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Pilsudskis rengiasi 
prieš Lietuvą?

Soc.* Internacionalas pro
testuoja prieš smurtą 

Lietuvoj
Panevėžy pasmerktiem komu

nistam mirties bausmė 
pakeista

Pilsudskis žvangina kardu Soc. Internacionalas pro- 
Lietuvai . testuoja prieš smurtą l Pacific and Atlantic Photo j

Litą Grey Chaplin (po dešinei) su savo dviem vaikais ir motina.
Įspėja Franci ją, kad dėl Lietu

vos nepalankaus nusistatymo 
Lenkams jis nebetekęs kan
trybės

LONDONAS, vas. 11. [Chi. 
Tirbune kablegrama]. — Nors 
neofioialinis, bet faktiškas 
Lenkijos diktatorius Pilsudskis 
padarė Europos valstybėms 
naują ir nemalonų siurprizą.

Prieš keletą dienų jis pasi
kvietė pas save Franci jos am
basadorių Varšuvoje ir katego
riškai pareiškė jam, kad jis, 
Pilsudskis, nors esąs labai kan
trus žmogus ir ilgai kentęs Lie
tuvos neprotingą ir nevidonin- 
gą nusistatymą Lenkams, bet 
jau ilgiau tokios dalykų padė
ties nebepakęsiąs.

Tokiu Pilsudskio pareiškimu 
vakarų Europa labai susirūpi
no. Bijoma, kad Pilsudskis 
nepradėtų bet kurių žingsniu 
prieš Lietuvą, kurie galėtų pa
gimdyti karą. Kilus gi karui 
tarp Lenkų ir Lietuvos, karo 
gaisras būtinai uždegtų visą 
žiemių vakarų Europą.

Italija derasi naujos 
$200,000,000 

paskolos
KOMA, Italija, vas. 14. — 

Italija veda pertraktacijas su 
Amerikos ir Anglijos bankinin
kais dėl naujos didelės pasko
los, siekiančios, sako, daugiau 
kaip 200 milionų dolerių.

8 žmonės užmušti trau
kinių kolizijoj

LONDONAS, vas. 14. • 
\\ ithersea traukiniui susidūrus 
su ekspresiniu Scarborough 
traukiniu astuoni asmenys bu
vo užmušti ir daug sužeistų.

Lietuvoj

Protestuoja taip pat prieš bol
ševikų terorą Rusijoj ir fa
šistu terorą fašistinėse vars
ty best

Dviem pasmerktiem mir 
ties bausmė pakeista

Austrų sostinė steigia 
Matteotti paminklą

Del Brity darbiečiy lauky 
mosi Lenkijoj

“NAUJIENŲ” 
KONTESTAS

“Naujienų” Kontestas eina. 
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- 
cagoje, apielinkėse ir po visą 
plačią Ameriką, kur lietuviai 
skaitlingiau įsigyvenę, dirba 
kaipo koritestantai, kęlime “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.

PARYŽIUS, vas. 14. Lai
komame Paryžiuje Socialistų 
Internacionalo vykdomojo ko
miteto suvažiavime Vokietijos 
socialdemokratų atstovai Schei- 
demannas ir Otto \Vels pristatė 
dokumentų, parodančių sąmok
slą tarp sovietų valdžios ir •Vo
kietijos generalinio štabo. Vo
kiečių socialdemokratijos at
stovai parodė fotografuotą te
legramą, kurią Vokiečių reich- 
svvehro (kariuonhenės) vadai 
siuntė vienam Amerikos ban
kui. pranešdami, kad jam esą 
pasiųsta 50,(HM) dolerių sumokė
ti už nuodingas dujas, kurios 
buvo pagamintos Vokiečiams 
Rusijoje pagal susitarimą su 
sovietu valdžia. c

Suvažiavimas žada išleisti 
pamiltus vokiečių ir franeuzų 
kalbomis, kuriuose bus paro
dyta pasaulio darbininkams so
vietų valdžios dviveidiškumas.

Socialistų Internacionalo 
vykdomasis komitetas priėmė 
taipjau* rezoliuciją, kurią pro
testuoja ma tiek prieš nepaisau- 
jamą bolševikų terorą Rusijoj, 
ypač žiaurų politinių kalinių 
kankinimą Solovecko salose, 
tiek prieš fašistų terorą Itali
joj, Vengrijoj, Rumunijoj, Bul
garijoj ir Lietuvoj.

Socialistų Internacionalas 
išleido ilgą atsišaukimą, ku
riame jis sako, kad situacija 
Balkanuose šiandie patapus to
kia pat, kokia kad buvo 1914 
metais, ir kad fašizmo plitimas 
grosiąs nauju karo gaisru. In
ternacionalas ragina viso pa
saulio darbininkus protestuoti 
prieš projektuojamą llabsbur- 
gų dinastijos atsteigimą Veng
rijoj, prieš Jungtinių Valstijų 
politiką Meksikoj ir Centrati
nėj Amerikoj ir prieš Italijos 
politiką Albanijoj, Abisinijoj, 
Arabijoj ir Balkanuose apla
mai, kur Italija stengias suda
ryti sąjungą su Vengrija, Ru
munija ir Bulgarija prieš Jugo
slaviją.

Atsišaukime protestuojama 
prieš l)id. Britanijos -akciją 
Kinuose ir ypač prieš vartoji
mą Indijos čiagimių kariuome
nės prieš Kinus. Reikalauja
ma, kad Anglija atšauktų ka
riuomenę, kad butų panaikintos 
vienpusiškos sutartys, panai
kintos svetimų valstybių konce
sijos ir atsteigta pilna Ęinų ne
priklausomybė.'

KALNAS. [Paštu iš Lietu
vos Pasiuntinybės VVashingto- 
ne, vas. 11.j. — Dviem komu
nistams, nuteistiems miriop 
Panevėžy, mirties bausmė pa-

Vietines miesto taryba nutarė 
vieną sostinės aikštę pavar
dyti ‘‘Mattcatti Platz”

Du pa/amento nariai kaltina
mi čn:pavimo Lenkijoj komu
nistų naudai.

BERLINAS, vas. 14. — Aus-
keista kalėjimu iki gyvos gal- trijos sostinės Viennos miesto 

— I taryba nutarė amžinai pagerbti 
ne- vardą didžio Italijos laisvės 

kovotojo ir kankinio, socialisto 
Giacomo Matteotti, kurs 1924 
metų vasarą buvo fašistų dik- 

I totoriaus Mussolinio pasiųstų 
žmogžudų suimtas, išgabentas 
iš Romos ir miške paskerstas.

Miesto taryba būtent nutarė 
vieną didžiulių sostinės aikščių 
pavardyti “Matteotti Platz” 
(tylatteotti Aikštė).
Matteotti paminklas Briusely

Austrijos sostinė tuo bildu 
yra antras didis Europos mies
tas, kurs steigiu Matteotti pa
minklą. Pirmas buvo Belgijos 
sostine Briuselis. šiomis dieno
mis Briusely buvo padėtas ker
tinis akmuo dideliam Matteotti 
paminklui, kurį stato Socialistų 
Internacionalas. Pinigus tam 

•• šimtų paminklui pastatyti deda viso 
pasaulio darbininkai.

Matteotti buvo . generalinis 
Italijos socialistų partijos sek
retorius ir parlamento narys.

vos. Trečiam 
nepilnamečiam 
taikė mirties

komunistui
— teismas 

bausmės.

Portugalija stvėrės? iiai 
kinti kramola

LONDONAS, vas. 11. The 
Daily Mail skelbia, kad parla
mentinės Darbo partijos grupės 
vadai esą sutrupinę dėl seka
mo dviejų darbieČių, parlamen
to narių, elgesio:

Prieš dvejetą mėnesių A. 
Shepherd 4r J. Beckett, abudu 
Darbo 
mente,

Komunisty judėjimo su
smukimas Amerikoj

Iš 35,000 narių, kurių komu
nistų partija turėjo 1919 me
tais, dabar neliko nė 7,000

NEW YORKAS, vas. 14. — 
Kąip sparčiai smunka komunis
tų judėjimas Amerikoj, matyt 
iš ką tik Rand School of So
čiai Science išleistos James’o 
Oneal’o knygutės “American 
CommĮunism.” Autoriaus pa
duodamais skaitmenimis 1919 
metais komunistų partija Ame
rikoj turėjo) apskritai, 35,000 
narių, tuo tarpu kai šiandie ji 
beturi mažiau kaip 7,(MM) narių.

Oneal, kurs yra gerai susi
pažinęs su komunistų darbuote, 
sako, kad prieš keletą metų 
girdėti nuolatiniai komunistų 
pasigyrimai, buk Jungtinėse 
Valstijose esą milionai komu
nistų, buvę gryniausias absur
das. Tarp 1919 ir 1921 metų' 
jde buvę pasiekę savo “didžiau
sios galybės” — skaitę apie 35 
tūkstančius narių, bet urnai po 
to ėmė sparčiai kristi žemyn, 
vyriausiai dėl prasidėjusių tar
pusavio nesutikimų, iki šiandie 
beliko ju mažiau kaip septyni 

[tūkstančiai.

Smarkus žemės drebėji
mas Balkanuose (

Daug namų sugriauta ir kelio
lika žmonių užmušta bei su
žeista

Nacionalizmo kova prieš 
imperializmą

Prispaustų tautų kongresas 
šaukias pa.sauli<> darbininkų 
pagalbos

reikai užginta: daug 
suimtų bus išdanginta 
riką

šimtų 
i Af-

LISABONAI, Portugalija, 
vas. 14. — Tikėdamos tuo už
kirsti kelią naujiems maištams 
ir sukilimams krašte, Portuga
lijos vyriausybė ėmėsi griežtų 
priemonių: likviduoja įvairias 
slaptas draugijas, uždarinėja 
politinius klubus, areštuoja įta
riamus asmenis etc. Visokį dar
bininkų streikai tapo užginti.

Iki šiol suimta 
žmonių, kurių dauguma bus iš
siųsta į Afriką.

Nikara^uos konserva
toriai evakuoja 

Matagalpą
vas.MANAGl’A, Ndkaragua, 

14. — Jungi. Valstijų legacija 
gavo žinių, kad .liberalų jėgos 
paėmė Muy Muy miestą ir da-
bar žygiuoja paimti ’MatagalpA. r 
penkiolika mylių nuo Muy Muy. s

Smarki audra Sirijoj
BEIKI-TAS, Sirija, vas.

— Siautusi smarki vėsula 
darė čia daug žalos. Audra 
draskė franeuzų barakus, 
kareiviai buvo užmušti, 
sužeisti.

14.
pa- 
su- 

Keii 
kiti

Konservatoriai skubotai 
kiias iš Matagalpos.

CIRKAUS 518 SVARŲ 
LUOTAS” NUTEISTAS

LfiTI

trau-

PROVIDENCE, R. L, 
14. — Už nusikaltimą prohibi- j _ 
aijos įstatymui šiandie buvo 
nuteistas septynis mėnesius I 
kalėti ir pasimokėti $100 pa
baudos Niek Tartaglione, cir- 
kaus “galijotas”, kurs sveria 
518 svaru. *

partijos atstovai parla- 
kreipęsis į Lenkijos mi- 
Londone dėl leidimo at-

Lenkiją kaip oficiali- 
parlamentinės Darbo

lankyti 
niems 
partijos grupės delegatams tik
slu arčiau susipažinti’ su padė
tim Lenkijoj.

Lbnkų ministeris tuojau ap
rūpinęs juos reikalingais doku
mentais ir rekomendacijos laiš
kais, taipjau susižinojęs su sa
vo vyriausybe Varšuvoj, prašy
damas, kad svečiai butų kuo- 
geriausiai priimti Lenkijoj ir 
kad jiems butų suteikta pil- 
niausiu laisvė matyti, ką tik jie 
nori, ir susieiti, su kuo tik no
ri.

Pabuvoję Lenkijoj tuodu de
legatu grįžo atgal, bet dabar 
pasirodę, kad juodu lankęsis 

i Lenkijoj komunizmo propa
gandos tikslu. Lenkų vyriausy- 

įbė esanti pasiskundus Britų 
j vyriausybei, kad pp. Shepherd 
ir Beckett, būdami Lenkijoj, 
buvę nuolatos kontakte su pa- 

(smerktais \ komunistais ir jų 
simoatizuotojais. Grižę gi at
gal į Angliją juodu ėmę uoliai 
vesti bolševikišką .kampaniją 
prieš Lenkų valdžią, ir paga-

30 žmonių užsinuodijo maistą liau. patys prisipažinę, kad Len- 
' Rijoj juodu lankęsis ne

GRAFTON, W. Va., vas. 14. į Darbo partijos delegatai, bet 
“GA- — Parapijiečių suruoštoj va- fcajp komunistų organizacijos 

K A- karionėj bažnyčios naudai, žmonės.
trisdešimt svečių staiga susir-l 
go, užsinuodiję sugedusia mė-‘ 

vas. ‘ sa. \ . *

VTENNA, Austrija, vas. 14. 
žemės drebėjimo, kuris 

šiandie supurtė Balkanų kraš
tus, Sarajevo mieste buvo su
griauti dešimt namų ir dvyli
ka žmonių užmušta.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
vas. 14. — žemės drebėjimas 
Stolace, I lercegovinoj sugriovė 
keletą namų ir šiaip dideles 
žalos padarė. Keli žmonės bu
vo užmušti ir sužeisti. Žemes 
drebėjimas buvo jaučiamas ir 
Belgrade.

Apie 40 žmonių žuvo per
cikloną Australijoj
BRISBANE, Australija, vas. 

14. — Per baisų cikloną, kurs 
siautė Cairns distrikte, rytinia
me Queenslando pakrašty, apie 
keturiasdešimt žmonių buvo 
užmušta. Padaryta taipjau di
delių materialinių nuostolių.

BRIUSELIS, Belgija, vas. 14.
— Prispaustųjų tautų kongre
sas šiandie priėmė rezoliuciją, 
kuria visų imperialistinių vals
tybių t darbininkai kviečiami 
streikais ir embargais karo 
priemonėms padėti nacionaliz
mui kovoti prieš kolonijų val- 
tsybes.

Šeši angliakasiai užberti 
kasyklose

POTTSVILLE, Pa., vas. 14.
— Raven Run anglies kasyklo
se, Ilazelbrooke, šiandie kasyk
lų viršui įdubus viename urve 
buvo uždaryti šeši angliakasiai. 
Manoma, kad jie yra dar gyvi, 
ir gelbėtojų kuopos pamainais 
dirba, darydamos pastangų ur
vą atkasi..

Brity darbininkai protes
tuoja prieš valdžią

Reikalauja, kad pasiųstos i Ki
nus ginkluotos jėgos butų 
atšauktos

LONDONAS, vas. 14. —Lon
dono Trafalgar Skvere Įvyko 
didelė darbininkų demonstraci
ja protestui prieš Brity val
džios Lvr 1 
dent Labor partijos kalbėtojai' 
graudeno valdžią atšaukti Bri
tų ekspedicijos kariuomenę iš 
Kinų.

Dar trys studentai 
nusižudė

Pastaruoju laiku Amerikoj 
vis dažniau atsitinka studentų 
nusižudymų. Nuo naujų metų 
iki šiol nusižudė jau keturioli
ka studentų, trys jų nusižudė 
vakar, būtent: Sioux Cityj, la., 
nusižudė Morningside kolegi
jos studentas llowiird Fisher, 
23 metų; Princetone, N. J., nu
sižudė Princeton Graduate ko
legijos studentas Martin Ger- 
hard, 33 metų, ir Davenporto, 
la., vidurinės mokyklos moki
nys George Cannon, 14 metų.

$1,000,000 gaisras
BANGOR, Me., vas. 14. — 

Anksti šį rytą čia siautė dide
lis gaisras, sunaikinęs keturis 
triobesius ir padaręs apie $1.- 
000,000 žalos.

vas.

ŠANHAJUS, Kinai, vas. 14. 
— šiandie į šanhajų atvyko dr 
krantan buvo išsodintas Britų 
kariuomenes regimentas.

Nušovė dėl skolos
j MOUNT VERNON, 111., vas. 

14.—Susiginčijęs dėl skolos
nušovė

Chicagai ir apielinkei tedera 
inis oro biuras šiai dienai pra 
lašauja:

Nenusistojęs oras; gali būt John Moore rotušėj
sniego; šalčiau vakarop; viduti- James Echolsą. 
nis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
Ber- vidutiniškai tarp 27° ir 36° F. 

linui padarė vizitą švedų ka-| šiandie saulė teka 6:47, lei- 
ralius Gustavas. Paviešėjęs džiasi 5:22 valandą. Mėnuo lei

džiasi 6:34 vai. ryto.

BERLINAS, vas. 14.

ralius Gustavas, 
dieną jis išvyko į Romą.

Mirė kongreSmanas
CINCINNATI, Ohio, vas. 14. 

—- North Bende, O., mirė kon- 
gresmanas A. Stephens, 65 m. 

j amžiaus.

Dauff žmonių žuvo per 
audras Japonijoj

TOKIO, Japonija, vas. 14. — 
Per smarkias vėjo audras su 
sniego pūgomis, siautusiomis 
šiaurinėj Hondo salos daly, 62 
žmonės buvo užmušti, o 29 pa
sigendama. Nilgatos prefektū
roj sugriauta 113 namų. 

........................ . ................... . ■■■■■-■■ ■■ ■■ ... ......................

Valdininkai Italijoj bu- 
s:ą vieni tik fašistai

MILANAS, Italija, vas. 14. 
— Generalinis fašistų partijos 
sekretorius Turati pareiškė, 
kad iki šių metų pabaigos kiek
viena valdiška vieta Italijoj, 
nuo aukščiausios iki žemių že
miausios, busianti vien ištiki
mų ir išbandytų fašistų užim
ta.

Rytoj
DIDELES LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBES IŠKILMES 
Lietuvių Auditorijoj

3133 So. Halsted Street
* Pradžia lygiai 7:30 vai. vak.

Dalyvauja: “Birutes” Choras, O. Biežicnė, S. Krasauckieno, Art. 
S. Pilka, J. Maskaliuniutė, M. Petruševičius ir Jaunuolių Orkestras.

Kalbės: Lietuvos Konsulas P. žadoikis, S. Kpdis, P. Grigaitis, 
Dr. A. Zimontas, S. Vitaitis iš Ncw Yorko.

Toks puikus programas ir tokie kalbėtojai galima išgirsti tik 
vieną kartą į . metus —- Vasario 16. Todėl susirinkime rytoj Į Lietu
vių Auditoriji} kuoskaitlingiausiai!

Kviečia visus
VILNIAUS VADAVIMO KOMITETAS 

IR PRISIDĖJUSIOS DRAUGIJOS
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Pragaro dugne

prakalbas, tarp kita

durnai ap- 
pusę. Iš
gyvenimas

marš 
rikia

“Bet 
kui ios

ne
įn

minius o 
daugumas yra 
teikęs HELMAR-

J. LAZ1IAUSKIS, Pirm., 3219 Auburn avė., Chicago
K. J. SEMAŠKA, iiašt., 1834 VVabansia Avė., Chicago 
.1. KAt'l.lN'AS, Ižd., 1532 S. Francis?!) Avė., Chicago.

vakaro kalbėtoją. Nežinia 
kam ir kodėl ant • estrados 
buvo pakviestas nusipolitika
vęs daktaras, kurs be jokio 
s* nso ir sarmatos ėmė kolioli :

Reduktorius J. LAPAITIS

1739 South llalsted St., Chicago, Illinois

Vienas “Naujienų” reporte
ris, aprašydamas SLA 36 kuo
pos surengtas vasario I d. S. K. 
Vitaič'ui 
ko sako:

sąstatas žinomas, ro-

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas
Eina kartą savaitėje

Minykus Dievas pasiuntė 
1,000,000 metų į čyščių išsi- 
čystyt.

Dievas savo pirštu pašaukė 
dar vieną kalne stovėjusį be
dievį. Bedievis atėjo, o Dievas 
paklausė jį:

—*Kodol taip nusiminęs?
—Kaipgi būt man nenusimi

nusiam, kad jau kunigai eina 
į pragarą, o aš 
vis...

—Tai kodui 
viu ?

--Todėl, kad
Aš s

dzyvų dzyvai. Svečius pragaro' sušaltų, bet svečiams to buvo 
valdovai priėmė mandagiai, jau perdaug. Ilsėjosi kunigai 
Davė jiems progą apžiūrėti ir šnekučiavo apie streiką. Nu- 
pragaro rumus, o paskui pradė- tarė streikuot. Kadangi streik- 
jo vedžiot ir rodyt pragaro ka- laužiu neatsirado, tai tuoj iš 
bilietus. Atvedė juos į pragaro akmens plytų pasibarė iška- 
ligoninę. Operacijos rūme jau- bas, ant kurių degutu užra ė: 
nas velniukas darė operaciją
kokiam tai storam ponui ir iš mum temperatūros 198 
jo pilvo ėmė auksą. Dentistas- 

‘ i “taisė” dantis 
kokiam tai įpėnulio veidu džen-; 
telmonui. Ant medžio šakos, 

• 1 utupėjo senas' pažįstamas Husų sa procesija prie 
caras Mikė ir lupinėjo iš savo Soste su šake 
karūnos deimantus. Smalos pragaro karalius, 
katile kunkuliavo ištroškęs gir- pėjo sparnuotos

“Mes reikalaujame maksl-

Politiniy intrigantu
* įrankiai

p. Vita i t j. Prakalbų pirminin
kas, vietoj sulaikyti tą įsi
smarkavusi kritiką, sėdėjo ir 
juokės. žmonėse pasidarė 
teks įspūdis, kad rengėjai pa
kvietė centro organizatorių 
tik tam, kad jį viešai i*k ei
lioti.”

sekėjų. Kuomet 
cigaretei gali įsi
gyti vis daugiau 
draugų metai po

VANAGAS PEŠIS SU POŽĖLA

progų išskaityti da* 
Pildomosios Tarybos 

(iraičuno “kryžiaus 
?š Pildomąją darybą

Tarybos oponentu.

šimtį metų, tai 
•reiškia, kad turi 

1) u t nepaprasti 
eiga reta i. 
HELMARAI yra 
Karaliene žymiau
si ų cigaretų.
Tuksiančiai vyrų 
atsigrįžta prie 
HELM4RŲ kas
dien, Kada nors 
jus irgi atsigrįšite 
prie HELMARįJ. 
.Šiandien turėtų 
būti tas laikas.

Brighton Music & 
Jewe!ry Store

Expert Watch Repairing
Gerai ir jrre»t darbas atliekamas. Pil
nai garantuojamas. Taisome visokių 

« išdirbj ščių didžiausius ir mažiausius.

♦
C. J. GURIN 

4216 Archer Avcnuc
Chkiigo, UI.

pirmon eilėn sustatyt visus 
skurdžius. Dievas apžiurėjo vi
sus ir tarė:

—Po kairei ir po dešinei. — 
Angelai kunigus su gaspadinč- 
mis ir fašistais atskyrė nuo

Kas buvo tas “nuaipolitika- 
s daktaras”, reporteris nepa

sako. Tai veikiausiai buvo Dr. 
(iraičunas. Kiek mes žinome, 
'iraičunas yra ‘^nižinas kandi- 
latas’’ į SLA laidomąją Tary-|kas žemaičių, 
bą. Bet niekad į ją jis nebūna 
išlinkiu. Negalėdamas j I»ilcio- 
uiają Tarybą įsipiršti, jisai ta-

[Feljeton i akstis]
Taip sakant, baltuose 

kinuose, rinkosi sielos ir 
vosi prie šv. Petro vartų. Pet
ras, išpūtęs savo baltą barzdą, 
klausinėjo kiekvieną ateivį 
smulkmeniškai ir angelo sargo 
padedamas atsargiai leido pro 
vartus į dangų, kur turėjo pra
sidėti paskutinis teismas. Užu 
vartų tęsėsi ilgas dejavimas ii 
klegėjimas. Petras nuo ūžimo 

i menkai tegalėjo girdėti. Pasi
lenkęs senis prie kiekvieno a-1 
teivio prikišdamas savo ausį 
klausinėjo:

—Tartis ta išrodai gana šva
rus ir nutukęs — kalbėjo į ku
nigą, kurs baigė nuo debesio 
krašto sprūsti. Išrodo, kad 
tamsta būdamas ant žemės ne- 
pakutavojai, nepenėjai utėlių, 
nenešiojai taukuotų marškinių 
ant savo kupros. Tamsta turė
si palaukti karcery, kol gausiu 
nuo Jo Majestoto sutikinią

Iš didvyriu žemes
Visi

demosios 
Reikia ar 
su r ieško 
baltines 
“griekus“. 
karas” prie 
labai supuola su komunistų in
trigomis. Tie politiški mekleriai 
Graičuną panaudoja pragaištin
gai lietuvių organizacijoms po
etikai.

Juokingiausis incidentas su 
(iraičunu atsitiko praeitame S. 
L. A. seime. Komunistai at
spausdino lapelius prieš Pildo
mąją Tarybą ir pastatė Graiču
ną, lyg mažą vaiką, juos seimo 
delegatams dalinti. Kada eilė 
komunistų buvo sutraukti į są
rašą dėl išmetimo iš SLA, lai 
komunistai patys reikalavo, kad 
i tą sąrašą butų įtrauktas Grai- 
čunas.

Mums išrodo, kad komunistai 
Graičuną veda Kazio Jamonto

las, veikiausiai nesupranta, kad 
tie politiški intrigantai panau- 
loja jj savo meklerių partijos 
naudai. Bičiuliavimas su tais po- 
itiniais meklcriais daktarui gar

būs nedaro.

Neužilgo susilauksime dzyvų. 
Musų Vanagas yęa ne tiktai 
muzikas, artistas ir geras ko
mikas, l;et ir ristikas. Kada 
juodu risis ir kur risis, neži
nau, bet žinau, kad Vanagas 
rinitai treniruojasi valgo vo
kišką “limburger vys” su čes
naku net tris kartus į dieną. 
Požėla lamdo savo kulšis ir ža
di nepasiduot Vanagui. Suko,
kad be to dar busią geri vogų 
kilnotojai — kilnos žemę, lau
žys geležis ir adatas valgys.

Butų gerai, kad Vanago ir 
Požėlos ristynės įvyktų pirm 
vasario 27, nes vasario 27 Good- 
mano teatre i^rt. Pilka atkar
tos gražų veikalą “Aušros Sū
nus”, o Vanagui reikės lošti vo
kiško žandaro rolę. Po rislynių 
jis butų dar miklesnis lašinių 
valgytojas. —Tark u o to jas.

atėjo pul- 
jie buvo 

purvinom, basom ir kai lašiniai 
storais puspadžiuis kojom. Pas- 
kui žemaičius ėjo lietuviški fa
šistai, kunigai, ministeriai ir 
studentai, nešini deguto mo- 
zelnyčias. Ruda prisiartino pir
moji eilė, Petras nusišypsojo 
ir visus žemaičius be jokio pa
so suleido. Fašistus, studentus 
ir kunigus su gaspadinėm su
laikė ir pradėjo juos kvosti:

—Kam jus degutą nešate i

dangaus 
žydu iška

Petras i>a- 
barzda, o 
dviem pir

—Tai musų pasporlas. Mes 
norime jums parodyt, kad mes 
pilnai užsitarnavome 
karalystę, tepdami 
bas ir jų barzdas.

—Ir barzdas ’ — 
čiupinėjo savo ilgą 
nuox deguto smarvės 
štais užsiėmė nosį,
sargas užsidengė savo veidą 
skaisčiu rubu. Petras tėsę savo 
darbą:

—Ne, jus tokiu savo darbu 
užsidirbote sau duoną pragaro 
karalystėje. Palaukite karcery.

—Jūsų excelencija šv. Pet
ruk, —r tarė vienas kunigas. — 
Mes žmones mokinome kaip do
rai gyventi, o jus, dabar, iš 
musų juokus darote...

- Jus mokinote žmones ne
apkęst savo kaimynų ir jiems 
blogi daryt. Jus kurstėt už 
s.iv? I vailesnius tepti žydų 
iškabas, žudyt bedievius. Jus 
taipjau savo gyvenimą pralei
dote meluodami ir politikie- 
riaudami. Jus visi esate mora
liai ir politiniai šmugelninkai!

Kada Petras suleido pras
čiokus, tada sugrįžo angelas 
sargas ir pranešė, kad Dievas 
liepęs atvest visus neviernus

naudingus sutvėrimus.
Susirikiavo pirmon eilėn ku

nigai, kapucinai, ntiiiyškos, 
davatkos ir fašistai. Čia jie pa
matė kai baltuose rūbuose sėdė
jo ir stygomis grojo inkvizito
rių nukankinti -eretikai. Po kai
rei stovėjo viduramžių kuni
gai su ilgais plaukais ir kum
pomis nosimis. Prie tų kunigų 
pastate modernuosius kunigus, 
su trumpais sejonais, o užpaka
ly jų gaspadines, fašistus ir 
tt. Vieną utėlių suėstą žemai
tį Abraomas 
kelių. sukomandavo

Ant žemės būdami visi ku
nigai, fašistai ir visos davat
kos skaitė save dosiniais, o 
dabar liko kairiais. Arkoniolai 
sutriubijo savo. garsiomis triu- 
bomis, prie Jo Majestoto pasi
darė didelė šviesa, o griešnin- 
kai apako. Heroišku manierų 
kunigai stovėjo savo pilvus iš-Į 
tempę, o _ _ _ 
kniupščios Abraorhui po kojų. 
Bedieviai stovėjo aukštame de
besio skliaute, aplink juos; 
skraidė balti balandžiai. Arka- 
niolas savo lazda sudavė į de
besį ir pasigirdo griausmingas 
drebėjimas. Juodi 
siautė visą kairiąją 
bar visiems matėsi 
ir darbai ant žemės.

* * ■ ♦
Prasidėjo teismas.
Liudininkais buvo 

sč prieš kairiąją. / 
vedė keturis Kaune sušaudytus 
bolševikus ir pasodino juos sa
le Abraomo, 
ir advokatu.

vikus:
—Kas jus
—Fašistu

juk esu budie- velnias su kaltu

tu likai bcdic-

“Nedčldicniais pailsiu!” 
“Reikalaujame vėdyklių!” 
“Vyno ir gaspadinių!” 
Atėjo su savo iškabomis vi- 

; šėtono sosto, 
rankoj sėdėjo 

, o sale jo tu- 
gargolės. šė- 

kunigams, kad 
Kada svečiai apžiurėjo kas čia tokių dalykų nėra tiems, 

tada juos į>a- kurie ant žemės būdami užtek- 
skirste sulig kategorijų: Fašis- tinai turėjo. Ant galo šėtonas 

|<ad tus pristatė degutą maišyt; ku- Rėžtai pasakė: 
kunigai iš tavo įstatymų daro nigus susodino į smalos mau- yra lygybė.” 
sau biznį ir pramogas sau ruo- dykles, o deguto davė gert kiekių sugriebęs 
šia. Nuo žmonių jie lupę po tik nori. Kunigų gasiiadinems sviedė Šėtonui 
devynias skuras. Iš mano šei- 1 
mynos jie atėmė paskutinį duo-.luotas pragaro grindis . . . 1 iz..c...

aš pažinau ti
kėjimą. Aš skelbiau mokslą, 
kovojau prieš tavo tanius ku
nigus, kurie mulkino žmones ir tuoklis lietuviškas prabašeius, [tonas 'atsakė 
laužė tavo įstatymus.

—Cerai darei — pritarė D i e- pragare dedasi, 
vas. — O daugiau ką darei?

—Skelbiau žmonėms,

nos kąsnį, tatai aš ir likau be
dieviu.

Išklausė Dievas bedievio pa
sakojimų ir tarė:

—Palaiminti skurdžiai
ga’us karalystėje.

Teismas pasibaigė.
♦ * -v

dan-

“Cia visiems 
lygybė.” Vienas streikinin- 

šmotą anglies 
į ragą. Ugnis 

paskyrė lengvą darbą — sma- pasipylė siera apliedama strei
kininkus, o šėtonas kvatojo, 
kad net visus pragaras drebėjo.

— Don Pilotas.

> laižyt. 
! Kunigams “Turkish bat’n” ne
patiko ir jie pradėjo rengtis 
prie streiko.

Po ilgos, 1,000 valandų nak
ties (dienos pragare nėra) 
maudynės, velniai kunigus su
guldė ant kieto akmens. Ak
muo buvo karštas, kad net jų 

'skūra čirškėjo. Velniukas už-* _
Arkaniolų triubos sutriubijo dar l^ių, kad svečiai ne- 

i paskutinį marša. Dešinėj pusėj
L,veju suvu pilvui, ■’-južgimg šviesa, pasipylė links- 
jų gaspadinės puolė mos giesm-g o kairgje pus6je 

‘ perkūnijos, žaibai ir dantų 
griežimas. Atsivėrė didele uo
la, ant kurios stovėjo pasmerk
tieji ir nudardėjo stačiomis gal
iomis į pragarą. Netrukus at
sidūrė pragaro dugne, kur pa-

Tek Lalayette 4223
Plumbing, Hcating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

M. Yuška,
3228 W, 38tb Street, Chicajo, Iii.

dešinė pu-
at-

Pats Dievas buvo 
.Jis klausia bolše-

tenai sušaudė?
ir kunigu valdžia, 

Jūsų Majestote, 
ševikai.

—O kam jus 
—Nežinome.

kad mes esame

atsakė bol-

jie šaudė?
Kunigai sakė, 
jiems pavojin-

—Ar kiti žmonės neužtarė už 
jus?

. Neleido užtrtVt. Smetona 
atsisakė dovanot mums gyvy-

—Hm... — Dievas suraukė 
savo veidą. — Jus parmazonai, 
kam šaudėt nekaltus žmones? 
Ar jūsų dalykas buvo kištis į 
politiką. Mano žodis buvo jums 
duotas “Neužmušk!”

—Mes nešaudūme — sušuko 
vienu balsu kunigai.

—Meluojate. Juk jus sakėte, 
kad ne keturi, bet'keturi šim
tai bolševikų reikėję sušaudyt. 
Jus to norėjote, ar ne? Eikite 
įųs nuo manę^ į pragaro kara
lystę, ten jus pilnai užsitarna
vę esate.

Nuo Dievo balso 
tamsu, o kunigai 
dingo tamsoje.

Prisistatė pulkai 
deno murzinų ir
kapucinų ir minykų su minyš- 
komis. Visi jie atrodė nusiminę 
ir nususę kai baidykles. Dievas 

juos ir palingavo

pasidarė 
su fašistais

visokio or- 
pasmirdusių

ešate man nerei- 
kaip jus ant ne
visiška is nenaudo*

pasižiurėjo j 
galva:

—Visi j lis 
kalingi, taip 
mes buvote
liais. Jus esate saumyliai. Nie
ko naudingo nenuveikėt. Savo 
gyvenimą praleidote tinginys
tėj. Jūsų maldos man nereika
lingos. Man reikia darbo vai
sių, o ne liežuviu, kuriuomi jus 
mane plakėt ir mano garbę 
žeminot.

Dabar prisistatė nusipenėju
sios kunigų gaspadinčs.

/ —rKą jus darėt ant žemės?— 
paklausė Dievas.

—Mes poteriavom, kunigams 
lovas taisėme, pyragus kepeni 
ir...

—-O daugiau ką darėt?
—Negalime sakyt...
- -Eikite ir jus paskui 

ponus-kunigus...
savo

••

čius pasitiko pats senis praga
ro karalius šėtonas, šlubis Bel- 
zabubas, dviveidis daktaras 
Faustas, diplomatas Mefistofe
lis (Antikristo nebuvo. Matote, 
piliečiai, mes dar gyvename, 
taip sakant, “safe” ir Anti
kristas dar neužgimė) ir kiti 
pragaro oficierai su šakėmis.

Kada kiminai atsipeikėjo, tai 
pamatė, kad aplink juos dedasi

PAIN-EXPELLERIS 
yra

Geriausiu vantų nuo Papra
stų perlalimų, reumatiskų 
skausmų ir palengvinimas 
skaudamiems ir gebantiems 
muskulams. „ ,

Tikrasis pažymėtas Inkaro 
vaishaienkliu.

35c.--vaistinėse—70c.
F. A D R1CHTER & CO. 

JBerry & So. Sth Sts«

te Mitais Lietom
Gegužio 21 d., 1927?

United State Lines Laivas Leviathan
tjoup -

—1
■1'

M

i
1 .

A ' ’ I r.

A .41

Kai Geniušas Per Vandenis Plauks
Kviečiame Visus Iš Visur

Tuo jaus Kreipkitės Del Informacijų

NAUJIENOS
1739S.HalstedSt„ Chicago, III



NAUJIENOS, Chicago, III

OUININE

UniversaViršuje
Banktate

Cougrc Kafcąm tr merg)
Mikola

ŽEMOS KAINOS

mas,

Lietuviai Advokatainati

ADVOKATAS

Jonas P. Kasperas

Telefonai:

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Julius Poloiner

$2.50

ADVOKATAS

$3.00

Ar jus žinote, kad

193 Grand Street

Ofiso Te!. Boulevard 9698 
Rezidencijos tek Drexel 9191

žmonijai 
pii mošios

Cher-
Daug

100 N. LaSalle St., Chicago, III 
arba prie vietinių agentų

Naujienų Spauutuvė 
xn Unijini Spaustuvė

mot* 
dergi 

kreipkj

ir ki-
mes 
P-a s 
ang-

Kazys Andrekis 
ponas niekad nesijuokia

Galvos skaud 
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

3514-16 Rinmevelt Rd 
4*A rti St. Louis Avė. 

CHICAGO, DaL.

Slogų 
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

12th STREET
Tel. Kedzie S»»2

GLOBĖ FURN1TURE & 
UPHOLST ERING G0‘.
6637 So. Halsted St.

Does not affect 
the Heart

DUSULIO SPAZMOS
GREITAI

UŽKERTAMOS

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

5 vakaro. Kitu lai

i <ikuAe 
kolegiją 
praktika 
PtnusyJ

Antanas K. Linge

Namų Tel.: Hyde Park 3395

“RAYER ASPIRIN" 
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

9 v. ▼. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčioa.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandoa 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedčlioj nuo 10 ryto iki 1 ▼. p. p.

I’hone Pullman 0621 
Ką tik grjžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedūlioj 10 iki t

Johnson’s Belladonna 
ster’is sustabdo ken 

tėjimus

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistais Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

DR. M. J. SHERMAN
Specialistus Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912
K.Atuuj Tel. Fairfaa C3G3LIETUVON —v 

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

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Rasas Gydytojas ir Chirnrgas 
Specialistas Moteriškų, Vyrfikų,

Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Cklcage 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Na- 
dėliomis ir iventadieniais 10—12 dian.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrink it.
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 Milwaukee Avė., 2 fl.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana

gi vaikam ir suaugusiom. 
Paklauskit aptiekoriaus, 
25c ar 50c bonkutūs.

W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Rapid«, Iowa

Krutinės ir Galvos Šalčiams 
\ Imkite Severa’s Cold Tablets f

Kreipkitės prie mus vietinių agen 
tų arba

VYKITE STAR LINE
RED STAR LINE _

127 So. State St. Chicago, III

Vartokit l>e jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

ramaus 
leisti lai- 
Veronikn 

gero žmonėms, 
ir pati sau. “Nau- 

nori p-ios Kelpšienės pa
būt už tai, pagal 
. bus puikiai ap-

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 531 
Tel. Central 6890

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

vra sava- 
“Ntiujie- 

randasi p-ia 
pageidavimu 

įgaliojimų užrašyti 
Jai yra linksma, 

atlikti toki darbą, 
kuris- visus kitus viršija. P-ia

DR, HERZMAN ■>
§ RUSIJOS

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

11 S. La Šalie St, Room 2001
Te. Randolph 1134—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

Kiekvienas n e s u 1 a u ž yt a 
“Bayer” pakelis turi patikrii 
tus nurodymus. Parankus bal 
siukai iš dvylikos tabletų ka 
nuoja keletą centų. Aptiekorii 
taipgi parduoda buteliuose p

B U D A V O K 
Kad pinigų ir neturi, bile lotą išmokėtą turi

Kas turite lotą, tai nelaikyk it ilgiau tuščią, ir nemokėkit kitam 
rendos. Bot tuojau kreipkitės pas mus; mes pabudąvosime namus to
kius, kokius norėsite, kad tik lota turite išmokėtą.

Duodame Ist ir 2nd Morgičius, kitaip sakant, parupinam visus 
pinigus reikalingu# dėl budavojimo namo. Budavojimo reikalu, grei
tai kreipkitės, rašykit ar telefonuokit pas

STULPIN 
BUILD1NG CONTRACTOR 
3311 So. Halsted St., Chicago 
\Notary Public Yards 6062

Jei abejoji akimis, pasiteiraak
Dr. A. R. ĘLUMENTHAL 

Optemestrist
Boulevard 6487

^m^H^*4649 S. Aahland Av. 
ir 805 E. 47th St.

Kenwood 1752

Teisingas ir mandagus patarnavi

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimu

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Gulbransen
Pianas
Yra vienatinis pianas kat
ras groja taip pat, kaip su 
rankomis be mechanizmo.

Patentas “Registering 
action” randasi tiktai Gul
bransen pianuose. Jis yra 
vienas iš dabartinių ge
riausiu “action” pasaulyj.

Gerai lietuviams linomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

, Dienomis: Canal 
3110. Nakt)

South 'bore 2288 
Boulevard 4186

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

miegą. Plaster’io 
kiaurai j odą, pe- 
užgautus nervus, 

dėl dusulio ir tu- 
naktines atakas,

Dau-

Tcn ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

Už dyką pa 
tarimas, dar i 
kitokiuose rei 
kaluose 
rims ir 
noms, 
tės, o rasite n 
gclbą.

Norėdami jsigyti aukštos rųšies 
seklyčios setą ir kitus naminius ra
kandus

Žiedų akmenys turi tokią reikšmę: 
Amethyst, ramumą. Bloodstone, liū
dėjimą. Deimantas, išdidumą. Eme- 
rald, pasisekimą meilėje. Sapphire, 
grynos, švarios mintys. Topaz, jaus
mingumą. Turųuoise, linksmumą ir 
pasisekimą. Gamet, teisingumą. On- 
yx, meilę. Opai, grynas mintis. Per
lai, grynumą, nekaltumą. Ar jus ži

note, kad Helmarų cigaretai yra mė
giami luilionų rūkytojų per 29 metu

Meleiskit kosuliui išaugti 
į rirfitą ligą. Severa’s 

Cough Balsam duoda gr<i 
tą palengvinimą, išvalo 
gerklę, sustabdo kosulį, 
kuris jumis ėda. Severa’s 
Cough Balsam buvo pri
pažinta gyduolė per 47

Washington, Pa. “Naujienų” 
kontestantu yra p. Poloiner. 
Jam, esą, butų negražu, jei jų 
miestas neturėtų šiame “Nau
jienų” konteste savo “konsulo”. 
Jis myli skleisti apšvietę ir tas 
jam teikia didelį smagumą. Jam 
net saldu yra, užmiršta visus 
darbo dienos sunkumus, jei jis 
užrašo, nors vieną metinę pre
numeratą. Visur ir visada mes 
rasime gerus ir darbščius žmo
nes, kurie supranta, kad lai
mingas gyvenimas bus tik ta- 
4a, kada visi žmones bus apsi
švietę ir tbbuli.

P-nui Poloineriui velijame ge
riausių pasekmių jo apšvietos 
darbuose.

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St, Room 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Bordert) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telcphone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

s. MICHNIEVICZ-VIDIKIEHE
ALIŠURKA

3101 S o. Halsted Street
Kampas 31 -mos gatvės

Tel. Yards 1119

riauslus
riolo padarytu

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas %
4729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos iyto iki 12 vai. dienų 
Tel. Midway 2880

P-ia Kelpšienė yra 
Konosha, \\ is. 
rikiele lietuvė 
tina svarbų

jau senai 
: mums

nesušaltume. Jis 
li.tuviav ir protiškai 
Keik juos “tept” li- 

laikraščių “Nau-

sai persitikrink arba pa
klausk kas nupirkęs turi 
Gulbransen Pianą.

Išgirsk Gulbransen pas

Telephone Yarda 0904

DR. MADRIDE KAHfl 
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telcphone I’laza 8200

Baigusi 
rijos 
ilgai | 
vusi 
va ui jos 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio 
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p 
gimdymo.

neužmirškite atsilankyti j 
dirbtuvę, kurioje rasite ge- 
rakandus iš geriausio mate- 

už labai žemas kai
nas; darbą garantuojame.

E. V. KR ŪKAS
Registruota Akusšrt

i i.ofin^inent '•elkaluose palarnau- 
. tMunuuF* arba ligonbutyje. Mo- 

ih» ;>>p *r r»>ergjn<-m.s pats-amus 
huiaiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

H20 So. Richmond Street

gimusi 
a amu- 

, tečiaus- ji jver- 
lietuvių spaudos. 

Ii kasikio priskaito “Naujienas” 
ir jos jai patinka.

Aš tik ^Naujienoms pritariu 
ir joms noriu patarnauti. Tunu 
laiko ir visą pašvęsiu Naujie
nom, sako p-ia Kelpšienė.

Ji yra pamokyta ir 
budo. Nenori dovanai 
tą. fciajne kontesL 
ladarys dau 
‘Naujienoms 
ienos 
udarbavimo, 
pasitarnavirrui 
dovanota.

šis žmogus daugiau rūpinasi 
mirusiais nei gyvais. Jam rupi, 
kad po žmogaus mirties liku
sieji turėtų ką valgyti; kad mi- 
rusis nebūtų kūle šiaudų, bet 
nu i kini, gražiame karste, su 
muzika palaidotas. Jis apdrau- 
ižia nuo to kiekvieną dar gy- 
/am esant.

P-as Linge sako, kad jo visi 
kostumeriai yra progresyviai 
žmonės. Jis tikisi visiems už
rašyti “Naujienas”. Iklei to 
p. Linge pastojo kontestantu. 
Jei jo žodžiai išsipildys, jį lau
kia puiki “Naujienų” dovana.

Jos. F. Budrik 
Pianu Krautuvė 

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

Maselskienė visiems lietuviams 
nepavydi ir velija, kaip pati 
sau, visiems apšvietusi* Ji turės 
pasekmių užrašinedama daug 
“Naujienų” ir laimės jai pa
skirtas dovanas.

K. JURGELIONIS
A D V O K Af A Q 

Miesto Ofisas 
190 No. State St, Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai.

Ęridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

Tel. Yards 0141
Bylos vIsuoko teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. -— Pas
kola pinigų 1 ir 2 mergišiams.

Daug tūkstančių įsitikino, kad jie 
gal turėt malonią pagelbą prieš ago- 
nizuojančias dusulio spazmas naudo
dami Johnson’s Belladonna Plasterj.

Dusblys yra giliai isiedęs nemalo
numas, kurs paeina dėl daugelio prie- 
žaščių ir iššaukia didelio gydytojų 
susidomėjimo. Laike šitos ligos dau
guma kentėtojų išbundu naktį trokš
dami atsikvėpti ir kenčia dėl šitų du
sulio agonijų. Greitas panaudojimas 
Johnson’s Belladonna Pląster’io da
žnai pakerta šitas spazmas. •

Labai dažnai tokios naktinės spaz- 
mos gali būti visiškai išvengtos nau
dojant Johnson’s 
ant krutinės prieš 
vaistai persisunkia 
rimą muskulus ir 
Jeigu .jus kenčiate 
rite šitaš baisias 
mėginkite Belladonna Plaster’j 
gely atvejų šita priemonė yra pasek 
minga. Pas visus aptiekorius.

“Naujienos susilaukė kon- 
tcstanlų mobilizacijos. Ateina 
patys: vyrai ir moterys; dideli 
ir maži; seni ir jauni; mokyti 
ir apsišvietę, pasiturintys ir 
daibildukai. Visi jie 
noriai, pasišventusieji 
noras”. Tarpe 
Mast Iskienc 
yra gauti 
“Naujienas

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

.rasis pasakė: “Ar jus manot, 
kad šis senis (p. ValaskaS) jau 
ni< ko negali ?” Jis trina lankas, 
kada gauna progą su jaunais 
“Naujenų” kontestantais lenkti- 
niuoti. Kūnas ne jaunas, bet p. 
Valasko dvasia yra jauna, stip
ri ir ne pergalima. Jis, anot jo, 
jaunėja dvasioje. Perskaitęs 
sveikesnę knygą, jaučiasi galy? 
su visokia neteisybes galybe 
kaliau Ii ir ją pergalėti, lai yra 
musu apšvietus pionierius. Jis 
būtinai privalo laimėti gražias 
dovanas; nes jis jau senai užsi
pelnė. Jo draugai privalo pa-

’-as Valaskas ,apšvietos dar 
tarnauja lietuviams virš 31 

k jis i ši įklo knyge 
aer metu metus teiks 
Ivasišką naudą. Nu< 
“Naujienų” dienota p 
jas pamylėjo ir iki 

šiai dienai yra joms ištikimas 
pilietis.

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos 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 
nūs metus ir sugrįžti j Suv. Valsti
jas liuobai neįskaitant kvotom

Musų dideli laivai milžinai, kai; 
MAJKST1C, didžiausius pasauly, 
OLYMP1C, HOMEKIC, LAl’LAND 
BELGENLAND, PENNLAND, AR- 
ABIC siūlo greitą kelionę j 
bourg, Soiithampton, Antwerp, 
laivų Išplaukia kas savaitę.

Visi musų '3-čics kl?sos keleiviai 
gauna atskirus Lun.burius dviems 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas. • >'

Kad nebūtų p. Kasparo 
tų jam panašių žmonių, 
butume jau senai sušalę. 
Kąsperas mums prikasa 
lių, kad nu 
nori, kad 
lesušaltu.
teratura, 
jienonus”

Daug žmonių yra dėkingi ir 
aukia tokių svečių, kaip p. Kas- 

’icras. lis moka su žmonėmis 
apsieiti ir jiems sąžiniškai pa
tarnauti. Bus garbė Gary,. W. 
Va.*ir apielinkių draugams, kad 
ją draugas .fonas Kas|>eras gaus 
dovanas, kurias jis laimės “Nau
jienų’’ konteste.

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. .Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare
‘Tol. Boulevard 0313

s“*0“300

tASCARAji'LININE 
Raudona Dėžė fu paveikslu

DR. G. SERNER 
‘ (LIETUVIS)

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7G79

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta .....................................
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ...........
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ...........  ;........... ....
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta vis. Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 

/ paštas.
KAUNO ALBUMAS ........................... ....... ......................................

Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.
VINCO KRĖVĖS RASTAI. Septyniuose tomuose ......................
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..................... ................................

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
, metais. •

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ........... ’............ .........>...................... 55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

larn* »'<uj

Anielia Jarusz-Kaushilla
AKLŠERKA

1252 So. Halsted St.

Jani gali sakyti, kad žemė slo 
vi ant vištos kojos, o sauk 
kasi apie musų žemę. P-as 

plačiai apsiskaitęs 
atskirti tiesą nuo 

r melams netikės.
Jauskite jo apie ko- 
daiktus, o jis tuoj sako: 
pirk ir perskaityk knygą, 
'ai rašoma. Skaityk “Nau

jienose” “Apie įvairius Daly
kus”, tada žinosi!”

P-as Andrekis rūpinasi, kad 
jo aptiekoje neliktą lietuvio, 
kuris neturėtu užsirašęs “Nau- 
jit'nų’',. Kontestas tani ir yra, 
kad sujudinti visus lietuvius 
prie šviesos ir tiesps ir už pasi
darbavimą aplaikyt skiriamas 
dovanas.

Saugokitės 
Šalčio

šaltis reiškia pavoju. Vien nuo pneu- 
monijoH kanmet miršta 150,000. Nokiu 
HkaitomoH kiton bėdos kjln iš šalčių.

i Sustabdyk šollj pačioj pradžioj, grei
čiausiu ir veikliausiu bfidu. Imkit 
Hill’s Oascara-Bromido-Quinine. Jis šal
tį sustabdo j 24 vai., o gripą j 3 die
nas. Jj dabnr milionai vartoja, nes per 
25 metUH nieks nerado goresnio budo 

j išnaikint šaltį.
I Netikėkit menkesnėms gyduolėms ka- 
'<la galit gaut šitą. Viaoa aptiekos par- 
1uoda ITill’s, 
Tikrai Gauk

P-as Danais yra sunku darbą 
dirbąs žmogus. Dalyvavimas 
“Naujienų” konteste jo. visai 
neapsunkina. Jani esą dn ge
riau, turi apie ką kalbėti nu
ėjęs pas žmogų. Sako, yra pui
kus dalykas, padarai daug 
dus, bet nieko neapkalbi.

P-as Danais yra geros širdies 
ir jo manymu dovana gaut nė
ra pro šalį. Iš tinginiavimo 
duonos nevalgysi, sako Pranas, 
tad gaut nors Elgin laikrodėlį 

lideliu daiktu.

Labai Greit 
AiKra to

KOSULIUS
Kontesto llonoratų Kombija:

A NT A N A S O Lš E V SK1S, 
SOI'BIE KRASAUSKIENĖ, 
DR. STEPONAS BIEŽ1S.

t
Kontesto Numeratoriiis:

ANTANAS 1UPKEV1ČIUS.
Kontesto Vigilijus:

JONAS JANKUS.

Konieslo Pradžia Vasario 1, 1927. KonteMo Baiga Balandžio 80, 1927.
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Naujienos eina kasdien, (Ištiriant 
sekmadienius. įgeidi i s Naujieną Ben 
drovd, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas i Eoosevelt S5W.

KAIP JIE “INFORMUOJA” VISUOMENĘ
akcionieriu. Ir tai ne vienas tiktai Mussolini, bet ir tūk
stančiai kitų tokių pat, smurtą garbinančių, gaivalų.Lietuvos tautininkų dienraštis “Lietuvis” savo sau

sio 28 d. numeryje rašo apie Amefrfkos lietuvius ir Kaip 
jie žiūrį į gruodžio 17 d. perversmą. Pasak to laikraščio, 
Amerikos lietuviai gavę pirmas žinias apie perversmą 
Lietuvoje “gruodžio gale“, ir tos pirmosios žinios buvu
sios “gana margos”.

Faktas gi yra tas, kad Amerikos lietuvia; pirmas ži
nias apie gruodžio 17 d. perversmą buvo gavę tą pačią, 
gruodžio 17 dieną. Telegramos apie Griniaus-Sleževičiaus 
valdžios nuvertimą Amerikos lietuvių dienraščiuose bu
vo įdėtos jau gruodžio 18 d.

Toliaus Smetonos partijos organas pasakoja ve ką:
“Paskutinį laiką Amerikos lietuviai jau tiksliai 

aprašo įvykius. Tik kairioji Amerikos lietuvių spau
da su ‘Naujienomis’ priešakyj dar nenori pamatyti 
tikros tiesos. Šitoji spauda, matyti iš Lietuvos infor
muojama, negražiai užsipuldinėja pavienius dabarti
nės vyriausybės asmenis”.
Čia irgi pasakyta keletas nebūtų dalykų. Amerikos 

lietuvių spauda, kuri yra priešinga perversmui, kaip tik 
ir stengiasi parodyti žmonėms tiesą. Ji, pav. iškėlė aik
štėn tą faktą, kad visi smurtininkų paskelbtieji “pučo” 
pateisinimai — “bolševizacija”, Lietuvos “lenkinimas” ir 
komunistų “sukilimo pavojus” — tai tik begėdiški blio- 
fai. Ir savo nusistatymą ta spauda rėmė daugiausia ofi
cialiais pačių smurtininkų ir jų sudarytosios vyriausybės 
pranešimais.

Kauno “Lietuvis”, be to, tiesiog šmeižia Amerikos 
lietuvių spaudą, prasimanydamas, buk jos kritika Smeto
nos-Voldemaro vyriausybei susidedanti iš “negražių už
sipuldinėjimu” prieš pavienius asmenis. Visi, kas skaito 
tą spaudą, žino, kad ji smerkia, viena, tą anti-konstituci- 
nį kelią, kuriuo Smetonos-Voldemaro vyriausybė tapo su
daryta; antra, josios despotišką ir atžagareivišką po
litiką. * x ■x<.

Pagaliau, “Lietuvis” nori įtikinti Lietuvos žmones, 
kad Amerikoje esanti dar kokia tai “tautiškoji visuome
nė”, kuri “tam kas įvyko labai pritaria”, ir šito savo tvir
tinimo įrodymui jisai pasakoja:

“New Yorko ir Ne,v Jersey’o valstijų Amerikos 
lietuvių darbo jaunuomenės ir studentijos atstovai 
susirinkę ir apsvarstę dabartinius Lietuvos įvykius 
nutarė: 1. Širdingiausią užuojautą nekentėjusiai 
laipk. 21 d. Lietuvos studentijai; 2. Pasveikinti Jo 
Ekscelenciją Prezidentą A. Smetoną ir vadus...”
Tie “darbo jaunuomenės ir studentijos atstovai” tai 

būrelis klerikalinių bernelių ir fašistukų, su kuriais pla
čioji Amerikos lietuvių visuomenė neturi nieko bendra.

Jeigu Lietuvos tautininkai norėtų pasakyti žmonės 
tiesą apie Amerikos lietuvių nusistatymą, tai jie turėtų 
nurodyti, kad net tokie atžagareiviški laikraščiai, kaip 
Brooklyno “Vienybė” ir Clevelando “Dirva” nedrįsta 
perdaug atvirai džiaugtis Kauno smurtininkų žygiu. Jie 
turėtų pasakyti, kad net senis Širvydas Brooklyno masi
niam protesto mitinge (sausio 15 d.) balsavo už rezoliu
ciją, pasmerkiančią pervartą Lietuvoje.

Bet Lietuvos tautininkų laikraštis per akis meluoja, 
naddodamasis tąja aplinkybe, kad “tautiškoji valdžia” 
pastatė Lietuvos spaudą po karo cenzūra, kuri neleidžia 
doresniems laikraščiams tuos melus atremti.

Ir smetoniniai diktatoriai neturi gėdos girtis publi
kai, kad jie “išgelbėjo Lietuvą nuo bolševizmo”, kuomet 
iš tiesų jie elgiasi lygiai taip, kaip “raudonieji” Maskvos 
humbugieriai!

Iš KRAšTUTINYBĖS Į KRAšTUTINYBĘ

Buvęs istorijos profesorius Florencijos universitete, 
Italijoje, Gaetano Salvemini, tik-kį atvyko Cbicagon ir 
laikė paskaitą apie Italijos fašizmą. Pasiremdamas sta
tistikos žiniomis ir daugybe kitokių faktų, jisai išreiškė 
nuomonę, kad juodmarškinių valdžia eina prie neišven
giamo susmukimo.

Prof. Salvemini nurodė, kad vienų tiktai metų bėgiu, 
nuo 1925 ;n. liepos mėn. 1 d. iki 1936 m. birželio 30, Itali
joje subankrutavo 32 bankai, kai kurie jų labai stambus.

Uisimokijimo kainai
Chicagoje — paltu:

Metams ..——.——-----   |8.0(
Pusei metą---------------------------S4.0I
Trims minėsimos ________ — 2.(X
ihlsH, meuaoiems __________ 1.5P
Vieaam minėsi »d--------------- :tt>

Chicago ja per neito tojus t
Viena kopija  —~.........— 8c
Savaitei __________________ ___ ____  18c
Minėsi ui — ------- ------——  7Sc

Suvienytose Valstijos^, ne Chicago ja, 
paltui

Matams -_____________ |7.9t
Pusei metą.----- ---------------- _ 8.50
Trims mėnesiams ............  1.76
Dviem mėnesiams —........  1.26
Vienam mlnosiui--------------- .— .75

Lietuvon ir kitur cisienluoset 
(Atpiginta)

Metams ___________  $8.00
Pua«i metą---------------------------- 4.00
Trims roineaiams _________ 2JM'
Pinigui reikia siųsti palto Mouey 

orderiu kartu su atsakymu.

Valdžia neįstengia mokėti už savo trumpalaikius bonus. 
Pramonė gyvena tolyn vis labiaus aštrėjantį krizį; ne
darbas auga.

Įdomu, ką prof. Salvemini papasakojo apie fašistų 
vadą Benito Mussolini. Dabartinis Italijos diktatorius, 
girdi, dar 1919 ir 1920 metais buvęs kraštutinis revoliu
cionierius. 4

“Jisai”, sako kalbėtojas, “skatino fabrikų darbi
ninkus imti į’savo rankas fabrikus ir pritarė riau
šėms ir streikams. Bet kai 1920 metais Italija pakry
po konservatyvėn pusėn, tai ir Mussolini ton pusėn 
pasuko. Jisai visuomet stojo už smurtą politikoje”.
Šitie' italų mokslininko žodžiai rodo, kad labai klysta 

tie, kurie įsivaizduoja, jogei Mussolini išgelbėjęs nuo bol
ševizmo Italiją. Buvo kaip tik priešingai: pats Mussolini 
iš bolševiko persikeitė j fašistą, kuomet bolševikiškas ju
dėjimas Italijoje jau buvo subankrutavęs.

Kraštutinis revoliucionierius pavirto kraštutiniu re-

Mikalojus Kopernikas 
ir jo mokslas

Kaip atrodo žemė?—Ptolomė- 
jo sistema.— Mikalojus Ko
pernikas. — Koperniko jau

nystė.—Krokuvos universi
tetas. — Kopernikas Italijoj. 
Grįžimas Lenkijon. —Koper
niko gyvenimas.— Koperniko 
moksliški darbai. — Kaip jo 
darbai buvo įvertinti?

[Jn.] šiandien kiekvienas ži
no, kad žemė yra sferoj idas— 
rutulys prie ašigalių suplotas. 
Niekas neabejoja, kad žemė su
kasi pie saulę ir-apie save. Se
nuose laikuose, patys rimČiau- 
sieji galvočiai to negalėjo su
prasti; manė žeme esančia plo
kščia ir pasaulio centru. Tokia 
nuomonė viešpatavo iki XV 
amž. Nors vienas kitas atsirado 
suprantąs tokią klaidų, bet bu
vo priverstas priverstas per 
t tesą. Visi bi jojo kunigijos, 
kuri visą mokslą buvo paėmusi 
j savo rankas. Kas prieštarau
davo esančiam mokslui, tas bu
čiavo sudegintas ant laužo, ar
ba atsidurdavo kalėjime.

Apie pasaulio sutvarkymą 
pirmieji susidomėjo— graikai. 
Pasaulio konstrukciją jie supra
to taip: viso pasaulio centru yra 
žemė; apie ją sukasi visi dan
gaus kūnai: mėnuo, planetos ir 
žvaigždės. Jiems atrodė, kad 
planetos daro kokius tai vin
giuotus kelius aplink žemę, to
kie galvojimai apie pasaulio 
sutvarkymą buvo paremti ma
tematika: iš kur ir susidarė 
i’tolomėjo sistema.

Senovės graikai, panašiomis 
sistemomis remdamiesi, atspė
davo saules bei mėnesio užtemi
mus ir kitus dangaus kūnų vei
kimus. Panašios nuomonės 
viešpatavo ilgus amžius, bet pa
valiau atsirado mokslo žmogus, 
kuris sugriovė senąjį mokslą, ir 
iš tų griuvėsiu pastate naują 
mokslą. Tas, kuris padare to
kią mokslo revoliuciją ir paju- 
lino žemę, buvo Mikalojus Ko

pernikas.
Mikalojus Kopernikas gimė 

Prusnose, Torno mieste, 1173 
»n. vasario m. 2 d. Kokios jis 
tautos, sunku pasakyti. Iki šiai 
/lienai vokiečiai su lenkais gin
čijasi, kiekvienas laikydamas 
savu. Tačiau reikia manyti, j. 
buvusį greičiau vokietį, negu 
’enką. Lenkų patriotai laiky
dami jį lenku, TTteturi jokių do
kumentalių įrodymų. Panašiai 
lenkai išrodo jį buvusį lenku, 
kaip lietuviai išrodo buvusį lie
tuviu, vien tik iš lietuviškos pa
vardes kepurninkas. Plačiau 
apie Koperniko tautybę randasi 
G. Bender’io veikale “lleimat 
und Volkstum der Familiv Ko- 
pernik”.

M. Koperniko levas vertėsi 
j) re kybą. Jaunystę jis pergy
veno Tome, tėvo auklėjamas. 
Po tėvo mirties- (1483) buvo 
auklėjamas dėdės vyskupo Lu
ko Vacenrodės, valdžiusio Emcr- 

• lando vyskupiją.

Pradžios mokslą M. Koperni
kas ėjo Tome, šv. Jono mokyk
loje. Baigęs tą mokyklą' įsto
jo į Krokuvos universitetą, kur 
studijavo matematiką, Aristote
lio filosofiją, muziką, astrono
miją, poeziją, retoriką ir kele
tą dar kitų mokslų. Krokuvos 
universitetas tuomet buvo au
kščiausia pakilęs mokslu ir 
humanizmo plėtimosi, čia Ko
pernikas gavo prisidėti prie hu
manistų, ėmė skaityti senovės 
rašytojų raštus; tas jam sukėlė 
daug naujų idėjų. Krokuvos 
universiteto Kopernikas nebai
gė, bet pabuvęs keletą metų, 
grįžo į Tomą. Giminės vertė 
jį būti kunigu, su tuo jis ir 
sutiko. Sutiko jis todėl, kad 
kunigų gyvenimas tuomet buvo 
geriausias .

Paskiau Kopernikas mokinosi 
Bolonijoje graikų kalbos, lite
ratūros, teisių ir astronomijos. 
Bolonijoj išbuvęs pusantrų me
tų, vyko į Komą, čia jis pasi
mokęs-, gavo vietą kanauninku. 
Be to, dar jis Komoje mokėsi 
matematikos ir astronomijos. 
Kai kurie sako, kad Koperni
kas Bomoje buvo profesoriumi. 
Begyvendamas Romoje, jis su
manė busimąjį veikalą apie pa
saulio sutvarkymą. Iš Romos 
Kopernikaš nuiyko į Paduvą, 
kame studijavo senovės kalbas, 
teises, ypač mediciną. Medici
nos mokinosi dviejus metus, bet 
ar jis baigė ar ne, nežinia. 1503 
m. pasiseko jam gauti kanoniš
kos teisės daktaro laipsnis.

1506 m. Kopernikas sugrįžo į 
Lviikiją ir apsigyveno vyskupo 
L. Vaceli rodos buvąineje. čia jis 
turėdamas laiko, daug dirbo as
tronomijos mokslui. Išgyvenęs 
pas vyskupą 10 metų buvo iš
keltas (1516) Alensteiman, kur 
buvo vyskupystės dvarų valdy
toju.

1531 m. Kopernikas nustojo 
kunigavęs, nors važinėdavo ret
karčiais kaipo tardytojas.

Mikalojus Kopernikas atsižy
mėjo savo uolumu ir dideliu'’pa
siryžimu mokslo darbui. Mirė 
1543 an. gegužės m. 23 d., pa
likdamas didžiausius nuopelnu.'' 
astronomijos mokslui.

Apsipažinę su M. Koperniko 
gyvenimu, negalime pasiten
kinti negvildenę jo mokslo.

Pradžioje straipsnio malėme, 
kokias pažiūras į pasaulio su
tvarkymą turėjo/graikai, bet 
reikia atsiminti, kad buvo ke
letas tokių, pav. Pitagoras, Ni- 
cetas, 'Phi tarkas, kurie manė, 
kad žeme sukasi, bet tinkamai 
susukimosi negalėjo įrodyti. 
Tatai Kopernikui pasisekė to
kiu budu: kuomet važiuojame 
greitai, matome, kad medžiai ir 
visi aplinkiniai daiktai bėga. 
Tas pats ir su žeme, ji bėga ir 
išrodo, (tad saulė ir žvaigždes 
sukasi. Tik vieną klaidą jis 
padare, pasakydamas, kad žemė 
bėga apskritimu, o ne elipse. 
Be to, jis išskac.iavo kiek laiko 
apsisuka apie saulę planetos. 
Pav. kuomet Marso diametras 
(apskritumas aplink saulę) yra 
apeinamas per 2 metus, bai Ju

piterio diametras per 12 metų.
Visą savo mokslą apie pasau

lio sstemą išdėstė veikale, ku
ris susideda iš 6 knygų, “De 
revoliutionibus coelestibus libri 
s ” (1541-1543). To veikalo ori
ginalas- dabar yra Pragoję, gra
fų Nosticų bibliotekoje.

Pirmoje knygoje nagrinėjama 
žemes sukimasis, planetų keliai, 
gravitacijos dėsnis. Ta knyga 
yra pati įdomiausia, nes čia 
pilna naujų idėjų apie pasaulio 
sutvarkymą. Antroje knygoje 
gana plačiai negrinėjama sfe
rinės astronomijos teorija, čia 
randasi planetų ir žvaigždžių 
planai. Trečioje knygoje smul
kiai nagrinėja žemės sukimosi 
aplink saulę. Toje knygoje taip 
sistema t ingai,x matematikos pa
galba įrodoma, jog ir dabar 
nieko daug nepridėtumėm. Kėt- 
virtoje knygoje išdėstoma sun
kiausia astrometrijos problema 
mėnulio kelius nustatyti ir iš
aiškinti. Penkta ir šešta knyga 
pašvęsta planetų teorijai, nors 
nėra visai tiksli, tačiau daug 
geresne ir tobulesnė negu prieš 
tai.

Perskaičius visą veikalą, rei
kia stebėtis, jog tuomet netu
rint tobulų observatorijų ir taip 
išdirbtos .matematikos, kaip 
šiandien, galėjo išvesti tokius 
išskaičiavimus. Be to, jis pasi
žymi didęliu daiyko pažinimu. 
Nėra abejonės, kad Kopernikas 
yra davęs pažangos matemati
kai bei fizikos mokslams, kurie 
sudarė astronomijos pagrindą. 
Net jis savo vienoje knygoje/ 
sako, kad “astronom ja esanti 
matematikos viršūnė“.

Naujas Koperniko mokslas 
buvo sutiktas nevienodai. Vieni 
gyrė, bet buvo 'daug ir tokių, 
kurie jį peikė. Ypač peikė, liu
teronai ir katalikai. M. Liute
ris, protestonų tikybos sutvėrė
jas, išvadino naują mokslą 
kvailu.
Katalikų dvasiškija buvo už

draudusi platinti M. Koperniko 
“klaidingus raštus’1, kaipo prie
šinančius šv. Raštui.

Taigi, Kopernikas pirmasis 
pralaužė tuos tūkstančių metų 
ledus, kurie buvo surakinę pa
žiūras į pasaulio sutvarkymą.

—K.

Amerikos Lietuviu 
Tarybos tikslai 

ir principai
Amerikos Lietuvių Taryba 

stato savo tikslu darbuotis kul
tūriniam ir ekonominiam Ameri
kos Lietuvių kėlimui ir jų rei
kalų gynimui, pasiremdama gy
vuojančiomis šiame krašte mu
sų visuomenes organizacijomis 
ir skatindama jas sekminges- 
niam darbui jungtis į daiktą 
vietinėse kolonijose ir dėtis į są
jungas, apimančias visą kraštą, 
arba spiestis aplink tam tikrus 
nacionalius savo centrus.

Amerikos Lietuvių Taryba 
kreipia ypatingo dėmesio į mu
sų šiame krašte gimusio jauni
mo auklėjimą, kad dvasios ry
šiai tarpe tėvų ir Mugančiosios 
kartos, netik ne nyktų, bet dar 
labiaus stiprėtų, kad ta jaunoji 
karta pažintų kilniuosius musų 
visuomenės judėjimo siekimus 
ir tęstų toliaus musų visuome
nes darbą, sukurtą daugelio me
tų pastangomis ir pasišventimu.

Amerikos Lietuvių Taryba 
rems moraliai ir materialiai Lie
tuvos žmones jų kovoje dėl 
krašto nepriklausomybes ir 
laisvės apgynimo, dėl pavergtų
jų Lietuvos teritorijų išvadavi
mo ir dėl geresnės savo atei
ties, veikdama kiek galint arti-

mesniam kontakte su Lietuvos 
žmonių organizacijomis ir, kur 
yra reikalo, su atatinkamomis 
visuomenės bei valstybės įstai
gomis. Ji rūpinsis, kad treč
dalis lietuvių tautos, apsigyve
nęs Amerikoje, nebūtų žuvęs 
savo ginitąjam kraštui, be| 
jaustųsi gyvai suinteresuotas jd 
rupesniais, troškimais ir pažan
ga. <

Siekdama aukščiaus pažymė
tuosius tikslus, Amerikos Lie
tuvių Taryba vadovaujasi šįais 
bendrais principais:

Ji nesikiša į politinių partijų 
veikimo sritį, tečiaus ji pripa
žįsta remtinomis tokias musų 
visuomenės politines organiza
cijas, kurios stovi demokratijos 
pamatu ir yra laisvos nuo viso
kio sektantizmo ir nepakantoms 
svetimai nuomonei;

Ji mato galima kooperuoti 
tiktai su teigiamomis, konstruk- 
tyvėmis visuomenės pajėgomis 
ir todėl atmeta bendradarbiavi
mą su tais elementais, kurie 
neša suirutę ir demoralizaciją į 
viešąjį gyvenimą arba skelbia 
smurto ir diktatūros idėjas;

Ji laiko didžiausiu tautos lai
mėjimu įsteigimą nepriklauso
mos Lietuvos Respublikos su 
tokia tvarka, kurioje pilnomis 
piliečio teisėmis ' naudojasi ir 
vargi ogiausieji gyventojų sluo
ksniai ir kurioje užtikrinta ne
varžomo kultūrinio plėtojimosi 
sąlygos ir mažumoje esančioms 
tautinėms grupėms;

Ji stoja už pilną sąžinės, mo
kslo ir švietimo laisvę, už žmo
niškumą ir teisingumą • taip 
santykiuose tarpe atskirų žmo
nių, kaip ir santykiuose tarpe 
tautų ir valstybių.

F. J. Bagočius,
N. Rastenis,
J. V. Grinius,
V. F. Jankauskas, 
J). P. Pilka.

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.

lies. 320f So. Wallace Street%

Phone Canal 6222

• DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CH1CAGO, ILL.

Vii................ ..  ■■■■■ n i ■' ..iJ

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 4Gth St. Chicago, III.

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

į'r j j j nuo 9 ikt II vai. <ytc, 
v alandos nuo g va|. vaįftra

Tel. Ęoulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS.

|707 W. 47t» St. # 

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

8 iki 2 vai. po pietų

Dr. A. J. KARAUUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandų! — 

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

b iii ........  7..................— i—/

DR. I. E. MAKAKAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street

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

V r ■

i Rugštumai Viduriuose
I “Phillips Milk of Magnesia” 
j. Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rūgštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau*

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
icid iš skilvio kaipo saturated 
;olution of bicarbonate of soda 
r palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša- 
ina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
laug malonesnis vartoti negu 
soda. Rutinai 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.

• ■■■■ —^Ą,ihi i ii —

GYVENIMAS
Mėnesiniu Žurnalai*

Antanas žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicafo, III. 

Tel. Boulevard 3669 
—

Dar yra laiko užsisakyti 
GYVENIMĄ nuo pat pir
mo numerio, nuo Naujų 
Metų. Kas dar jo nematė, 
prisiųsinfe vieną numerį 
DYKAI.

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

Į A. MONTVID, M. D?
i 1579 JMilvvaukee Aven Kootn 209 
j Kampas North Avė. ir Robey St. 

Valandos: 1 iki .3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia v_________________________________ /

Vincennes 6987 arba Hemlock §524

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

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

' Res. 6000 So. Campbell Avė.

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

Tel. Lafayette 4146
I nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos j nuo g jkj # ya| y»k

I

DR. M. T. STRIKOL 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Tel. Boaiveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
TeL Pro^pect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

V- - ----/
/" 1 ’■ 1 --------------------------------

Office Boulevard, 7942

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsled St. 
Chicago, III.

D-RAI ŽILVIČIAI

G E K B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais

P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS 
Dentistas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Holilcard 7H» •

Res. Telefonas Hemlock 2615

j eiti j tas sankrovas, kurios 
i skelbiasi N a u j ienose.



Antradienis NAUJIENOS, Chicago, III.

CHICAGOS Dalyvaus šiandie vakare Lietuvos Nepriklausomybes apvaikščiojime Town of Lake
v •!

"CASCARETS" NUO NE- Kraujo, odos, chroniškas

ŽINIOS SVElkU ŽARNŲ, GALVOSBenas žaizdas’ligas lectal* / *7 ' slaptas ligas vyrų ir moterų

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
RTA“ 

augšfiaaAkiniai

Du pašauti
Detektivų seržantas 

Burns ir vienas nužiūrimas žmo 1 
gus liko pašautas ištikusiame 
susirėmime tarp policijos ir ke
lių nužiūrėtų asmenų prie 515 
\V. Oak St., kuriuos policija no
rėjo atsiklausti.

Policijos automobilius susto
jo prie kito automobilio ii ■ 
pradėjo kamantinėti tris auto
mobily buvusius žmones. Tuo 
tarpu iš sankrovos išėjo dar 
vienas vyras, kurį taipjau poli
cija norėjo atklausti, bet jis iš- ■ 
sitraukė revolverį ir pradėjo i, 
policiją šaudyti, pašaudama: ! 
seržantą Burns. Jis pabėgo įl

John.

dar vienas vyras, su revolveriu 
rankoj. Jis tuoj tapo policistų 
pašautas ir gal mirtinai sužeis-] 
tas. Prieš netekdamas sąmonės 
jis pasisakė esąs Tom Batteli,1 
gyvenąs prie 545 W. Oak St., 
t. y. tame name, prie kurio iš- i 
tiko šaudymasis.

Policija neįstengia išaiškinti 
to susirėmimo. Buvusieji auto
mobily žmonės sako, ką«l jie 
nieko bendra neturį su šaudy
tojais. Sankrovos savininkas ir
gi nieko apie tai pasakyti 
galįs ir net nežinąs, ar 
kartu atėję sankrovon, ai
škinu.

SLA 183 KUOPOS JAUNUOLIŲ OIJKESTKAS, p. .1. L. (’.nišo vedamas, dalyvaus ir pildys 
programa šiandie vakare Lietuvos Nepriklausomybės apvaikščiojime, ant lo\vn oi Lake, p. 
Kreikiaus svetainėj. 4600 So. Wood St. Tai yra didžiausias ir geriausias lietuvių orkestras 
ir jis duos tikrai šųunų programą.

Lytoj šis orkestras dalyvaus apvaikščiojime Lietuvių Auditorijoj.

Daug žmonių Sužeista
Dvi seserys ir trys vyrai 

liko sužeisti šeštadienio ryte, 
automobiliams susidūrus South 
Park gatvėj, prie 87 gt. Tarp * 
sužeistųjų yra turbut lietuvis 
Charles Zilinski, 23 m., 19723 
Edbrooke Avė. z\bu automobi
liai liko sudaužyti. Pasak poli
cijos, Zilinski važiavo ne ta 
puse gat. Jis vežė Mrs. Marga- 
ret Henderson, 24 m. ir jos se
serį p-lę Genevieve Kingston, 
17 m., kurios liko sužeistos ir 
dabar visi trys yra Burnside 
ligoninėj. Vyriškio vardo, kuris 
važiavo kartu su Zilinski, ne
sužinota, bet jis tik lengvai su
žeistas. Kitame automobilyje 
važiavo George Youug, 4517 
()aken\vald Avė., kuris taipjau 
lengvai sužeistas liko.

vius, kada jis jiems pasipiieši-j Kitoje nelaimėje, Oak Parke, 
no. Nuvežtas ligoninėn jis pi- tajpjau penki žmonės liko su- 
simirė. Vėliaus tapo suimtas keisti. G. Schoneberger, Oak 
nužiūrimas asmuo James De-;Ptirk> jo ir du jį* vaikaiJ 
gan, 30 m., 1910 N. Spaulding I |jko SU2eisti automobiliui susi- 
Ave., kuris bandė pabėgti au- durįs su taksikabu. - 
tomobiliu. Susidaužius automo
biliui jis liko suimtas, bet jo 
draugas paspruko. Taipjau bu-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeporias
Lietuvos Nepriklausomybes

Iškilmių Prievakary

Nušovė sargą

ne- 
abu 
at-

2017John Elsroad, 43 m., 
VV. 21 St., privatinis sarga 
ko nušautas dviejų plėšikų, ku
rie užpuolė jį priešais sankro
va 2148 \V. 22 St. Tuo laiku 
kai jis* kaipo sargas, ėjo ap
žiūrinėdamas biznio vietas, 
kuomet privažiavo du plėšikai,

Cicero
šiandie S. E. Vitaičio 

prakalbos

Šiandie vakare, Li uosy bes
svetainėj įvyks labai svarbios 
“T'ėvynės” redaktoriaus ir SLA 
generalinio organizatoriaus S. 
E. Vitaičio iš New 
kalbos. Jas rengia 
191 kn. Prakalbos

SKAUDĖJIMO, SLOGĮJ Dr. J. W, Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė,Išvalykit savo kepenis ir užkie- 
tiejusius vidurius šį vakarą 

ir jausitės gerai

Nusipirkit už 10c baksiukiį 
tuojau. x

Ar jus užlaikote savo kepenis, 
skilvį ir žarnas švariai, grynai 
ir šviežiai su Cascarets arba 
gal kas kelinta diena vis varto
jate visokias druskas, praval- 
ninančias pilės arba "castor oil? 
Tai yra svarbu.

Cascarets greitai išvalys skil
vį, prašalins iš jo rugštumus, 
ntsuvirškintą ir gendantį mais
tą ir gasus. Prašalins tulžios kar
tumą nuo kepenų ir išvalys už- 
kietiejimus iš viduriu ir nuodin
gas dalis iš žarnų.

LIETUVIS 
Palengvins

AKIIJ FPECIAI

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neda

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų
REZIDENCIJA:

‘ 2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAWF0RD 1480

TELEFONAS CANAL 0464

1 (tempimą, kuria 
galvos skaudėjimo, 

aptemimo, n e rv uolu
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregyatą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
ži! usiaa klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai 1 1(1 
iki H vai. Nedėiioj 10 iki t vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevaru 7589

e«ti
svaigimo, akių

Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 
^esnis Už Ki- 
ty 1 ^ata.'navi- 
rnas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
460į-07 S. Herinitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafaycttc 0727 

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

SKYRIUS
3201 Aubuin A ve., Tel. Blvd. 3201

iRUPTURA
IŠGYDOMA

Be fimr
Peilio

Be
Skausmo

ir abelnaft patyrimas žmo- 
turi rupturas, patvirtina,

Mokslas 
nių, kurie 
kad rupturos negalima būt ilgai lai
komos, bet tuojau reikia jas gydyti. 
Juo greičiau, tuo geriau. Mano gy
dymo metodas be peilio, be skausmo 
ir išgydymas yra pastovus.Nėra skirtumo kaip sergate, 

kokį turit galvos skaudėjimą ir 
kaip viduriai yra užkietieję, pa
imti Cascarets šį vakarą, jausi
tės puikiai iš ryto. Jos veiks, 
kuomet jus miegokit. , Už 10c 
bakselis nupirktas iš vaistinės, 
užlaikys jūsų galvą, skilvį ir ke
penis švariai. Lauk ėjimas bus 
reguliaris per mėnesius. Neuž
mirškit vaikų — jų švelnų vidu
riukai irgi reikalauja valymo.

Skaitykit ką M r. Schmidt Nako:

“Aš dabar esu 33 metų amžiaus ir

Te!.

J , kiek aš atsimenu, aš turėjau ruptu- 
rą, ir aš vis norėjau ją išsigydyti, 
kuomet aš perskaičiau apie Dr. Flints 
metodą gydymo, tuojau nusprendžiau 
pas jj gydytis. Džiaugiuosi, kad taip 
padariau, nes pirmu sykiu savo gy
venime pajutau, kas reiškia neturė
ti skausmų ir būti buoSąm nuo dė
vėjimo diržo. Aš likau* išgydytas trys 

’ metai atgal ir dabar esu visai svei
kas”.

Paul Schmidt, 1585 Clybourn Avc< 
VERICOSE GYSLOS $25.00

Aš taipgi gydau pasididinusias gy- 
(slas kojose savo nuosavais išradi- 

• mais ir metodais. Be peilio ar skau
damo. Nuo išradimo šituo gydymuo, 

' per aštuonis metus neturėjau nei vie- 
; no negeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir čystos kaip vai
ko.

Boulevard 4189

A. MASALSKIS
Graboriiis

Pagaliau ir ateina ta laukia
ma švente — musų nepriklau
somybės devynių metų sukaktu
ves. Lytoj vakare, Lietuvių Au
ditorijoj ji bus tinkamai su
tikta ir pagerbia visų tų, kurie 
kovojo už geresnę Lietuvos at
eitį ir dėjo aukas panaikinimui 
amžių vergijos. Susirinkę į 
krūvą, kaip seni kareiviai, mes 
prisiminsim buvusias kovas ir 
bendrus laimėjimus lietuvių 
tautos išoriniam lauke.

Nėra mums didesnės šventės 
kaip ’vasario 16 d. Ir jokią kitą 
dieną Chicagos lietuviai taip 
nepagerbia, kaip savo nepri
klausomybės sukaktuves.

Todėl susirinkime visi ryloj 
vakare į Lietuvių Auditoriją, 
kur musų lauks puiki progra
ma ir prakalbos. —I). K.

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

skylių.
3307 Auburn Avė.

'Jhicago, 11).
KAZIMIERAS VANAGAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 13 d., 10:30 vai. ryte 
J 927, sulaukęs 58 metų am
žiaus. Kauno rėd., Aleksandra- 
vos apslfr., Vidžių parhp., Pru- 
ti kaimo. Paliko dideliame nu
budime moterį Vladislavą po 
tėvais Krauklaitę, 5 sūnūs: 
Franciškų, Valąntą, Vladislovų, 
Steponą, Kazimierą; dukterį 
Veroniką, žentą Joną Maslą, 5 
švogerius, 5 švogerkas ir gi
mines. Kūnas pašarvotas randa
si 4330 So. Wood st.

Laidotuvės įvyks seredoj, va
sario 16 d., 8 vai. iš namų j šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioj atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Vanago ( 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat kviežiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinti.

Nubudę liekame,
Moteris, Simai, Duk- 

teries ir Giminės.

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Grshorius Chic&gojs 
Si>aidotuvė86 patar

nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
NtČR,

OFISAS:

668 W. 18th St 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS: 
32S8 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

vietos SLA 
bus laimi 

svarbios kiekvienam musų klau
simu savitarpinės pa.šelpos 
ir taipjau organizavimu musų 
jaunuolių, kad sulaikius juos 
nuo ištautėjimo ir visiško jų 
piažuvimo letuviams.

\ isi vietos lietuviai-ės, o ypač 
tėvai u’ motinos, atsilankykite 
šiandie į šias prakalbas. —P.

i

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų

PATARIMAI DYKAI

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

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

Julius Piska, 4G m., 6521 N. 
Sayre Avė., liko sunkiai sužeis
tas. Jį rado ant lliggins kelio, 

, suvažinė-šią areštuoti 22 ir Leavitt gat- netoli Morton Grove>
• nu o r\i zaI i L» I i o iviii apdelinkės Lomeliai.

Apiplėšė prie namų
I ta automobilio.I * • •••¥*■

šiemet automobiliai užmušė
jau daugiau šimto žmonių.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO '

Phone Roulevard 7314
Pristatome j viešas miesto dalia 
S. Loveikis, Kvietkininkas 
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabama 
Vainikams

8316 So. Kalbted St., Chicago

Joseph Gordon, rūbų fabri
kantas, liko smarkiai sumuštas 
ir sužeistas plėšikų Užpakaly 
savo namo 1163 W. Congress 
St. Jis su žmona sugryžę iš te
atro vežė automobilių į gara- 
žių, kuomet prišoko du plėšikai 
ir atėmė k iš Gordono $45 ir 
pradėjo maustyti Gordonienes 
žiedus. Ji nualpo ir jis šoko jai 
pagelbon, bet plėšikai Lida jį 
smarkiai sumušė. Atgavęs są
monę jis atgaivino savo pačią, 
nuėjo namo ir pašaukė policiją, 
luri dabar tų Įilėšikų ieško. 
Gordonienė neteko $3,600 ver
tės brangmenų.

Užsimušė savo namuose
Mrs. Katherine Kauffman, 

61 h., iš Brooklyn, N. Y., kuri 
svečiavosi pas savo sūnų Dr. 
Adolph Kauffman, . 2524 Bur- 
ling St., nukrito ar nušoko iš 
antro augšto porčių ir užsimu
šė veik alit vietos. Ji pastaruo
ju laiku sirgusi smegenų užde
gimu.

Apiplėšė kapines
Du plėšikai perlipo geležinę 

lloly Sepulchre kapinių sieną, 
prie 111 gatvės, užpuolė rašti
nėj sargą Daniel Kennedy, su
rišo jį, uždarė šunį klasete ir 
išsprogdino seifą, iš kurio p> 
siėmę $120, pabėgo.

iiFTER ILLNESS
Let Tanlac build you up
If illntessha'-.claimed you forą vietim, 

if your health is poor, your vita’.ity low, 
build back robust health with Tanlac.

Ii is nature’s own body builder, made 
from roots, herbą, and barks. Over 52 
million bottles already sold.

Many thousands of happy healthy 
f olks owe their present sparkling health 
to Tanlac. Sonie of these are yourown 
neighbors. They’ll gladly tell how 
Tanlac restored them to robust health. 
Over a hundred thousand letters from 
grateful friends are on file tlianking 
Tanlac for the good it has done.

Yourdruggist has Tanlac. Get a tria! 
boctle today, and start on the road back 
to vigorous, sturdy health.

TANLAC
FOR YOUR HEALTH

■SAND

COUGH
SVRUP

Iškirpk ir parodyk 
savo vaistininkui.

Sustabdykit tą kosulį
Pirma, negu jis pastos 

pavojingu!

ANCHOR BRAND 
COUGHSYRUP

Ypatingai jis 
rekomenduojamas 

nuo kosulio, paeinančio 
V'A nuo peršalimų!
y Mažai imant — malonus 

skonis—greita pagalba! Sau
gus ir patikėtinas! Buk tikras ir prašyk 
ANCHOR Rrand (Inkaro Rūšies). 
Kaina 60c. vaistinėse ar stačiai iš

F. AD. RICHTER & CO.
Bcrry & So 5th Sts. Brooklyn, N. Y.

Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savr 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

21724—Bat borai SebaMijonie-
nei

21718 Juzefai Meškauskienei 
12668—Povilui Nilišauskui 
23234—M. Petrilienei 
23240—Agotai Gaidienei 
23214—Marijonai Juknienei 
23248—Marijonai Verikienei 

8108 Agotai šiškiutei 
8131—Teofiliui Radzieauckui 

21731—Liudvikui Butkui 
24752—Teklei žiuraitienei 
24396—Uršulei Kavaliukas 

8111—Česlavai Lh’bikei 
8100 Teklei Survilienci 
8103—Onai Vilkienei 
8102—Juozapatai Olekąevi- 

čienei
22582—Mykolui Bagdonui 
21750—Petronėlei Norvaišaitei 
21749—Anelei Kasperienei 

Radžiunienei
817U Juozui Samoškai 
8147 Uršulei Kazio Vensku- 

tienei
21741—Onai Banekonaitei 
21742---- Elzbietai Rutkaus

kienei
8141—Petronėlei Astrauskie- 

z nei
12681—Onai Rimkienei 
12682—Katarinai Davidavi- 

čienei
24399 Kazimierai Druktenaitei

12680—Juozapui Malinouškui 
42683—Stasiui s. Jurgio

Padalskiui
23258—Stasiui Urbonui 
23259—Ramoškai
23260—Jokūbui Junkarui 
23265 Olesci Vaupštytei * 
223270—Juozapui Račkauskui 
23271—Mari j ona i V enck ienei 
23276—Vincui Miliušiui 
23281—Agotai Pętokienei 
55842—M. Karpavičienei 
55848 Antaninai Žiogienei 
55858—Marijonai Garbauskie- 

nei
55866—Mortai Stonienei
.”>5870 Anastazijai Knabar- 

nakštienei
55872—Leokadijai Lenkaus

kienei
8175 Antanui Gizelevičiui 

12687—Onai Jankauskiutei 
12691—Julijonai Kvedarienei 
12695—Pranui Akromui
8174—Juozui Adomaičiui 
8183-^Kazei Idzelaitei
Si? IK Aprotui Žalncnii Genei 

21762—Juozapui Preibiui 

12685—Ignui. Kasperavičiui 
8226—-Marei Butkevičienei 
8215—Marijonai Andrijaus

kienei
12688—Agotai Pabaliukei 
8228-—Vincui Juškenui ’

t)NA DACIENĖ 
po tėvais .lakaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu J 
vasario 12 d., 11:45 vai. iš ryto 
1927 m., sulaukus 40 metų am- | 
žiaus. Gimus Lietuvoje, Kauno 
rėdybos, Tauragės apskr., Lau- 
kovos parapijos, kaimas Taut- 

. vilų. Paliko dideliame nubudi
me savo mylimuosius iV mylin
čius vyrą Petrą ir 2 sūnūs: 
Franciškų 12 m. ir Juozapą 9 
metų Amerikoje. Lietuvoje pa
liko Isunų ir 2 dukteris. Kū
nas pašarvotas randasi 3236 S. 
Emerald ąve.

Laidotuvės įvyks seredoje, 
vasario 16 d., 7:30 vai. iš ryto 
iš namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Dacienės gi
minės, (Daugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pa
skutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimų.

Nuliudj liekame,
Vyrai, tunai 

ir dukterės
Laidotuvėse patarnauja gra

belius A. Masalskis, Tel. Bou- 
levąrd 4139.

SERGANTI ĮMONES! 
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tęs progos. Per daugel; metų. 
Dr. Rdss yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškos, Nervų, Kraujo, Odos, 
Inkstų* Pūslės ir Visas Šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už medikolj patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-Mh-RAY
VTI1ERAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gą gyvenimą. Jos 
sustiprinina , vikru
mą ir priduoda vy- specialistas 
riškumą silpniems 
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 508.

SIUSKIT PEK

PINIGUS LIETUVON
I

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

ONA SCHULTZ 
Po tėvais Drigott

Mirė Vasario-Feb. 13 dieną, 
7 valandą ryte, 1927, sulauku
si 29 metų amžiaus. Velionė pa
ėjo iš Rygos miesto.

Paliko dideliame nubudime 
- vyrą Joną Schultz, tėvą ir mo
tiną Drigotus, seseij Ivanau
skienę ir tris brolius ir brolie
nes ir vieną švogerį.

Laidotuvės atsibus Trečiadie- 
nyj, Vasario 16 d., 9 vai. ryto 
iš namų, 3319 So. Union Avė. 
j šv. Jurgio bažnyčią, iš lenais 
j šv. Kazimiero kapines. .

Visus gimines, kaimynus ir 
pažįstamus draugus, širdingai 
prašau dalyvauti mano mylimos 
moterės laidotuvėse. Liekame 
su dideliu širdies skausmu

Jonas Schultz, Tėvai, Broliai, 
Seserė ir visi giminės.

KELIONĖ LAIVAIS
-----_

Kas yra važiavęs Lloyd laivais, tas 
žino, kokį didelį malonumą teikia ke
lionė ir koks yra ant tos kompani
jos laivų patarnavimas. North Ger- 
man Lloyd kompanija mano rengti 
ir šįmet keletą didelių ekskursijų. 
Tos ekskursijos yra pavedamos pa- 
ty rusiems •v*a< lovains, jio moka kole
tą. kalbų* kas yra didele pagelba dėl 
keliauninkų. \

bus išsiuntinū] keletą dienų 
tikri spausdinti nurodymai apie tas į 
specialūs ekskursijas surengtas North i 
Gcrman Lloyd kompanijos. Jus gau
site tos literatūros nuo vietinių kom-į 
pilnijos atstovų, Pasinaudoki! 
gu, keliauti į savo tėvynę.

ta pro-

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St., 
Kampas Monroe S'treet, Chicago, 

Critly Building
Imkit elevatorių iki penkto augšto.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
iki 5 vakare. Nedėliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedėlyj, Utar- 
ninke ir Seredoj nuo 10 r. iki 8 v.

Didelis Pasisekimas

Feenanrint
The Chening LAXATIVE 

(Jardus, mint kramty
mui gumas, kuris užlaiko 
vidurius reguliariai. Vai

kai mėgsta j).

15c ir 25c

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kabiegramų
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nežinomas talentas

Šiandie Town of lake 
švenčia Lietuvos Ne

priklausomybę

|’own oi 
i'iojimas

vakare bus didini
ike lietuvių apvaikš

St. Tai bus de-
vvihų *ru

s 7 eatras- 
f Muzika

Tarp mušti menininku
P-lė Kaiųilija Jozevskaitė ir 
t .Justas Kudirka duos mums 

gražų koncertų kovo 2 d.

Pit maeilė Liet u vos
dainininke artiste p-lt

jau nuo

operos

didelę musų tautus 
kiK'iškilmi’igiausia. Bus

Adomas Tarvidas

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Announcements

Pranešimai

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

DEL KELIAVIMO LIETUVON

Help Wftnted—Female
z parbinjnkĮų Reikia >

REIKIA patyrusių moterų dėl sor- 
tavimo skudurui 2457 So. Loomis St.

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
napius, vaikų nėra. Kambarin it val
gis, užmokestis pagal sutarti. Galia
ma matyti po 5 vai. vakare, o 
dėldieniais visą dieną.

JONAS KABA.šlNSKAS 
2031 St. Paul Avė.

ne-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial
F n.insai-Paskolos

CIGARŲ, cigaretų, saldainių, mo-
$250,000

Paskolinsiu dėl antrų morgičių,
kykloms reikmenų, sportiškų tavorų mažas komisas. Teisingai atliksim 
krautuvė, senai jsteigta ir gerai ap- reikalą j 24 valandas.

jau ir turtingas muzikalis pro
gramas, kurį pildys SLA 183 
kuopos Jaunuolių Orkestras, p. 
J. L. (irttšo vedamas, o ir to or
kestro solistai ir k. Jaunuolių 
Orkestras yra didžiausias ir gc- 
r;au.-ias musų jaunųjų lietuvių-

Musų 
gerbti, 
džiuoti 
—žvaigždėmis.
tvs,« arba kieno

būtino grojimo Lūs malonu 
kiekvienam paklausyti. Todėl 
visi To\vn ofK Lake lietuviai at
silankykite Į ši apvaikščiojimą.

Viet

DAKTARAI PASAKĖ, 
KAD PNEUMONIJA

simokanti krautuvė, labai smarkiame 
biznio bloke North Side, pigi rendn 
su 4 pagyvenimais kambariais. Turi 
būt parduota tuojau, nes savininkas 
turi olselio biznį. Čia tikrai galite 
uždirbti daug pinigų, už $1200 nu- 
pirksite viską, verta yra dvigubai. 
2457 Lincoln Avė., 1 blokas j Šiaurę' 
nuo Fullerton.

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

Phone Central 6260

NUOŠIMČIŲ
Ducklame paskolas nuo $100 iki $300 
ant notų. Pinigus išmokame j 12

PARDAVIMUI R.osernC ir <lej.ik.t- Į valandų. Vienutinin ofisas fiiaur-va- 
tesscn, geras biznis ir geroj vietoj, j karinėj dulyj-miesto, kuris teikiu pa- 
Parsiduoda labai pigiai. Mainysiu ant, skolas tokiomis sąlygomis. Pasinau-

• x dokit iš tos progos.

INDL'STRIAL LOAN
SERVICE

1726 W. Chicago Avė.
kampas Hamilton Avė.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

Jau artinasi “Naujienų” eks
kursija Lietuvon ir laikas vi- g / \
šiem s pradėti rengtis.

Atsiminkit, kurie nesat Ame'- 
rikos piliečiais, yra labai geras 
dalykas apsirūpinti iš anksto su 
leidimu sugryšti, Lietuvos pas- 
portu ir kitais reikalingais do
kumentais, |<uriij gavimas už
ima pusėtinai laiko.

Kas tik rengiatės keliauti Lie
tuvon ateinančią vasarą, kreip
kitės į “Naujienas”, o čia jūsų 
reikalai bus aprūpinti ir geriau
siai sutvarkyti nuo pradžios iki 
galo. Kitų miestų lietuviai taip 
jau gerai aprūpinami ir priren
giami kelionei, kaip ir vietiniai.

Pradėk i t rengtis tuojau.
NAUJIENOS

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

prieREIKIA patyrusių operato 
moterišku kautu.

28C.S W. 21 si Placeuikos lietuvių kolionijas ir ku
ria kvietė šia’ atvykti vietinė 
“Birutė”, užsuks su koncertu 
ir į musų palaimintą kampelį. 
Tas nepaprastas momentas į- 
vyks kovo 2 d., Lietuvių Audi
torijoj, kur Birutė jai rengti a 
koncertą. Su ja taipjau važinė
ja ir čia dainuos mums gerai

Justas Ku-
Tai pirmutinė moteris.

lotų arba automobilio. Priežastis par
davimo, turiu kitą biznį. Malonėkite 
atsišaukti gteitai; kas pirmesnis, tas' 
lajmės.

6645 So. Mozart St.

ATYDA sules manageriams. Mes 
V'rii niuo’anie sales manageriams 
oiln'i arba dalį laiko darbu. Alsi-' 
sukit ir pasikalbėkit su Mr. Liemens 

SHEKLETON BROS.
Subdividers and developers

Room -116 — 160 N. Sa Šalie St..
Phone Central 8008

GROSERNfi ir delikatessen parda 
vimui, geras biznis.

4633 So. Spaulding Avė.

tik tais musu 
kurie

nors 
viešai pasirodo musų

visuomenė pratus pa- 
ir pasidi- 
talentais 

arba pa- žinomas chicagieti 
raginami dirka.
padangė- kuri į šią pusę Atlantiko’turė

jo drąsos perplaukti ir mus at- 
Garbinami daugiausia iki šiol lankyti. abejo, muzikališkoji 

buvo pasidarbavę muzikėje —.Chicagos publika su malonumu 
dailėje. Pripažinta ir pagerbia1 sueis į Auditoriją jos pasiklau- 
buvo irgi keletas profesionalų-Į syti ir priderančiai pasveikinti 
veikėjų, kurie keno nors paak- 
: tinti pakliuvo musų akysna, o 
paskui musų spaudoj.

'lankiausia mums žinomi yra 
tik tie veikėjai, kurie dirba I lietuviškoj dirvoj, arba tie, ku- 

(rie šiokiu ar tokiu badu palai
ko su lietuviais ryšius.

Del kokių nors priežasčių pa
sitraukusių iš musų gyvenimo, 
ar tai deL stokos dirbos ar dėl 
kokių nors kitų priežasčių, yra, 

į žinoma, daug. Tankiai būna, 
kad talentingoji musų visuo- 

i menės dalis, ypač jaunimas ieš
ko takų, šviesesnės 

! Kupini energijos, gerų 
. . talento, jiems musu i 

Atsimin- lietuviškas pasaulis yra
Ta dirva savo talentams 

jie suranda amerikie- 
!čių tarpe. Vienas toks labai ta- 

greitai |entingas ir

REIKIA lietuvių vyrų, gerai at
rodančių atlankyti lietuvių šeimy
nas. Real ėstate patyrimas pagei
daujamas, bet ne būtinai reikalin
gas. Sutriksime jums pilną k opera
ciją, garsinsime jus laikraštyje Nau
jienose kasdien. Tikrai gera proga 
kiekvienam.

Matyki! Mr. Collins, 
Rm. 512,

32 W. VVashington St.

Exchange—Mainai

musu lietuvaitę artistę.
S—|------------

Vanagaičio benefisas

d.,
Birutė rengia

ateities.
i norų, 
mažutis, 

ankš-

Sekmadienyje, vasario 20 
kaip 7:30 v. v., 
savo vedėjui vakarą benefiso 
tikslu. Programą turi priren
gęs pats beneficijantas. Bus 
vaidinta, dainuota, operuota ar 
da kitokiais stebuklais atlikta 
kokia tai nekuomet negirdėta 

i ir nevaidinta neva 
“Trys sesutės Munšai- 

Choras gi dainuos apie 
dalis Chicagos

LSS. 4 kp. susirinkimas jvyks Va- 
15 d., 1927, 8:00 vai. vak., Ray- 
Chapel, 816 W. 31 st St., Chi- 
111. | šj susirinkimą yra kvie- 
visi, ries yra daug svarbių rei-

— Fin. Sek r.

sario 
mond 
”,ago, 
čiami 
kalų.

SLA. 183 kp. Jaunuolių Orkestro 
nariai šiandie, kaip 7 vai. vak. su
sirinkite su instrumentais G. K ren
giaus svetainėj, 4600 So. Wood St., 
kur visi turėsime dalyvauti Lietuvos 
Nepriklausomybes apvaikščiojime ir 
pildysime ten programą.

— Vedėjas.

LIETUVIŲ DABBININKŲ.
Del spėriaiio darbo trims vaka
rams kas savaitę, gera mokes
tis. Atsiųskite savo vardą ir 
adresą tuojau, aš atvažiuosiu 
ir išaiškinsiu jums.

Naujienos,
1739 S. HalMed si. '

Box 869

FLORIDA
Jūsų eųuity Floridoj savasties gal 

būt daro jums nesmagumo ir jus no
rėtumėt ją parduoti arba mainyti. 
MES TURIME PLANA KURIS YRA 
SAUGUS IR TIKRAS KUR JUS GA
LIT UŽDIRBTI 100% ANT KIEK
VIENO DOLERIO UŽ SAVO EQU1- 
TY. Tik atsiųskit savo vardą ir ad
resą. NAUJIENOS, 1739 So. Halsted 
St., Box 867.

Real Ėstate For Sale
Nainai-žemė Pardavimui

BARGENAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus •
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 

z Tel. Lafayette 6738-6716

Jos atsirado iš slogų ir jis 
nepaisė ir neprižiūrėjo —

* l.it. —- itlls.
Daktarai rekomenduoja, kad ge- vvb.nti 

riant karštą Bulgarišką Žolių Arba-' 
tą greitai prašalina slogas.

Bulgariška žolių Arbata greitai lentingas ir energingas jaunuo- 
Skilvio, Inkstų ir Kepenų trubelius P* Adomas Tarvidas, kl-
ir padaro turtingą, riebų ir stipnj lęs iš padorios, bet neturtingos 
kraują.

Būtinai reikalaukit savo aptieko- , 
riaus tikros Bulgariškos Žolių Arba- apielinkėj. 
tos, raudonuose ir geltonuose bakse*- motutei jaunasai 
liose su mano vardu ant jų; 35c, 75c

opera 
nu tos”, 
visus ir visas 
miesto, veikimą bei neveikimą, 
progresą ir regresą, proletariš- 
ką ir buržuazišką “meną”, žo
džiu, apie visą musų lietuvišką 
judėjimą. Taigi įdomybių neap
ribotos galybės ir tą viską iš
girsime ir pamatysime ateinan
tį sekmadienį Lietuvių Audito
rijoj.

CICERO. — Ciceros Lietuvių Liuo- 
sybės Namo B-vės Dalininkams. Ger
biami Dalininkai: — Ciceros Lietu
vių Liuosybės Namo Bendroves vi
suotinas metinis dalininkų susirinki
mas jvyks Seredoj, Vasario 16, 1927, 
Savoj Svetainėj, kaip 7:30 vai. vaka
re. Visi dalininkai kviečiami esate 
skaitlingai atsilankyti.

Kviečia Direkcija.

VYRŲ NUO 17 IKI 35 METŲ 
Patyrimas nereikalingas, $18 

iki $30 į savaitę kol mokinsis, 
kad tapus telegrafo operatoriais 
prie geležinkelių patarnavimo. 
AtsiŠaukit

SUPERINTENDENT
82 W; Washington St.

Room 425

na-PARDAVIMUI naujas mūrinis 
mat, po 6 ir 6 kambarius, {taisy
tas pagal vėliausios mados. Namas 
randasi 6653 S. Talman avė .

------ r-------

Miscellaneous
įvairus

ir 5 
vie- 
pir-

NAUJAS mūrinis namas 5 
kambarių, geras namas, graži 
ta, karštu vandeniu apšildomas 
mas floras. Namas randasi 4637 S. 
\Vashtenaw avė.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

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

Prone Victory 7452'

šeimos ir augęs Bridgeporto 
Ačiū savo darbš- 

Adom ti
kas baigė Armour pradinę ivlo- 

i’asraba: — Didelės šeimynos tu-jkyklą, o paskui ir kolegiją, kur 
retų turėti mano gyduolių didelį bak-1 j jsfti ‘ iįnU)ko labai 
sėlį 5 mėnesiams. Atsiųskit $1.25 ir(., 
aš tuoj atsiųsiu jas. Adresuokit man t |dpmaus amato —- 
H. H. Von Schlick, 100 Marvel Build-1 vedimo sryty.
inK, I'ittsburgh, Pa. | Galima suprasti

| nūs jo gabumus, kad p. Tarvl- 
Ul^i nebūdamas dar 25 m. am
žiaus, yra jau vyriausias ap
skelbimo skyriaus vedėjas - - 
mąnedžeris vienoj didžiausių 
departamentinių krautuvių did
miesty — būtent Leiter Co.

Jaunasis Tar?idas išimtinai 
darbštus, sugabus ir energin
gas biznierius. Smagu yra jį 
matyti jo ofise, didmiesty, kuo
met jisai kalbasi 
laikraščių atstovais, 
rų nedaug teturime 
juos niekas nežino.

Nei jų paveikslų, 
laikraščiuose nesimato. Dt’ to, 
suprantama, reikia išr :ikšti tik 
pasigailėjimą. Tai savo rūšies 
talentai —'žvaigždės—ne mu
zikai, ne poetai, ne rašytojai— 
bet biznieriai, pionieriai naujo 
pasaulio ir žmonės, kurie kalba 
į minias skelbimų formoje, ku
rių raštus žmonės skaito, neži
nodami kas rašė. T6kio bevard
žio rašytojo, bevardžio auto
riaus darbą pasiskyrė sau ir 
ponas Tarvidas.

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla 
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geiesnio padarymo, Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų 
Siuvamų ir .šluojamų mašinų. Ir vi 
bu kitų Namams reikmenų ir puošnių 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina 
mos. Patarnavimas mandagus; leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės 
'ffePėopksfurpiture (Šapam

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampan Richmond Gt.

Pilkos paskutinis Sudie

Birutės Choro dainų pamokos jvyks 
Trečiadienio vakare. Vasario-Feb. 16 
d.. Lietuvių Auditorijoj, Mažojoj svet. 
3131 So. Halsted St. Pradžia 8:00 
vai. vak. Visi (|ąinininkai bukit pa
mokose; tą patį vakarą turime dai
nuoti Apvaikščiojime Lietuvos Nepri
klausomybės Šventei. — Birutė

REIKIA vyrų abelrtam darbui 
prie naujų kapinių, taipgi pa- 
gelbininkų prie kasimo. Atsišau
kite 22 West Quincy St., po 8:30 
vai. ryto. Room 608.

MR. KASPER, Mgr.

6 KAMBARIŲ mūrinė cottage, lo
tas 35 y 125 ft. Geras bargenas, vie
ta labai graži, netoli karų linijos 
Archer avė. Namas randasi 2825 W. 
39th Place.

MEDINft cottage, karštu vande
niu apšildoma, geras namas, gera 
transportacija; parduosiu pigiai./Na
rna.s randasi 4552 S. Francisco avė.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

pelningo ir 
apskelbimo

neabejoti

su visokių
Tokių vy-
— ir apie

You, too, 
can have 
cleaner, 
brighter 

and 
prettier
Furniture

edar 
^Polish 
at al1 tssDealers 1W

atre, 
nuims sudie, 
gražų ir

d. vasario, Gųpdman te- 
artistas S. Pilka pasakys 

suvaidindamas 
patriotišką veikalą
>unųs”. Kiekvienas, 

turėtų 
atsilankyti ir savo lietuviš- 
priedermę atlikti; nes artis-

kurs matė ar nematė 
ten

nai užsitarnavęs.
— Dailės Mylėtojas.

Kada rengti “Birutės” 
jubiliejų?

Teko kalbėtis “Birutės” 
jubiliejaus žurnalo ir progra
mos komisijų nariais. Abi ko
misijos yra plačiai (ižsibrėžu- 
sios dirbti ir žada daug naujo 
ir įdomaus “Birutės*/ iškilmių 
paminėjimui. Ypatingai įdomių 
dalykų žada patiekti programos 
komisija. Ji ketina atvaizduoti 
“Birutės” 20 metų gyvavimo 
darbuotę visai nauju, chieagie- 
čiams negirdėtu, bildu. Tai yra 
džiuginanti žinia. Betgi kyla 
klausimas, ar tos komisijos su
spės Įvykdyti tuos, gražius su
manymus, kuomet laiko taip 
mažai beliko. Kodėl nenukelti 
“Birutės” jubiliejus ant toliau? 
Kiek man yra žinoma, “Birutė” 
turi nusamdžiusi tą pačią sve
tainę bal. 21 d. koncertui. Kodėl 
nepamainyti? Sakysime, jubi
liejų surengti bal. 24 d., o kon
certą atkelti į bal. 3 d.? Mes 
tuiime žinoti tai, kad po tokios 
iškilmės, kokia žada būti “Bi
rutės” jubiliejus, vargiai kas 
benorės eiti j menkesnį paren
gimą..

Aš išreiškiu’ savo pageidavi
mą, kad “Birutės” sezonas bu
tų baigiamas jubiliejiniu ap- 
vaikščiojimu, o ne koncertu.

Prašau “Birutės” valdybos 
apie tai pagalvoti.

“Birutės” narys-rėmėjas.

Garsinkites. Naujienose

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
susirinkimas jvyks Vasario 16 d., 8 
vai. vak., McKinley Purk svetainėj. 
Visi D. S. nariai būtinai atsilanky
kite. — IL

REIKALINGAS kepėjas prie lat
viškos duonos; gera alga ir pasto
vus darbas. AtsiŠaukit nuo 10 iki J2 
valandą. 6457 So. Mozart St.

NAUJAS tik baigiamas būdavot) 
keturių pagyvenimų namas ir 3 ka
rų garažas. Graži vieta; namas ran
dasi 6601 S. Rockwell st.

Personai
,Ąsinenu Ieško

SOUTH SIDfc
VYRŲ , JOKANTAS BROS.

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In 

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

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

Tel. Cicero 180.

PAIEŠKAU savo sesers, Marijonos 
Servaitės, po vyru Jokubauskienės; 
žinau, kad gyvena Saginaw, Michigan, 
bet nežinau adreso. Meldžiu atsišauk
ti arba kasėją žino suteikti man jos 
adresą.

JUOZAPAS SERVĄ
355 Kensington Avė., Chicago, 111.

draugų: Juozo zir 
paeina iš Lietuvos 
Girdėjau, kad jie 
Turiu svarbų rei-

PAIEŠKO savo 
Onos Kamazinų, 
Trilaukių kaimo, 
randasi Amerikoj, 
kalą. Jie patys ar kas kitas apie 
juos žino mėldžiu atsišaukti ant
rašu :

• KAZIMIERAS KRIŠČIŪNAS 
1037 So. Richmond St., Chicago, 111.

NUOMON didelis, karštu vandeniu 
šildomas kambarys, naujame name, 
su visais patogumais vedusiai porai 
arba pavieniams.

8352 So. Auburn Avė.

PAIEŠKAU Onos Staškienės, po 
pirmu vyru, antro vyro pavardės ne
žinau. Turiu svarbi} reikalą. Ji pati 
ar kiti ją pažjstanti meldžiu man 
tuoj kuogreičiausia pranešti jos 
resą.

s MARY STAŠKIENfi
1812 So. Halsted Street

Furnished Rooms

ad-

RUIMAS rendai vaikinui, galima ir 
virtuvę vartoti, $2.50 j savaitę. 819 
W. 34th P!., 2-ros lubos užpakalyj.

I

RUIMAI rendai vaikinams, su val
giu aii be valgio, gera vieta gyventi. 
3609 So. Union Avė., 2-ros lubos už
pakalyj.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkę Reikia

REIKIA vyrų ir moterų dirbti vi- 
są arba dalį laiko — pardavinėti 
Real Estate; patyrimas nereikalin
gas. Gera proga tiems, kurie 
dirbti.

P. C. CARSON 
2341 VV. 95th st. 
Tol. Bėverly 4650

nori

REIKALINGAS darbininkai, mote
riškė arba vyras j grosernę dirbti. 
Duodu ir ruimus prie biznio gyven- 

Norintis gali ir iš pusės imtiti.
nj.

biz-

W. URRON
7359 So. Paulina St.
Tel. Heiplock 3479

Jei jus gerai pažįstate apie-% 
linkės South arba South West, 
aš tunu tokią jums vietą, kuri 
jumis labai užinteresuos.

$5,000 i metus aš manau mo
kėti vyrui, kuris moka anglų 
kalbą ir nori dirbti. Atsišauk 
pas

GENERAL MANAGER 
Room 660 

FIRST NATIONAL 
BANK BLDG. 

31 So. Clark St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GROJIKUS pianas, biskį varto
tas, su 60 mielių ir benčiumi, $75, 
turi būti cash. 2918 Milwaukee. Avė.

PARDUOSIU grojiklį pianą, taip 
kaip naujas, už $85, su 75 rolei iais 
ir benčiumi, cash. Mr. Rudaitis, 
6512, So. Halsted St.

PARDUOSIU 
grojiklį pianą u« 
benčių, 75 roleMus ir cabinet, $25 
cash, o kitus išmokėjimais. Daujo
tas, 6136 S. Halsted St. namas.

savo $750 vertės 
už $105, pridėsiu

JEI jus norite nusipirkti gerą 
grojiklį pianą pigiai, tai pasimaty- 
kit su Otto Phieffcr, 1 fl. 2332 W. 
Madison St. Aš norėčiau gauti $100 
cash, pridėsiu 64 volelius ir cabinet 
dykai.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai •

PARDAVIMUI 3 šmdtų skurinls 
frontruiniio setas ir gramafonas su 
daugeliu rekordų. Labai pigiai. 7013 
S. Washtenaw avė. Ropublic 0182.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosemė ir 
delikatessen štoras, arti visokių 
šapų. Pardavimo priežastis svar
bi; pigiai nupirksit.

Kreipkitės:
3253 So. Normali Avė.

4138 ARCHER AVĖ.
Lafayette 7674

PARDAVIMUI 8 ruimų bun- 
galow ir dviejų karų garažas. 
Parduosiu už $9,000, įmokėti 
$1500, o kitus $62 j menes j kar
tu su nuošimčiais. 5744 South 
Richmond avė. Prospect 2954.

Tel. Yanls 7282
Res. Tel. Hęmlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
J. Š. RAMANČIONIS, Prez/

TIKRAS BARGENAS
PENKIOS rendos, yra elektra ir 

vanos, pirmos klesos stovyj, gera 
transportacija, netoli bažnyčių ir 
mokyklų, turiu parduoti, nes ap
leidžiu miestą. Savininkas, 

2213 W. 21 St.

PARDAVIMUI mūrinis bungalow, 
frontas ir užpakalis yra iš press 
plytų, arŽuolo trimingas, namas ką 
tik užbaigtas. Apačioj yra 4 kam
bariai ir grosernė, o viršui 6 dideli 
kambariai. Visi įtaisymui naujos 
mados, šalę yra lotas, yra 2 karų 
garažas.. Sykiu parduosiu ir troką. 
Už viską tik $11,000. Priežastis par
davimo — išvažiuoju į Lietuvą.’ 

3847 W. 06 St. •

PARDAVIMUI 2 fintų mūrinis 
namas po 6 kambarius, naujos ma
dos įtaisymai, 2 karų mūrinis ga
ražas, karštu vandeniu šildomas. 
Parduosiu labai pigiai.

7013 S. Washtenaw avė. 
Ropublic 0182.

Financial
Finansai-Paakolos

MES PERKAME
Už $40 cash, $100 vertęs Lietu
vos Valdžios Bonus nuo patvir

tintų legalių savininkų.
Taipgi iierkame Lenkijos Doleri
nius Bonus, Vokietijos ir Aus

trijos Ęonus.
* Galit derėtis.

KAUFMAN STATE 
. BANK

124 N. l^i Šalie St., Chicago

IMPERFECT IN ORIGINĄL

Taisau Senus Namus 
įvedu Namų Apšildymą 
Statau Naujus Namus

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kur} karpenterystės darbą greit i? 
tinkamai. Taipgi^ įvedu namų apšil
dymą. Reikale virš pažymėtų dar
bų kreipkitės pas savo tįautieėio lie

tuvio — “Naujienų” adresu:
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St.
• Tel. Roosevelt 8500

VYNUOGIŲ SUNKA
Saldžios ir šviežios, ga
lima padaryti greitai iš 
Guasti grynų Vynuogių Sy- 
rupų — receptai ant parei
kalavimo.
ITALIAN VINEYARD 

COMPANY
-400 W. Kindzie St., 

Chicago, III.
KRAUTUVIŲ fTKČERIAl 

Grosemių, BuČer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu- 
sų specialumas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos. ,

SOSTHEFMS, 1912 So. State St.

Educational
Mokyklon

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

International Barbei’ College 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.


