetį.

žuvo po traukiniu
HAMMOND, Ind., vas. 2. — 

Traukinys užmušė ėjusį į dar
bą darbininką Davida Willard- 
ą, 55 metų amžiaus.

MINNEAPOLIS, Minn., vas. 
2. — Nuteistas už plėšimą il
giems metams kalėjimo, plėši
kas Ray Galvin. vietoj eit į ka
lėjimą, nusišovė.

“Varpo” Bendrovė 
traukiama - tieson

KAUNAS, sausio 15. [E].
Karo komendantūra praneša, 
kad akcinė spaudos bendrovė 
“Varpas” už spausdinimą be 
karo cenzūros leidimo spaudi
nių šaukiama tieson.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

Ginčai su žydais Lietuvos 
Universitete

Rabinas atsisako leisti vaitot 
Žydų lavonus anatomikume; 
krikščionys neduoda žydų 
studentams krikščionių lavo
nų

KAUNAS, vas. 2. — Profe
sorius Lašas, Lietuvos I'niver- 
siteto medicinos skyriaus deka
nas, buvo atsilankęs pas Kau
no rabiną šapiro prašyti, kad 
jis leistų medicinos studentams 
anatomijos muziejuj vartoti žy
dų lavonus. Rabinas atsakė, 
kad žydų tikėjimas neleidžią^/ 
mirusių lavonus pjaustyti.

Kauno medicinos draugija 
taipjau pasiuntė pas rabiną 
šapiro vieną žydų daktarą su 
tokiu pat prašymu, bet ii* tam 
rabinas neleido.

Tuo tarpu medicinos studen
tai krikščionys vis dar neleidžia 
žydų studentams medikams 
vartoti prosektori joj kriščio- 
nių lavonų. Anatomijos profe
sorius atsisakė skaityti lekci- 
jas vien krikščionių studen
tams, pareiškęs, kad jei žydų 

tikyba neleidžia pjaustyti mi
rusių žydų lavonus, tai nega
lima žydų studentų versti, kad 
jie į anatomijos muziejų atsi
gabentų nuosavus lavonus.

Prof. Biržiška, Universiteto 
rektorius, pasikalbėjime su 
spaudos atstovais pasakė, kad 
busiąs padarytas tardymas dėl 
krikščionių studentų skundų, 
buk žydų studentai krikščionių 
lavonus darką. Jei tat pasiro
dysią tiesa, kaltininkai busią 
nubausti. *

/ t’ iuoti keturi komuni
stai teisman

KAUNAS, sausio 15 [L]. — 
Kėdainiuose Apygardos teismo 
sesija vasario mėn. 22 d. na
grinės bylą keturių asmenų 
kaltinamų komunizmo platini
me ir kurstome prieš esamąją 
tvarką.

Kaltinamieji — Martynas 
Gudelis, Riva Smarkovič, Cha- 
ja-Sora Smarkovič ir Antanas 
Brazionis 1926 m. rugsėjo mėn. 
5 d. viešai suruoštame mitinge 
kurstę susirinkusius klausyto
jus — organizuotis į revoliuci
nes darbininkų jaunimo eiles, 
atsisakyti nuo kareiviavimo, ra
gino ištikus karui Lietuvos su 
Lenkija nekariauti, bet nukrei
pti ginklus prieš savo vyriau
sybę, kelti pasaulinę revoliuci
ją ir pan.

Visi jie kaltinami iš 3 ir 1 
p. p. 129 str. Baudž. Statuto. 
Kauno apygardos teisme gau
tas šiomis dienomis raštas, kad 
vienas kaltinamųjų, Martynas 
Gudelis, pasislėpęs.

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

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

2. Per NAUJIENAS yra patogaltaia 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. U5th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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“BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMį

A. A. Esbė

V. Šidlauskio “Šešializmas”
LIETUVON

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

cj)ceh.

B AVĖ p

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

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

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

PRIPAŽINTA 
KOSULIO 
gyduolė 

per 47 metus
■ J^osulis yra pavojingas.
I Neužleiskit jo. Seve- 
Ira’s Cough Balsam leng

vina kosulius jau 47 me
tus. Malonus... grynas. 
Saugus vaikams... ir senes 
nicms. Dusinannnti skre- 
piai tuoj prašalinami su 
Severa s Cough Balsam. 
Gaukit 25c ar 50c bon- 
kute iš aptiekos.

W. F. SEVERĄ CO.
C«dar Rapids, Iow«

Krutinės ir Galvos Šalčiams 
Imkite Severais Cold Tablets f

SIVEP45
Coug" Da|sam

KORNAI

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

J)r. Scholl’s Zino-pad yra ploni, su 
gyduolėmis, antiseptiški, apsaugojant!. Nėra 
skystimo, nėra riziko, nėra baderio. Sau
gios, tikros, greitos pasekmės garantuotos. 
Aptlekose ir čeverykų krautuvėse.

DžScholl's 
Zino-pads
Uždekit vieną ir skausmas pranyks

Pinigai |
j ' • iš j

Bridgeporto J

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted SU

i Tel. Boulevard 9663. Į

(Tęsinys)

c) Visuomybės Nihilizmas
Bet eisime arčiau prie visuo- 

mybės kritikos.
V. Aidlauskis sako: “Jei kri

tikas klaidingai nelaikytų dva
sią (kaip ir medžiagą ir jėgą) 
realybe vietoj abstrakcijos (va
dinas, abstrakcija-nercalybe. 
A. E.), tai vėlės ir piktės jis 
nelaikytų “tos pačios dvasios 
dalimis ir prileistų jųjų dualiz
mą“. Logiškai iš šitų žodžių 
išvedama, kad vėle ir pi k te, o 
sykiu su jomis vėlynai ir pik- 
tynal ir, žinoma. Dievas ir Pi- 
kulas kaipo jų kulminacijos, 
taip pat tciga ir neiga su vyra 
ir mota. t. y.—visas visuomy
bės dvasios, medžiagos ir jė
gos pasaulis, kaipo esantis ab
strakcija yra nerealybė, arba 
kitaip—niekas. Jei ir V. šid- 
lauskis žodžiui nerealybė pri
duoda prideramą jam niekumo 
prasmę, tai jo sistema yra sa
votiškas nihilizmas. Žinoma gal 
ir labai originalu sukurti tokią 
pasauliožiurą, arba pasauliojau- 
tą, pagal kurią pasaulis yra 
niekas. Bet kartu ir keista. 
Filosofija žino daugeli esinių, 
kurie yra taip švelnus, jog juos 
galima patalpinti tarp visko ir 
nieko; jie yra rubežius tarp re
alybės ir nerealybės. Bet visgi 
jie yra dar šis tas. Pav., racio
nalizmus žino indusų maya, ar
ba—Kanto fenomeną; jei pa
saulį dalyti i subjektyvišką, ir 
objektyviską, tai jie (maya, 
fenomenas' nėra nei subjektas 
nei objektas, t. y. jie yra lyg 
ir niekas. Bet trumpoje jie yra 
subjekto ir objekto tarpinis esi- 
nys,—dinamika, po kuria gludi 
pasaulio statiška tikruma (pav. 
—indusų paslaptis, Kanto nume
nąs). Taip pat, voliuntarizmas 
žino buddistų nirvaną, atrodan
čią lyg ir nerealybe arba rea
lybės išnykimu, bet iš tikrųjų 
(žiur. Dr. Muller, prof. čail- 
ders, Dr. Davids (esančią tik 
realybės dalies tangos) geis
mų, Šopenhauerio valios) užge
simu, virstančiu aukščiau pa
minėta Apšvieta. Vadinasi, 
maya’os bei fenomeno iliuzio- 
nizmas net nepretenduoja pa
saulį paversti į nieką, jie tik 
slepia jį po savo skraiste, ir 
kaipo tokie tampa net savaimin
ga realybė. — trečiasis (esąs 
vienintelis, korį męs galime pa
žinti) pasaulio esinys, egzistuo
jąs lygiagreičiai su subjektu ir 
objektu (esą kurių mes negali
me pažinti). Del to šis iliu- 
zionizmas yra pradmuo, kuriąs 
visas žinomas mums tikrumas; 
taip pat budistiška nirvana yra 
ramybę kurianti voliuntariškoji 
Apšvieta. O jei kalbamoji nir
vana net ir butų absoliutiškas 
nykimas (o ne užgesimas tik) 
lai ir tada be nykstančios tan
gos lieka dar septyni buddistiš- 
kos gyvybės laipsniai, jei ne
skaityti tų trijų, kurie sektų 
no tangos jai neužgesus. Be to, 
ši tanga visada gali būti indi
vido ir vėl uždegta, fo kosmose 
ji niekados neužgęsta.-

Na, o po visuomybiškos ne
realybės nieko nelieka: jos taip 
individųališka, taip kosmiška 
būties abstrakcija, kaipo nerea
lybė turi būti absoliutiškas nu
lius. Ji yra naikinantis, o ne 
kuriantis pradmuo, ne subjek- 
tvizimas, ne objektyvizmas ir 
ne iliuzionizmas.

/
ris, kursai pradžioje ir pabai
goje savo knygos “ Vieni litelis 
ir jo nuosavybė” rašo: “pagrin
dai! savo darbo aš padėjau nie
ką. Vidury knygos jisai rašo: 
“nei vieta idėja negali egzis
tuoti, nei viena idėja negali 
tapti realybe”. Bet šitas buvo 
pasakyta ne tam, kad įrodyti 
jog abstrakcija arba idėja yra 
nerealybe arba niekas, bet tam, 
kad nuslopinti jų reikšmę “rea- 
liškiems“, “aš“, “tu“, “jie“.
Abstraktiškoji idėja “dvasios“ 
(krikščionybėje) idėja “žmo
gaus“ (liberalybėje) arba žmo
nijos esančios reališkos šmėk
los, giminės koncepcijos, nega
linčios įsikūnyti “vienintelių“ 
nuosavybėje, - būti jų realybe, 
jų nauda. Del to tas abstrak
cijas ir idėjas štirneris ir pa
skelbė nieku. Taigi, Štirnerio 
nieko arba idėjų pasaulis yra 
tik reliatyviškas niekas, skel
biamas tam tikrais eudemonijos 
tikslais.

V. šidlauskio nerealybe dar 
ir dėl to yra absoliutinis nie
kas, kad skelbiama 'ontologijos 
tikslais. Nejaugi šitą ontolo
gišką nieką visuomybė manė 
padėti pagrindai! savo tikybinio 
darbo (etikos, organizacijos), 
juk tikybinė filosofija yra pa
grindas visai tikybos sistemai. 
() gal pradžioje šio Skyriaus 
cituoti V. šidlauskio žodžiai 
apie visuomybės pradmenų ne- 
reališkumą yra tik autoriaus 
lapsus lingua? Matyt visuomy
bės tvirtinimas (14 pusi.), kad 
reiškiniai (I. y. visas žinomas 
pasaulis) nėra būtis (vadinasi, 
yra niekas*) ir pradžioje šio 
skyriaus cituota V. šidlauskio 
nuomonė, kuri beveik pakarto
ja tą patį (sakydama, kad dva
sia, medžiaga ir jėga yra ab
strakcija, o abstrakcija nerea
lybė), yra nepripuolamybė, 
ne otnologiškas lapsusas ir ne 
t e r m i 11 o log i šk as n es u s i pra t imas, 
bet vienas visuomybės dėsnių. 
Deja, lai garmonuoja ir su že
miau apraišomu visuomybės etiš
ku nihilizmu.

Baigiant polemiką su visuo
mybės autorium dėl aukščiau 
aprašyto abstraktiško “nieko“ 
reikia'pabriežli, kad kiekvienas 
dalykas yra realybė (nežiūrint 
l<>, abstraktiškus jis, ar konkre- 
tiškas) net pati šmėkla, pats 
“Niekas“. Būtis pripildo visą 
amžinybę ir nėra vietos n esa
mybei kaipo egzistencijai. Nėra 
tiktai to ko nėra.

Fenomenologijos atžvilgiu u< 
konkretesnių reiškinių besisle
piantį “tikroji” būtis realy
bė yra abstrakcija, idėja. Ir 
čiuo atžvilgiu idėja yra “amži
nesnė“ už “realybę”, nors abid
vi jos yra tik realybės būties

(Tąsa ant 3-čiu pusi.)

GARGALIOKIT SU ASPIRIN
SKAUDAMĄ GERKLĘ

Taipgi Užtikrina Greitą ir Gerą 
Pagelbą nuo Tonsilitis

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

Bet kiek ištikrųjų V. 
Jauskis yra originalus su 
prasitarta abstrakcija, 
nerealybe arba nieku?

Šid- J Žiūrėkit, kad/vartotumėt fik
savo Bayer Aspirin, pažymėtą su 

kaipo Bayer Kryžium, kuriuos galit 
gauti plonuose bakseliose dvyli-

Čia ir vėl prisimena štirne- ką tabletų už keletą centų.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxix 
KEPURINIS BALIUS

Lietuvių Tautiška Parapija.
3501 So. Union Avė., Chicago, III.

Parengia Savo Svetainėje
KEPURINI BALIU

Vasario-Feb. 5 d., 1927
Pradžia 7:30 vai. vakare

Bus duodami du puikus praizai, kasi turės puikiausią ir prasčiausią ke
pure. Visi be skirtumo esate užkviesti. Užtikriname linksmai laiką pralei- ,itf; ) ‘ Kviečiu KOMITETAS
XXXYYXXXXXXXXXXXXXXXXTYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1

Gražus Ekanomij
PAVYZDIS

Nėra kitos vietos visam 
dideliam Chicagos Real Es- 
tate lauke, kur taip tvirtai, 
taip angštai butų sujungti du 
svarbiausieji dalykai real es- 
tate, būtent: grožė ir ekano
mija.

Šiiį namų grožė yra lygi 
brangiausiam distriktui Chi
cago je; o ekanomija yra taip 
didelė, kad kiekvienas w gali 
lengvai nusipirkti ir dar leng
viau išsimokėti.

Šis 4-rių augštų namas, 
3 po 5 kambarius ir vienas 3 
kambariai, galima nupirkti 
įmokėjus tik $2,500. Likusią 
sumą po $150 į mėnesi.

Kaina tiktai $23,500
ėr tUUJlIU.

Žemo* nupigintos kainos Uečion 
klcsos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

«Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti j Suv. Valsti
jas liuo»ai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMER1C, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLANI), AR
ABU; siūlo greitą kelionę j t’her- 
bourg, Sbuthampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitę.

Visi musų 8-Čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie muš vietinių agen
tų urba

WH1TE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago, III. 
iiiSiiįiiuM

ŽEMOS KAINOS

Apart grožės ir ekanomijos, 
čia yra geriausia transportacija, ir 
didžiausis išdirbystės centras, kur 
šimtai tūkstančių darbininkų turi 
sau užsiėmimus ir gerus uždarbius. 
Čia yra didžiausia ir gražiausia lie
tuvių kolionija. Iš čia gali be persė
dimo pasiekti didmiestį ir lengvai 
susisiekti su visomis Chicagos dali
mis.

Šiųdviejų augštų namas, 2 po 
4 kambarius, su “Indoor Bed” ir vi
sokiais patogumais, galima nupirk
ti įmokėjus tik $1,500 ir likusią su
mą po $60 į mėnesį.

Dar daugiau. Ši kolionij^ savo 
nepaprastu augimu, davė progos 
tūkstančiams žmonių, daugumoj 
lietuvių, uždirbti didelius pinigus ir 
žymiai pralobti. Niekas negali už
ginčyti, kad ir šios nuosavybės pa
kils kainoje į trumpą laiką. Drąsus 
lietuviai, toliau matanti lietuviai, 
čia turi progos pasidaryt sau tur
tus, su menka pradžia.

Ši 5-kių kambarių bungalow 
yra puikiausios konstrukcijos ir vi
sais patogumais. Galima nupirkti 
įmokėjus tik $350; likusią sumą po 
$50 į mėnesi.

Kaina $7,500 ir augščiau

Kaina tiktai $12,650

Čia taipgi rasit geriausį patarnavimą, 
kuri suteiks jums lietuvių skyriaus vedėjas, 
Edvardas Bakševičius ir visa musų organi
zacija;- rasit teisingą kontraktų ir pardavi
mo aktų sudarymą, ir visišką apsaugą jūsų 
investuotiems pinigams. Ateikit ir persitik- 
rinkitl

W. Haydm Bell
ED. W. BAKŠEVIČIUS, Vedėjas

4336 So. Kedzic Avė., Tel. Lafayette 8600

Norėdami jsigyti 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.

GLŪBE FUBNITUBE & 
UPHŪLSTERING CO.
6637 So. Halsted St.

llllllllllllilllllll’llllllllllll^

W. J. STANKŪNAS
fotografas M

Vestuvių, Gru- A 
pių ir Šeimynų g \ 
Musų Speciali“ 

škumas.
3315 South | 
Halsted St.

Tel. Yards 1546
Res. Tel. į 1

Beverly 2300

IŠNAIKINA
Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses ir kitus 

stubos vabalus.

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk •

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose
Šioj knygelėje skaitytojas ras 

visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas 25 centus.

Naujienos /
1739^So. Halsted St. r 

Chicago, III.
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PASIRYŽIME YRA LAIMĖJIMAS

rūšys ir turi būti vienodai am
žinos. Net pats aršiausai “ab
strakcijų”, idealu” ir dvasių 
priešus šlirneris pagaliau pri
pažįsta, kad “mintijamas egzis
tuoja taip pat kaip ir neminti-

“Dalbas yra žaislas tiems, kurie kenčia fiziškai”, sako 
Shakespeare. O didis Montaigne yra išsin iškęs, kad žmonės 
be darbo ir pasiryžimo yra niekai, (’dadstone tikrino, kad ne
tiktai jaunuolius, bet suaugusius žmones reikia kurstyti, kad 
siektų prie idealo. ,

e, .bet egzistuoja ir mano vaiz- 
luotė apie jį.”

Visi didieji darbai, km ir buvo sukurti žmonijoje, nesistojo 
be pasiryžimo, be darbo ir tai sunkaus darko tų žmonių, kurie 
buvo tvėrėjais. Nė vienas iš mus nežinome tokio genijaus, ku
riam miegant kūrinys butų pats savaimi susimezgęs. Kuri dar
bą nedirbsi, jeigu nori, kad dirbamas dalbas hutų sėkmingai 
padarytas, reikia įdėti savo jausmą, savo sielą.

Kiekvienas “Naujienų” kontestantas, 
jimą veikti šiame “Naujienų” konteste. 
brėžto 
dovaną c

kuris davė pasižadė- 
turi siektis savo už
loms” ir sau laimėti 

mlig noro ir pasirinkimo. Bet užbrėžtam tikslui at- 
reikia pasiryžimo, reikia savęs kurstymas, kad klintys,

kurios randasi ant kelio laimėjinui dovanų, butų apgalėtos.
Vienos dienos nepasisekimo nąstu negalima mųstuoti atei

tį, bet pereito laiko nepasisekimas duoda tinkamą lekciją atei
tie s darbui. Nepasekmių diena musų biznio lai būna žinoma 
mums patiems kaipo paklaidos ( iena, iš kurios mums reikia 
mokytis, kad išvengus priežasčių kodėl paklaidos turėjo Įvykti.

Paklaidų musų biznio gyvenime Įvyksta įvairiausių: neap- 
mąstymas darbo plano, netikslus reikalų nušvietimas kitam as
meniui. su kuriuo nori padaryti biznį, netinkamas išsireiški
mas, kuris gali užgauti tą, su kuriuo nori atlikti reikalą, arba 
nesugebėjimas siūlomųjų prekių vertės išaiškinti, šio “Naujie
nų“ kontesto darbuotojai turės taipgi įvairių sunkenybių pa
kelti, bet turėdami aiškų tikslą ir įdėdami šilam svarbiam dar
bui savo kiltą pasiryžimą, jiems bus lengva visas kliūtis, ku
rios gludi priešais jų darbą, nug dėti, pasiliekant pilnais laimė
tojais pasiekime savo tikslo. Yni sakoma, 1 
pa po gyvenimo našta, pas korį jėra tiksle 
pasiryžę gi ir turintys tikslą žnu nes apgali 
lis, nes pasiryžime yra laimėj i mus!

nėra pasiryžimo, 
ir sunkiausias kliu-

Jonas
Mažai kini-, iš chicagiecių m

Mercinkevičius 
Ma itin)

individualinis ii 
sąmoningasa 

abstrakcijų ai 
eigi jo egzislen- 

“iją, ar net statyti jį žemiau už 
“gzisleneija fenomenų, reikštų 
Įpulti į būties nihilizmą. Tai 
butų ontologiškas štirnerizmas, 
Daverčiąs visų tariamąjį taip 
fenomenų taip numenu pasaul 
iktai fikcija arba šmėkla, tuo 

pat metu, deja, vistiek nepavers- 
lanias jį absoliutiniu nieku. 
Deja, užtat, kad neboti visai 
geriau, kaip būti šmėkla.

Ypač religinei sistemai yra 
pavojinga abstrakcija laikyti 
nerealybe, arba tariant šid- 
lauskio žodžiais, — neprileisti 
ią, būti realybės vietoje, nes ji 
uikščiau minėta sk.) pras
me, būdama padidinta norma 
bei transcendentališka esmė, 
viršnorma, — negali nebūti ab
strakcija. Iš čia seka, kad re
liginė sąvoka yra padidinta 
realybė, žymioje dalyje, tik per 
savo abstrak t iškurna; dėl to 
mažinti šio pastarojo realybę 
reiškia ne kurti religingumą, bet 
griauti jį.

Visuomybei, kaipo naujai 
teorijai, tik ką paminėtas pa
vojus butų žalingas net ir ta
da jei aprašytas jos nihilizmas 
jareitų ne nuo esmėš, o nuo, 

kad ir pripuolamų, dialektiškų 
:ei terminologiškų trukumų.

socialinis, y p; 
pasaulis, v ra

ją (nežinę) nieku, taip dar la-. 
biau valia nebūtų valia, »jei 
praktiškai taikindama savo eti
ką bei estetiką tam tikram 
žmonių ar žemės pasauliui teo
retiškai nepripažintų, kad už 
“berybčs nežinios rubežių” taip 
pat turi veikti įstatai esteti
kos ir ypač moralės, kuri Kan
to yra lyginama su berybių 
žvaigždžių paslaptimi. Tokia va
lia, ištikrųjų, butų tik kosmiš- 
ka valia, o ne žvaigždėta, die
viška jėga, h

(Bus daugiau)

IkorespondencijosI
.   l ■■■——KV <—• * < " *

Delroit, Midi.
šio mėn. 5 ir 6 d. susilauksi

me puikios pramogos, tai kon
certo Lietuvos operos artistės 
p. K. Jozevskaitės. Detroitie- 
*iai nepraleisk i me progą išgirs
ti jos puikų dainavimą, nes tai 
pirmą ir gal paskutinį kartą! 
aplanko mus tokia žymi dainos! 
pajėga. K. Jozevskaitė yra I 
atsižymėjusi ne tik Lietuvos | 
bet ir kitose pasaulinėse opero-| 
3e (Rusijoj ir Italijoj). Jai 
programą išpildyti padės artis
tas J. Kudirka, daugeliui žino
mas kaipo vienas iš geriausių 
tenorų. Tad nepamirškime - 5 
vasario visi į Lietuvių svetai
nę prie 25-tos ir l)ix Avė., 
VVest side, o 6 vasario, svetai- 
nėję prie Westmenster ir (’ar- 
doni Avė. (East Side).

— Detroitietis.

ACID VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

nomas kaipo sėkmingas real-Į 
kas ir pasiturys žino-1 

Jo t\kus būdas ir rimtas! 
s padarė jį sėkmingu biz- 

visų gerbiamu žmo- 
Visbaras sakosi da

Kcncšos lietuviai visi pažys
ti p. Martin. Jo veikimas, jo 
Riksmas būdas ir mandagumas 
Taugijoje iškėlė jo kreditą ne-

n< rmm n 
gum. P-a- 
lyvaująs šiame “Naujienų” kon-i.'

iriais išrokavimais: viena, kad 
pasirodžius lietuviškam pasau
liui, kad jis yra tikras “N-nų” 
draugas ir rėmėjas, o antra, 
kad laimėjus piimo laipsnio do
vaną — kaipo prezentą savo 
jaunai žmonai — deimantinį 
brucelett) • vertės $1,7(X).

Su p. Visbaro žodžiais reikia ' 
skaitytis. Jis pasiryžim e

VAIKAI
VERKIA

Net Cont/nts lf> Fjutd Drachrnj

('.iktai vietos, bei ir apielinkės 
il’ctuviuose. P-as Martin yra 

iites realesteitininkas, bet nors 
• biznierius, užimtas savo biz

ono reikalais, plačiai veikia vie
tos draugijose, laiks nuo laiko 
'nndrbdarbiauja “Naujienoms”, 
rūpinasi Įvairiais visuomeniniais 

(reikalais. “Naujienos” yra pa
tenkintos turėdamos tokį veik
lų konbestantą Kenošoje. Keno- 
t'os lietuviai, nėra abejonės, 

įduos tinkamą paramą kontes- 
Itantui Martinui, kad Kenoša 
•. lame Naujienų’ konteste;, 
nepasiliktų kitų miestų užpa
kalyje. “Naujienos” Kenošoj 
airi didelĮ būrį draugų, tie 
draugai pasirūpins, kad p. Mar
tin šiame “Naujienų” konteste 
pasiektų atatinkamą laipsnį 
mojimui dovanų.

George Lucas

lai-

CastoriA
KODĖL CASTORIA?

9ooDrops

CASTORIA
AUOIKJL-.TPf.RCENT

AVesĮd.ible Prepa talioa for As 
similabn^theFooO byRtįula 
tmii1heSlom.i<hs.ndBow<l$.f "

InfantsZChildrem
Ihereby Promolin^ Difteslion 
(herr(uln»5sand Resl.fo»Ui<" 
neit her Opium. Morphine nor 
Mintrai NotNahcotic

Daugelis metų atgal Castor Oil, 
Paregoric, Lašai ir Soothing Syru- 
pai buvo gyduoles abelnai varto
jamos dėl kūdikių ir vaikų; Castor 
Oil buvo koktus kurį labai nemalo
nu budavd vartoti ir taipgi turė
jo Opiumo vienoje ar kitoje for
moje, ir taip buvo nemalonios, kad 
jų nenorėjo vartoti, vaikus tiktai 
apsvaigindavo ir išrūdydavo, kad 
jie yra pasiliuosavę nuo skausmų.
Beikalavo daug metų tyrinėjimo, kad suradus tikrą žolių 
kombinaciją kad užimtų vietą tų negardžių gyduolių ir pa- 
liuosavus nuo papročio kuris buvo pasidaręs beveik univer
salia. Tai buvo geras išradimas ir pasekmėje to pasirodė 
Fletcher’s Castoria, ir per 30 metų jau yra Užsitikrinusi sa
vo vertėje, jas gydytojai giria visur ir dabar randasi na
muose pas kiekvieną šeimininkę.
Tai gyduolės SPECIALIAI prirengtos dėl vaikų ir kūdikių 
ir neviena motina neduos savo vaikui gyduolių be pasita
rimo su gydytoju.
Kad apsisaugojus imitacijų, 
visuomet žiūrėkit pa raše /į/

Patvirtinti nurodymai ant kiekvieno pakelio. Gydytojai visur reko
menduoja jas. ' •

A helpfuIRemedyfor 
Conslipationand Diarrho« 

and Fcverhhness and 
Loss OF SLEhP 

resultintihyrrfro111 m11"*1*“

FacSiiKile

THE CENTAUR CO

P-as Lucas, “Naujienų” kon
testantas, yra pavadintas Bri- 
dgeporto milionicrium. Kad mi- 
lionas butų su kaupu, jis nori 
“N.” kentesie išlošti automo
bilį. P-as Lukas nenori bile ko
kį, - jis nori Paige autą. Sako, 
kiti autai patvory valkiojasi, 
bet jis jais nevažinėja.

P-as Lucas geros širdies ir 
labai linksmas yra žmogus. Jis 
,turi daug draugų, kurie užsira
šydami “N.” pirkdami apgarsi
nimų ir knygų kortas suteiks 
jam galimybės laimėti puikų 
Paige ‘autą.

P-as Lucas džiaugiasi, sako, 
su vienu šuviu du zuikius nu
šausiąs: išplatinsiąs “Naujie
nas” ir laimėsiąs Paige autą.

Jonas Grigaitis
Tur būt visi Northsidės lie

tuviai pažysta p. Grigaitį. Jau
nas, energingas žmogus ir vie
nas iš veikliųjų ’ šitoje dalyje 
miesto. Dar primintiną, kad p. 
Grigaitis yra prezidentas rub
siuvių skyriaus 269 A. C. W. of 
A. šiame skyriuje priklauso 
virš 1200 lietuvių rubsiuvių. 
Tiktai veikliems ir vertiems pa
sitikėjimo žmonėms yra tokia 
garbė suteikiama — būti pir
mininku tokios skaitlingos or
ganizacijos. P-as Grigaitis nors

d) Visuomybės Ontologiškas 
ir Etiškas Limitiškumas.
Sunku rasti tokią, ypač filo- 

ofišką, sistemą, kuri ontolo- 
'/iščai stengtųsi apriboti kuriais 
nors galais. 'Lai išeina iš pa
čios prigimties prot/>, kuriam 
neįmanoma yra būties ribotu
mas, nes jis yra lyg begalinių 
tendencijų potencialas. Jis yra 
’yg adekvatus būties begaly
bei ir per tat sugeba leisti tik 
begalinę ontologijos sąvoką. Tu
rėdamas apribotas jėgas ir, de- 
;i, negalėdamas apimli berybės, 

jis teisingai pripažįsta savo (o 
ne būties) silpnybę, nepažintą 
būtį vadindamas begalinės- ne
žinios—paslapties pasauliu. Tas 
vpač pritinka racionališkai filo
sofijai.

Tačiau, net ir voliuntariška 
filosofija, net tokia perdėm 
voliuntariška kaip buddizmas, 
taip pat neapsibrėžia kuriais 
nors ontologiniais rubežiais: ji 
išeina iš nežinios ir baigiasi 
(dingsta) nežinioje (Avidži),— 
o nežinia juk, a priori aišku, 
vra begalinė, ir tai nežiūrint 
to, kad voliuntariška filosofija 
būties atžvilgiu turi daugiau 
tendencijų apsiriboti ne kaip 
racionališka. Tai aiškinama pa
čia valios prigimtimi, kurios 
konkrečioj! (besislepianti savy
je, pasyve) jėga, arba jos pa
sireiškimas (aktyvumas) yra, 
erdvėje ir laike, nepalyginamai 
daugiau apribota np kaip proto 
jėga—lokiąji percepcija, fanta
zija, arba galingoji ideacija. 
Bet ir ji nemėgsta galinio laiko 
ir erdvės ir siekia begalybę, 
šiuo atveju, kaip protas nebūtų 
protas, jeigu, pasak J. Londono, 
“kaip varlė ant berybės nežinios 
rubežiaus” stovėdamas, vadintų

*) Aoie tai žiur. mano str. “Lietu
vio” 15 No.

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
lėkit vartoti po biskį “Phillips 
vlilk of Magnesia” su vandeniu 
)ile kada nuo nevirškinimo arba 
ugštumų, acid, gasų viduriose 
r palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
vra užrašomas gydytojų, nes jis 
irašąlina tris sykius daugiau 
icid iš skilvio kaipo saturated 
jolution of bicarbonate of soda 
r palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
lumo rūgimą viduriose ir praša- 
ina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
laug 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 H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

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

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUfiERKA
3252 So. Halsted St.

Viršuje U ni verža1 

>tate Bank

Moterys ir mergi

nos Kreipkitis au 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutfjrtj.

Harsinkities “Naujienose

I Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8992

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

CHICAGO, ILIu

fc .TVAWi5H * ■ - ,

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 

3823 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, iŠskyi*us ketvergą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGELIONIS
ADVOKA/A® 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Bjdoi visuose teismuose. — Ab
straktai. — (ngaliojimal. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

Vnkcr is 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teivfdnne Roosevelt 9090 

Namų TeleloiJi Republic 9600

ir labai užimtas rubsiuvių or
ganizacijos reikalais, bet kaipo 
“naujianietis”, iš širdies apsi
ėmė veikti šiame “Naujienų” 
konteste. Turėdamas plačią pa
žintį vietos lietuviuose, nėra 
abejonės, kad turės pasekmių 
šiame konteste. Vietos lietuviai 
mokės įkainuoti šitą jo darbą, 
kaipo kontestanto, ir už jo dar- 
bavimąsi rubsiuvių skyriuje 269 
ir SLA 226 kp.

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatii

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 *val. vakare 
Tel. Boulevard 0318

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

t . -_____ _____ *

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St

• arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 *yto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 ▼. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 539 
Tel. Central 6390

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

I llll .. ...........................I II IIIIIB . ........................»«/

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Salia St. Room 2001
Te. Randolph 1984—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedšlio ir 
PCtnyčios.

k..   I. !■■■■—■ ■■■■■■ <■■■■■

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
b?ogi dnvana.

Mrs. M1CHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKlJftljRKA

31OJ 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 prieš 
gimdymo, laike

I gimdymo ir pf
I gimdymo.
Į .•

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei-

i kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

♦
Valandos nuo

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimo

DR. G. SERNER 
(LIETUVIS)

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

' ŠALIN PLIKUMAS!'
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Al 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Mihvaukee Avė., 2 fl.

įvairus Gydytojai
Telephone Yards OuDl

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

® DR. HERZMAN ■»
— [S 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.

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

Dienomis: Canal 
8110. Naktį

South ' hore 2288 
Boulevard 4186

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuota 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

Specialistas Moteriikų, Vyrfikų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St, Chicage 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėlioniia ir šventadieniais 10—12 dlen.

............... ................ ............ ..........

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktini* Tai. Fairfav 6858

Jei abejoji akimia. pasiteirank 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

Optemestrist 
Boulevard 6487 

^■^■^4649 S. Ashland Av. 
ir 805 E. 47th St. 

Kenwood 1751
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Naujienos ai na kasdien, iiskiriant 
•ekmadienius. Leidiia Naujiem Ben
drovė, 1739 S. Hthted SL. Chicago. 
UI. — Telefonas) RocsereJt p590. 
- ■■

RUSIJOS SOVIETAI IR PERVERSMAS 
LIETUVOJE

Labai daug buvo rašyta ir kalbėta apie “bolševizmą” 
sąryšyje su gruodžio 17 d. “coup d’etat” (perversmu). Fa
šistai ir kiti dešinieji elementai stengėsi tą įvykį pateisin
ti tuo, kad demokratinė Lietuvos valdžia nesugebėjusi 
apsaugoti kraštą nuo bolševizmo “pavojaus”.

Išrodo tad, jogei pats perversmas buvo atkreiptas 
prieš Maskvą ir jos politiką. Bet jeigu taip, tai įdomu yra 
pažvelgti, kokią poziciją sulig Kauno “putšu” užėmė 
Maskva.

Šituo klausimu rašo rusu socialdemokratų partijos 
centralinis organas, einąs Berline, “Socialističeskij Vest- 
nik” (1927 m. sausio 15 d.), kuris tarp kitko sako:

“...Rekomenduojame atidžiai, perskaityti straip
snius, tilpusius vadovaujančiuose sovietų organuose 
dėl įvykių Lietuvoje. Perskaitykit vedamąjį straipsnį 
‘Izvestija’ Č. V. K. No. 300, ir tenai rasite pareiški
mą, kad komunistai nebuvo ‘tiesioginiai perversmo 
priešai’, bet ‘stovėjo nuošaliai’ (1 špalta, eilutės 36-37 
nuo viršaus). Jus toliaus rasite pareiškimą, kad fa
šistinio perversmo vadai (Smetona ir Voldemaras), 
‘nežiūrint jų kraštutinio konservatizmo, kad nepasa
kius reakcingumo’, vis tik ‘žadino politinį’ pasitikėji
mą link savęs tarptautinėje srityje’; kad Sov. vyriau- 
sybei ‘bus liūdna’, jeigu tas pasitikėjimas bus su
griautas po komunistų sušaudymo (taigi ne dėl per
versmo! Vadinasi, peryersmas pats savaime to pasi
tikėjimo nesunaikindj; kad ir dabar Sovietų vyriau
sybė turi ‘nuoširdų norą’ palaikyt ir sustiprint ‘poli
tinį draugingumą’ su naująja vyriausybe; ir kad, pa
galiau, ‘reikia dvigubai ir trigubai apgaulestaut, jo
gei žmonės, kurie iki šiol (!) taip brangino ryšius su 
Sov. Sąjunga .... pasidavė provokacijai kademų’ (su
šaudė komunistus), norinčių sukiršint Lietuvą su So
vietų vyriausybe”.
Taigi sovietų valdžios organas sako, kad Maskva ne

turinti nieko nei prieš perversmą Lietuvoje, nei prieš da
bartinę fašistinę Lietuvos vyriausybę. Ji norinti palaikyt 
“politinio draugingumo” santykius su Smetona ir Volde
maru — kad tik pastarieji nepasiduotų įtakai krikščionių 
demokratų, linkstančių į Lenkijos pusę.

Iš to labai aišku, jogei Maskvai anaiptol negaila, kad 
Lietuvoje tapo nuversta demokratinė valdžia. Maskva 
simpatizuoja Smetonai ir Voldemarui dagi labiaus, negu 
Griniui ir Sleževičiui. Ir net tas faktas, kad dabartiniai 
Lietuvos valdovai sušaudė keturis komunistus, Maskvai 
neišrodo pakankamu pagrindu nutraukti “draugingumo” 
ryšius su Kaunu. Visa bėda tiktai tame, kad Lietuvos fa
šistai galį nusileisti tiems elementams, kurie nori pakreip
ti Lietuvos užsienių politiką nuo Rusijos prie Lenkijos.

t

Tai ve koks Rusijos bolševikų nusistatymas.
Rusija yra Lenkijos priešas. Todėl sovietų valdžia 

reikalauja, kad Lietuvos valdovai butų nusistatę prieš 
lenkus. O visa kita jiems nesvarbu. Nesvarbu, ar Lietu
voje gyvuoja demokratinė tvarka, ar teroras ir diktatū
ra; nesvarbu, ar ją valdo darbo žmonių atstovai, ar fa
šistai — by tik Lietuva laikytų “bendrą frontą“ su Mask
va prieš Lenkiją!

Ir šitokio nusistatymo Maskva liepia laikytis lietu
vių komunistams, štai dėl ko Kapsukas (kaip jau būva 
minėta “Naujienose”) patarė komunistams Lietuvoje ne
vartoti teroro ir nedaryti “pučių” prieš dabartinę Lietu

vos vyriausybę.
Kapsukas atkalbinėja Lietuvos komunistus nuo tero

ro veiksmų ir ginkluotų sukilimų ne dėl to, kad jisai bu
tų tokiems kovos būdams priešingas iš principo, bet tik 
dėl to, kad taip jam diktuoja Maskvos Kremliaus ponai!

Ką gi tuomet reiškia mūsiškių Maskvos davatkų rik
smas prieš fašizmą Lietuvoje? Nieko. Tai yra tuščias 
bliofas ir žmonėms akių dūmimas.

Kai Maskva per Kapsuką arba Angarietį pasakys 
musų Bimboms ir Pruseikoms: “Šarap, vaikai! Smetona 
yra geras vyras, neniekinkite jo L — tai visas musų “rau
donasis’2 davatkynas prikąs liežuvį, ir drapstys purvais^ 
tik Lietuvos demokratiją ir jos vadus!

Užsimokėjimo kalnai
Chicago je — paltu:

Metams ------------------- ---------- $8.06
Pusei meto $4.89
Trims mėnesiams --------------- 2.00
Dviem mėnesiams 1.66
Viešam mėnesiai_ 7f

Chicago ja per nešiotojas:
Viena kopija ------------   8c
Savaitei -___  18c
Mėnesiui __________ 76c

Suvienytose Valstijose^ na Chicagoje. 
paštui '

Metams_____________________$7.01
Pusei meti ---- 8.60
Trims mėnesiams___ ________ 1.76
Dviem mėnesiams ——..... ........ 1.25
Vienam mėnesiui.76

Lietuvon ir kitur uiaieniuosei 
(Atpiginta)

Metams -........ $8.00
Pusei metų .........1------------------4.0C
Trims mėnesiams —........... ........2J)i’
Pinigus reikia siųsti pašto Monay 

orderiu kartu su uiūkymu.

TAUTYBES MONOPOLIS

Brooklyno “Vienybė” rašo, 
kad socialistai “sakosi nepripa
žįstu tautybės’*. Butų įdomu 
patirti, kada socialistai taip sa
kėsi. Tai yra prasimanymas 
“Vienybės“, kuri nori tautybės 
pripažinimą inonopolizuot.

Tikrenybėje socialistai netik 
nesako, kad jie tautybės nepri
pažįsta, bet jie tvirtina, kad 
tautos reikalus jie gina geriau, 
negu patentuotieji “tautybės’’ 
apaštalai.

Socialistai reikalauja teisin
gumo tautų santykiuose, todėl 
įie priešinasi savajai tautai, 
kuomet ji nori nuskriauti sve
tima silpnesnę tautą; ir prie
šinasi svetiniai tautai, kuomet 
ji kėsinasi prieš tą tautą, ku
rios nariai jie yra.

Aišku, kad šitoks principas 
yra tinkamiausias visoms tau
toms-, <> ypač mažoms.

(ii tautininkai sako, kad tau
tybė esąs aukštesnis daiktas už 
teisingumą. Jie reikalauja, kad 
žmonės savajai tautai pritartų 
net ir tuomet, kuomet ji daro 
kitai tautai skriaudą, šitokio 
principo laikosi ir imperialistą). 
Bet imperialistai juk yra di
džiausi mažųjų tautų nepriete
liai. Ar “V.” to nesupranta net 
ir po to, kai Lenkijos imperia
listai -apiplėšė Lietuvą, pasi
grobdami Vilnių?

“NUMANYT” IR“ŽLN()T”

Vienas klerikalų publicistas 
parašė, kad buv. Lietuvos vi- 
iaus reikalų ministeris Požėla 
numanęs apie gresiantį de
mokratini i valdžiai pavojų ir 
reikalavęs, kad ministerių ka
binetas svarstytų priemones ap
sigynimui nuo fašizmo. Iš to 
Brooklyno komunistų organas 
Jaro išvadą: “ir socialdemokra
tai žinojo išanksto apie fašistų 
smurtą.”

Numanyt ir žinot to organo 
gudriemsiems redaktoriams reiš
kia tą pat. O tuo tarpu tai yra 
toli-gražu ne tas pat.

Numanyt, kad Lietuvos at
žagareiviai rengiasi prie kokių 
lors žygių prieš valdžią, vei
kiausia numanė daugelis — ne 
tik ministeriai, bet ir kiti žmo
nės. 'Pečiaus dar iki šiol nebu
vo matyt įrodymų, kad kas nors 
valdžioje arba pritariančiose 
valdžiai partijose žinojo są- 
nokslininkų planus.

Lietuvos valdžia ir visuome
nė buvo užkluptos iš jietyčia — 
bent taip išrodo, sprendžiant 
š tų faktų, kurie iki šiol buvo 
pranešti spaudoje. Perversmas, 
natyt, užklupo iš netyčių ir pa
čius komunistus, nes kaip ki
taip išaiškinti tą faktą, kad jie 
pasirodė visai neprisirengę pa
sipriešinti smurtini n kams, iš 
kurių jiems grasino didžiausias 
pavojus?

Kol demokratine valdžia gy
vavo, tai komunistai Lietuvoje 
šukavo labai drąsiai — kad jie 
galį visą proletariatą vesti pas
kui save, nuversti buržuaziją 
ir t. t. O kai smurtininkai įvy
kino savo pt rversmą ir ėmė ko
munistus gaudyti ir šaudyti, 
tai šie pasidavė — taip pat, 
kaip ir visi kiti žmonės. Kam 
čia tad tiek daug smarkauti ir 
kitus kaltinti?

Harry Dobela, kuris prigavo 
vokiečių monarchistus. Jis sve
čiavosi pas monarchistus kaipo 
kaizerio anūkas.

Meilės
Dimitrijus ir Ona Bereznio- 

vai buvo labai susirūpinę su
laukę taip staigaus ir netikėto 
nuotikio.

Kuklus jaunavedžiai, pragy
venę daugiau dvidešimties me
tų ir per tą laiką nepasakę 
rūstaus žodžio viens kitam, ne
galėjo suprasti, kaip galėjo at
sitikti, kad jų mylimiausioji 
Danutė, silpna ir išblyškusi 
blondinė, be to vienintelė duk
relė, kurios nė valandėlei iš 
akių neišleido ir liamuųse mo
kino, staiga taip pradėjo pilnė
ti. Jokių abejonių nebuvo, 
kad ji nėščia. *

Dvi-trys savaitės atgal pas 
Danutę pasirodė kokie tai ypa
tingi reiškiniai: tai ji skundžia
si savo negalėjimu, tai kejnu- 
lys kankina, tai galvelė sulo
si, tai valgis jai netinkąs, bet 
rimto kaip ir nieko "nesimatė, 
padejuoja, padejuoja ir nusto
ja.

Galų gale Ona neiškentė ir 
pakvietė savo seną draugą, 
daktarą Simoną, kuris Danutę 
žinojo iš mažens ir gydė ją vi
są devyniolika metų josios gy
venimo.

Senis Simonas juokaudamas 
pradėjo apžiurinėti Danutę, 
bet klausydamas josios kvėpa
vimo jis darėsi vis rimtesnis ir 
rimtesnis ir tankiau raukinėjo 
kaktą ir taisinėjo savo pase
nusį kaklaraištį, kas buvo žen
klu jo didelio susijaudinimo.

Simonas baigęs apžiūrą ilgai 
lingavo galvą, mirkseno akimis 
ir rūsčiai žiurėjo į Danutę, 
paskui numojo ranka, dar pa
tampė kaklaraištį ir įėjęs pas 
Oną valgyklon, kuri ruošė už
kandį svečiui, pranešė “naujie
ną”. Ona labai susijaudino ir 
staigaus-pykčio pagauta parau
do.

—Ar jus, ponas Simonai, 
durnaropės užvalgūt, ar jums 
galvoj negera, kad tokius nie
kus kalbat?

Ona sujaudinta, daktarą va
dino ponu Simonu, bet ne 
“Simuku”, kas matėsi, kad ji 
didžiausio apmaudo pagautą^ 
pyktį vertė ant savo draugo 
daktaro. Bet greit< suprato, 
kad Simonas tokiais dalykais 
juokauti negali, susigraudinusi 
apsipylė ašaromis.

Danutė, eidama valgyklon, 
nekaltai žiurėjo savo mylimo
mis, it rugegėlė, akimis, stebė
josi tiktai, kodėl mama taip 
graudžiai verkia dėl mano dur
nų neramumų.

Gerokai išsiverkusi, Ona at
siminė vyrą.

—Kąs bus?... Kaip išgirs jis 
tokią naujieną? t

Susitarė, kad Simonas pa
lauks, kol grįš namo Dimitri
jus ir praneš savo draugui tą 
nemalonią žinią; pati bijojo ir 
drovėjosi sakyti. yKlausti Da
nutės apie ką nors, motina ne
manė.

Dimitrijus grįžo namo nepa
prastai geram upe. Gavęs ban
ke pensiją ir pakelyj prisipir
kęs /pluokštą laikraščių, skubi
nos namo, kad greičiau per
skaityti aprašytas ceremoni
jas vainikavimo* Maskvoj, jau
nojo imperatoriaus, kuriose da
lyvavo ir senas gvardijos pul
kas, eilėse kurio kada tai pra
porščiku pats Berezniovas tar
navo ir aukštumose PJevnos ir 
Taškisėno atsižymėjo.

—A! ir Simukas čia? Kokio 
vėjo pučiamas pateliai tiek 
anksti. TUr būt kas susirgo?— 
garsiai Kalbėjo Dimitrijus, tvir- 

tll tėvo-Vado balsu, stipriai 
spausdamas daktarui ranką.

—Bet, tu, kaip nesavy, lyg 
ir susijaudinęs. Na, sakyk ka
me dalykas, Prasilošei ar-ką?

Danutė... Danute... — ne
noromis tęsė Dručkis.

—Tai kas Danutei? Pilvelis 
suskaudėjo? — juokdamasis 
nubosi j o Berežniovas.

—Ne, geriau... Blogai... Ne
laimė... Danute nėščia..., — 
prisikvėpęg drąsos pasakė dak
taras.

Dimitrijus viską ramiai iš
klausė ir padėjęs ranką ant

Pasaka
daktaro kaktos prabilo:

—Nėra karščio, nėra, tik nie
kus plepi; tai yra kaip nėščia? 
— Ir tuojau, kaip ir Ona, su
prato, kad senas draugas taip 
juokauti negali. Pajuto, kad 
kojos drebėti pradėjo, o cere
monijos ir pulkas paliko kur 
tai toli, toli ir liko dėl ko tai 
nereikalingi ir gretimi.

Ona nei gyva, nei mirusi, 
laukė prie durų to momento, 
kada Simonas pasakys tą bai 
šią žinią ir visą laiką šluosty
dama ašaras bijojo, kad kas 
nors baisaus neatsitiktų su vy
ru, metėsi į jį, maldaudama ne- 
nervuotis.

i

—Bet kaip-gi tai? Kaip tas 
galėjo atsitikti — vis kartojo 
Dimitrijus, žiūrėdamas į visai 
atrištą • daktaro kaklaraištį — 
Juk ne nuo Šventos Dvasios.

Ona tikėdama stebuklams, o 
dar daugiau savo mylimai Da
nutei, buvo priversta manyti, 
kad šis dalykas iš tikrųjų ne
apsėjo be stebuklo.

Bet tas atsitiko štai kaip:
Mėnuo atgal Ona kartu su 

Danute grįžo namo iš užrube- 
žio, prabuvusios šešias savaites 
gražiam austrų kalnų kurorte 
Z... Tirolyj.

• * . •<

Važiavo ji tenai patariama 
to paties daktaro Simono, kurs 
tvirtino, kad jai reikia gydytis 
nuo silpnumo ir širdies muši
mo, o Danutei tokiai silpnai, 
kalnų oras, saulė ir riebus Ti
rolio pienas, bus naudingas.,

Dimitrijus išvažiavo lagerin 
savo pulkan, kur senai jo lau 
kė seni draugai.

Kurchaue svečiai, kuriame 
pasitalpino mamytė su dukrele, 
buvo labai įvairus. Buvo išdžiu
vusios anglikės, lytingi vokie
čiai bankininkai ir komercijos 
tarėjai su savo gražuolėmis 
žmonomis.* Bet buvo ir jau
nuolių, kurių tarpe skyrėsi sa
vo blizgučiais du karininkai- 
vengrai, juodais, kai anglis, 
ūsais, rusvais veidais ir drąsiai 
žibančiomis akimis.

Pradžioje Bereznioviene lai
kėsi nuo svetimtaučių nuošaliai, 
bet rūpestinga šeimininkė žiu
rėjo, kad jos svečiai neliųstų, 
greit Oną supažindino su po
niomis turtingų komersantų, o 
Danutę su jaunimu.

Ona mokėdama kalbos, greit 
susigyveno su svetimtaučiais ir 
išmoko lošti tik-ką įėjusį ma- 
don vistą. Danutė kaitinosi ant 
saulės, gėrė pienelį ir vaikščio
jo su jaunučiais Gretchenu ir 
Amalchenu, o kai kada ir viena 
po aukštus kalnus ir slėnius.

Ona iš karto bijojo, kuomef 
viena Danutė išeina vaikščioti, 
bet visi tikino, kad čia žmo
nes geri mandagus, nieks neuž
kabins, o vilkų ir čerkesų kal
nuose nėra (Ona tuos kalnus 
kitaip, kaip su vilkais ir čerke
sais neįsivaizdino). Ir ji po 
truputį nusiramino džiaugda
mosi, kąd jos dukrele taip kie
tai miega ir ruduoja nuo sau
lės.

Kartą Danutė išėjo su dviem 
panelėm gėlių į kalnus. Skin
damos gėles ir stengdamosi 
kuodaugiausiai jų priskinti, pa
nelės ieškojo pievelių, kurios 
tankiausiai išmėtytos po kal
nų šlaitus, išsivaikščiojo į vi
sas puses.

Atradusi tarp eglaičių plot
melę, apaugusią Alpių žibūk
lėmis, Danutė, nepranešdama 
draugėms, stengėsi nuskinti 
jas pa,t i viena.

Nuskynusi visus gėles ir nu
vargusi nuo lankstymosi ir 
karstymosi po kalnus, Danutė 
prigulė ant saulės po galvute 
pasidėjusi visas surinktąsias 
gėles. Saulutė maloniai šildė, 
gėlės gardžiai kvepėjo ir Da
nutė užmigo...

Jai sapnavosi skaisti saulu
tė, upelis, kuinai. Be ne Tiro
lio kalnai plikais ir pilkais vir- 
šukalniais, o savi tėviškos, ap
augę žaliuinynais, ką stovi ties 
Dniepru. Dniepras žemai tyliai 
sruvena, nešdamas tyrų vande
nį į pietų juras, o kailiai dėl ko

tai apdengti baltais gėliumy- 
nais.

—Taip gražu... Taip puiku... 
— kalbėjo sąpnuodama Danu
tė. Ir, rodosi, jai, kad vėjelis, 
gimtinės vėjelis nuo Dniepro, 
kutena jai kojytes, rankutes, 
suknelę ir širdelė taip plaka 
aistringai, o aplink pasakų pa
saulis.

Prabudo Danutė nuo stai
gaus ir aštraus skausmo... Pra
merkusi akis ir vietoj molino
jo dangaus ir žydinčių . kalnų
pamatė ji arti, arti savęs juo- kavalierius-daktaras. 
das žibančias akis ir raudonas! -----------------
lupas, o vietoj vėjelio karštą ir (3us daugiau)
stiprų apkabinimą. Skausmo 
daugiau nebuvo, o buvo koks 
tai lengvas ir malonus tingu
mas.., Danutė vėl užmerkė akis 
ir rodėsi jai, kad ji miega, o 
juodos akys ir ūsai tai tik sap
nas. Ir iš tikrųjų ji vėl už
migo. •

Nubudo ji nuo šauksmo 
draugių,' ieškančių jos eiti na-1 
mo.

Eidama kurchausan, per ke
letą dienų Danutė negalėjo sau'; 
išaiškinti, ar tai buvo sapnas' 
tėvynės, kalnai, Dniepras au, 
juodos akys ir ūsai. I 
Nusprendė, kad jai, gal būt 
prisisapnavo vienas ir kitas.1 
Danutė nusiramino ir mamytei 
juokais prasitarė, kad ji nese
nai mačiusi sapne juodbruvį; 
vengrą; be to, ir pats gusaras 
nedavė suprasti ko nors įtarti-; 
no, o pamatęs kerėja žaringu 
žvilgsniu. Ir nė Ona nė Danute 
nieko nesuprato.

Ir štai mėnuo atgal atsisvei
kinusios su vaišingais šeimi
ninkais kurchauzo ir tarnaitei 
“ant arbatos”, Bereziovienė 
'grįžo namo į savo mylimą Ki- 
ėvą.

Lietuviai Daktarai

Ofiso ir lies. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

Phone Canal 0222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rezidencija: 3114 West 42nd St.
Tel. Lafayette 4988 

CHLCAGO, ILL.

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 461h St. Chlcaga, III

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

rz f j! 9 ikt II vąl. ryte, 
V alandos | nuo Jįj g va|e vakare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomia 

8 iki 2 vai. po pietų

nuo
nuo

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III; 

Tel. Boulevard 2160— Vulumiv. — 
Nuo 9 iki 12 vai, dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:80- 

vnlcurc*
Ofiso Telefonas Pullman 1193

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGIRIS
3327 So. Halsted Street 

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

Tirolis buvo naudinga. Ona 
sumenkėjo, širdies mušimas 
sumažėjo, Danute pasitaisė ir 
apdegė.

Dimitrijus pagyvenęs du mė
nesius pulko gyvenimu, grįžo 
namo miklus ir linksmas, nuo
lat niūniavo pulko maršą ir 
atrodė lyg ir jaunesnis. Viskas 
rodėsi, taip puiku, taip gerai ir 
staiga tokia nelaimė — Danutė 
nėščia.

—Kas daryti?... — mąstė 
trys draugai — tėvai ir senas

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. III.

Tel. Boulevard 3669

Gyvenimas už vasarį mėnesį jau 
atspausdintas,—jsigykit jį. Turinys 
yra sekamas:

Papročiai, Klasės, Darbininkų 
Ateitis, Sveikata ir Pasisekimas, 
Buk sau Geru Draugu, Mintys ir 
Žmogus, Protestas prieš Lietuvos 
Smurtininkus, Senatve, Iš Gyveni
mo Audros, Braižas ir Charakteris, 
Prakilni Meilė—Žemaitės apysaka.

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

....... .......... ■ . /

DR. K. DRANGEL1S
DENTISTAS

4193 Archer Avenuc 
B r ig h ton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

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

Ultravioletini šviesa ir diathermia

Vinccnnes 6987 arba Hemlock 5524

Dr. C. A. O'Brilis/
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

lies. 6000 So. Campbell Avė.

f

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

Tel. Lafayette 4146
1 nuo 9 iki 11 v. ryto Valand08 1 nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4691 So. Ashland. Tel. Boiheard 
7820. Re«M 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

...............
Phone Pullman 3213
Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10821 Michigan Avė.
Ofiso valandos: 8—10 ryto, 

1—3 po pietų, 7—9 vakare

Office Boulevard 7942

.. Dr. C. Z. Vezelis _ 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Anhland Avė. 
Ant Zaleskio Aptioko* 

CHICAGO. ILL.

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659
OfiHo Tel. Canal 0257DR, r*. X. ZA.L.A.TORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1R21 So. Rahtfd St. 

Chicago. 111.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Don tįstas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tol. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Hemlock 2615
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Eilinis No. 194

LK8. Pildomasis Komitetas

Mankus

Del “Bendro Fronto
court

LSS 33 kuopos darbuotės

ffll-a 50UTH HM51ED5I
Pardavimas Vartotų Pianų

Cable, Nelson, Stanley & Sons, Kerzheim, Kimball

kitų gerai žinomų išdirbysčių

na 30cTikrai Gauk

—

jiems butų progos 
jos ir pakolektuot

Baltijos ir Skandinavijos 
Profesinių Sąjungų Kon

ferencija Stockholme

suskaldę 
judėjimą, 
sugebėję 
pasiprie-

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri

COUGH 
SYRUP

LININE 
su paveikslu

iškirpk ir parodyk 
savo vaistininkui.

cascara
Raudona Dozė^

Yra daug geros muzikos šiose vartuo ♦
tose up-right pianose — jie visi turi ge 
rų tonų ir tinka į gerus namus.

M R. Wm. BinSHAS 
No. 14, maloniai pa
tarnaut savo drau
gams. Jei norite, tai 
pašaukite Roosevelt 
2700 dėl pasimaty
mo su juo.

Šitie pianai yra gerame stovyje ir 
yra geri dėl vaikų imti lekcijas. Jei 
kas nemoka rankomis groti, gali 
naudotis grojikliu pianu.

POPULIARIŲ IŠDIRBYSČIŲ 
GROJIKLIAI PIANAI

PURITAN MALT EXTRACT CO 
29-31 No. Wackcr Drive, Chicago, III.

Bohemian Hop-Flavored

? "<-L | O

I

Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & So. Sth Sts. Brooklyn, N. Y.

“Čia paduodame tiktai kai 
kurių sušaudytųjų politinių var-

1926 m. gruodžio 6 ir 7 d. 
Stockholme įvyko pirmoji Balti
jos ir Skandinavijos valstybių 
prof. darbininkų sąjungų konfe- 
rencija. Konferencijos tikslas 
buvo pasiinformuoti ir aptarti 
budus kaip paremti prof. judė
jimą daugiau atsilikusiose Balti
jos valstybėse.

Danijos -
4 ats., Es

2 ats
1 atstovas. B

teisybės buvo pasakyta. Taip 
gi ir daug abejonių. - likosi iš 
sklaidytų, ir demokratijos ša 
liniukai dabar daug geriau dva 
siniai sustiprėjo.

P. B. Balčikonis.

sąjungų centrus, šitokiu dezor- 
ganizatorišku veikimu komunis
tai Lietuvoje daug prisidėjo 
prie to, kad smurtininkams pa
sisekė įvykinti perversmą. Jei
gu komunistai nebūtų 
Lietuvos darbininkų 
tai darbininkai butų 
smurtininkų “putšui” 
sinti.

nuo kosulio, 
paeinančio nuo 

peršalimų

ANCHORBRAND 
COUGH SYRUP

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Mutotiauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md

Konferencijoj dalyvavo atsto 
vai nuo centralinių biurų šit 
šalių: Švedijos 8 atstovai, Nor 
vegijos — 15 at‘ 
10 ats., Suomijos 
tjjos 
ir Lietuvos 
to, konferencijoj dalyvavo ir jos 
iniciatorius, Amsterdamo Inter
nacionalo sekretorius, drg. Ude- 
gest.

siems fašistams, tai jie neišken
tė nobliovę. Bet užtai publika 
turėjo gardaus juoko iš tų ko
munistiškų davatkų.

šiaip publikai prakalba la
bai patiko ir sako, kad daug

galės lankyti Švediją ar Daniją 
ir ten mėnesį kitą praktiškai 
pasidarbuoti jų profesiniame ju
dėjime. Išlaidas, surištas su 
gyvenimu Švedijoj ar Danijoj, 
skandinavai žada padengti. Je 
tai pasisektų įgyvendinti, tai 
butų musų jaunam judėjimui di
dele paspirtis ir greičiau padėti, 
mums pereiti nuo agitacijos 
prie tikrojo profesinio darbo.

Šalia to, konferencijoj buvo 
išaiškinta ir Internacionalo klau
simas. Komunistų pastangos 
skelbiant “vienybę” sugriauti 
Amsterdamo Internacionalą, nei 
Skandinavijoj, nei Baltijos pro
fesinėse sąjungose pritarimo ne
randa. Tiktai suomiai dar svy
ruoja ir todėl dar nežinia, ar jie 
į kuriamus Skandinavijos ir 
Baltijos prof. sąjungų komitetus 
įeis, ar ne. Tokie komitetai 
bus sudaryti tada, kai norvegų 
profesinės sąjungos įstos į Am
sterdamo Internacionalą (kas 
greitu laiku turi įvykti) ir kada 
Estijoj įsikurs centro biuras ir 
jis taip pat bus įstojęs Amster
damo Internacionalam

Lietuvos profesinės sąjungos 
Stockholmo konferencijoj pirmą 
kartą per savo centralinį biurą 
susirišo »u tarptautiniu darbi
ninkų judėjimu ir reikia tikėtis, 
kad ir ateity užmegsti ryšiai ne- 
benutruks. Ypač šiuo sunkiu 
metu, koks mums tenka dabar 
pergyventi, tarptautiniai ryšiai 
mums gali turėti begalinės reik
šmės. J. Januškis.

PuriTan Malt
Patvirtina kad teikia geras pasekmes. Bandykit jį!

“German Glonti,' socialde
mokratas; Lalo Georgobiani, 
Marksistinės Jaunuomenės Są
jungos narys; Pancchava, dar
bininkas, socialdemokratas; Ku
ko Mdinaradze, darb., socialde
mokratas; šalva čubabrija, 
Murks. Jaiin. Sąįun. narys; Ko- 
kušvili, studentas, nepartinis; 
šaivadze, stud.,’ taut. demokra
tas; Georgij čikašua, social
dem.; lliko Siamašvili, darb., 
socialdem.; Georgij čantaladze, 
darb., socialdem.; Georgij And- 
zaparidze, darb., socialdem., 
Anton Gchadaija, ūkininkas, so
cialdem.; Teodoras Margali-

štai yra išpardavimas kuris užinteresuos kožii? žmogų 
kuris neturi namie piano. Dabar yra proga įsigyti tikrą 
muziką j savo namus pigiomis kainomis.

Gruzijos socialdemokratų par
tijos centro komitetas išsiun
tinėjo Europos socialistų parti
joms laišką (datuotą Tillise, 
1926 m. spalių mėn. 5 d.), iš 
kurio žemiaus paduodame se
kančias ištraukas:

“Mylimiausia teroro priemo
nė, kurią pas mus vartoja Če
ką, su Maskvos G. P. U. palai
minimu, tai musų draugų trė
mimai į tolimiausias ir baisiau
sias savo klimatu bei gyveni
mo sąlygomis Rusijos provin
cijas. Pastaruoju laiku Gruzi
jos politinius tremtinius siun
čia daugiausia į Soloveckas Sa-

Sausio 12 d. Lietuvių Sve
tainėje įvyko protesto mitin
gas prieš Lietuvos smurtinin- 
kus-fašistus. Masinio mitingo 
sušaukime daugiausia pasidar
bavo LSS 33 kuopa, prisidedant 
A. L. T. S. 64-tai kuopai. Susi
rinkimas buvo pasekmingas vi
sais atžvilgiais. Publikos pri
sirinko gana daug; aukų surink
ta $21 su centais. Kalbėtojas 
buvo d. P. Grigaitis, “Naujie
nų” redaktorius iš Chicagos.

Prakalba buvo rimta ir daug 
ką pamokinanti, tik, žinoma, 
teisybės priešininkams negalėjo 
būt pakenčiama, ir kuomet fak
tai plakė tuos nelaiminguosius 
musų raudonuosius fašistus už 
jų bendradarbiavimą juodie-

“Gruzijos tremtinius gabena 
iš Tifliso be pinigų, apsirengu
sius lengvais rūbais, kai kada 
pusnuogius ir be jokios pagal
bos vilties. Beveik kiekvienoje 
grupėje esti ligonių — taip, 
pav. pirmojoje 57-ių grupėje, 
išsiųstoje iš Tifliso į Solovec
kas Salas 1925 m. rugsėjo mėn. 
4 d., buvo drg. Nikolai Make- 
donskij, gelžkelio darbininkas, 
socialdemokratas, sunkiai ser
gantis tuberkuliozu. .Jį turėjo 
nešte nešti į tremtinių vagoną. 
Neišlaikęs sunkios keliones ir 
baisaus šalčio šiauriuose, jisai 
pasimirė Maskvos kalėjime...

“O šičia, visame krašte siau
čia teroras, atkreiptas daugiau
sia prieš socialistus. Tęsiama 
ne tik areštai, bet ir baudimai 
mirtim, kurie dar anaiptol 
ra pasiliovę po 1924 metų 
kilimo. Metodai pasilieka 
patys: teisia mirčiai čekos 
mitetas, neduodamas kaltina
miems jokios progos apsiginti, 
be tardymo teisme, dažnai vi
sai neišklausę kaltinamojo ir

[Pacific and Atlantic Photo]
Teisėjas Ben B. Lindsey, paskilbęs Denvero Juvenile 

vedėjas, kurį Kolorados aukštesnysis teismas nutarė pašalinti 
vietos.

RŪŠIES *
— ir rųšis yra vien tik kitas vardas dėl Puritan Malt. 
Jųh galit datirti Puritan Rųšį patys su pa geibu

PALYGINIMO’
su kitomis išdirhystemis malt. Puritan yra sumaišytas 
su kitais priemaišai^, rinktinių grudų No. 1 miežių ir ge
riausių Importuotu Bohemian Apyniu. Tai yra malt ge
riausio Stiprumo, Turtingumo ir Skanumo.

Pastatomas per

Musų draugai sąjungiečiai 
privalo visose lietuvių organiza
cijose, į kurias komunistai len
da su savo “bendru frontu”, 
kelti aikštėn komunistų veid- 
mainybę ir rodyti žmonėms tik
rą kelią kovai su naujaisiais 
Lietuvos despotais.

Amsterdamo Internacionalas 
skaito savo uždaviniu remti pro
cesinį judėjimą atsilikusiose ša
lyse ir kaip tik Baltijos kraštų, 
ypač Lietuvos ir Estijos, profe
sinis darbininkų judėjimas ir 
yra labiausiai atsilikęs. Men
kas musų organizuotumas, sto
ka prityrusių darbuotojų, neat- 
sakiminga demagogija ir savi
tarpės rietenos neleidžia mums 
net to pasiekti, kas jau ir esa
mose ekonominėse sąlygose 
daugely atvejų butų pasiekia
ma.

Netolimuose kaimynuose, 
Skandinavijoj, padėtis yra vi
sai kita. Darbininkų organiza
cijos čia jau dešimtmečius veda 
kovą už darbininko būvio page
rinimą. Ir darbininkų gyveni
mas Skandinavijos valstybėse 

1 yra nepalyginamai geresnis kaip 
by kurioj kitoje Europos šaly.

Todėl susiartinimas tarp Bal
tijos ir Skandinavijos prifesinio 
judėjimo mums galėtų būti tik
tai naudingas. Tą, ką skandina
vai jau sėliai turi sukurę, mums 
dar tik tenka pradėti; ką jie jau 

i iškovojo, mums dar reikia to 
1 siekti. Pasimokyti, kaip profe
sinis darbas dirbti, galime iš 
skandinavų labai daug. •

Konferencijoj, tarp kita ko, 
švedų ir danų draugai mielai su
tiko leisti keletui musų profesi
nių sąjungų darbuotojų prak
tiškai susipažinti su jų darbu, 
su pasiektais rezultatais ir ko- 

■ vos priemonėmis. Tuo. tikslu

Stebėtinai geri vaistai
sutaisyti specialiai

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.
A. Vilis, 2241 N. VVestern Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Juigelionienė, 1789 S. Ilalsted St
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grvbelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

ANfflOR
BRANO

prieš Lietuvos 
kovoja ir kovos

Saugiai ir greitai pagelbsti. Vyrams, 
moterims ir vaikams. Kaina 60c. jūsų 
vaistinėje už didelę bonką arba parsisiųs
dinant stačiai iš

LJS-S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — K. Baronus, 1789 So.
Halsted St., Chicago, III.

Sekretorius — A. Jusas, 3959 Archer 
Avė., Chicago, III.

Finansų Sekretorius
Chicago, III.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W 
Division St.

Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 
ern Avė.

Nariai — Ona Banienė ir F. Skania- 
rakas.

M -
U& 'i

41,000,000 
užmokėjome kad

sustabdyti 
Šalčius

Užmokėjom $1,000,000 už Hill’s Cas 
cara-Bromide-Quinino dėlto, kad tai ge 
riausias išrastas būdas gydyt šaltį 
Hill’s sustabdo šaltį j 24 valandas. Jis 
sulaiko gripą. į 3 dienus.

Veikia pilnai. Netik sustabdo šaltį) 
bot išmota lauk jo nuodus. Paliuosuoja 
vidurius — suvikrinn visą kūną. Jis su 
tveria spėkų atgaivint jūsų gyvūninių.

Šaltis dalykas rimtas. Kasmet iš šal
čio priežasties mirštu virš 150,000. Pra
dėkite ir jūs kartu su šalčiu. Neleiski
te jam įsikibti. Sulaikykite jį su Hill’s. 
Turėkite po ranka. Kuo greičiau jih

Komunistinė “darbininkų” 
partijos lietuvių sekcija atsišau
kė įį visas musų visuomenės 
sroves — socialistus, sandarie- 
čius ir katalikus, kviesdama jas 
į “bendrą frontą” su komunis
tais kovai prieš Lietuvos smur
tininkus. . Aišku, kad nė viena 
srovė šito komunistų kvietimo 
nepriims, ir patys komunistai 
žino tatai labai gerai. Jie tą sa
vo “bendrą frontą” siūlo tiks- ' 
lu apdumti akis plačiajai visuo
menei, kad 
prieiti prie 
dolerių.

Socialistai 
smurtininkus 
dėl to, kad jie yra priešingi ir 
tų smurtininkų tikslams, ir jų 
metodams.

Smurtininkų padarytas Lietu
vos perversmas yra atkreiptas 
pirmoje vietoje prieš darbinin
kų klasę. Jie uždarė darbininkų 
profesines sąjungas, užgniaužė 
darbininkų spaudą, sukišo į ka
lėjimą šimtus darbininkų judė
jimo veikėjų, (vienų tik socialde
mokratų suareštuota daugiaus,; 
kaip 300) ir uždraudė darbi-! 
ninkama kelti streikus. Tuo pa
čiu laiku tie Lietuvos despotai 
sugrąžino algas kunigams, ma
rina žemės reformą, kad išliktų! 
nesuskaldyti ponų dvarai, ir da
ro planus apie darbininkų balsa
vimo teisės susiaurinimą.

Šitokiai smurtininkų politikai 
priešinasi, žinoma, kiekvienas 
protaująs darbininkas. Bet pa
sipriešinimas pasipriešinimui 
nelygu. .Socialistai yra įsitiki
nę, kad tuos išnaudotojus, kurių 
reikalams Lietuvos fašistai tar
nauja, darbininkai gali nugalėti j 
tiktai demokratijos sąlygoje. ; 
nes tiktai tose sąlygose darbi-* 
ninkai gali organizuotis, šviestis' 
ir kovoti už kasdieninius s-avo 
gyvenimo reikalus . Tai šioje! 
valandoje, socialistų įsitikinimu,' 
svarbiausias dalykas yra at-’ 
steigti Lietuvoje demokratinę 
tvarka.

VARTOTŲ PIANŲ PASIRINKIMAS
Adam Schaaf, Herze, Gaylord, 

Steinbauer, American

visuomet dar 
tam posėdyje. Ir kad priden
gus savo priešų naikinimo po
litiką, čeką dažniausia apskel- 
jia pasmerktuosius mirčiai kri
minaliais nusidėjėliais. Ji dau
gumoje atsitikimų neskelbia nė 
sušaudytųjų vardų, taip kad 
mes negalime net sudaryt pilną 
musų žuvusiųjų draugų sąrašą. 
Sulig esančiais musų rankose 
daviniais, daugiau kaip 500 au
lų krito nuo Čekos budelių ran
čos per 1925 ir 1926 metus. 
Jauguma nugalabintųjų ūki

ninkai ir darbininkai, žymiam 
skaičiuje socialistai.

Čia socialistų keliai visiškai 
skiriasi su komunistų. Pasta
rieji demokratijos nepripažįsta. 
Jie iš jos juokiasi ir tyčiojasi. 
Jie skelbia, kad įvykęs Lietuvo
je perversmas parodęs, jogei de
mokratija esąs netikęs dalykas. 
Bet šitą minti juk skelbia kaip 
tik ir tie fašistiniai elementai, 
kurie gruodžio 17 d. nuvertė 
teisėtąją krašto valdžią. Vadi
nasi, komunistų pozicija tikre
nybėje yra pagalba fašistams.

Štai dėl ko socialistai negali 
eiti su komunistais į jokį 
“bendrą frontą”.

Po “bendro fronto” priedan
ga komunistai tikrenybėje ardo 
darbininkų vienybę. Lietuvoje 
dauguma darbininkų remia soci
aldemokratus. Bet komunistai 
veda prieš socialdemokratus at
kaklesnę kovą, negu prieš kle
rikalus arba fašistus. Jie eina 
į socialdemokratų sušauktus su
sirinkimus ir kelia triukšmą(pa- 
našiai, kaip čia, Amerikoje); jie 
skverbiasi į socialdemokratų 
vadovaujamas profesines • 
jungas (unijas) ir kursto na
rius prieš vadus, skaldo tas >ą ateinančią vasarą keletas drau 
jungas ir organizuoja atskiru

l" 1 r® '■ •, '
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VeiRmė-Ne Žodžiai
Jųh norite veikimo, pasekmių! Ne žodžiu!

Ir užganėdinančios pasekmės paeina tiktai iš vieno 
dalyko —

nuosprendį slap-jtadze, ūkininkas, socialdem.; 
Jason Gogiberidze, nepartinis; 
Andrėj Beridze, darb., social
dem.; Mdinaradze, ūkininkas, 
nepartinis; Dolidze, ūkininkas, 
nepartinis; Bzikadze, ūkininkas, 
nepartinis; Luką Bolkvadze, 
ūkininkas, nepartinis; ir t. t.”

KLAROS
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P i lė
[“'1'.’’] Platelių ežeras yra iš 

visų ežerų garsiausias, gražiau
sias ir didžiausias Žemaitijoj, 
turįs apie 10 kv. kilometrų 
ploto. Jis yra garsus įvairiais 
iš gilios senovės padavimais. 
Krantai jo labai išraižyti įlan
komis. Jame yra daug gražių 
salų; jos yra apaugusios med
žiais ir krūmais. Iš visų tų salų 
gražesnė, aukštesnė, įdomesnė 
savo senovės griuvėsiais ir į- 
vairiais iš žilos senovės padavi
mais pasižymėjusi “Pilė". Ji 
randasi visai m toli ežero kran
to, kokių dviejų kilometrų nuo 
Platelių miestelio atstu. Ji sa
vo, plotu užima apie vienų hek
tarų.

Sala matyt kadaise buvusi 
sujungta tiltu su ežero krantu, 
nes vasara, vandeniui nusekus, 
kyšo iš vandens stori ąžuoliniai 
poliai. Tie poliai yra sujungti 
trys į krūvų geležiniais rete
žiais. .

Salos- išvaizda yra apskrita, 
stačiais krantais, pasipuošusi 
įvairiais lapuočiais medžiais ir 
kitais augmenimis. Pati sala 
pakilusi nuo ežero vandens pa
viršiaus apie 5 6 metrus, o 
jos paviršius yra beveik visai 
lygus. Iš trijų pusių jos* kran
tai yra gana staigus, apaugę 
medžiais ir krūmais, o iš ket
virtosios pusės, iš vakarų, kran
tas visai nestaigus, kuriuo ir 
einama į Pilę. Pakrantėse yra 
daugybė akmenų, kurie nelei
džia vandens bangoms griauti 
krantų.

Viršutinėje salos dalyje yra 
nemaža senų vaisinių medžių, 
matyt, kad senovėje tenai buvo 
sodas. Sala nepaprastai graži, 
ypač gražiomis liepomis ir mil
žiniškais šimtmečiais aržuolais 
apaugusi, kurie primina mums 
žilų senovę. Be abejojimo, tie 
ąžuolai matė Vytauto didžic 
laikus, kurio valstybės sienos 
siekė Maskvą, Juodąsias ir Bal
tijos juras ir kurio garsas bu
vo girdimas ne tik Europoje, 
bet ir Azijoje. Taip 1 pat tie 
ąžuolai matė Vytautą didįjį ve
dant didžiausius lietuvių pulkus 
atremti besiveržiančių kryžei
vių i žemaičių kraštą.

Be to, pavasarį ir vasarą 
pilna sala yra giesmininkų 
paukščių, kurie čiulba įvairiais 
kulisais ir suka sau lizdus- šim
tamečių/ ąžuolų šakose, o bitės 
—zvimbdamos renka medų lie
pų ir kitų medžių žieduose.

Viduryje salos yra klampi 
pelkė, pilna priaugusi karklų ir 
kitokių krūmokšnių. Senieji 
žmonės pasakoja, jog tenai se
novėje buvusi kūdra, parengta 
žuvims laikyti; kūdros dugnas 
esą buvęs išgrįstas degtomis 
plytomis. Bet dabar buvusiojo 
kūdroje grįsto dugno nepaste
bima, nes jau kūdra yra pavir
tusi pelke. Be to, saloje yrp 
guburiai, kuriuose galima rasti 
degtų plytų gabalų, akmenų ir 
molio. Vieno iš tų guburių vi
durys, tur būt, yra tuščias ,nes 
iešmu duriant paviršiuje lenda 
labai sunkiai, toliau — visai len
gvai nieko nekliudomas, lyg 
butų tuštuma, o paskui iešmas 
prieina kietų dugnų, į kurį vi- 
ąai neišlenda.

Musų laikais jokių archeolo
ginių liekanų nėra rasta, gal ir 
dėl to, kad nėra daryta jokių 
tyrinėjimų; ežero bangų ir po
tvynių salos krantai ir šlaitai 
irgi nėra griaunami.

Įvairus giesmininkų paukščių 
čiulbėjimas vasaros metu, vabz
džių ir bičių užimąs po me
džių žiedus, medžių siūbavi
mas, vėjo švilpimas pro šim
tamečių ąžuolų šakas, ežero 
bangavimas ir įvairus iš seno
vės apie lą Pilę padavimai, 
Ine Ja neapsakomai didelį įspu- 
iį, gražumą, malonumą ir įdo
mumą žiūrėtojams.

’l'oilėl tas nepaprastas vasa
ros metu gamtos gražumas ir 
vairus apie tą Pilę padavimai, 
traukte traukia nemaža lanky
tojų iš įvairių Žemaitijos kam
pelių.

Senieji pasakoja dar kitą 
'pina įdomų padavimą apie Pi- 
'ę. Senai, labai senai, kol dar 
nebuvę ežero toje vietoje, kur 
jis dabar yra, buvęs aplink Pi
lę miestas daug didesnis, gra
sesnis ir garsesnis, negu musų 
'nikais esąs Plateliai. O /ant 
tos salos, dabar vadinamos Pilės, 
buvusi pilis, stipriausia, gilin- 
'iausia ir garsiausia visoj Že
maitijoj. Daug kartų bandę 
Lietuvos priešai užkariauti tą 
pilį, bet veltui buvę dedamos 
visos jų pastangos, nes pilies 
gynėjai sutraškindavę, prieše 
galybę. Iš jos išėję galingi ir 
uirsųs žemaičių karo vadai, ku- 
ie nepaprastu narsumu ir įnir

timu .įsiveržusius į Žemaitiją 
priešus kapoję ir žudę.

Ežeras esąs perėjęs į tą vie- 
ą, kur dabar yra, pavidale* de

besų. Dalis gyventojų, kurte 
tesuspėję išbėgti iš savo namų 
r sodybų, drauge su miestu ir 
taįmais prigėrę vandenyje, ke
ikusi tiktai vandens neapsem
ta pilies pati viršūnė, pavidale 
labartinės salos, vadinamos Pi- 
ė.

Išlikusieji gyvi nuo tvano 
gyventojai, įkūrė, naujoje vieš, 
toje miestelį greta paskendusio
je, tik ant ežero kranto ir pa
vadinę nuo “plataus ežero” Pla
teliais, bet Plateliai pasisekę į- 
kurti daug mažesni, ne kaip 
miestas buvęs prieš ežerui užlip
siant, o pilis pasilikusi vėl kaip 
tvirtovė miesto ir apylinkės 
gyventojams pasislėpti su savo 
turtu priešams užpuolus.
> Kiek amžių praslinkus, ištiku
si miestelį kita nelaimė, šve
dams užkariavus didesnę Lie-

t u vos dalį, patekę jiems ir Pla
teliai į nagus. Miestelį visai 
sudeginę drauge su bažnyčia, 
gyventojus išžudę, o pasprukę 
iš švedų rankų tik visai maža
gyventojų dalis. Pilės gynėjai, 
matydami miestelį deginant ir 
gyventojus žudant, supratę, kad 
ilgai netrukus, užpuls- ir Pilę, 
tada surinkę visus esančius pas 
save pinigus ir kitus brangius 
daiktus ir sudėję j geležinę dė
žę, tamsią naktį įleidę tą dė
žę į ežerą. Kuomet jau turtas 
buvęs paslėptas, beišėjusi lik 
viena para, kol švedai užpuolę 
Pilę. Gynėjai narsiai ginę Pi
lę. Lietuviai 'matydami, kad 
Pilės • negalėsią apginti ir vei
kiai priešai įsilauš j Pilę, suku- 
"ę laužą, ir metę į ugnį viską, 
kas tik gali degti, pagaliau li
kusiuosius ir ginklus metę į 
degantį laužą, o paskiau sušokę 
į laužą ir susideginę likusieji 
gyvi gynėjai. Tokiu bildu šv<>- 
(lai įėję į Pilę neradę nei gyvo 
žmogaus, nei jokio daikto.

Ta dėžė su turtu esanti įlei
sta visai netoli į šiaurę nuo 
Pilės, nes tenai ežeras eina taip 
staiga gilyn, kad visai netoli 
nuo salus kranto yra giliausia 
'žero vieta. Tos dėžės su tur
eli niekas negalįs iš vandens 
šk'Jti, nes esanti stropiai sau
gojama vikraus ponaičio, kuris 
gyvenąs viduryje Pilės ir esąs 
visai panašus į vokietuką. Jei 
kas tą turtą surasiąs, tai tas 
galėsiąs su visa savo gimine 
visų amžių karališkai gyventi. 
Kartą netikėtai Pilės ponaičiui 
stipriai įmigus, žvejai bež ve jo
dami užkliudė tinklą už tos 
iėžės, kurioje esąs sukrautas 
turtas.

Kadangi ji esanti labai dide- 
ė ir diena buvusi gana saulėta, 
greitai pastebėjo ją ežero dug
ne. Bet keldami labai įvargę, 
kol iškėlę ją busokais ir vir
vėmis iki vandens paviršiaus. 
Tačiau iš vandens jokiu budu 
negalėję iškelti. Tuo tarpu 
□abudęs iš miego ponaitis, at- 
ėkęs iš Pilės su didžiausiu vė- 
ailu ir nepaprastu ūžėsiu puo- 
’ęs prie dėžės, tada žvejai tu
pėję paleisti ją su visu turtu 
vėl į ežero dugną, o patys vos 
beišlikę gyvi nuo sukeltos aud
ros.

Nuo to laiko niekam nepasi
sekę tos dėžės su turtu paste
bėti ežero dugne.

Vieta, kame stovėjusi švedų 
sudeginta Platelių miestelio 
bažnyčia, buvo vadinama “šveri- 
torkalniu”. Ir iš tiesų, kalnas 
netoli ežero kranto ir musų 
’aikais “Šventorkalniu” tebėra 
žmonių vadinamas. Taip visa 
apylinkė, kaip ir kalnas yra

Iš matomųjų Pilėje griuvėsių 
ir padavimų, galime drąsiai sa
kyti, kad senovėje tenai buvo 
ar rūmai apvesti stipria muri
nę siena, šalies valdovams gy
venti, ar požeminiai korido
riai apsaugoti apylinkės gyven
tojams su savo turtu nuo daž
nai užpuldinėjančių priešų.

Senųjų žmonių yra pasako-1 
jama toks padavimas: Daug, 
daug metų atgal, ant viršaus 
salos, aplinkui į visą rinkį bu
vusi pastatyta tvirta medinė 
siena iš storiausių apvalių rąs
tų. Už tos sienos pasislėpę 
musų senovės prabočiai mušda- 
vę besiveržiančius j Pilę prie-, 
šus.

Tas padavimas gali būti tei
singas, nes ir dabar salos pa
viršiuje, rytinėje dalyje, netoli 
kranto matyti nemaža įsigulėr* 
jusiu degtų pusplyčių. į

DRAUGAI!
Užsisakykite savo giminėms Lietuvoje 

šiuos socialistinius laikraščius?

“PROLETARAS”
dvisavaitinis Lietuvos profesinių sąjungų laikraštis. 
Lietuvos Darbininkų ir Tarnautojų Profesinių Są
jungų Centro Biuro organas.

Kaina metams — $0.40
Pusei metų $0.20 
Užsieny — dvigubai

Adresas: Lietuva Kaunas, Kęstučio g-vė 40.

“SOCIALDEMOKRATAS”
Savaitinis Lietuvos darbininkų laikraštis. Lietuvos 

Socialdemokratų Partijos organas 
, Kaina metams — $1.20 •

Pusei metų $0.60 /
Užsieny — dvigubai

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-vė 40.

“NAUJOJI GADYNE”
Socialdemokratų mėnesinis mokslo žurnalas 

Kaina metams su priedais $1.00 x 
Pusei metų ... ........... $0.60

Užsieny — dvigubai
Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-vė 40.

“ŽIEŽIRBA”
socialistiškosios darbininkų jaunuomenėsSaikraštis. 

Lietuvos Socialdemokratinės Jaunimo Sąjungos 
“žiežirba” organas 

Kaina metams — $0.20 
Pusei metų $0.10 
Užsienyje — dvigubai

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-vė 40.

ariamas. “šventorkalnyje” ir 
šiais laikais dažnai randama 
archeologinių liekanų, t. y. se
novės pinigų, papuošalų ir ki
tų daiktų. Be to, prieš pat di
dįjį karą buvo rasta žemėje 
vienoj krūvoj penkios patran
kų kulipkos, kurios buvo per
gabentos- į Platelių dvaro par
ką.

Praslinkus karo audroms, 
nuo švedų išlikusieji gyvi gy
ventojai sugrįžę iš miškų ir į- 
kurę vėl visai naujoje vietoje, 
kilometro atstume, miestą, ku
rį pavadinę tuo pačiu senojo 
miestelio vardu; Plateliai; —šis 
tebėra ir musų laikais.
Be to, Pilėje yra gyvenusi 

švedų siųstoji valdovė Katarina, 
užimtai šaliai valdyti.

Mat, Augustas II-ras 1698 
metais padarė su rusų caru 
Petru Didžiuoju sąjungą prieš 
Švedijos karalių Karolį XII. 
Tai įtraukė Lenkiją ir Lietuvą 
į ilgą karą su Švedija. Karolis 
XII sumušė Augusto Il-ro ka
riuomenę 1704 m., paėmė žy
mią Lietuvos dalį ir įsiveržęs 
į Lenkiją, privertė Augustą 
ll-rą atsisakyti nuo Lenkijos 
sosto, o išrinko Švedai sau pa

lankų naują karalių Stanislovą 
Leščinslįį. Tuo tarpu Kata
rina, švedų kunigaikštienė, val
dė šiaudinės Lietuvos dalį. Ji 
buvo žiauri, plėšri, labai kan
kino apylinkės gyventojus ir 
plėšė jų turtą. Ji buvo vikri ir 
labai gudri, kad jokiu budu 
jos apylinkės gyventojai nega
lėjo iš pasalų užpulti ir nu
žudyti.

Nors Katarina buvo gudri, 
nors žiauriai elgėsi su gyven
tojais, liet galų gale priėjo ir 
jai galas.

* Bušų caras Petras Didysis 
visiškai nuveikęs Karolį XII-jj 
1709 m., sugrąžino Augustą II 
Lenkijos sostai) ir atsiuntė ne
mažą kariuomenę j Lietuvą, ku
ri išsisklaidė nedideliais bū
riais, o Augustas II už tai ati
davė Rusijai Livoniją. Narsus 
žemaičiai su nedideliu rusų ka
riuomenės būreliu atvyko prie 
Pilės, prisivežė patrankas prie 
ežero kranto ir pradėjo smar
kiai j jį šaudyti. Katarina, 
nebegalėdama jokiu budu Pilė
je pasislėpti, pasiėmusi su sa
vim du baltu žirgu, plaukė link 
miško, vadinamo “Plokštine”, 
nes tenai lietuviai sargybos ne
buvo pastatę, bet niekas ir ma

*

nyti nemanė, kad ji galėtų taip 
toli per ežerą išplaukti. Be
plaukiant, patrankų šūviai pa
taikė į tą žirgą ant kurio Ka
tarina plaukė, tuomet šoko ji 
ant antro žirgo, kurį laike gre
ta savęs ir tokiu bildu gyva 
pasiekė “Plikštinės’* mišką. 
Bet akylus žemaičiai po kelių 
dienų rado “Plokštynės” miš
kuose kadugyje bemiegančią. 
Čia pat ją sukopojo kardais į 
mažus gabalėlius.

Tokiu budu Platelių apylin
kės gyventojai išsipalaidavo 
nuo Katarinos jungo ir prie
spaudos.

Vėlesniais laikais Plateliai 
buvę laisvas miestas. Stanislo
vas Augusias Poniatovskis 
1792 metais vasario 24 d. sutei
kė Platelių miestui Magdebur
go miesto teises ir herbą, ku
riame. buvo išreikštas stovįs 
šv. Petras.—J. Mačiukiškis.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
dek naudingų žinių, 
kaip Nauiiennw
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$10.000 POLICY<■<

NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Tiktai už 75 centus registracijos mokesčio
Dar pirmas toks pasiūlymas tarp lietuvių

Inter-Ocean Casualty Co
A Stock Company

SPECIAL LOSSES FOR

LOSS OF

Life ................................................
Both Hands ..................................
Both Feet ................... ..y...............
Sight of Both Kyes ....................
One Hand and One Foot ............. .
One Hand and Sight of One Eye 
One Foot and Sight of One Eye ... 
Either Hand ...... ............................
Either Foot .....................................
Sight of Either Eye....................

If sustained 
in the 
manner 

described in 
Paragraph 1

If sustained in 
the manner de- 
sribed in Para- 
graphs 2 to 9 

inclusive

$10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00

$500.00 
500.00 
500.00 
500.00 

, 500.00
500.00 
500.00 
250.00 
250.00 
250.00

Skaitykit ir Pagalvokit
Apsaugoki! save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp j.6 ir 68 metų amžiaus, neski
riant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos stovio, gali gauti vieną iš šių 
kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ 
skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimą skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne
šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų 
šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos į NAUJIENŲ ofisą kartu su 
registracijos mokesčiu. 
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraštį nere- 
guleriai, gali gauti šį ap
draudos kontraktą sumo
kėdami 75 centus regis
tracijos mokesčio ir pre
numeratą.
VEIKITE ŠIANDIE! 
Visą, kas reikalinga pada
ryti norinčiam įsigyti šį 
Apdraudos Kontraktą, ir 
tokią didelę apsaugą, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančią aplikaciją ir pri
siųsti ar atnešti į NAU
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuojaus po ap- 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa
siųstas apdraustąjam. 
Neatidėliokit šio reikalo 
ant rytojaus — imkite ir 
atlikite tuojaus!

To the Insurance Dept., Naujienos, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati
nėms NAUJIENŲ ‘ 
ir liudiju kad —

skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c.

Į Į Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
šitą plicy per vienus metus.
Aš tuojau pastosiu nuolatinių NAU- 
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus. 

r~l Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu j 
tę 18 centų.

I I Siuntinekit man NAUJIENAS 
per vienus metus už Chicagos 
Chicagoj $8.00 ir dar dadSsiu 
apdraudos registraciją.

Vardas ................................. ................ :.................... Amžius .
(Pasirašykit aiškiai su paišeliu. Juodytas liejasi) 

Apdraudos Gavėjas 

GatvS Adresas
Miestas...........
Užs

Pi

Padėkit 
ženklelį 
j tinkamą 
kletkutę 
paženklinimui 

savo 
atsakymo

savai-

paštu 
$7.00, 

75c.

Valstija
.... Apt.
Tel......

ruimas .............. ...............................................................................
riųskit Šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Halsted Chicago, III.
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Trynimas
Pagelbsti

Trynk tą pačią vietą kur 
skauda 1

Tryuk, trynk, trynk iki oda 
įkais ir pasidarys raudona ir 
pajusite tą malonę šilumą to 
seno patikėtino šeimyninio 
linimento:

PAIN-EXPELLER
Įrcgistr. J. V. Pat. Biure

Jis buvo ir yra naudojamas 
palcngtivinimui reumatiškų 
skausmų; sunaikinimui ap
sireiškusių peršalimų ir nura
minimui ir sustiprinimui pail
susių, skaudamų muskulų.

35č.—vaistinėse—70c.

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

Brooklyn, N. Y.

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES
FURNITURE CO.

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 Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės
7Že p^ksJurBiįąrę &S!£22!L 

fMM. 
FtnH |>I 
..4 M

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

1 ■
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuska,

3228 W. 38th Street, Chicago, 111.

“NAUJIENŲ" KNYGŲ 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

61 žmogus užmuštas
Sausio mėnesy automobiliai 

užmušė 61 žmogų, arba viduti
niškai po du žmones į dieną. 
Bet visgi šiemet sausio mėnesy 
mažiau žmonių užmušta 
pernai tuo pačiu laiku.

Metė kunigavimų 
apsivedė

negu

NAUJIENOS, Chicago, UI.
990
991
993
995
997
998
1004 Yonaitis Ben

Strozdauskenie Eva 
Stulginckis M. 
Kazimiere Švento 
Kamosauski Kaz. 
Ursula Sesuo Al.

Vepstas A n to n

Lietuvių Rateliuose

ti d. jau čia pat. Ar 
prisirengę, tą dieną 
Liuosybės svetainėj?

<" Vasario
visi esate
būti Liet.
Kas ten bus, — turbūt jau visi
žinote. Ta diena ten Birutės 
Dramos Skyrius vaidins gra- 

V. žią ir pilną juokų komediją
I “žemės

Rymo katalikų kunigas 
l)owney, 36 metų iš Marcelline,(“žemės Rojus”, dalyvaujanti 
Mo., pasiėmė vietos angliaka-' pačiam artistui S. Pilkai, kurio 
šio dukterį Alaudie Meyers, 21! ciceriečiams dar neteko maty-Į 
metų, atvyko su ja į Chicagą ir ti, 
čia abu apsivedė. Parapijonys tysime. O ir kiti 
tik Lida sužinojo apie jo apsi- 
vedimą, kai jis pasiuntė jiems 
laišką, kad jis pasitraukia iš 
jų parapijos ir iš kunigystes, 
šliubą jiedu paėmė civilinį. Po 
to jaunavedžiai vėl apleido Chi
cagą ir dabar nežinoma kur jie
du leidžia, medaus mėnesį.

Plėšikai irgi pradėjo 
naudot kuikas- 

vaidžius
va r-

pa-

na-

Jau ne vien butlegeriai 
toja kulkasvaidžius; kulkasvai- 
džius pradėjo vartoti ir 
prasti plėšikai.

Keturi plėšikai, manoma, 
riai šaikos, kuri plėšimuose
storuoju laiku laimėjo apie 
$250,(MM), apsiginklavę kulka- 
svaidžiu, užpuolė daugiau kaip 
šimtą žmonių įstaigoj prie 312 
S. Clark St., kur sudedama 
pinigus arklių lenktynių laižy- 
boms, suguldė visus ant grin
dų ir atėmė daugiau kaip $10,- 
(MM). Ta šaika daugiausia ir 
užsiimanti gembleriavimo įstai
gų plėšimu.

o ir daugiau vargiai jį ma- 
artistai bus 

geriausi, kokie yra Chicagoje, 
nekalbant jau apie Cicero.

Turbūt tikslu pakenkti šiam 
vakarui, leidžiama yra įvairių 
gandų. Mat pereitą šeštadienį 
Melrose Parke buvo statomas 
“Kūmučių Rojus”, bet publika 
sukėlė triukšmą ir nedavė bai
gti vaidinti. Tad tūli asmenys 
sako, kad tas pats busiąs ir 
Ciceroj. Bet kiekvienas gali 
matyti, kad “žemės Rojus” ir 
“Kūmučių Rojus” yra du visai 
skirtingi veikalai, vienas kitam 
visai nepanašus. Kviečiu ir 
Melrose parkiečius atsilankyti 
pas mus, o pamatysite kokis 
yra skirtumas tarp tų “rojų.”

Pereito šeštadienio naktį pas 
mus veik visi buvo užimti, — 
buvo net .trys “surprize party”. 
čia tos “party” labai madoj ir 
nežinia kada jos užsibaigs. Tur
būt tada, kai žmonės dolerių 
pritruks.

Sekmadieny po piet, l>as Lu-

laikė savo metinį susiirnkimą. 
Svarstyta rimtai bėgančius rei
kalus ir išklausyta vienijimos .. i .. . .v. iv v. ■’komisijos raportą. Darbas eina Atsiimkit Laiškus Is Pašto i Komisija ^uku 
ir ant toliau veikti. Nutarta 
gavėnios laiku surengti šeimy
nišką vakarienę. Taipgi nutar
ta dalyvauti dvejuose parengi- 

jmuose — vasario 6 d. ir 26 d. 
j Visi nariai turėtų tų parengi- 
' mų nepamiršti ir juose daly- 
j vauti. 6 d. bus gražus persta
tymas, o 26 d. — maskaradi
nis

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausijį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės*, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 

kus paštas laiko
(Lenų nuo c

baiius. —D-stės Koresp.

žymėta.
tik keturiolika 
skelbimo.

901
902
915
918
919
928
929
936
938

Adomaitis

pa-

956
958
966
967
971
971
976
978
979
980
985
987

Juzupas 
Kaži meras

Cizauskas Antanas 
Dailidones Joseph 
Dautarui Antanui 
Geezis Adomas 
Gencanskis A. 
Janosne Thomka 
Jarasunas Mikols 
Jokubauskis Jurgis 
Kali les Todor 
Lidziesne Marijona 
Maciuliutė Marijona 
Mathis Julius 
Mikolee Stanislavv 
Miller P. M.

mitingas 
nuosavioj

North

North Side
i Sėkmingas protesto

Pereitą antradienį
' Liuosybės svetainėje,
Sidės Liet. Draugijų

| buvo surengęs protesto mitin-
1 <»ą prieš Lietuvos fašistus, ku
rie banditišku budu nuvertė

I Lietuvos demokratine* valdžią 
j ir pasiskelbė save . čiieš dikta- 
' toriais.

Kalbėjo Naujienų 
, rius P. Grigaitis. Ji

Redak tu
šavo kal-

Orvidienė Elzbieta
Pocius Sela
Rekaszi Valentine
Rimkus Jozupas
Rimkus Jochona 
Serelis A.

Lietuvai 
Po to 
priėmė

įvykius 
pasekmes 

fašistų 
susirinkimas
protesto re-

buvo mažai

1 boj plačiai išaiškino
1 fašistai, paskiausius 
i Lietuvoj ir kokias 
gali duoti

i smurtas.
vienbalsiai 
žolinei ją.

Nors mitingas 
garsintas, bet žmonių prisirin
ko pilna svetainė ir visi labai 
atidžiai klausėsi kalbėtojo iš
vedžiojimų. —Vietinis.

BILLY’SAUNCLE

GKUPfi BIRUTIEČIŲ PRIEŠ 17 ar 18 METŲ

?WM

das
Iš kairės į dešinę: L Rožė Ostrauskaitė, 2. Jonas llgau- 

Kazys Gugis, 5. Malvina 1 lorodeckai- 
7. Klikunas ir 8. Ostrauskaitė.Bronys Balutis,

“Birute"
Taip 

nis 
“Birutės” 
sukaktuvių

bus užvaldytas
Leidinys paminėjimui

Jubilieji- Komisija,

Kviečiama talkon visi se
nieji birutiečiai.

rinkimas. Susirinkimas bus 
svarbus, nes yra daug reikalų, 

'o be to raudonieji biznieriui 
tiek įsismagino, kad ėmė speil- 

' duoti sau nepatinkamus na
rius. Todęl reikėtų ir apie tai 

1 pasvarstyti. Tad visi nariai 
i atsilankykite į šį susirinkimą.

—Pr.

■36 kuopos tardimas bu 
siąs sekmadieny

Teko nugirsti, kad SLA. or- 
Pildomosios■ ganizatorius ir

Tarybos atstovas S. E. Vitaitis 
! susitarė su SLA. 36 kp.\ valdy
ba sušaukti nepaprastą susirin

kamą tyrinėjimui paduotojo 
prieš 36 kp. valdybą ir nieku- 
rius narius skundo, ateinantį 

1 sekmadienį, vas. 6 d., 10 vai. 
ryto, Lietuvių Auditorijoj. 

'Apie tą susirinkimą busią pra- 
1 nešta nariams atvirutėmis. C.

Bridgeportas
J. L. A. T. Kliubas 

'23 d., Ch. Liet. Auditori joj, i 
Į buvo surengęs puikią vakarie- 

Siunčiant visokią medžiagą nę. Vakariene buvo rengta tiks-I 
jubiliejinei knygai, reikia ad-pu pagerbti tuos savo narius,* 
resuoti “BIRUTES” Jubiliejaus'kurie išbuvo per 12 metų jieė-1 

, 3234 W. 64th St.,' mę ligos pašelpos.
Cricago, užrašant savo vardą ir riams buvo suteikti 
antrašą, kad žinotume kam 
grąžinti. —Birutė,

sausio

narius

su

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 Iki»4:30 ir nuo 7 iki 1.0. Nedė- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

• REZIDENCIJA:
2226 Manihall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETKISTAS 

Akiniai $4 ir augėliau

LIETUVIS AKIU SPECIA1LSTA8 
; Palengvins akių jtempimą, kurii 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo,, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mŽ- 
žii usias klaidas. Speciali acyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.) 10 
iki 8 vai. Nedėiinj 10 iki 1 vai. p. p

4712 So. Ashland Avė.
Bouhvard 7589

Roseland
Galutinai nusimaskavo 

nieji biznieriai
raudo-

Per daugiau kaip 10 metų 
Roselando progresyvūs draugi
jos ir progresyviai žmones už
laiko “Aušros” 
na. “Aušros’ 
palaikomas iš 
rių parengimų. 
Strumilo
naudai draugijų sąryšis ir ren
gia vakarą, kuriame bus suvai-

Tiems na- 
garbės 

ženklai; juos gavo 15 narių.
į vakarienę susirinko netik 

kliubo nariai, bet ir šiaip daug 
svečių. Laike vakarienes Kliu
bo pirmininkas paaiškino, 
Kliubas gyvuoja 16 metų, 
300 narių, o ir finansiškai 
mingai auga. Prisiminė ir 
((raugus, kurie priklausė 
Kliubo, bet kuriuos
tinga mirtis išrovė iš narių
tarpo ir pakvietė visus pagerb-1 
ti tų narių atmintį atsistoji-' 
mu, kas-ir buvo visų padaryta. :

Po vakarienės nariai ir s ve-, 
čiai linksminos iki vėlumos. |

— Ten Buvęs.

I A ’ A
| MIKOLAS RIMŠUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu I Vasario 1 dieną, 9:00 valandą į lyto, 1927 m., sulaukęs 52 me- 
| tų amžiaus; ■ gimęs Kaltinėnų I parapijos, Tauragės apskričio, 
| paliko dideliame nuliudime
■ draugus. Laidotuvėmis rupina- 
|0 si J. Endruliene. Kūnas pašar- |g votas, randasi 561 W. 14th St.

laidotuves įvyks I’ėtn^čioj,
■ Vasario 4 dieną, 8:00 valandą n ryto iš namų j Apveizdos EHe- LĮ vo parapijos bažnyčią, kurioje

atsibus gedulingos pamaldos už 
. velionio sielą, o iš ten bus nu

lydėtas j Šv. Kazimiero kapines.
Visi A. A. Mikolo Rimšaus 

draugai ir pažįstami kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Draugai

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

F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitagc Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 4S Ct, Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

viešąjį knygy- 
knygynas yra 

Xi<> lino įvai- 
Vasario 6 d., 

svetainėje, “Aušros”

vadina 
žino. 

Žino ir jų Pusžemaitis, kuris 
Vilny prirašo visokių nesąmo
nių, o apie tą rengiamą vakarą 
nū žodžio neprisimena. Bet apie 
“bankietą”, kuris bus Chicago- 
je, kas diena prirašo didžiau
sias špaltas. Labai gerai, kad 
tie mekleriai su-laiku nusimas
kavo ir Roselando publika su
spės juos pažinti. Roselando 
publika yra palinkusi remti 
ir remia “Aušros” parengimus.

palaikymas

Jau daugeliui yra žinoma, 
kad sekančio balandžio trečią 
“Birutė” iškilmingai apvaikš
čios savo dviejų dešimčių me

ilų gyvavimo jubiliejų, Tačiaus 
I mažai dar kas tegirdėjo apie 
tai, kad tos iškilmes paminoj i-, 
mui yra ruošiamas specialis 
leidinys, užvardintas “Birutė”. 
Tai bus gan didelė knyga, žur
nalo formato. Toje knygoje 
tilps “Birutės” istorija, įvairus 
raštai, birutiečių atsiminimai,
paveikslai ir šaip medžiaga, dinta keturių veiksmų Br. Var- 
vaizduojanti tą laik3dMJai*f)į. Vi e- gšo drama “Gadynes žaizdos”, 
nu žodžiu, tas leidinys bus kaip Po vaidinimo bus šokiai. Apie 
ir veidrodys, kuriu pažvelgę tą rengiamą vakarą tie raudo- 
matysime “Birutę” užgimant,: nieji biznieriai, kurie 
augant, bujojant, o jau šį metą!save komunistais, gerai 
— apvaikščiojant pavydėtinai 
gražų amžių — dvidešimtme- 
tines sukaktuves.

Taigi tuo reikalu mes ir 
kreipiamės į jus, pirmieji biru
tiečiai, kviesdami visus talkon. 
Prisidėkite prie įvykdinimo šio 
gražaus sumanymo, suteikdami 
medžiagos jubiliejiniui leidi
niui. Gal pas nekuriuos biru- 
tiečius (ir ne birutiečius) ran
dasi pirmųjų ‘susirinkimų už-
rašai-protokolai, ar įstatai? Aušros knygyno 
Gal turite paveikslų, programų, ’ parodo, kad* roselandiečiai jau 
plakatų, etc. iš gerb. Al. Pet-'yra pasiekę gauk augštą kultu- 
rausko laikų? Gal pas neku-'ros laipsnį, jei jie gali užlaiky- 
riuos yra užsilikę recenzijų iš j ti tokią įstaigą, kuri alseina 
pirmųjų parengimų? Toki 
panaši medžiaga labai p 
dalijama. Taipgi prašome visų 
birutiečių papuošti jubiliejinį 
leidinį ir savo raštais — atsimi
nimais, pabrėžiant po žodį-kitą 
iš tų “senųjų laikų” “Birutėje.” 
Juk tik pirmųjų birutiečių su
teiktomis žiniomis, jų atsimini
mais, galėsime kuoplačiausiai 
apibudinti “Birutės” istoriją 
bei aiškiai nušviesti draugijos 
darbuotę bėgiu tų dviejų de
šimčių metų jos gyvavimo. Pa- 
sistengkite, birutiečiai, o už tai 
‘Birutė” bus jums labai dė

kinga.

ir t $450 į metus.
Todėl nėra abejonės, kad vi

si roselandiečiai ateis į savo 
Aušros vakarą, o ne į kokį tai 
Pusžemaičiot “bankietą”. Tur
būt Pusžemaitis ir sau tikisi 
iš to “bankieto” naudos, kad 
už jį taip agituoja, o iš “Auš
ros” parengimų jis pasinaudoti 
negalės. Bet tai aiškiai parodo 
kiek tiems raudoniesiems 
nieriams rupi palaikymas 
turinių įstaigų. — Dėdė.

biz-
kul-

sveŠiandie vakare, Strumilo 
tainėje, bus SLA. 139 kp. susi

kad 
turi j 
sek- 'j 
tuos! 
prie

negailes-

Ką reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

Žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar ■ 
mes tikiame į sapnus ar neti- i 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jąučiamčs blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimes gyventi tokiu gy-' 
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap-, 
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tuk- 

dau* 
pri-

stančių sapnų ir pagražintu 
gybe paveikslų. Kaina su 
iuntirnu 75 centai.

N AUJIENOS
1739 S®. Halsted St. 

Chicage, IU.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainų, naudokitės 
Naujieinu kablegr&mu

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

ALEKSANDRA 
ŠVEIKAUSKIENČ 

Norhutaitė
Mirė Pirmadienyj, Vasario 1 

dieną, 7:15 valandų vakare, 
J 927 m., sulaukusi 56 metų am
žiaus; gimusi Lietuvoj, Bumių 
kaime, Kražių parapijoj, palik
dama dideliame nuliudime savo 
mylimuosius ir mylinčius dvi 
dukteris Stanislavą ir Adolfiną 
ir žentą Jurgį Marcinkevičių, o 
Lietuvoj seserį Juzefą Petkienę 
ir 2 broliu Franciškų ir Adolfą. 
Dabar randasi prirengta j pas
kutinę kelionę, namuose 4516 
So. Honore St.

Laidotuvės įvyks šeštadienyj, 
Vąsario 5. dieną, 8:30 vai. ryte 
iš namų j šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Aleksandros švei- 
kauskienės giminės, draugai ir 
pažįstami ir taipgi draugai li
kusių nuliudime jo mylimųjų 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dukterys ir žentai

Iįaidotuvėso patarnauja gra-

Padėkavonė

BARBORA PERUTIENĖ

Likosi palaidota Sausio-Jan. 
29 dieną, 1927, Šv. Kazimiero , 
kapinėse.

Tariame širdingiausį ačiū už 
suteikimą paskutinį patarnavi
mą musų mylimai motinėlei; gi
minėms, pažįstamiems, drau
gams, ge^b. Prelotui Krušai, 4 
grabnešiams, graboriui A. Ma- 
sajskiui ir už suteiktas kviet- 
kas. Dar kartą tariame ačiū vi
siems.

Liekame nubudę, 
‘'>vas’ ’’ ^unus ^c,u^’a* |

l'el. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius 

/ į

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
aanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių. /
3307 Auburn Avė.

Chicago, I!!.

Phone Boulevard 7314
Pristatoma j viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted Stn Chicago

SERGANTI ŽMONES
Jei jus turi4; sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
pūslės, užkrečiamas 
ligas, Šlapumo arba 
privatiskas ligas, pasi
tarki! su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

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

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

Serganti žmonas .yra kviečiami pa
sinaudoti to’.:u pačiu gydymu per Dr. 
Ross kur jis yra išgydęs tuksiančius 
kitų.

MOTERYS su' “socialėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chroriiėkų tru- 
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr.. Ross turi pasitikėjimu 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien.

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

Kampas Monroe St^ Crilly Building 
imkite elevatorių iki penkto augšto.
DVIDEŠIMTS PENKI METAI

TAME PAČIAME NAME.

Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki b 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Atsišaukit, Informacijos Dykai.

Atėjo Kultūra No. 12 pil
nas įdomių mokslinių straip
snių ir beletristikos. Kaina 
40c. Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

E R B. Naujienų ikai-
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti 4 tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.
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LIETUVIŲ RATELIUOSE
Melrose Park

draugijos pirmininką vaidini
mą sustabdyti. Taip tai pas 
mus mėgstama ir vertinama 
dailę. — XXXV.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME MORTGECIAI-PASKOLOS

žinelės

Skaitytojai turbūt 
kad Melrose Parke tai jau nie
ko neatsitinka, nes labai mažai 
parašoma iš šios lietuvių kolio- 
nijos. Bet čia, kaip ir kitose 
lietuvių kolionijose, atsitiki
mų būna visokių, tik nesiru-

mano.

rašėiams. Sitai tik

niu dienu nuotikiai. 4 ¥
Sausio 21 d., apie 1:30 vai. 

piet, nusišovė lietuvis Ado
mas Šalkauskas.

* Sausio 22
lietuvis

ke) i

d., liko api()lėštąs 
Jonas Garbašauskas. 
ii. naktį gryštant iš 

šv. Jono draugijos baliaus, jj 
užpuolė du jauni vyrukai, ku
rių vienas stvėrė už gerklės ir 
ėmė smaugti, o kitas iškraus
tė kišenius. Atėmė 7 dolerius.

Sausio 29 d. lietuvių tautiš
ka draugija buvo surengusi 
balių su vaidinimu. Buvo vai
dinta “Kūmučių Rojus“, para
šytas J. J. Zolp, aiškiai nuro
dantis munšaino | 
mą. Publikos buvo 
žmonių, bet jiems
patiko veikalas, nes peikia mun 
šainerius ir pradėjus antrą ak
tą vaidinti, publika privertė

virš 200
turbūt ne-

eatras

18-tos gatves apielinke į
K a*, ką, kur. kaip ir 

kada rungia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA žMCGUt 
LEISTI $100.00T

PRA

20 wardo Liet. Politikos ir 
Pašelpos Kliubas buvo suren- 

vietinės parapijos 
Publikos prisirinko 
visi linksminos iki 
uzika iš Vytauto 

ir, matyt,

gęs šokius
svetainėje.
pusėtina ir
vėlumos. 1\
Leno — buvo gera
kibai linksmai praleido 

'ir nenoromis išsiskirstė, 
bni irgi pusėtinai pelno 
ir keičias naujų narių j 
įsirašė. Buvo ats 
politikieriai, kurie 
lietuviais

norėjo 
susipažinti.

o

Kliubas 
gaiš, kad 
taipjau teikia pašelpą atsitiki
me ligos ir mirties. Tad visi 
esate kviečiami prisirašyti prie 
šio kliubo. Susirinkimai lai
komi kas pirmą seredą kiekvie
no mėnesio J. Savicko svetainė
je, kerte 19 ir Union 
Kliubo pirmininku yra 
Buishas, rast. Mike 
(Jesevičius), 912 W.
ižd. — Antanas Pečkaitis. No
rintys platesnių paaiškinimų 
gali kreiptis prie raštininko, 
paduotu adresu. —Narys.

rūpinasi savo drau- 
jie taptų piliečiais ir

gatvių
Wm. F

18 PI

DAINUOS ŠALIAPINO OPEROJ VASARIO 6 DIENĄ

Juozas Babravičius.

vasario 6 d., į Auditorium, atvyks- 
trnpė, 

dai- 
gra-

Šiuo garsiu dainininku mums teko jau ne kartą gėrėtis 
koncertuose, bet dar neteko jį matyti operoj. Dabar ir tos 
progos susilaukėm.

Ateinantį sekmadienį,
ta garsiausio pasauly dainininko Feodoro Šaliapino 
kuri duos operą “Barber of Seville”. Toj operoj musų 
ninkas J. Babravičius dainuos vieną iš svarbiausių rolių 
fo Almavivos.

Pats daliapinas dainuos komiškoj rolėj 
kytojo Don Basilio.

muzikos m o-

AtRftkym»m; $100 00 ab* nyk 
ib.00 j net visa

l’AJIESKAU pusbrolio Antano 
Tamošiūno paeinančio iš Jurgelio
niu kaimo, Cesikų vai., Ukmergės 
apskr. Pirmiau gyveno McKees Rock, 
Pa. Turiu svarbų reikalą, Meldžiu ji 
patį ar kitus ji pažįstančius suteik
ti man jo adresų. Juozas Kavaliaus
kas, 4150 S. Artesian Avė., Chicago, 
III,_______

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
W—— ——■ — — ^  ̂*’*?•<**—

GRAŽUS
MENDENHALL

PIANAS

Vertas $800, nesenai pirktas, 
iš priežasties mirties šeimynoj 
esu priverstas'parduoti labai pi
giai.

u
dole
ri n-

Kiekviena.*
> «udat<i

»r k i«'k vie«»n»
to tikrą durbą BraleKdanii ceu-

iidskni 'etilų.

mu-t oraieistas 
ueimi*<«iną juoslą 

<'“lltH.» tR'liukri

dolerį iiasktJ do

KAMPINIAM naujam name, 6 
kambarių fintas, su vėliausios mados' 
įtaisymais, karštu vandeniu apšildo-j 
mas. Randasi Brighton Parke. Ren
da pigi.

44 75 So. Talmnn Avė.
dubti de( Kitų

Atsiminkite tai, 
džiute pinigus. Atsiminkite, kiek don, 
(K* piiugui uždirbtų jums jei pade Iniingiai. 
tumėt juos j a.’iulrą ar spulką?

Naujienų Spulka 
<6.0U g**vno pelno ant 

.ftOO.OO 
'imtas 
ėia j>er 20 metų?

Ateik ir pasitark 
■i 
žinosi kaip g vii dauginsis 
doleris.

NAU.’ IENŲ SPULKA, 
17X9 So. Halsted «t.

kada jus prfllei- 
Atsimt ūkite, kiek

— parnlslyk 
uždirbtų jei

uždirba po 
kiekvieno 

kiek jūsų 
laikytumėt jį

Pasimatykit su 
MB. WALKINSKT 

1538 W. Chicago Avė. 
1-mos lubos

PARDAVIMUI arba mai 
nymui labai Aferas biznis — ---- j liardvvare 

l'l'IlNIšlOTAS Mnbarys ien- 
karšiu vandeniu šildomus, ne- 

1.359 S. NVhipple st.

JiESKO DARBO

storas, ant biz- 

niavos gatvės, renda pigi, 
$75 su 4 ruimais.

4457 S. Talinan Avė. 
Lafayette 0455.

__ .. _____  .U sekretorių' JUŠKAU darbo j keptuvę už 
>pie taupymo budus, o nuo jo su- pirmarankį arba antrarankį prie 

juodos ir baltos duonos ir kek
sų. J. S.

4950 So. Wood Street
2-ros lubos iš frontotikie- 'NAUJIENOSE parduodami 

tai dėl Clialupino. operos,j Vasario 
6; kas dar nori jų nusipirkti, tai 
galite gauti.—Box sėdynės ir kiti 
tikietai.

SLA. 129tos kuopos susirinkimas 
jvvks Ketverge, 3čią d. vasario 7:30 

Savicko svet. (buvusio 
1900 S. Union Avė. 
malonėkit atsilankyti, 

svarbių/ reikalų. Gal ir 
susirinkime,

vai. vak. J. 
černausko), 
Visi nariai 
nes turime 
svečias dalyvaus šiame 
“'l'ėvynės” Reduktorius 
t is.—Komitetas.

Roseland. — Draugijų Sąryšis, i 
palaikantis Aušros knygyną, rengiu 
vakarą su perstatymu “Gadynės 
žaizdos”, keturių veiksmų Br. Varg
šo drama. įvyks nedėlioj. vasario 
6 d., 7 vai. vak., Strumilo svet., 
Kviečiame visus atsilankyti ir pa-, 
remsite Aušros knygyną. —Komit.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne, arba mainysiu j mažą namą, lotą, 
šaukit: Boulevard 0668.

Bungalow už $5,000 i
Nauja 4 kambarių mūrinė su 

geru beizmentu bungalow, ran
dasi netoli Marųuette Parko, tik 
$500 įmokėti, likusius kaip ren
dą. |

2 pagyvenimųuž $11,000 
$1,500 įmokėti, likusius ren- 

doy. išmokės'. 4 ir G kambarių, 
ką tik pabaigtas budavoti, su 
pirmos klesos ištaisymais, mūri
nis nnma.M. randasi 2 blokai nuo 
IVlarcĮuette- Plu ko, ’ šitas namais 

tini1 būt parduotas šią savaitę, 
nes savininkas turi išvažiuoti į 
Lietuvę, užimti jam paliktų ūkę. i 
Kas pirks namą, tam už dyką 
atiduos furničius ir troką.

Mainyk!
Savo namą, lotą, biznį, mor- 

gičius arba farmą ant 2 štorų 
ir 6 pagyvenimų biznio namą, 2 ,kl į po P’etų.

Z IZo i*0

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGIDIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vienų dieną 

Perkame real estate 
kontraktus .

International Investment 
Corporation

Kapitalas $600,000.00

3804 S, Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PAKVIETIMAS

Prieš apleisdamas Chicago, 
sekmadieny, vasario 27 d. no
riu pakartoti S. čiurlonienės 
patr. veikalų “Aušros Sūnus”, 
tame pačame (ioodman teatre, 
kur veikalas buvo statytas pir
mą kartą. Prijaučiančius tam 
mano sumanymui ir maloniai 
sutinkančius man padėti prie 
išgarsinimo, bilietų platinimo 
ir kt. reikaluose, prašau susi
rinkti j Mark VVhite Square 
Parko rūmus šj penktadienį, 
vasario I d., j viršutinį kamba
rį, 8:30 vak. —Stasys Pilka.

Chalapin and Company 
Dalyvauja J. BabrovičiuH 

“THE BARBĖK OF SEVILLE”
Vienatinis Perstatymas 
NEDĖLIOJ, VASARIO 6 

2:30 vai. po pietų 
AUDITORIUM

Kainos: $4.40, $6.60 
Naujienose pardavimai tikietai.

DVI LIETUVAITĖS
Mokina visokius žokius. Valandos 

nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuoPARDAVIMUI lee Cream parlor' 

fikčeriai, 2244 W. 23rd PI. Canal 
1068. | - — - - .

---------------------------------- -------- vertės $20,000. Šitas namas tu-
PARDAVIMUI bučernė įr gro- r| parduotas, arba iš

mainytas. Kas duos geresnį pa
siūlymą, to bus priimtas. 
praleiskiĮ tokios progos.

J. SINKUS and 00
6959 So. Halsted St.

i šerne, su namu arba be namo, 
arba mainysiu į lotą, namą ar
ba garažą.

6734 So. Racine Avė.
RFIKTA patyrusių moterų dėl j ~p 

sortavimo senų knygų ir maga
zinų. Tiktai patyrusios tegul at
sišaukia. CENTRAŲ PAPER 

’STOCK CO., 2435 Elston Avė., 
Humboldt 8040.

PARDAVIMUI pulruimis ar-’ 
ba mainysiu į lotą arba maši-f 
na.

4550 So. Kedzie Avė.
Tel. Hemlock 5939

7 iki 9. Nedėldieniais nuo

So. Halsted Street 
Pirmos lubos

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes inokinam dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit: 1

International Barber Coltrge 
651—672 W. Madison St.

1 arba 109 S. Wells st.

Z. L. P. P. Kliubo susirinki- 
atsibus pėtnyčioj, vasario I d., 
vai. vak., K. Strumilo svet.,

E. 107 st. Visi nariai bukite 
raportai iš pereitų metų nu- j

7:30 
158 
Bus . ...
veiktų darbų ir kiti svarbus rei
kalai. (’ž neatsilankymą bausmė 
5lle. —J. Kirkus, sekr.

--------------------------- *------------------ I BF.AUTY <SHOP pardavimui,
REIKIA merginų virš. 16 m e- South West Šule. Biznis gerai i-

y. . 1 t • • rengtas ir daromas geras biznis,tų amžiaus lengvam darbui 1 ra- Parduo(|u priežasties ligos, pa-
kandų dirbtuvę. Proga išmokti prastomis dienomis šaukit Wabash
pastovų amatą. Mes mokėsime ”

! pilną algą nuo štukų darbui kol
mokinsitės. A. L. RANDALT
CO., 525 W. 76th St.

PARDAVIMUI gera bučernė. Biz- 
nio yra apie $1200 į savaitę. Cash 
arba mainysiu i namą. 1750 W. 63 
Street.

Southwest Sičio — namas
NAUJAS mūrinis bungalow, 6 

kambarių, moderniškas, karštu van
deniu šildomas, su grindimis vis-, 
kai, netoli parko, gera transportą- 
cija, savininkas parduos lengvais 
išmokėjimais. 6529 S. Fairfield avė. i 
Republic 4163. |

3 STORAI, 12 flatų muro namas,' 
kampas Halsted st., arti Garfield ; 
blvd. Parduosiu pigiai arba mainy
siu ką kas turite. Kreipkitės pas

W. J. PAUL, 
3236 W. 55th st.

, Tel. Republic 4170

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Ma’evojam ir popieruojam. Ui- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARDAVIMUI cigarų, saldainių 
ir kitų mažmožių krautuvė. 2050 
W. Coulter St.

Sol Ellis & Sons, Ine
Jobbers In

Illinois Lietuviu Pašelpos Kliubo, 
mėnesinis susirinkimas įvyks penk
tadieny, vasario I d., 8 vai. yaka-1 
re, Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted st. Visi kliubiečiai esate 
kviečiami dalyvauti susirinkime, nes 
randasi daug svarbiu dalyku dėl 
aptarimo. —A. J. laizauskas, sekr.

PARDAVIMUI b.učernė ir gro- 
sern. Pigiai, kampinis biznis. Kreip
kitės- Naujienų Skyrius, 3210 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI 7 ruimų Cattage. . .,
Ix>tas 50 pėdų platumo, elektra, mau- Plumbing ir namų šildymo reikmenų 
dynė, karštu vandeniu apšildomas. 
Kaina $4,400.00. Cash $500.00, liku
sius po $35.00 j mėnesį. Namas ran
dasi prie 3610 S. Wallace St. Savinin
kas C. Valaitis, 3404 S. Morgan St.

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

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

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesinį susi
rinkimą penktadieny, vasario 4 d., 
7:30 vai. vakaro, Lietuvių Audito
rijoj, 3131' S. Halsted st. Visi na
riu} ir norintieji įstoti malonėkite 
laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių dalykų aptarti.

S. Kuneviče, rast.

Brighton Park. — SLA 176 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks vasa
rio I <1., 7:30 vai. vakaro, .Jokantų 
bute, 1138 Archer avė. Gerb. narės 
ir nairai malonėkite dalyvauti šia
me susirinkime. Yra daug svarbių 
dalykų. Taipgi atsiveskite ir nau
jų narių prirašymui.

A. Trejonis, sekr.

S LA 36 k p. prakalbos j vyk s pėt- 
nyčioj, vasario 4 <l., 7:3(1 vai. va
karo, Mildos svet., 3110 S. Halsted 
st. Kalbės atvykęs iš New Yorko 
d St. Vitaitis, SLA centralinis or
ganizatorius Bus ir kitas vietinis 
kalbėtojas. Visus SLA narius ir pa
šalinius kviečiame skaitlingai atsi
lankyti. —SLA 36 kp. Valdyba.

MAN REIKALINGA
Keturių ar penkių gerų, švarių; 
vyrų, kurie gyvena Chicagoj ar
ba jos apielinkej dvejus ar dau- ik-public (1915. 
giau metų. Pa^ mane darbas pil-l---------------------------
na laiką arba dalį laiko. Aš pa- PARDAVIMUI bučernės fikčcrisii 
\ f . labai pigiai. Kas kiek duos uz tiek

geidauju tokių vyrų kurte nori atiduosiu. Turiu parduoti šią savai- 
pasiekti ką nors ateičiai ir už- tė. Chesterfield 2736. 
dirbti daug' lAnigų. Turi būti 
virš 
k it 
su

PARDAVIMUI valymo ir dažymo 
šapa, randasi 6647 S. Mozart St. 
Gera priežastis įhlHIaviniui. Phone

PRIVERSTAS pigiai parduoti sa- 
'’vo rezidencijos lotą netoli Mar- 
ųuette Parko, geriausioj vietoj. Su 
$250 galit veikti. Turiu parduoti j 
10 dienų. $500 pigiau niarketo kai
nos. Atsakykit laišku. A. Andriek, 
1938 Loweli avė., Chicago, III. Tel. 
Spaulding 4549.

Pel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.

daug* pinigų.
25 metų amžiaus. Ataišau-
asmeniškai ir pasimatykit

F. A. SUNEGA
29 So. La Šalie St.

Room 346
Ofisas atdaras iki 8 vakaro

EXTRA BARGENAS
Pardavimui bučernė ir gro- 

sernė, geroj vieloj, biznis iš
dirbtas, neprakiskit geros pro
gos, atsišaukit 10456 Curliss 
avė. Pullman, Tel. Pullman 0375

TIKRAS bargenas. Naujas 2 flatų 
namas, 30x125 pėdų lotas, 5-5 kam
barių, 3 karų garažas, $4,000 cash, 
kitus kaip rendą, augštos klesos apie- 
linke. Del smulkmenų šaukit savi
ninką, Beverly 7780.

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

CHICAGO

PARDAVIMUI delikatesen, sal
dainių, cigarų krautuvė, renda $25, 
4 kambariai, netoli Wentworth, 
$550. 221 \V. 62nd St.

BIZNIAVAS namas pardavi
mui, mūrinis, 6 kambarių, su 
laisniu snft drink parlorhs. 
Greitam pirkėjui bargenąs. 7007 
S. Racine avė. Vincennes 9677.

DAR keletą jaunų vyrų, 17 iki 35, 
gali uždirbti gerai prie abelno dar
bo ir svkiu mokintis telegrafijos 
prie geležinkelio. Atsišaukit tuojau, 
MANAGER, 30 N. Dearborn, Room 
1011.

REIKIA patyrusių operatorių prie 
vesčių, kišenių ir stičerių. 3641 S. 
Halsted st. \Vilson. ’! Pranešame gerbiamai (Jiicagos 

visuomenei, kad sekmadieny, vasa
rio 6 l.iuosybės svetainėj, 1822 
VVabansia avė., bus suloštu labai __

I juokinga komedija “Pinigų nėr”. Po gajį uždirbti nemažas įplaukas savo 
Northsidės Huosatne laike, po darbo valandų, 

dirbant vieną arba dvi valandas va
karais ir siibatomis po pietų ir ne- 

; dėlioj. Patyrimas nereikalingas. 
[Gali uždirbti $50. Atsišaukit pas

1 Birutės Choro dainų painokos LITHUANIAN MRG., 134 N. La 
; įvyks šj vakarą, 8 vai., Mark VVhite Šalie sL, Rm. tlOO. 
parko svet Visi daininkai bukite

I Birutė.

lošimui balius. Grieš 1
Jaunuolių orkestras. Pradžia 7 
vak. Vedėja M. Dundulienė.

Kviečia Scenos Mylėtojų Grupė

2 FLATŲ mūrinis namas,PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, labai pigiai. Priežastis parda-‘6—6 kambarių, karštu vande 
viino — liga. Parduosiu pusę arba 
visą. 1810 S. Peoria st.

KAS ,turit pardavimui barbernls 
rakandus, meldžiam pranešti man 
greit. P. L., 1627 N. Girard st.

niu šildomas, tile vanos, meta
liniai prie langų stripsai, 2 blo
kai iki “L”, kaina $17,000, 

1808 So. 50 avė., Cicero, III.

DARBAS LIUOBAME I^IKE 
Ofisų ir dirbtuvių darbininkai

NAMAI-2EME

Gražus Rusų Koncertas1

Ateinantį sekmadienį, didelė 
grupė rusų artistų duos gražų 
koncertą naudai apleistų ir 
vargstančių rusų vaikų Chini- 
joj. Koncerte dalyvauja ir lie
tuviams pažystama dainininkė 
O. N. Tobolceva-Poželienė, ris- 
tiko Karolio Požėlos žmona. Ji 
dainuos 
Be jos 
garsus 
Choras,
siems, kada jis davė Koncertą 
Liet. Auditorijoj, p. p. Lom- 
bard (juokai ir muzika), P. M. 
Maxakov (čigonų dainos), Alex 
Aster (piano solo), Stepas Uim- 
balist (ukrainiečių dainos) ir' 
Gabriel Chrzanovslo (operos 
dainos).

rusų liaudies dainas, 
koncerte dar dalyvaus
Kubaniaus Kazokų 
kuris taip patiko vi-

Koncertas bus vasario 6 d., 
3 vai. po piet, Recital Hali, Au
ditorium teatro name, 431 So. 
VVabash Avė.

FURMONŲ, mašinistų ir dirbtu
vės darbininkų. Mes turime spe- 

Pranešimas 18-tos apielinkės lietu-, f’Jdį darbą dd tų, kurie žingeidau- 
viams. Norinti gauti “Naujienas” 0*. I iktai du vakarus i savaitę. Ge- 
kasdie anksti iš ryto į savo namus, !a mokestis. Atsiųskit savo vardą 

........ - ■— * i ir' adresą.
Jusul Naujienos, 1739 S. Halsted st.

- Bo.x 864

ciniku ir* lytu i nauiun, , j .
malonėkite duoti žinią “Naujienoms”, |11 
o “Naujienos” bus atnešamos j < 
namus apie 6 valandą ryto— mokėti 
už “Naujienas galėsite kas savaitė 
arba sykfu j mėnesį. Pranešimą pri-Pranešimą pri- REIKALINGAS darbininkas j gro- 
duodami pažymėkite pilną savo adre- sernę, patyrimas nereikalingas. At- 
są ir kur turi būti paliekamos “Nau- sišaukite 1534 S. 49th avė,, Cicero. 
jienos”.

AUTOMOBILIAIPranešimas Brighton P«rko 
Lietuviams

Pranešu visiems Brighton Parko 
lietuviams, 1 
apielinkės lietuvius 
kasdie anksti, išryto, pertat, kurie ___ _____
norite gauti “Naujienas” kasdie ryt- Klauskit po 6 vai. vakare, 
mečiais rer išnešiotoją, malonėkite - ■ ■ 
duoti man žinią žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4433 South 
Fairfield Avė.. Tel. Prospect 1887.

------- ----- ----- j PARDAVIMUI Chandler Sedan, 
kad aš aprūpinu šitos 1924, 7 pasažierių, pilnai įrengtas, 

“Naujienoms” 7 Ralloon tajerai. Tiktai $350. 
5011 South Campbell Avenue

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

PARDAVIMUI
GROJIKUS pianas, biskį varto

tas, su 60 mielių ir benčiuini, $75, 
turi būti cash. 2918 Milwaukee. Avc.

PARDUOSIU grojiklį pianą, taip 
kaip naujas, už $85, su 75 roleliais 
ir benčiumi, cash/ 
6512, So. Halsted St.

Mr. Rudaitis,

PARDAVIMUI 7 kambarių 
rezidencija arba tinkanti dėl 
dviejų šeimynų, 3 ir 4 kamba
rių, elektra, gasas, vanos; lotas 
50 pėdų per 125. Galima laiky
ti vištų, karvę ar ožką. Pusė 
blotfo nuo Archer Avė. ir 6 blo
kai nuo Kedzie Avė.
pardavimui kaina $5,500; 
keti $1,500.00.

PARDAVIMUI du nauji muro na
mai, 2 po 5 kambarius ir 2 po 6 
kamb. Karštu vandeniu apšildomi, 
aržuolo trimingai, lietaus maudy
nės, gatvė išmokėta, namai randasi 
68 ir Rockwell st. Savininkas Joe 
Leleika, 6352 S. Claremont avė.

MORTGEClAt-PASKOLŪS
Greitam 

įmo-

W. Hayden Bell
Ed. W. Baksevičius

Manager
4336 So. Kedzie Avenue 

Tel. Lafayette 8600

BE NUOŠIMCiy
Duodame paskolas nuo $100 iki 
$300 ant notų. Pinigus išmokame 
į 12 valandų. Vienatinis ofisas 
ŠuAir-vakarinėj dalyj miesto, ku
ris teikia paskolas tokiomis sąly
gomis. Pasinaudokit iš tos progos.

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Are. 

kampas Hamilton Avė.
PARSIDUODA GARADŽIAUS 

biznis—85 karai. Randasi labai 
geroj vietoj tarp didelių apartmen- 
tų. Arbai mainysiu ant namo ar 
loto.

Klauskit VIZBARAS, 
3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 flatų namas po 
4 kamb., aukštu beismentu, vanos, 
elektra, gasas. Važiuoju Lietuvon 
—parduosiu pigiai. 4547 S. Marsh- 
field Avė.

NAUJAS 2 augštų mūrinis namas, 
4—4 kambarių, yra skiepas ir viškai, 
moderniškas, randasi prie 47 PI., l’/a 
bloko j vakarus nuo Western Avė. 

KENDŽIŲ ir delicattessen krautu- Parduosiu išmokėjimais . Savininkas 
vė pardavimui. Parduosiu pigiai, ant vietos.
2979 Archer Avė. 2422 W. 47th Pi.

SERAI—BONAI
MES PERKAME

Už $40 cash, $100 vertės Lietuvos 
Valdžios Bonus nuo patvirtintų le
galių savininkų.

Taipgi perkame Lenkijos Doleri
nius Bonus, Vokietijos ir Austri
jos banus.

Galit derėtis,

KAUFMAN STATE BANK
124 N. La Saite St., Chicago

TAISAU SENUS NAMUS
ĮVEDU namų APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

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

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

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
_ Grosemių, Bu- 

Černių, Delikate- 
sren, Restauran- 
Lų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

pečiai urnas, Geras pat ar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausis iš lietuvių, kur' duoda 

užganėdinimą. {vedam elektros dra- 
‘us, motorus, taisom elektros reik- 
nenys, fikčerjus ir tt.
W. P. Stephan Electric Co. (not inc)

2522 So. Halsted St., Chicago
Phone Victory 7452

Vynuogių Sunka
Saldžios ir šviežios, galima pada
ryti greitai iš Guasti grynų Vyn
uogių Syrupų — receptai ant pa
reikalavimo.

Italian Vineyard Co.
400 W. Kinzie St., Chicago, III.

PATARIU APLANKYTI
Big 4 Garage, nes ten patarnau
ja geriausia, taiso Automobilius 
ir baterijas, generatorius ir mo
torus, radiatorius, taipgi suviri
na špižą geležį ir misingį ir at
lieka visokį darbą. Šapa puikiai 
įrengta ir didelė, iš akmens, ge
ležies ir stiklo. Malonėkit Lietu
viai aplankyt savo gerą tautie-

Savininkas MIKE JOCIS 
154 Wooster Avė. Akron, O.


