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Latvijoj susekta fašis 
tų sąmokslas

Pabėgėlis iš bolševikijos 
kalėjimo

Sovietų vadas Stalin
Socialdemokratas Sapir, pabė

gęs iš Sibiro, pasakoja apie 
baisių politinių kalinių padėtį

pavojingai serga
Kratos ir suėmimai fašisty 

Latvijoje
Sovietų galva Stalinas 

pavojingai sergąs
Be kitų areštuota latvių fašistų 

vadas Pone; komunistai taip
jau areštuojami

Del jo ligos komunistų rate
liuose pasireiškia didelio su
sirūpinimo

RYGA, vas. 7. — Slaptoji po
licija Rygoj padarius eilę kra
tų latvių fašistų, Nacionalistų'nas, dabartinis 
Klubo narių, namuose, arešta-' džios galva, sunkiai 
vo fašistų lyderį Indriką Poną Viduriuose atsinaujinęs 
ir keletą kitų asmenų, įtartų skaudulys, ir Stalipo 
dėl organizavimo ]

BERLINAS, vas. 7. [F]. — 
Maskvos praneša, kad Stali- 

sovietu val- 
susirgęs. 

senas 
padėtis 

putšo arba esanti labai .pavojinga. Jo liga 
sukilimo prieš dabartinę Latvi-' 
jos valdžią.

Įvairiose Latvijos vietose pa
daryta taipjau daug kratų ir 
areštų tarp komunistų, kurie, 
sako, eidami instrukcijomis iš kitų opozicija padarė komunis- 
Maskvos, konspiravę prieš La t-j tų parti jai iki šiol dar nėra už- 
vijos konstituciją

esanti slepiama, tečiau komu
nistų veikėjų rateliuose pasi
reiškia didelio susirūpinimo. 
Žaizda, kurią Trockio, Zinovje- 
vo, Kamenevo, Sokolnikovo ir

BERLINAS, vas. 7. — žino
mas rusų socialdemokratas Bo- 
ris Sapir pabėgo iš sovietų ka 
Įėjimo, kur jis buvo laikomas 
nuo 1922 metų, ir dabar atvyko 
į Berliną.

Sapiras dvejus metus buvo 
Solovecko salose, paskui įvai
riuose kituose kalėjimuose ir 
koncentracijos punktuose ir pa
galiau išsiųstas į Sibirą. Jisi 
pasakoja baisių faktų iš politi
nių kankinių gyvenimo sovieti- 
jos kalėjimuose. Pasak jo, po 
litinių kalinių padėtis hclšcvi- 
kų valdžios — kuri vis dar 
pretenduoja būt “revoliucine 
socialistine valdžia” kflBėjL 
muose esanti daug piktesnė, 
ne kad buvo pirmiau. Politiniai, 
tarp jų daugiausiai socialistai, 
laikomi ne tik visai atskirti 
nuo išorės pasaulio, bet dažnai 
ir nuo vieni kitų, 
leista susirašinėti 
minėmis nė su
draugais. Maistas begalo blo
gas, ir to paties taip maža te
duoda, kad ■ kaliniai nuolatos 
alkani.

Verchneuralsko kalėjime, sa
ko Sapiras, sovietų administra
cija nesenai visus

Milžiniškos Japonijos 
mikado laidotuves

Sukilimas Portugalijoj pa 
siekė Lisaboną

1,000,000 žmonių susigrūdime 
apie šimtas sužalotų, vienas 
užmuštas

O porte kautynės tarp sukilėlių 
ir valdžios kariuomenės atsi
naujino

Jiems ne
su savo gį- 
artimiausiais

Daugherty-Miller byla iš 
naujo pradėta

NEW YORKAS, vas. .7. — 
šiandie vėl prasidėjo byla bu
vusio generalinio*- - < 
Valtsijų prokuroro Uarry 
Daugherty ir buvusio svetim
šalių turtų globėjo Thomaso

Nlilloi’io, kaltinamų d<-l 
mokslo ir apiplėšimo valstybė? 

transferuojant American 
tai kompanijos $7,000,(100 
tą.

'gijus, ir jeigu kas dabar atsi- 
Įtiktų su Stalinu, arba jei jis pa 
Įsitrauktų bent keliems mėne- 
jsiams nuo vadovybės, opozicija, 
be abejo, pakeltų vėl galvą ir 
sovietijos vaduose kiltų įimtas 
konfliktas, kurio pasėkos sun
ku dabar numatyti.

[Pacific and Atlantic Photo]
Henry F. Sulivan, kuris sausio 31 d. perplaukė Catahna ka

nalą. Vandenyj jis išbuvo 22 vai. ir 52 min. ir nustojo 15 sva
rų svorio.

Sovietų šimto milionų 
vidaus paskola

Fašisty Italija virtus 
dideliu kalėjimu

byla bu- Į ---------

SinMjteiai smerkia J, V. in- 
! tervenciją Nikaraguoj

Me
tu r-

perNegyvenamoj saloj 
22 dienas mito kiautvar

lėmis

SANTJAGO, Čilė, vas. 7. — 

Vakar čia įvyko skaitmenin- 
gas mokytojų, darbininkų ir 
studentų susirinkimas, * kuria
me kalbėtojai šatriai smerkė 
Jungtinių Valstijų „ maišymąsi 
Nikaragvoj.

Piety Amerikos kraštai 
derasi su Britais dėl ka

ro laivųPRINCE RUPERT, B. C., 
vas. 7. — Vienas žvejų laivas 
pargabeno į čia labai suvargu
sį J. MacCulloughą, išgelbėtą’ 
dykoj Lyisle saloj, šiauriniame 
Britų Kolumbijos pakrašty. 
MacCullouglho motorinė valtis 
buvo ekspliozijos sudraskyta, I jajs pastatymo karo laivų 
bet jam pavyko išplaukti į ne-,bendrai apie 200 milionų dole- 
gyvenamą Lyisle salą. Per 22.rjų vertės.

LONDONAS, vas. 7. — Lon
done dabar lankosi Pietų Ame
rikos valstybių — Čilės, Argen
tinos ir Brazilijos — agentai h* 
derasi sii Britų laivų statyto-

dienas jis išbuvo ten. šaldamas 
ir besimaitindamas žaliomis 
kiautvarlėmis. Nikaraguos liberalai 

paėmė miestą
4 ASMENYS ŽUVO AUTUI 

NUKRITUS I UPĘ vas.

CHESTER, Pa., vas. 7. — 
Dengtam automobiliui paslydus 
ir nukritus nuo tilto j Dela- 
\vare upę žuvo keturi asmenys 

du vyrai ir dvi moterys.

MANAGUA, Nikaragua, 
7. — Liberalų kariuomenė 
nevok) Parjon vadovaujama, po 
stiprios kovos su konservato- 

’rių valdžios jėgomis, paėmė 
Chinandega miestą, apie šešias
dešimt mylių į žiemių vakarus 
nuo Managuos.

“NAUJIENŲ” 
KONTESTAS

Naujienų” Kontestas eina.

Meksikos banditai puo
lė miestų; sumušti

MEKSIKOS MIESTAS, vas.
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- 7. — Penkių dešimčių meksi- 
cagoje, apielinkese ir po visą1 kiečių banditų 
plačią Ameriką, kur lietuviai’puolė .laliscos 
skaitlingiau įsigyvenę, <" 
kaipo kontestantai, kelime “Nau-’siginklavę piliečiai 
• •_ • •Jtenų 
jime 
knygų

būrys vakar 
valstijoj San 

dirba Gabriel miestą. Policija ir ap-
. L’ ” . ” i banditus

cirkuliacijos, pardavinė Atmušė ir išvijo, devynius jų 
“Naujienų” skelbimų ir nukovę ir keletą kitų sužeidę. 
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.

AVIATORIUS UŽSIMUŠK

BIRMINGHAM, Ala., va.4. 
—Aeroplanui nukritus- žemėn 
1,500 pėdų aukštumos, užsimu
šė aviatorius Turner, 23 metų. 
Jo draugas Vivian Jonės pavo

jingai užsigavo.

iš

MASKVA, vas. 7. — Sovie
tų valdžia nutarė paskelbti 
šimto mi’ionų rublių vidaus 
paskolą, kuri bus atmokėta per 
aštuonerius metus. Skolintojai 
gaus 10 nuoš. palūkanų.

Paskola bus suvartota kraš-
politinius to pramonės įstaigoms padidin- 
adėty, ir ti.

muša juos už menkiausį dalyką! Paskolos bonai bus laisvi 
—už bandymą dainuoti, už ban-'nuo valstybės mokesnių.

PARYŽIUS, vas. 7. — Slap
ta pabėgęs iš Italijos ir dabar 
atvykęs į Paryžių Francisco 
Cainca, vienas1 italų liberalų 
laikraščio II Mondo direktorių, 
sako, kad šiandie Italija esanti 
niekas daugfau, kaip vienas di
delis kalėjimas. Minties lais
vės, žodžio laisvės rašistų val
stybėje nebelikę nė šešėlio..

dymą “susibarškinti” per sie
ną su savo nelaimės draugais 
kitose . kamerese, ete. V*’

Sapiras. patvirtina ' pirmes
nes žinias, kad 1925 metais 
Solovecko salose Ijuvo, susikir- 

ilušauti šešitirne su 
politiniai kaliniai. Du politiniai 
nusižudė,
Uos mediciniškos pagalbos, ke
turi gavo proto pamišimą. 
Daug kitų sirgo škorbutu, 
džiova ir malarija.

du kiti mirė dėl sto-

Paliko dailės muziejui 
20,000,000 dolerių

NEVY YORKAS, vas. 7. — 
Miręs nesenai stiklo fabrikinin- 

Ę. D. Libbey, toledietis, 
pasirodė iš jo testamento, 
turtų dalį, būtent 20 mi 
dolerių užraše Tolcdos 

j i u’.

kaip 
savo 
lionų

Žudeikos šov.ė
streikininkus

Astuoni Meksikos są
mokslininkai suimti

Nori dešimties Dievo 
prisakymų mokyklose

areštuota du
Amancio ir

Kolumbo Vy- 
nariai. kalti-1 

prieš vai- Į

BISMAlRCK, N. D., vas. 7.—
Vo’stijos Ifjęislatticon įnešti* 
kilius, reikalaująs, kad visose 
North Dakotos viešose mokyk
lose klasėse butų sienoj paka- 

jbinti dešimt Dievo prisakymų.

7. — Tampicoj- 

buvę generolai, 
Jungitud, ir šeši 
čių organizacijos 
narni dėl sąmoksfo
džią. Suimta taipjau šimtas 
rankinių granatų, kuriomis są
mokslininkai planavo bombar
duoti/ valdžios įstaigas.

GIMDĘ 29 VAIKUS

ATLANTA, Ga., vas. 7. 
Atlantos pilietis Lee Gentie 
žmona, turėję jau dvidešimt 
aštuonis vaikus, vakar susilau
kė dar dvidešimt devinto: 
jiems gimė duktė. Tečiau iš 
dvidešimt devynių Vaikų gyve
na tik devyniolika.

su

MOTINA IR TRYS VAIKAI 
ŽUVO UGNY

NEW YORKAS, vas. 7. — 
Šiandie rytą, kai tūkstančiai 
darbininkų skubinos į darbą, 
du kažin koki ąsmęnys ties I 
ir Broadway gatvėmis ėmė šau
dyti į streikuojančių rubsiu- 
vių kuopą. Vienas streikinin
kas buvo pašautas. Puolikai a u- * sušaudytą daktaią 
tomobiliu pabėgo. • ST. LOUIS, Mo„ vas. 7. —

-----Nežinomi užpuolikai nušovė 
Prancūzų Ispanų dery- žinomą vietos daktarą Augustą

bos dėl Tanžiro .Salite, 61 metų. Jo kūne rado 
' suvarytas keturiolika kulipkų.

__ Tre- * ~ .T;
prasidės j 
derybos• 

šiaurinėj
Ispanija reikalauja, 

miestas ir apygarda 
pavesta. *

PARYŽIUS, vas. 7. 
čiadienį Paryžiuj 
Franci jos su Ispanija 
dėl Tanžiro miesto 
Afrikoj, 
kad tas 
butų jai

DAR VIENAS STUDENTAS 
NUSIŽUDĖ

ROCHESTER, N. Y., vas. 7 
— šiandie čia nusižudė, misi 
šaudamas, Rochesterio Univer
siteto antro kurso studentas J. 
Morgan Derr, 20 metų. Jis bu
vo liguistas ir spėjama, kad 
tai buvo nusižudymo priežastis.

BOMBOS SPROGIMAS
MUŠĖ DU VAIKU

Už-

vas. 7.—• 
sudraskė 
ir užmu-

PITTSBURG, Kas., 
Bombos sprogimas 
Mayberry’enės namus 

jšė du jos mažu vaiku. Molina
LIMA, Ohio, vas. 7. — Neto-Ibuv0 Pavojingai sužeista. Jta-

- j Ii nuo čia praeitų naktį sudegė 
farmerio Reese namai. Ugny 
žuvo šeiminipkė ir jos trys vai
kai, nuo 3 iki 6 metų amžiaus.

riama jos vyras, su kuriuo ji 
yra pasimetus. Mayberry 
imtas tardymui.'

$300,000 įmonė sudegė

su-

AMBRIDGE, Pa., vas. 7. — 
Gaisras sunaikino Standard 
Seamless Tube kompanijos įmo- 
nęy padarydamas $300,000 nuo
stolių. Vienas gaisrininkas bu
vo sužalotas.

&QRR
Brokeris nusižudė

NEW YORKAS, vas. 7. ~ 
Vakar savo namuose nusižudė 
turtingas brokeris Ed. Wilson, 
65 metų amžiaus.

Ohicagai ir apielinkei federa- 
I inis oro biufas šiai dienai pra- 

PETICIJA ATŠAUKTI PRO- našauja:
HIBICIJĄ S. DAKOTOJ

P1ERRE, S. D., vas. 7. — 
Valstijos sekretoriui šiandie į- 
teikta peticija, daugiau kaip 
12,000 piliečių pasirašyta, kad 
butų pavestas visuotinam bal
savimui klausimas dėl atšauki
mo valstijos prohibicijos įstaty
mo.

Nenusistojęs oras; šalčiau po 
pietų ar vąjtare, vidutinis mai- 
nąsis vėjas.

Vakar
minimum 31°, 
Fahrenheito.

Šiandie saulė 
džiasi 5:12.

Pavogė $40,000 šilkų
NEW YORKAS,

Prasigręžę trijų 
muro sienoj, plėšikai 
naktį išsligabeno iš
Šilk kompanijos sandėlio 40,-
000 dolerių vertės šilkų.

vas. 7. — 
skylę 

praeitą 
Arnot

temperatūros buvo 
maksimum 43°

teka 6:56, lei- 
Mėnuo leidžiasi 

1:10 vai. trečiadienio rytą.

WASHINGTONAS, vas. 7. 
— Senatas priėmė bilių padi
dinti Shoshone Nacionalinę gi
rią Wyominge.

TOKIO, Japonija, vas. 7. — 
Su neapsakomomis iškilmėmis 
šiandie įvyko laidotuvės Japo
nijos imperatoriaus (mikado) 
Jošihito, mirusio per praeitas 
Kalėdas. Didžiausios minios, 
apie milionas žmonių stovėjo 
abiem gatvių pusėm kai jomis 
slinko ilgiausia, trijų mylių 
procesija su imperatoriaus kar
stu. Tokiame baisiame 
Šime apie šimtas, ar 
žmonių buvo sužalota, 
mirtinai sutryptas.

Sako, kad toms laidotuvėms 
surengti išleista U/o milionų je
nų arba 2U milionų dolerių.

susikim- 
daugiau, 
o vienas

LISA BONAS, Portugalija, 
vas. 7. — Oporto sukilimui pa 
remti šiandie maištas kilo ir 
Llsabone.

LONDONAS, vas. 7. — Ne
žiūrint Lisabono vyriausybės 
oficialini’o skelbimo, kad kilęs 
Oporto mieste maištas prieš 
prezidento Carmonos valdžią 
tapęs nuveiktas ir kad maisti
ninkai pasidavę, gauti šį rytą 
pranešimai rodo, kad susirėmi
mai atsinaujino. •

Portugalijos vyriausybė įs
teigė aštrią cenzūra žinioms.

Kariuomenės maištas 
Portugalijoj tęsias

Trys asmenys žuvo 
namų ugny

ŲUANTICO, Va., Vas. 7. — 
Laivyno kareivių barakuose 
gaisras vakar sunaikino vienus 
gyvenamus namus, kurių ugny 
žuvo taipjau trys asmenys: lai
vyno lęit. Holdbery, viešnia 
Eleanor Griffin ir jos betveriu 
motų duktė.

LISABONAS, Portugalija, 
vas. 7.—Karo ministerija skel
bia,'kad kariuomenės maištas- 
Faroj, pietų Portugalijoj, taip
jau Taviroj tapęs patremtas. 
Sukilusi kariuomenės dalis 
Opcrto mieste betgi vis dar lai
kosi. Įvyko keletas susikirtimų, Apdraudė dukterį nuo 
kuriuose daug abiejose pusėse d Vinučių; gavo $5,000 
buvo sužeista. vNukautų skfli- ( 
čius kol kas nežinomas. BRIDGEVVELLS, Anglija, 

vas. 7. — Praeitą rugpiučio mė- 
Lenkų monarchisty su ;nesį pilietis August Luck ap- 
komunistais kautynės draudė savo ištekėjusią dukte- 

>______ rį, Dumbreck’ienę, nuo pagim-
sum įkėdamas 
Dabar duktė 

ka’itynės tarp valstiečių Į ėmė ir pagimdė dvinučius. le- 
valstieČių ko-;vas gavo iš apdraudos kompa- 

policijai dolerių. •
aušininkus iš- j------------- *-------- -

SUMAŽINS NEPAKENČIAMA
HUSŲ DŪZGIMĄ

VARŠUVA, vas. 7. — Ne- Hymc dvinučių, 
oli ritio Varšuvos įvyko smar--f£L50 apdraudos. 

klos 1 
monarchistų ir 
m u i* istų. Kaiti* j ixi 
ųaliau pavyko rjaušininkus ... , 

vaikyti. Keletas asmenų buvo 
skaudžiai sužeisti. Daug riau- i 
šininkų suimta.

Laivas paskendo; 31 
Įgulos žm. išgelbėta

SPRINGFIELD, III., vas. 7. 
(— Jei valstijos legislatura pri
ims atstovo Rategano įneštą 

(bilių, Chicago Motor Coach ir 
kitos busų kompanijos turėsNEW YORKAS, vas. 7.

Garlaivio Midiad Tracy užgau*įs^vo husus aprūpinti pneumati- 
tas vakar Eeast upėj paskępdo n^a's taierais , vietoj dabar 
prekių laivas Cape Cod. Tris- •'vartojamų kietų. Tuo bus su- 
dešimt vienas įgulos žmonių 'mažintas nepakenčiamas busų 

.dūzgimas gatvėmis.
dešimt vienas 
buvo išgelbėti.

Šeimyny kautynėse 
užmušti; 2 sužeisti

ROANOKE, Va., vas. 7. — 
Vakar netoli nuo Dodson mie
stelio įvyko iš seno nesutin
kančių tarp savęs šeimynų 
kautynės, kuriose trys asmenys 
buvo užmušti, tarp jų vienas 
šešiolikos metų berniukas, o 
du kiti, vyras
pavojingai sužaloti.

Kunigas “divorsais” 
pralenkė “mūviu” 

aktorius
DĖS MOINES, lowa, vas. 7. 

— Vienas vietos protestonų 
kunigas pralenkė ir filmų akto
rius išsiskyrimo su pačiomis ir 
vedimo skaičium. Jis išsiskyrė

ir moteriškė, su septyniomis ir dabar vedė 
aštuntą pačią.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

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

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

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos1 jums tiktai b0 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, Iii

riMPERFECT IN ORIGINAL



94 NAUJIENOS, Chicago, III.
GEROS MINTYS BOLŠEVIKAI IR PRAKALBOS

Antradienis, Vasario 8, 1927

Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

Eina kartą savaitėje.

Redaktorius J. LAPAITIS

1739 South llalsted SI., Chicago, Illinois

J. LAZDAUSKIS, Pirmų 3219 Auburn avė., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1834 Wabansia Avė., Chicago 
J. KAULINAS, Ižd., 4532 S. Francisco Avė., Chicago.

Wm. Crookeso 
atradimas

Ne kartų jau buvo rašyta apie 
stebėtiną molekulių ir atomu 
mažumą, apie jų energiją ir kas
juos atrado. Aprašinėdami apie 
medžiagos sudėtį ir atomų spė
ką, mes savo skaitytojus stebi
nome ir džiuginome šių dienų 
mokslo pažanga. Bet fizikos ir 
chemijos mokslai yra nuėję dar 
toliau. Musų skaitytojams teks 
susipažinti su elektrono ir ra- 
diumo aii.uliniais ii kokią nau
dą iš tų atradimų susilaukė 
žmonija.

Garsusis mokslo autoritetas, 
Earnest Rutherford, yra pasa
kęs, kad nauji atradimai fizi
kos mokslo srity išblaškė visas 
abejones apie molekulių ir ato
mų realybę. Atydųs medžiagos 
tyrinėjimai įrodo, jog jinai yra 
sudaryta iš atomų. Žodis "ato
mas”. kaip jau buvo seniau ra
šyta. skolintas iš graikų, .lįs 
savo jaunybėj arba atsiradimo
pradžioje reiškė “nedalinamas 
daiktas”. Toje prasmėje šis žo
dis šiandie jau r., bevartojamas. 
Atomas dabar yra suprantamas 
kaipo vardas pavadinimui tam 
tikros medžiaginės dalelės. Vė
lesnieji atradimai mokslininkus 
įtikino, kad atomai nėra neda
li narni. .Jie susideda iš dar ma
žesnių dalelių.

Chemikai jau senai sakydavo, 
kad atemų esą apie aštuonios- 
dešimt rųšių. Kitaip sakant, jie 
tikrino, kad gamtoje yra aštuo- 

• niesdešimt medžiagos rųšių 
Taip mokslininkų tačiau nuo
latos ėjo didis tuo pasakymu 
nepasitenkinimas. Ankstybes
niųjų laikų chemikai atomą ne
galėjo paskirstyti į mažesnes 
daleles, todėl jie juos pavadino 
‘‘nedalinamais daiktais”. Bet 
vis daugiau ir daugiau pradėjo 
atsirasti mokslininkų, kurie iš
reikšdavo viltį, jog laikui bė
gant bus atrasta pamatinė me
džiaga, iš kurios sudaryti viso
kių rųšit^ atomai. Kitais žo
džiais sakant, jie pranašavo at
rasią vieną pradinę substanci
ją, iš kurios sudaryta visokių 
formų medžiaga, lokių prana
šavimų eksperimentams pra
džią padarė profesorius \Villiam 
Crookes’as. Jis paėmė stiklinį 
vamzdeli, iš kurio išimta veik 
visas oias. Visiškai išimti orą 
iš vamzdelio negalima. Croo- 
kesui betgi pasisekė ištraukti 
dujas iš stiklinio vamzdžio ant 
tiek, kad jos buvo dvidešimt 
milijonų kartų skystesnės, ne
gu paprasta atmosfera. Po to 
per vamzdelį jis paleido elektrą 
ir turėjo stebėtino pasisekimo. 
Negatyve elektros polio sriovė 
išdavė spindulius, kurie blankiai 
uždegė stikliniam vamzdely 
esančias skystų dujų molekules 
ir ant stiklo sienų padarė pui
kų žydėjimą. Kas gi buvo toji 
šviesa? Crookesas iš karto ma
nė medžiagą pavartęs j ketvir
tą formą. Iki to laiko moksli
ninkai težinojo medžiagą esant 
trijose fermose, būtent: kieta 
medžiaga, skysčiai ir dujos.

Crci kęsas pats nežinojo, kad 
po savo akimis jis turi paslap
tį. Tiktai po dvidešities- metų 
sunkių eksperimentų moksli
ninkams pavyko patirti apie 
Crookeso pagamintus spinde
lius. Tapo sužinota, kad tie 
spinduliai yra sriovės, sudary
tos iš mažyčių medžiagos dale

SVAJONES

Ant žemės naktis nusileido,
Apsupo galingais sparnais tamsumos, 
žvaigždžių milijonai susgėdo. paraudo 
Ir šypsos erdvės gilumoj.

Ir miego malonus sparnai, 
Praskrydo pro langus mažutės pirkios. 
Gyvybė jau ilsis, nurimo visai, 
Tik miegas nemigdo krutinės jaunos.

Ir skrenda svajonėms dausų gilumom 
l ai skraido po žemę, |x> rumus puikius, 
lai akys pakyla dangun, aukštumui! 
Ir vilgo jai ašaros skruostus gražius.

Atsiminė laiką kada vėversys. 
Pakilęs i ankštį dainelę čireno — 
.Ii glaudės maloniai prie jojo šalies, 
Po medžiais, ant kranto upelio.

Ir buvo laikai, tai laimingi laikai, 
Kad širdys Karksėjo abiejų drauge.
O štai tik svajonės ir sunkus sapnai 
Ir rodos štai mato ji jį... l>ct deja...

ir skausmas jai širdį suspaudė
Ir ašaros liejos čiurkšle,
O siela vis šaukė:
“Sugrįžk brangusis, priglausk mane!”

lių. Tcs mažytės dalelės- keliau
ja nuo 10,0(10 iki 100,000 mylių 
į sekundę. Jos taip mažos, kad 
reikia jų 1,800, idant sudarius 
viena vadenilio atomą. Tie ne
įmanomai mažyčiai gabalėliai 
yra vadinami elektronais. Iš jų 
tat ir yra sudaryti atomai.

KUOMET DU GRINORIAI 
SUSITINKA

Pas vieną dūšių ganytoją 
Amerikoje atvyko andai iš Lie
tuvos kun. Gaudograšius pa
rinkti dolerių “ant Dievo gar- 
oes .

Susilaukęs iš Lietuvos svečio, 
amerikietis sako:

“Žinai, tu dabar Amerikoje 
?si grinorius, o aš jau senas 
imtrikonas, tai aš noriu tau pa- 
edyti, kaip Amerika išrodo?’

Ir išsivedė svečią į miestą, 
lai buvo vasaros diena ir mies
to darbininkai laistė gatves.

Savo gyvenime tokių įtaisy
mų nematęs, grinorius kumšte- 
ėjo “senam amerikonui” į šo- 
ia ir sako:*

“Žiūrėk, žiūrėk, kaip-iš to ve
žimo vanduo švirkščia! Reikia 
„am žmogui pasakyti, nes vis
kas išbėgs....”

“Matui”, sako amerikietis ku- 
ligas, “aš tau sakiau, kad tu 
jrihorius. 'Tas vanduo tyčia yra 
taip įtaisytas, kad vaikai į ve
žimą atsikabintų.’’ [“K,”]

NEPASISEKS

Vytis nuėjo farmerio daržan 
igurkų vogti. Prisiminęs de- 
<imt Dievo įsakymų ima po 
vieną agurką ir skaito: pirmus, 
miras, trečias, ketvirtas, penk
tas, šeštas, septintas nevok ir 
septinto neima. Taip prisidėjo 
lilną maišą. Earmerys paste
bėjęs sučiupo vagį ir tvoda- 
nas šonus sako: pirmas, 
ifitras, trečias, ketvirtas, penk- 
„as neužmušk ir penkto nemu
ša. [“K.”]

Del tos skylės visi tylės.

Eik su mulkiu vėžiauti, pa
iks! ir be krytelės.

Esi saldus it pienas, bijau, 
kad nesurūgtum.

—Koks žmogus mažiausia 
išsigąsta?

- Plikas, nes jam niekados 
iš baimės plaukai ant galvos 
neatstotos.

-‘-Kas yra idealas?
Siekimas greičiau pralobti.

Juozaitis.

Bolševikai giriasi, kad jie su
kėlė revoliuciją New YOl^o ir 
Brooklyno prakalbose. Žinoma, 
jie laimi didžiuojasi tokį milži
nišką darbą atlikę. Taip, reikia 
dubti jiems kredito už “trobe
lių” kėlimą. Juk Afrikoje kaip 
tik ir skaito tokius žmones ci
vilizuotais, kurie ardo susirin
kimus, ypatingai pas gorilas.

Gorila.

DIDELIS SEKRETAS

Aš mačiau vieną daiktą, 
ale nesakysiu, — tarė parėjęs 
namo vaikąs. j.

Meluoji, Tu nieko nematei, 
pradėjo jį erzint vyrai.
Mačiau, mačiau.
Tai ką gi tu matei?

—Mačiau, kaip per kleboną 
pervažiavo trauki-

Vi

nys.
Namiškiai sujudo. Jie manė, 

kad klebonas su Kikiliene jau 
užmušti. Pradėjus klausinėti, 
kur ir kaip tai atsitiko, vaikas 
paaiškino, kad tai atsitiko kai 
klebenąs su Kikiliene buvo 
tiltu. [“K.”]

TIKRAS PRIRODYMAS

po

Vieną suimtos popietį tėvus 
niukino savo vaikui gaųitos is- 
loriją, norėdamas padidinti jo 
žinojimo sritį.

Žiūrėk čia, Jonai, — tarė 
senis, rodydamas ranka aplin
kui. — Kitą syk šitų laukų čia 
visai nehuvd. Tuomet čia liūlia
vo jūrės, ir 
mudu dabar 
sukios žuvys!

Aš žinau, — atsakė vaikas, 
štai, dar ir tuščia skardinė 

nuo sardinkų guli. [“K.”]

šitoj vietoj, kur 
stovim, nardė vi-

GREITA PAGELBA DEL
SUSTINGUSIŲ SUSI

JUNGIMŲ IR SKAU
DANČIŲ MUSKULŲ

Sši

S

Protas bukas, 
Kakta buka, 
Bukas ir pakaušis.

šoka, sukas, 
Rodo štukas, 
Kada išsikaušęs.
Taip ir darė, 
Visus barė 
Kunigėlis Kušas:
“šaukit vyrai, 
“Šausiu aš, 
“Tegul velnias nešas.’
Kušas spardės, 
“Kulkas” svaidė 
fašistui 1 Ižiordžinej, 

Kad fašistai, 
Federantai 
Sukilo tėvynėj.
Kušas šaudė, 
Velnias gaudė
Kulkas jo “armotos”.
Bot bedievio 
Nenudėjo, 
Tik gavo sarmatos.

—Don Pilotas.

JIS ŽINO 1)A GERIAU I **W* ■ -
Jonukas buvo įpratęs krikti. 

Jis nuolatos sakydavo-: “Ak tu 
padhi!’’ Motina visaip bandė jį 
nuo to žodžio atpratinti, bet ne
galėjo. Sykį jį pasišaukė ir sa
ko: “Jonuk, še tau dešimtukas, 
bet daugiau tu to žodžio nesa
kyk.”

Jonukas pasiėmė dešimtuką ir 
išėjo. Nepoilgam jis sugrįžo ir 
sako:

“Mama, aš išmokau da ge- 
resnį žodį. Jis vertas kvoterio.”

nuojania Jas ką 
jus gaunate pir
kdami cigaretus, 
bet ne tas, kiek 

v jus už juos ino-

retai yra brangus 
n e ž i u r i h t jų 
kainos. Per dvi
dešimtį m etų 
1IELMARAI pali-

juos palaiko pas 
save.

T ūksiančiai vyrų 
atsigrįžta prie 
HELMARŲ kas
dien. Kada nors 
jus irgi atsigrįšite 
prie HELMARŲ. 
Šiandien turėtų 
būti tas laikas.

Johnson’s Belladonna Plas- 
ter’is suteiks jums malo

numą taniu laiku

Nekentėk agonijoj ilgiau, kuomet 
Johnson’s Belladonna Plastor’is gali 
jums suteikt greitų pagelba. Nenusi
mink, jeigu .rti vaistai jums suteikė 
tik liglaikin; pagelba. Mėgink John
son’s Belladonna Plaster’j, kuris su
teiks patvarią naudą — šilinfą, jėgas 
ir stiprumą, patvarią masažą skauda
miems, pavargusiems muskulams ir 
sustingusiems susijungimams.

Gelbstantis efektas Johnson’s Bel
ladonna Plaster’io yra patvarus dėl 
to, kad jo vaistai visa savo jėga tie
siog per odą sunkias j skaudamas vie
tas ir patvariai veikia taip ilgai, kol 
plasteris laikomas prie kūno. Jeigu 
jūsų muskulai ir susijungimai yra su
stingę ir skausmingi dėl viršlaikio 
darbo, ar neįprasto darbo, dėl nusi- 
šaldymo, Rheumatizmo ar dėl kitų 
priežasčių, naudok Johnson’s Bella
donna Plaster’j — ir jus busite malo
niai nustebinti greitu 'ir nuostabiu 
jo veikimu. Parduodami visose vais
tinėse.

AR jys PRALEIDOT DIDELES IŠKILMES 
PEREITĄ SUBATĄ?
Mes manome, kad ne

Nes čia buvo susirinkęs didžiausias žmonių 
būrys visoj šios bankos istorijoj

Jie matė didžiausj bankinį kambarį kur 
yra suteikiama kostumeriams visokie ban
kiniai reikalavimaĮ.
Jie matė didžiausius safety deposit vault 
kur didžiausios brangenybės ir visokie svar
bus dokumentai yra laikomi tūkstančių de- 
pozitorių, nes čia yra tikras saugumas.

Apart viso ko
Jie matė ir jautė didelį draugingumą, kuris 
atgabeno daugelį naujų draugų ir kostume- 
rių dėl musų.
Atsilankykit šią savaitę kokią dieną kol 
musų iškilmės dar tęsiasi.

Bankas bus atdaras scredos vakare 
nuo 6 iki 9 vakaro

Bet bus uždarytas visą dieną subatoj, 
vasario 12, 1927

(Lincolno gimtuvių dienoj)

Jonas Čaikauskas 
Lietuvių Skyriaus Vedėjas

CENTRAI™™? BANK
1110 West 35th Street 

CHICAGO, ILLINOIS

DABAR
Nacionalis Bankas dėl jūsų

Kiekvienas dalykas, kurio jus reikalaujate 
iš Bankos čia yra gaunamas

SAUGUMAS 
TVIRTUMAS 

KAIMYNYSTE

Šis Bankas yra dėl VIENO TIKSLO BANKAS 
Jis yra įrengtas jūsų APIELINKĖJ

Kad suteikus PILNĄ ir DRAUGIŠKĄ 
BANKINĮ PATARNAVIMĄ

Jūsų atsilankymas ir draugingumas yra pagei
daujamas. Jus rasite čionai malonią ir 

jaukią atmosferą
Padaryk šį NACI0NALĮ BANKĄ 

SAVO BANKU
Atsilankyk šiandien!

Jus esate maloniai kviečiamas atsilankyti

Utarninke, vasario 15,1927
Atsivesk savo draugus 

Dovanos dėl visų

Midland National Bank
OF CHICAGO

4191 Archer Avenue
(Laikina vieta)

T-
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Daktarai sako:
Vartok BULGA

RIŠKĄ žolių
Arbatą

KARŠTĄ
dėl pašalinimo
slogų išvengus

Influenzos
arba Pneumonijos

Daktarai visoje Amerikoje pataria savo pacijentams turėti užtektinai 
pas savo Bulgariškos Soliu Arbatos ir gerti jų iš pirmo pasirodymo slogu. 
Jie žino, kad jos yra geriausios, gydyolės, kad išvengus slogų.- Jeigu slogos 
apleidžiamos ir jos dasigauna j krutinę ir plaučius, visuomet pasidaro pavo
jus įgijimui influenzos arba pneumonijos.

Pasimatyk su vaistininku Šiandien ir roikalouk nuo jo skrynutės Bulga
riškos Žolių Arbatos. Jis gali tikrai rekomenduoti šias geras šeimynai gy
duoles, 76c. ir $1.25.

PASTABA:—Jei kartais jusųi vaistininkas neturėtų jų, mes maloniai pri
siusime visai šeimynai dėžutę už $1.25 orba 3 už $3.15 arba <> už $5.25. Adre
suok Marvcl Product Company, 100 Marvel Building, PittBburgh, Pa.



Antradienis, Vasario 8, 1927

Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius
(Tęsinys)

kontesto llonoratŲ Komisija:
tno)
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Musu Kontesto Veikėjai
Rlue Island

l k*verisJuozas
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vvris

$10,000 =T POLICY

Amžius

♦arzdaskutyklj

Kontesto NufueratoriuM: 
ANTANAS RIPKEVIČIUS.

Kontento Vigilijus: 
•JONAS JANKUS.

ir talentin-

giminėms Lietuvoje. Pas 
nėra litų, tad iš kur bus 
rastis ar knyga?

nežio atvaizdas, taip ir protai 
t siela vi a gryna, aiški ir ma-

listai. Linksmiems ir 
žmonėms gyvenimas yra 
linksmesnis.

pačiam 
šių

is daugiau ne 
žiūrint i jo at

geriem 
dauj

silpninta apšvietė . Į 
jie tai žino nuo savęs 
ia to visiems. Jie abu

I ’k t veris 
vaizdą, i 
įimtai galvoja, pienuoja budus 
daugiausia užrašyti “Naujienų”,

Kontesto Pradžia Vasario i, 1927. Kontesto Baiga Balandžio 30, 1927.

*) “Tiktai dėl tos aplinkybės, jog 
mes težinome visils daiktus tokius, 
koki jie pasidaro deli musų jutimų su
teiktos medžiagos ir įsivaizdavimo, o 
letokius, koki tštikrųju via, jog pati 
visuma tikrumoje gali būti kitokia, 
negu ją žinome....’’ (44 pusi.).

Geri 
i privalo darbuotis save 
io ir visuomenės labui, 

p. Trnežis.

ra (vadinasi ir

ktai jums 
s žmumis.

P-as t Liveris visada savp 
veikime laivo pumose eilėse ir 
šiame “Naujienų“ konteste, ne
žilu int įc.kiti klinčių, pasirinko 
būti pačiame aukštume. Jei jis 
neduvarys pirmojo aukščiausio

■

NAUJIENOS, Chicago, III. 3

a j B a a ■ A. A. Eabė

Naujienų nontestas v. šidlauskio “Šešializmas”
suma jam nors ir nelygi dva
siai (to aš netvirtinu!) bet ly
gi medžiagai. Iš to dar seka 
yienas įdomus* dalykas, 
—visuomvbės Pikulas ir 
yra medžiagiškas esinys.

Polemizuodamas su
antru kar priparodytu dalyku, 
V. šidlauskis sako, kad Dievas

būtent
Dievas

k a*

"BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMį

Dolton, Riverdale, 
r k. Kaipo senam 
draugui linkėtina, 
is butų sėkmingas 
noms’’ taip ir jam 

laimėjimui kuodidz.iau-
dovanų šiame konteste.

net medžiaga ir jėga — 
Ivasiška“. Rot lai lik nai- 
realizmas, <> i.š aukščiau ir labai arti. Lai pavelys man 

gerbiurnųs autorius paklausti—

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

0AYER

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

I ei. H ai tis 1119

baltinis jo gyvenimas yra gra
žus ir linksmas. Pasidėkavojant 
išminčiai ir gaižumui turi jsi- 

liku nuosavą namą. Jc 
• rasite visokių knygų, 
jis net po keletą kartų 
ęs. “Naujienos” jo na 
pirmosios rų.šks svetys, 

r daugelį metų skaito 
ežįs “N.” konteste jau 

‘Naujienų’

Jurgis Izbickas
Harvey lietuviai p. Izbicki 

asmenyje turi nuo senų laikų 
gana stambų darbuotojų. P-as 
Izbickas nors ir biznierius (na
mų l.udųvotojas), bet lietuvių 
kultūrinimas pas jį yra gyviau
siai reikalas. Žmogus kietos 
energijos, tvirto nusistatymo, 
nepaisųs jokių gyveninio audrų 
eina prie tikslo, o tas tikslas, 
lai švietimas lietuvių visuome
nės. P-as Izbickas yra ne vien 
vietos darbuotojas, jį gerai pa
žysta ir (’.liicagos lietuviai iš

Pakartodamas tik ką pasaky
tą siūlyčiau visuoniybci priimti 
tokią terminologiją: nedaliais 
ir pirmapradėmis vadinti pra- 
ius, o organizuotą vienetų ar 
kolektyvu vadinti medžiagišku
mą, jėgiškumų ir dvasiškumą, 
leigu turėti galvoji* šitą korek
tyvą pilnai atsakantį visuomv
bės prasmei, dingsta visas
nesusipratimas dėl tariamų ne- sumoj niekad nėra buvę ir 
tikslumų, kuriuos esu padariau 
“Lietuvio” 15 No.: juom aš pei 
kiek neiškreipiau visuomyb-ė.'- 
?sinius, <le] to, mano kritikos 
išvedžiojimai nenustoja pras- 
nes ir nesidaro klaidingais net 
tada, jei V. šidlaifskis nųrėlų 
pasilikti prie savų taisytinų ter
minų.

Gal dėl terminų netobulumų, 
V. šidlauskis dažnai nori pripa- 
rodyti vienų, o išeina kas kita.

Miškai išvedama iš visuomybiš- 
ko buties apibrėžimo.- Taip pat 
logiškai galvojant prieinami, 
kad ( 15 pusi.) dėl to, kad “vi- 

ne-
bus, .kad būtis apsireikšiu tuo 
pačiu laiku vienu kuriuo savo 
pavidalu“ ,o atvirkščiai visi (46 
Į).) “šeši pradmens net mažinu
siame nedaly 
“sugyvena” 
sujungti, 
būtis yra 
kas ir kad

22. No.) duoti matema- 
formulas savo pradams, 

formų lomis parodys

(vadinasi ir jos pradai vyra ir 
mota yra jėgiški), ir kad dva
sia (vadinasi ir jos pradai 
vėlė ir pikto) taip pat yra me
džiagiška, ir net - “kad dva
sia butų nemedžiagiška, negali
ma sau įsivaizduoti”, ir tiktai 
dek kai kurių aplinkybių (jei 
spręsti pagal visuomybės pa
aiškinimų*) dėl naivau realiz-

nes su tikru, teisingu laikraš
čiu.

—Tekiam laikraščiui kaip 
•‘Naujienos’’ aš pritariu ir no
riu jam pasitarnauti, pareiš
kė p. Gricius.

pirmapradėje — 
krūvoje ir veikia 

galima spręsti, kad 
(45 pusi.) panteistiš- 
tame panteistiškume, 
kaip teisingai V. 

ir pats pastebi “ne- 
Dievo ir Pikulio 

arba kitaip —toje 
(kas ontologiš- 

identi fi
li as su-

šidlauskis 
itraliziiojasį 
santykiai”, 
neitralizacijoje 
kai yra visvien kų ir
kacija (Dievas ir Pil 
tampa vienas su kitu. Bet ka
dangi Dievas, pagal visuomyhę, 
yra tik vėlių ir vėlynų o Pi
kulas* lik pikčių ir piktynų, 
t. y. atatinkamo dvasiškumo su
sijungimas, o teiga ir neiga, vy
ra ir mota (t. y. jėgiškumas ir 
medžiagiškumas) lygų dvasišku
mui, nors (pusi. 46) jie ir “ne 
tie patys dalykai”, tai Dievas 
ir Pikulas, sutapdami j vieną 
medžiagiškumų, sudaro visų be
galini būties įturį... šitą aš jau 
priparodžiau 
pirmutiniame
No.) apie visuomyhę staipsnyje. 
O iš tik ką pasakyto darosi dar 
aiškiau, kad atpenč V. šidlaus- 
kio šio fakto'neigimui (“Lietu
vio” 22 No.) panteizmas jam 
visai nesvetimas (ir kaip tik 
Spinozos panteizmas) ir kad vi-

kitu keliu savo 
(“Lietuvio” 15

a <i-

tam
em-

damas, matyti, savo medžiagiš
kumą, jis taiko toki materiališ
ką žodį kaip “arti”, “dvasi
niams“ esiniains, lai gal pildy
damas savo prižadėjimų (“Lie
tuvio’ 
tiškas
jis tomis
koks tolumas tarpe Dievo ir Pi
kuli). Jei šitas klausimas 
toriui pasirodytų perdaug 
gališkas, tai lai atleis man: 
esu provokuotas jo buties
blema (dviefti susipynusiais 
trikampiais) kurių jis siūlo man 
įsivaizduoti neigiamo ir teigia
mo dvasiškumo artumų, o toji 
emblema yra nemažiau vulgariš- 
ka už mano klausimą. Kadangi 
ii, alpenč autoriaus nuomonei, 
kaipo simbolas visai neatstoja 
ir orai vaizduoja pretenduojan
ti moksliškos motematiškos 
vertės esi n j (nors ir turi geo
metriškų pavidalų), tai lauksiu 
prižadėtų matematiškų simbo
liškų cifrų (pagal prof. Becb- 
terevą tokia simbolizacija yra 
taip pat

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
tet’o, tai jus dar negauna t tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo
Slogų
Neuritis \ 
Dantų gėlimo 
Neuralgia )

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

Baigusi akuše
rijos kolegiją* 
ilgai praktika
vusi I’ennsyl- 

' vanijos ligon- 
! bučiuose. Šąži- 
Į n ingai patar

nauja, visokio- 
' se ligose prieš 

gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po
pietų, nuo G jJei **
9 vai. vakare.

4» ■ - - ------------------------------------ —
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą,

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

akių įtempimą, ir galvos 
skaudėjimu

DR. G. SERNER 
(LIETUVIS)

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

moksliškai galima kaip 
jos formos).
viskas paaiškės, pri

ešu V. šidlauskio rei
O kol 

verstas 
kalaujamą teigiamą visUomybės 
kritiką (kurią, ištiesų, jam kal
tas esu) atidėti.

(Pabaiga)

Mis.
Yards 4951

Anielia Jarusz-Kaushillas
AKUŠERKA

Halsted St.

Tel. Lufayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

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

<3252 So.

8 vakaro. Kitu lai

ku nagai Butkrtj.

Viršuje 

jtate

dfoterys ir mergi 

nos kreipk i tis av 

reikalais nuo 12 iki

Universa)

Bank

Regina šerelienė
serelienė jauna Ameri- 

! kos gyventoja. Nors yra gryna 
lietuvaitė, bet keletą metų gy- 

! venusi Rygoje, Latvijoje. Jos 
Į būdas, kalba ir inteligentišku- 
I mas taip yra išlavintas, kad 
jatatinka jos gražumui ir Aine- 
i rikos gyvenimui. Literatūra jų 
padarė tokia ir ji įstojo “Nau
jienų” koiitestan, jausdama sa
vo galybe prikalbinti visus už
sirašyti ir skaityti “Naujieii-as” 
ir “N.” knygas. Ji pataria vi- 

ii.itms, kad .užsirašytų geriausi 
savo 
juos 
laik-

Gricius
kad p. Gricius
Apie jo ypatų 

, jo paveikslas
Jis tinka ir 
neturtingų.

Povilas
Džiaugkhnės, 

yra su mumis, 
nereikia aiškinti
pats už jį kalba, 
prie turtingų ir 
Nors darbininkas, bet per lite
ratūrų pasiekęs aukšto laipsnio 
kultūroj ir jo inteligentišku
mas visiems patinka. Jis yra 
vienas iš Marųuette Manor lie
tuvių kolonijos kūrėjų. Jis nu
matė ateitį ir nusipirko nuo
savybę, kurių dabar nepirksi už 
trigubus pinigus.

P-as Gricius pastojo “Naujie
nų” kpntestantu. Jis nori pasi
tarnauti visuomenei ir “Naujie-

IJSS VIII Rajone, nemažai dar
bavosi Lietuvių Darbiu. Tary
boje. P-as Izbickas, biznio žmo
gus, kiekviena valanda jam 
brangi, bet mielai sutiko dar
buotis “Naujienų” konteste kon- 
testantil.

“P-as Izbickas sako, kad vien 
Harvey jo veikimui esanti per 
siaura, pertai jis veiksiąs ne 
vien Harvey, bet ir kituose apie-
linkės miesteliuose, kaip Chica-noms”, supažindindamas žmo-

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapate

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0813

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

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

Telephone Yardi 0994

- ■ /

Įvairus Gydytojai
DR. MADRIDE MHN

4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 3200

®-0R, HERZMAN ■«
Gerai lietuviams žinomai per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

, Dienomis: Canal 
3110. Naktį

South ' hore 2288 
Boulevard 4186

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

.. ............ ■ i ■■■ i .iii, — i

Telefonai:

• Teikiama visiems Naujienų skaitytojams; se
niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimų einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

* 1739 So. Halsted St., Chicago, 111.
šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident •In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per nietus laiko.

Vardas ................. ............................
Adresas (&atvė) ...............................
Miestas ir Valst.................................
Užsiėmimas
Pašelpgavis

KJURGEUONIS
ADVOKA/A® 

Miesto Ofisas
190 No. State S t., Room 1012 

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

Bridgeporto 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 visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunae Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

Vakar is 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teudnne Roosevelt 9090 

Namų TelefcABj Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 531 
Tel. Central 6890

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

I Naujienų Spaustuvė
J Unijine Spaustuve.

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. PulJman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

ADVOKATAS
11 S. La Šalie SU Room 2001

Te. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedilio ir 
< •Pštnyčioa.

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ate., 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 8:39 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan 

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Rasas Gydytojas ir Chirarga* 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Vaikų ir visų chroniškų ligų- 
Ofisas: 3103 So. Halsted S t., Chicago 

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktiai* Tel. Pairtai 8858
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LIETUVOS IR LENKIJOS SANTYKIAI

Kiek laiko atgal buvo “Naujienose” paduota žinia iš 
Rygos apie tai, kad Latvijos socialdemokratai buk ketiną 
sutaikyti Lietuvos ir Lenkijos socialistus ir kad tuo tiks
lu esanti sumanyta šį pavasarį latvių-lietuvių-lenku kon
ferencija. Tačiaus Latvijos socialdemokratų partijos 
centro komitetas praneša spaudai, kad ta žinia esanti vi- 
,sai neteisinga. Rygoje nesenai viešėjęs Lenkijos socia
listų partijos darbuotojas Chblovko, bet jo tikslas buvęs 
tiktai surinkti aiškesnių informacijų apie įvykusį Lietu
voje “pučą”.

Tuo gi tarpu Europos laikraščiuose vis dauginasi ži
nių apie tai, kad kokios tai derybos einančios tarpe Lie
tuvos ir Lenkijos valdžių. įdomiausia yra tai, kad tas ži
nias kartoja net ir Lietuvos oficialė telegramų agentūra 
“Elta”? / . .

Vakar tilpęs “Naujienose” “Eltos” pranešimas apie 
šitą dalyką skamba taip:

“ ‘Kufjer Poranny’ (Varšuvos laikraštis. “N.” 
Red.) praneša, kad nežiūrint abiejų vyriausybių ofi
cialių atšaukimų, derybos tarp Lietuvos ir Lenkijos 
visgi prasidėjusios.

“Lenkijos vyriausybė pasiuntusi Kaunan kuni
gaikšti Radvilą deryboms su Voldemaro vyriausybe. 
Naujoji Lietuvos vyriausybė pasiryžusi sudaryti ben
drą Pabalti jos valstybių bloką prieš sovietų Rusiją, 
dalyvaujant ir Lenkijai.

Artimiausioj ateity Varšuvon atvyksiąs speciali- 
nis Lietuvos vyriausybės delegatas.”
Padavusi tą žinią, “Elta” pastebi, kad joje viskas nuo 

pradžios iki galo prasimanyta. Bet jeigu prasimanyta, 
tai kam tokią žinią skelbti Lietuvoje ir leisti ją per Lie
tuvos laikraščius? Karo cenzūra dabar Lietuvoje nepra
leidžia net daugybės teisingu žinių, kurias surenka laik
raščių reporteriai ir korespondentai; o tuo pačiu laiku ji 
-nekliudo oficialei telegramų agentūrai skleisti spaudoje 
visiškai “prasimanytus” dalykus!

Tenka manyti, kad arba tai yra tiesa, o ne prasima
nymas; arba Voldemaro vyriausybė-nori patirti visuo
menės nuotaiką santykių su Lenkija klausimu. Paleisto 
per “Eltą” Lietuvos spaudon gando apie derybas su Var
šuva tikslas gal būt yra pažiūrėti, ką žmonės sakytų apie

Bet šitokį išmėginimą vyriausybė gali daryti tiktai 
tuomet, kuomet ji pati nori derėtis su lenkais!

Taigi išeina, kad Smetona ir Voldemaras arba jau 
derasi su Varšuva, arba rengiasi derėtis.

Jau minima ir vardai tų, kurie tose derybose atsto
vauja savo vyriausybes. Lenkų pusėje esąs įgaliotas ku
nigaikštis Radvila, o lietuvių pusėje—Janczewskis.

Mes nemanome, kad dėl tų derybų reikėtų skubintis 
Lietuvos vyriausybę smerkti. Kada nors Lietuvai vis- 
tiek reikės išspręsti savo ginčą su Lenkija, ir butų ge
riau, jeigu tai butų atlikta taikos, o ne karo keliu. Bet 
jeigu tautininkai, atsistojusieji valstybės priešakyje, su
tinka derėtis su lenkais, tai kam jie dūmė akis visuome
nei, apsimesdami didžiausiais lenkų priešais?

Antra vertus, reikia pasakyti, kad dabar sąlygos de
ryboms su I^enkija yra daug blogesnės, negu buvo pir
miau. Sleževičiaus valdžia buvo užmezgusi gerus santy
kius su Rusija ir buvo beeinanti prie pilno susitaikymo su 
Vokietija. Tuomet Lietuvai nebūtų reikėję nėkiek nusileist 
Varšuvai. Bet po gruodžio 17 d. perversmo, kai santy
kiai su tais Lietuvos kaimynais tapo sugadinti, Lietuvos 
tarptautinė padėtis pasidarė daug silpnesnė, todėl lenkai 
šiandien gali statyti Lietuvai didesnius reikalavimus. •

Už karininkų ir tautiniu 
teks užmokėti nemažą kainą

kų “pučą” Lietuvai galų gale

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tol. Kedzie 8902

3514*16 KooMrelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

SIRVYDO LAIKRAŠTINIS 
“PADORUMAS”.

Brooklyno “Vienybė” 
kad Grigaitis “Naujienose 
M pažino, jogei jisai -si 
obalsį “Lietuvai ne cento”, tik, 
girdi, jisai teisinasi, kad tai bu
vę agituota prieš valdžių, o ne 
prieš Lietuvos valstybę. Del ši
tokio p. Sirvydo rašymo 
turime pareikšti, kad jisai 
luoja.

Viena, ne tik dabar, bet 
senai yra nurodyta, kad 
obalsis, kurį “Vienybe 
kai iškreipia, buvo

rašp, 
pri-

mes
me-

jau 
tas 

savotiš- 
partijos

Antra, nei Grigaitis, nei 
‘ Naujienos” nėra skelbę tokio 
obalsio, kokį jiems prikaišioja 
Brooklyno laikraštis. Obalsio 
“Lietuvai nė cento” yra “Vieny
bės” nukaltas. Jeigu Sirvydui 
nepatiko, kad socialistai ragino 
visuomenei neduoti nė cento val
džiai, kuri persekioja Lietuvos 
darbininkų organizacijas, slopi
na spaudos ir žodžio laisvę ir 
tarnauja ponams bei klebonams, 
tai ji turėjo teisę įrodinėti, jo
gei tas socialistų raginimas esąs 
kenksmingas Lietuvai. Bet vie
toje to ji pakeitė pačius socialis
tų obalsio žodžius. O tai jau 
yra ne kritika, bet falsifikacija’

Trečia, “Vienybė’’ dar kartą 
sąmoningai prasižengia su tie
sa, kada ji sako, kad kalbamas 
obalsis buvęs atkreiptas prieš 
kiekvieną, kuri nesanti socialis
tų valdžia. -Rezoliucijoje, ku
rioje tas obalsis įdėtas, buvo 
kalbama apie tam tikrą valdžią, 
c ne apie kiekvieną nesocialisti- 
r.ę valdžią.

P-hs Sirvydas šitaip per akis 
kraipydamas svetimas mintis 
ir net prikaišiodamas jiems žo
džius, kurių jie niekuomet nėra 
sakę, stato savo redaguojamą 
laikraštį, laikraštinio padorumo 
atžvilgiu, ant vieno laipsnio su 
komunistiniais šlamštais.

Garsinkities Naujienose

Atimk parlamentui (seimui1 
teisę duoti arba neduoti val
džiai pinigų, tai kas tuomet pa
siliks iš žmonių atstovybės? Sa
kysite, atstovai paprastu nepusi 
tikėjimo balsavimu pašalins 
valdžių? Bet seimų valdžia juk 
gali paleisti arba net ir visai iš
vaikyti — ir ką tuomet žmonės 
darytų prieš tokių valdžių?

Valdžia galų gale būva priver
sta nusilenkti žmonių valiai dėl 
to, kad ji negali gyventi be pi
nigų. į

P-as Sirvydas mėgsta pasigir
ti savo “lebaralizmu”, bet i.l tie
sų Jisai yra ignorantas, kuris nė 
ABC nežino apie tai, kaip tvar
kosi šių dienų parlamentinės 
valstybės. Smerkdamas tuos 
žmonės, kurie finansiniu spaudi
mu į krašto diktatorius stengia
si juos prispirti atsteigti Lietu
voje teisėtą demokratinę tvar
kų, jisai pramina takų bolševi
kams, siūlantiems prieš smurtų 
kovoti smurto priemonėmis!

George Glasgow

RUSIJA ir EUROPA
(“L.”). Ir vėl išėjo į Euro

pos diplomatinių -interesų pry- 
šakį Rusijos problemos, jos val
džios forma, jos santykiai su ki
tomis valstybėmis. Vidaus So
vietų vadų nesutikimai nedaug 
teuri įtakos diplomatiniam rusų 
veikimui 
sudaryta 
Lietuvos, 
kurs turi 
riose Europos diplomatijos sri
tyse, priskaitant čia ir Tautų 
Sąjungos diplomatijų, ir p. K ru
sino atvykimas į Londoną užim
ti p. Rakovskio vietai padarė 
tiek, kad bus nuimti nuo lenty
nos seni anglų rusų santykių 
pagrindiniai klausimai.

Rusų lietuvių sutartis.
Rugsėjo m. 28 d. Maskvoje 

pasirašyta sutartis tarp Lietu
vos ir Rusijos. Sutartį pasira-

užsieniuose. Sutartis, 
dabar tarp Rusijos ir 
yra tai toks įvykis, 

rimtos reikšmės įvai-

nas, užsieniu reikalu liaudies 
komisaras ir SSSR, ministeris 
Kaune p. Aleksandrovskis; iš 
Lietuvos pusės — ministeris pir
mininkas p. Sleževičius ir Lie
tuvos ministeris Maskvoje p. 
Baltrušaitis. Atlikus pasirašy
mo ceremonialą, p. Sleževičius 
draugiškai kalbėjosi daugiau, 
kaip valandą su liaudies komisa- 
tų tarybos pirmįjįinku p. Byko
vu.; tą pat vakarą buvo pietus 
Lietuvos delegacijai pagerbti. 
Per pietus pasakytoje kalboje p. 
čičerinas pastebėjo: “Mes su
darėme garantijų sutartį, kuri 
sustiprina jau čsAntį musų dvie-

Savo nešvarų polemikos būdą!jų tautų draugiškumą ir kuri 
prieš socialistus Brooklyno. tuo pat laiku neliečia teisėtų 
“Vienybė” mėgina pateisinti trečios kurios valstybės intere- 
tuo, kad “musų žmonės neat- gų”, — dėl šito posakio bus pa
skiria valdžios nuo valstybės”. 
Todėl, girdi, socialistai, skelb
dami obalsį, kad atžagareiviškai sustiprinti Europoje taiką, 
valdžiai nereikią duoti nė cento, visados Sovietų vyriausybės už- 
“nusidėjo Lietuvai, kaipo jos 
priešai”.

Čia'yra pirmiausia šmeižimas 
žmonių. Musų žmonės valdžią 
nuo valstybės moka atskirti ga
na gerai
niai masiniai žmonių 
prieš smetoninius Lietuvos val
dovus. Tūkstančiai žmonių, 
kurie tiems protestams pritaria, 
niekuomet nebuvo, nėra ir nebus 
Lietuvos valstybės priešai. Jie 
protestuoja prieš valdžią, bet ne 
prieš valstybę!

Toliausi tik nemokšas gali 
pasakoti tokią nesąmonę, kad 
atsisakymas duoti pinigų
kušiai valdžiai esąs nusidėjimas 
kraštui. Tegu p. Sirvydas pa
žvelgia į naujosios gadynės isto
riją ir pasiteirauja, kuriuo 
įrankiu karaliai ir kitoki despo 
tai buvo priversti nusileisti 
žmonėms ir suteikti jiems šiek- 
tiek teisių: ar tai nebuvo atsi
sakymai duoti tiems despotams 
paskolą ir autorizuoti mokes
nius?

Jeigu p. Sirvydas nebūtų 
siškas “beibė” politikos 
muose, tai jisai žinotų, 
šiandie galingiausias 
žmonių atstovų rankose 
su despotiškais valdžių
mas tai — teisė duoti arba ne
duoti valdžiai pinigų. Kuomet 
ministeriai veda kenksmingą 
žmonėms politiką, tai parlamen
to atstovai atsisako patvirtinti 
valdžios patiektų, biudžetų. Bal
savimas prieš biudžetų yra ryS-...........™ yra griežtai
klausias būdas išreikšti valdžiai nusistatę, prieš Anglijos poiiti- 
nepasitikėjimą. ką Shanghajui.

NE LIBERALAS, BET 
IGNORANTAS. 

_j_____

stebėta kitur, — ir pridūrė: 
*‘Ši sutartis taip jau turi tikslų 

ko

ką parodo dabarti- 
protestai

neti-

vi- 
klausi- 
kad ir 
įrankis 
kovoje 

palinki-

sienių politika siekė ir dabar 
siekia”. Toliau jis pastebėjo, 
kad garantijų sutartis turėtų 
būti bazė prekybos sutarčiai, 
kuri netrukus busianti sudaryta 
tarp tų dviejų kraštų. P. Sle
ževičius, atsakė diplomatiškai ir 
pareiškė brangia Maskvos publi
kai formula. “šis širdingiau
sias priėmimas”, įsakė jis, “yra 
iškalbingas išrodymas draugin-

[Pacific and Atlantic Photo]

Eugene Chen, Kinijos nacio
nalistų valdžios užsienio reikalų

gurno, kurį SSSR, gyventojai 
turi Lietuvos gyventojams. Ma
tydamas, kad SSSR, gyventojų 
darbo masės ir kad lietuvių tau* 
ta siekia bendro tų tautų ekono
minio ir kultūrinio įsusiartini- 
mo išplėtojimo, paremto taika, 
aš neabejoju, kad šios sutarties 
pasirašymo pasėka bus preky
bos sutartis”. P. Sleževičius jau 
buvo patiesęs papuliarumo pa
matus tuo, kad į pasitikusių jį 
stotyje imponuojančių garbės 
sargybų prakalbėjo rusiškai.

Sutartis savo forma yra dar 
vienas dokumentas didelėje po- 
Locaruo regionalių sutarčių ei
lėje skirtas taikai garantuoti 
bet ji keliais atžvilgiais skiria
si nuo kitų savo draugių. Var
giai sutinka su Locarno dvasia 
tas anti-Sųjungos ir anti-Lenki- 
jos tonas, kurs, nežiūrint to, kų 
p. čičerinas pasakė rugsėjo m. 
28 d., apibudina, be abejonės, ir 
jos motyvus ir jos galimas pa
sėkas; bet juose yra Nemezis, 
surūpinanti Europos diplotnti- 
ją dėl istorinės skriaudos Lietu
vai tuo, kad buvo užžiruotas 
Lenkijos aneksavimas Vilniaus 
1920 m. Štai yra viena priežas
čių dėl ko Rusijos Lietuvos su
tartis iš 1926 m. rugsėjo m. 28 
dienos turi daugiau netaikingų 
ir daugiau drumstų konotacijų, 
ne kaip bet kuri kita po-Locar-' 
no jos pirmtakunė. Iš vienos 
pusės čia yra pati sutartis, ku
ria pasirašiusios šalys pasižada 
išlaikyti taikų ir laikytis neitra- 
liteto, jei katra jų pultų trečia 
šalis. Iš kitos pusės yra notos, 
kuriomis pasikeitė p. Sleževičius 
ir p. čičerinas; Rusija savo no
toje, teisybė dalinai evaziviai, 
— bet tokiu, budu, kad Lietuvos 
opinijoje tai turi tiktai vienų 
reikšmę, pripažįsta Lietuvos 
teises į Vilnių.

Lenkijos aneksavimo Vilniaus 
ir jo diplomatinių pasėkų istori
ja ne kartų pastaruosius kele
rius metus buvo plačiai svarsto
ma žurnalo “Contemporary 
Review” užsienių reikalų sky
riuje. žodis aneksavimas buvo 
visados tame skyriuje vartopa- 
mas minint lenkų okupacija, iki 
pat to laiko, kada (1923 m. ko
vo m. 15 d.) Ambasadorių Kon
ferencija patvirtino jį ir įjun
gė į tarptautinę teisę. Tas pats 
žodis, tyčia ten vartojamas ir 
vėliau net ir po to Ambasadorių 
Konferencijos nusprendimo ir 
bus vartojamas, iki Lenkija val
dys Vilnių. Jei žmogus pavagia 
kito žmogaus nuosavybę ir teis
mas tokiais metodais, kurie pa
žemina teisino vardų, eventua
liai priteisia, kad taip pasivog
tas daiktas turi būti laikomas 
teisėta vagies nuosavybe (vagis

'dargi turi įtakingų draugų teis-f 
’me), tai vagis vis vien laikoma 
1 vagim ir vagystė — vagystėj 
Nėra ne mažiausios abejonės, 
kad Lenkija neteisėtai atėmė iš 
Lietuvos Vilnių; bet štai nė 
kiek nesumažina keliančių ne
ramumą p. čičerino pasižadėji
mų p. Sleževičiui efekto. Anek
savimas buvo formaliai pripa
žintas tų valstybių, kurios nuo 
pat karo sprendė Europos klau
simus; Tautų Sąjunga aprimo 
ir pakartotinai atsisakydavo 
duoti kad ir elementaiskiausią 
satisfakciją Lietuvai. Todėl 
Rusijos Lietuvos sutartis pci- 
žengia vieną svarbiausių Locar
no idėjų — stabalizavimą .status 
ąuo, nežiūrint, ar tas status 
butų teisingas, ar ne. Vokieti
ja prisidėjo prie Locarno tuo, 
kad sutiko stabilizuoti savo va
karų sienas, ar tai jai patiko, ar 
ne. Visa širdimi pritariant Lie
tuvos 'skriaudų jausmams, vis 
dėlto tenka laikyti nelaime tai, 
kad čičerino Sleževičiaus susi
artinimas yra tokio pobūdžio, 
kuris neišvengiamai šaukia į 
kovą tiek Genevą, tiek ir Var
šuvą. Sutartis, padaryta taikai 
garantuoti, yra nelemta, jei ji 
jau pačioje pradžioje sukėlė 
priešingumo įausntų tose vieto
se, kur geros valios kaip tik vi
sų labiausiai ir reikia taikai iš
laikyti. Kadangi sutartis, be 
to, sukėlė karčių komentarų net 
tarp Lietuvos draugų, Estijoje, 
Latvijoje ir Suomijoje, dėlei to, 
kad Lietuva atsisakė nuo prin
cipo tartis su Rusija suvienytu 
Baltijos frontu, tai nelaimė yra 
dar didesnė. Taigi ir tenka pa- 
Cižiureti į tai, kas yra netaikin
ga toje taikos sutartyje.

Rūgštumai Viduriuose
“Phillips Milk of Magnesia 

Geriau negu Soda

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

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
soldtion of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
rodą. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir Jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1876.

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitain šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

(Bus daugiau)
100 N. LaS'alIe St., Chicago, III. 

arba prie vietinių agentų

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 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. 
Rezidencija: 3114 West 42nd St. 

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. RRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

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

Netoli 46th St. • Chicago, III

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

rz J J 1 nu9 9 ikt II vai. ryte, 
1/alanuOJ 'į puo\ 6 iki 8 vai, vakare

if
Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th Si.

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

8 iki 2 vai. po pietų

nuo
nuo

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

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

7909 So. Halsted Street
Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakare 
, Res. 6000 So. Campbell Avė.

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

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4661 So. Ashland. Tel. Boelveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

...... ——T—■ ' ■
Phone Pullman 3213
Dr. A. J. Tananevičius
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

1—3 po pietų, 7—9 vakare

GYVENIMAS
Mėnesinio žurnalai* 

Antanas Žymontas 
Kedaktori uh-Laidė  j aa 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 3669

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, Iii.

lel. Boulevard 2160
— Valandos — 

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

Office Boulevard 7942

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

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

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

Prenumerata metama ..........
Pusei metų............................ si
Kopija ................................... 20c

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas Pullman 1193 
Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. KARCERIS
3327 So. Ilulnted Street 

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

O-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Denfistas

3243 So. Halsted St.
lies. Telefoną* HemJock 2615
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SIRVYDO LAIKRAŠTINIS 
“PADORUMAS”.

LIETUVOS IR LENKIJOS SANTYKIAI

Brooklyno “Vienybė” 
kad Grigaitis “Naujienose 
s i pažino, jogei jisai .si 
obalsį “Lietuvai nė cento”, tik, 
girdi, jisai teisinasi, kad tai bu
vę agituota prieš valdžią, o ne 
prieš Lietuvos valstybę. Del ši
tokio p. Sirvydo rašymo 
turime pareikšti, kad jisai 
luoja.

Viena, ne tik dabar, bet 
senai yru nurodyta, kad 
obalsis, kurį “Vienybė 
kai iškreipia, buvo

rašp, 
pri

mes
me-

Kiek laiko atgal buvo “Naujienose” paduota žinia iš 
Rygos apie tai, kad Latvijos socialdemokratai buk ketinu 
sutaikyti Lietuvos ir Lenkijos socialistus ir kad tuo tiks
lu esanti sumanyta šį pavasarį latvių-lietuvių-lenkų kon
ferencija. Tačiaus Latvijos socialdemokratų partijos 
centro komitetas praneša spaudai, kad ta žinia esanti vi
sai neteisinga. Rygoje nesenai viešėjęs Lenkijos socia-

Atimk parlamentui (seimui' 
teisę duoti arba neduoti val
džiai pinigų, tai kas tuomet pa
siliks iš žmonių atstovybės? Sa
kysite, atstovai paprastu nepasi 
tikėjimo balsavimu pašalins 
valdžių? Bet seimų valdžia juk 
gali paleisti arba net ir visai iš
vaikyti — ir ką tuomet žmonės 
darytų prieš tokių valdžių?

Valdžia galų gale būva priver
sta pusilenkti žmonių valiai dėl 
to, kad ji negali gyventi be pi
nigų. |

P-as Sirvydas mėgsta pasigir
ti savo “lebaralizmu”, bet i.l tie
sų 'jisai yra ignorantas, kuris nė 
ABC nežino apie tai,-kaip tvar
kosi šių dienų parlamentinės 
valstybės. Smerkdamas tuos 
žmonės, kurie finansiniu spaudi
mu j krašto diktatorius stengia
si juos prispirti atsteigti Lietu
voje teisėtų demokratinę tvar
kų, jisai pramina takų bolševi
kams, siuląntiems prieš smurtų 
kovoti smurto priemonėmis!

George Gkiagow

RUSIJA ir EUROPA

tiktai surinkti aiškesnių informacijų apie įvykusį Lietu
voje “pučą”.

Tuo gi tarpu Europos laikraščiuose vis dauginasi ži
nių apie tai, kad kokios tai derybos einančios tarpe Lie
tuvos ir Lenkijos valdžių. įdomiausia yra tai, kad tas ži
nias kartoja net ir Lietuvos oficialė telegramų agentūra 
“Elta”. .

Vakar tilpęs “Naujienose” “Eltos” pranešimas apie 
šitą dalyką skamba taip:

“‘Kufjer Poranny’ (Varšuvos laikraštis. “N.” 
Red.) praneša, kad nežiūrint abiejų vyriausybįų ofi
cialių atšaukimų, derybos tarp Lietuvos ir Lenkijos 
visgi prasidėjusios.

“Lenkijos vyriausybė pasiuntusi Kaunan kuni
gaikšti Radvilą deryboms su Voldemaro vyriausybe. 
Naujoji Lietuvos vyriausybė pasiryžusi sudaryti ben
drą Pabaltijos valstybių bloką prieš sovietų Rusiją,

Artimiausioj ateity Varšuvon atvyksiąs speciali- 
nis Lietuvos vyriausybės delegatas.”
Padavusi tą žinią, “Elta” pastebi, kad joje viskas nuo 

pradžios iki galo prasimanyta. Bet jeigu prasimanyta, 
tai kam tokią žinią skelbti Lietuvoje ir leisti ją per Lie
tuvos laikraščius? Karo cenzūra dabar Lietuvoje nepra
leidžia net daugybės teisingų žinių, kurias surenka laik
raščių reporteriai ir korespondentai; o tuo pačiu laiku ji 
-nekliudo oficialei telegramų agentūrai skleisti spaudoje 
visiškai “prasimanytus” dalykus!

Tenka manyti, kad arba tai yra tiesa, o ne prasima
nymas; arba Voldemaro vyriausybė nori patirti visuo
menės nuotaiką santykių su Lenkija klausimu. Paleisto 
per “Eltą” Lietuvos spaudon gando apie derybas su Var
šuva tikslas gal būt yra pažiūrėti, ką žmonės sakytų apie

Bet šitokį išmėginimų vyriausybė gali daryti tiktai 
tuomet, kuomet ji pati nori derėtis su lenkais!

Taigi išeina, kad Smetona ir Voldemaras arba jau 
derasi su Varšuva, arba rengiasi derėtis.

Jau minima ir vardai tų, kurie tose derybose atsto
vauja savo vyriausybes. Lenkų pusėje esąs įgaliotas ku
nigaikštis Radvila, o lietuvių pusėje—Janczewskis.

Mes nemanome, kad dei tų derybų reikėtų skubintis 
Lietuvos vyriausybę smerkti. Kada nors Lietuvai vis- 
tiek reikės išspręsti savo ginčą su Lenkija, ir butų ge
riau, jeigu tai butų atlikta taikos, o ne karo keliu. Bet 
jeigu tautininkai, atsistojusieji valstybės priešakyje, su
tinka derėtis su lenkais, tai kam jie dūmė, akis visuome
nei, apsimesdami didžiausiais lenkų priešais?

Antra vertus, reikia pasakyti, kad dabar sąlygos de
ryboms su Lenkija yra daug blogesnės, negu buvo pir
miau. Sleževičiaus valdžia buvo užmezgusi gerus santy
kius su Rusija ir buvo beeinanti prie pilno susitaikymo su 
Vokietija. Tuomet Lietuvai nebūtų reikėję nėkiek nusileist 
Varšuvai. Bet po gruodžio 17 d. perversmo, kai santy
kiai su tais Lietuvos kaimynais tapo sugadinti, Lietuvos 
tarptautinė padėtis pasidarė daug silpnesnė, todėl lenkai 
šiandien gali statyti Lietuvai didesnius reikalavimus. •

Už karininkų ir tautini ikų “pučą” Lietuvai galų gale 
teks užmokėti nemažą kainą.

(“L.’’>. Ir vėl išėjo į Euro
pos diplomatinių -interesų pry- 
šaki Rusijos problemos, jos val
džios forma, jos santykiai su ki
tomis valstybėmis. Vidaus So
vietų vadų nesutikimai nedaug 
teuri įtakos diplomatiniam rusų 
veikimui 
sudaryta 
Lietuvos, 
kurs turi 
riose Europos diplomatijos sri
tyse, priskaitant čia ir Tautų 
Sąjungos diplomatiją, ir p. Kra- 
sino atvykimas į Londoną užim
ti p. Rakovskio vietai padarė 
tiek, kad bus nuimti nuo lenty
nos seni anglą rusų santykių 
pagrindiniai klausimai.

Rusų lietuvių sutartis.

Rugsėjo m. 28 d. Maskvoje 
pasirašyta sutartis tarp Lietu- 

S u tartį pasira
šė iš Rusijos pusės p. č. čičeri
nas, užsienių reikalų liaudies 
komisaras ir SSSR, ministeris 
Kaune p. Aleksandrovskis; iš 
Lietuvos pusės — ministeris pir
mininkas p. Sleževičius ir Lie
tuvos ministeris Maskvoje p. 
Baltrušaitis. Atlikus pasirašy
mo ceremonialą, p. Sleževičius 
draugiškai kalbėjosi daugiau, 
kaip valandą su liaudies komisa- 
tų tarybos pirmjjunku p. Byko
vu.; tą pat vakarą buvo pietus 
Lietuvos delegacijai pagerbti. 
Per pietus pasakytoje kalboje p. 
čičerinas pastebėjo: “Mes su
darėme garantijų sutartį, kuri 
sustiprina jau esantį musų dvie- 

ir kuri 
i neliečia teisėtų 

trecios kurios valstybės intere
sų”, —- dėl šito posakio bus pa
stebėta kitur, — ir pridūrė: 
*‘Ši sutartis taip jau turi tikslą 

(iami obalsį, kad atžagareiviškai sustiprinti Europoje taiką, ko 
valdžiai nereikią duoti nė cento, visados Sovietų vyriausybės už- 
“nusidėjo Lietuvai, kaipo jos 
priešai”.

Čia'yra pirmiausia šmeižimas 
žmonių. Musų žmonės valdžią 
nuo valstybės moka atskirti ga- 

ką parodo dabarti- 
protestai

jau 
tas 

savotiš- 
partijos

(LSS.), o ne asmens obalsis.
Antra, nei Grigaitis, nei 

‘Naujienos” nėra skelbę tokio 
obalsio, kokį jiems prikaišioja 
Brooklyno laikraštis. Obalsis' 
“Lietuvai nė cento” yra “Vieny
bės” nukaltas. Jeigu Sirvydui 
nepatiko, kad socialistai ragino 
visuomenei neduoti nė cento val
džiai, kuri persekioja Lietuvos 
darbininkų organizacijas, slopi
na spaudos ir žodžio laisvę ir 
tarnauja ponams bei klebonams, 
tai ji turėjo teisę įrodinėti, jo
gei tas socialistų raginimai esąs' 
kenksmingas Lietuvai. Bet vie
toje to ji pakeitė pačius socialis
tų obalsio žodžius. O tai jau 
yra ne kritika, bet falsifikacija!

Trečia, “Vienybe” dar kartą 
sąmoningai prasižengia su tie
sa, kada ji sako, kad kalbamas 
obalsis buvęs atkreiptas prieš vos ir Rusijos, 
kiekvieną, kuri nesanti socialis
tų valdžia. -Rezoliucijoje, ku
rioje tas obalsis įdėtas, buvo 
kalbama apie tam tikrą valdžią, 
c ne apie kiekvieną nesocialisti- 
nę valdžią.

P-lis Sirvydas šitaip per akis 
kraipydamas svetimas mintis 
ir net prikaišiodamas jiems žo
džius, kurių jie niekuomet nėra 
sakę, stato savo redaguojamą 
1 dkraštį, laikraštinio padorumo 
atžvilgiu, ant vieno laipsnio su 
komunistiniais šlamštais.

NE LIBERALAS, BET 
IGNORANTAS.

—U___________

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tol. Kedzie 8962

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Loui® Avė.

CHIČAGO, ILL.

Garsinkities Naujienose

užsieniuose. Sutartis, 
dabar tarp Rusijos ir 
yra tai toks įvykio, 

rimtos reikšmės įvai-

Savo nešvaru polemikos būdą jų tautų draugiškumą i 
prieš socialistus Brooklyno i tuo pat laiku 
“Vienybė” mėgina pateisinti x V1 
tuo, kad “musų žmonės neat
skiria valdžios nuo valstybės”. 
Todėl, girdi, socialistai, skelb-

sienių politika siekė ir dabar 
siekia”. Toliau jis pastebėjo, 
kad garantijų sutartis turėtų 
būti bazė prekybos sutarčiai, 
kuri netrukus busianti 'sudaryta 
tarp tų dviejų kraštų. P. Sle-

riešai.

kad
neti-

iai gerai 
niai masiniai žmonių 
prieš smetoninius Lietuvos val
dovus. Tūkstančiai žmonių, 
kurie tiems protestams pritaria, 
niekuomet nebuvo, nėra ir nebus 
Lietuvos valstybes
protestuoja prieš valdžią, bet ne 
prieš valstybę!

Toliaus: tik nemokšas gali 
pasakoti tokią nesąmonę, 
atsisakymas duoti pinigų
kušiai valdžiai esąs nusidėjimas 
kraštui. Tegu p. Sirvydas pa
žvelgia į naujosios gadynės isto
riją ir pasiteirauja, kuriuo 
įrankiu karaliai ir kitoki despo
tai buvo priversti nusileisti 
žmonėms ir suteikti jiems šiek- 
tiek teisių: ar tai nebuvo atsi
sakymas duoti tiems despotams 
paskolą ir autorizuoti mokes
nius?

Jeigu p. Sirvydas nebūtų 
siškas “beibe” jx>litikos 
muose, tai jisai žinotų, 
šiandie galingiausias 
žmonių atstovų rankose
su despotiškais valdžių palinki
mas tai — teisė duoti arba ne
duoti valdžiai pinigų. Kuomet 
ministeriai veda kenksmingą 
žmonėms politiką, tai parlamen
to atstovai atsisako patvirtinti 
valdžios patiektą biudžetą. Bal
savimas prieš biudžetą yra ryš-iministeris, 
klausias būdas išreikšti valdžiai 
nepasitikėjimą.

vi- 
klausi- 
kad ir 
įrankis 
kovoje

pareiškė brangią Maskvos publi
kai formulą. “Šis širdingiau
sias priėmimas”, sakė jis, “yra 
iškalbingas išrodymas draugin

gumo, kurį SSSR, gyventojai 
turi Lietuvos gyventojams. Ma
tydamas, kad SSSR, gyventojų 
darbo masės ir kad lietuvių taur 
ta siekia bendro tų tautų ekono
minio ir kultūrinio susiartini
mo išplėtojimo, paremto taika, 
aš neabejoju, kad šios sutarties 
pasirašymo pasėka bus preky
bos sutartis”. P. Sleževičius jau 
buvo patiesęs papuliarumo pa
matus tuo, kad į pasitikusių jį 
stotyje imponuojančių garbės 
sargybų prakalbėjo rusiškai.

Sutartis savo forma yra dar 
vienas dokumentas didelėje po- 
Locarno regionalių sutarčių ei
lėje skirtas taikai garantuoti 
bet ji keliais atžvilgiais skiria
si nuo kitų savo draugių. Var
giai sutinka su Locarno dvasia 
tas anti-Sųjungos ir anti-Lenki- 
jos tonas, kurs, nežiūrint to, kų 
p. čičerinas pasakė rugsėjo m. 
28 d., apibudina, be abejonės, ir 
jos motyvus ir jos galimas pa
sėkas; bet juose yra Nemezis, 
surūpinanti Europos diplotnti- 
jų dėl istorinės skriaudos Lietu
vai tuo, kad buvo užžiruotas 
Lenkijos aneksavimas Vilniaus 
1920 m. štai yra viena priežas
čių dei ko Rusijos Lietuvos su
tartis iš 1926 m. rugsėjo m. 28 
dienos turi daugiau netaikingų 
ir daugiau drumstų konotacijų, 
ne kaip bet kuri kita po-Locar- 
no jos pirmtakunė. Iš vienos 
pusės čia yra pati sutartis, ku
ria pasirašiusios šalys pasižada 
išlaikyti taika ir laikytis neitra- 
liteto, jei katra jų pultų trečia 
šalis. Iš kitos pusės yra notos, 
kuriomis pasikeitė p. Sleževičius 
ir p. čičerinas; Rusija savo no
toje, teisybė dalinai evaziviai, 
— bet tokiu, budu, kad Lietuvos 
opinijoje tai turi tiktai vienų 
reikšmę, pripažįsta Lietuvos 
teises į Vilnių.

Lenkijos aneksavimo Vilniaus 
ir jo diplomatinių pasėkų istori
ja ne kartų pastaruosius kele
rius metus buvo plačiai svarsto
ma žurnalo “Contemporary 
Review” užsienių reikalų sky
riuje. žodis aneksavimas buvo 
visados tame skyriuje vartopa- 
mas minint lenkų okupacijų, iki 
pat to laiko, kada (1923 m. ko
vo ni. 15 d.) Ambasadorių Kon
ferencija patvirtino jį ir įjun
gė į tarptautinę teisę. Tas pats 
žodis, tyčia ten vartojamas ir 
vėliau net ir po to Ambasadorių 
Konferencijos nusprendimo ir 
bus vartojamas, iki Lenkija val
dys Vilnių. Jei žmogus pavagia 
kito žmogaus nuosavybę ir teis
mas tokiais metodais, kurie pa
žemina teisino vardų, eventua
liai priteisia, kad taip pasivog
tas daiktas turi būti laikomas 
teisėta vagies nuosavybe (vagis

'dargi turi įtakingų draugų teis-' 
’ine), tai vagis vis vien laikoma 
1 vagim ir vagystė — vagyste.
Nėra ne mažiausios abejonės, 
kad Lenkija neteisėtai atėmė iš 
Lietuvos Vilnių; bet štai nė 
kiek nesumažina keliančių ne
ramumą p. čičerino pasižadėji
mų p, Sleževičiui efekto. Anek
savimas buvo formaliai pripa
žintas tų valstybių, kurios nuo 
pat karo sprendė Europos klau
simus; Tautų Sąjunga aprimo 
ir pakartotinai atsisakydavo 
duoti kad ir elementaiškiausią 
satisfakciją Lietuvai. Todėl 
Rusijos Lietuvos sutartis pei- 
žengia vieną svarbiausių Locar
no idėjų — stabalizavimą status 
quo, nežiūrint, ar tas status 
butų teisingas, ar ne. Vokieti
ja prisidėjo prie Locarno tuo, 
kad sutiko stabilizuoti savo va
karų sienas, ar tai jai patiko, ar 
ne. Visa širdimi pritariant Lie
tuvos 'skriaudų jausmams, vis 
dėlto tenka laikyti nelaime tai, 
kad čičerino Sleževičiaus susi
artinimas yra tokio pobūdžio, 
kuris neišvengiamai šaukia į 
kovą tiek Genevą, tiek ir Var
šuvą. Sutartis, padaryta taikai 
garantuoti, yra nelemta, jei ji 
jau pačioje pradžioje sukėlė 
priešingumo jausmų tose vieto
se, kur geros valios kaip tik vi
sų labiausiai ir reikia taikai iš
laikyti. Kadangi sutartis, be 
to, sukėlė karčių komentarų net 
tarp Lietuvos draugų, Estijoje, 
Latvijoje ir Suomijoje, dėlei to, 
kad Lietuva atsisakė nuo prin
cipo tartis su Rusija suvienytu 
Baltijos frontu, tai nelaimė'yra 
dar didesnė. Taigi ir tenka pa- 
Sižiurėti į tai, kas yra netaikin
ga toje taikos sutartyje.

Rūgštumai Viduriuose
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

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

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solūtion of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimų, viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles II. Phillips Chemical Co. 
ir Jo pirmtakuno Charles II. 
Phillips nuo 1875.

Ten 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

S8B$
GYVENIMAS

Mžnesinig žurnalas 
Antanas Žymontas 

Redaktorius-Leidėjas 
900 W. 52nd Street 

Chieago. III. 
Tel. Boulevard 3669

jau

(Bus daugiau)
100 N, La Šalie St., Chieago, III. 

arba prie vietinių agentų

Lietuviai Daktarai
o

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

3464 So. Halsted S't.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwankee Are., Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 86,33 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Lracitlc and Atlantic rnotoj
Eugene Chen, Kinijos nacio

nalistų valdžios užsienio reikalų 
kuris yra griežtai

nusištatęs prieš Anglijos politi
kų Shanghajui.

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

Papročiai, Klases, Darbininkų 
Ateitis, Sveikata ir Pasisekimas, 
Buk sau Geru Draugu, Mintys ir 
Žmogus, Protestas prieš Lietuvos 
Smurtininkus, Senatve, Tš Gyveni
mo Audros, Braižas ir Charakteris, 
Prakilni Meilė -Žemaites apysaka.

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

L 1

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dienų

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

Netoli 46th St. • Chieago, III

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

rz i J J 9 ikt II vai. ryte, balandos į nu^ 6 iki 8 vaL vak^re

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
dowiat—SASS

17»7 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chieago. 111.

lai. Boulevard 2160
— Valandai — 

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

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Cheaterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

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

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

. Res. 6000 So. Campbell Avė.

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos J nuo 9 H v. rytoValandos į nuQ 6 iki 9 vaJ yak

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4661 So. Ashland. Tel. Boaiveard 
7820. lies., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

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

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

1—3 po pietų, 7—9 vakare

Office Boulevard 7942

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

4645 So. Aahland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekei 

CH1CAGO, ILL.

Bes. 6C00 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso-Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chieago, III.

O-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
DcntfataN

3243 So. Halsted St
OfiNO Tel. Boulevard 7179

Re». Telefoną* HemJock 2615
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Išsigydė Savo Rupturą
Aš įgijau labai didelę rupturą kuo

met kėliau didelę skrynią keletas me
tų atgal. Gydytojai pasakė jei aš no
riu išsigydyti, turiu eiti ant operaci
jos. Diržai man nieko negelbėjo. Ga
li) gale aš suradau būdą su kurio pa
geltai greit išsigydžiau. Daug mete 
praėjo ir mano ruptura neatsinauji- 
no, vienok dirbu sunkiai kaipo kar- 
penterys. Nedariau operacijos, nesu- 
trukdžiau laiko, neturėjau trubelio. 
Aš nieko neturiu pardavimui, bet su
teiksiu pilnai informacijas, kaip jus 
galit išsigydyti rupturą be operaci
jos, jei tik man parašysit. Eugene 
M. Pullen, Carpenter, 162 N. Marce
lina Avė., Manasųuan, N. J. Iškirp- 
kit šj skelbimų ir parodykit savo drau
gams kurie turi rupturą — jus galit 
išgelbėti jų gyvybę arba prašalinti 
kentėjimus nuo rupturos ir pavojų 
operacijos.

CHICAGOS [ Tarp Chicagos

ŽINIOS Lietuvių

2 ugniagesiai užmušti, 4 
sužeisti gaisre

Bridgeportas
Jaunuoliai, tėmykite

Lena v/n d
KOSULĮ
Greitai
Ncužleiskite kosulio . . . 

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

Neleiskit kosuliui iš
augti į rimtą ligą. Nusi-" 
pirkit šj saugų vaistą ap- 
tickoje šiandien. Dvejopo 
dydžio, 25c. ir 50c.

W. F. SEVERĄ CO.

Krutinės ir Galuos Šalčiams 
imkite Seveca’s Cold Tablets Ė

StW$
LIETUVON

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
nus metus ir sugrįžti i Suv- Valsti
jas liuusai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPJU, HOMEK1C, LAPLAND,

INNLAND, AR- 
kelionę i Cher- 
Antwerp. Duug 

savaitę.
klesos keleiviai 

gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa- 

blogumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba x

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago, III.

ABIC siūlo 
bourg 
laivų

greitą
Southampton

musų 3-čios 
atskirus kambarius

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciull- 

ikumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1516 
Res. Tel.

Beverly 2300

Du ugniagesiai liko užmušti 
ir keturi ugniagesiai liko sun
kiai sužeisti begesinant gaisrą 

netoli Halsted ir 
ių. Gaisras buvo 
augštų name, ku- 
Metropolilan Pic- 

Co. ir Newman 
Co. Kada sargai

jų besąžinišką ir begėdiškų’ 
smurtą Lietuvoje ir griežtai 
reikalaujame:

1. Kad butų atsteigta konsti-! 
tucija paremta demokratine 
tvarka Lietuvoje,

2. Kad butų nuimtas karo 
stovis, paliuosuoti visi fašistų 
valdžios areštuoti politinei ka
liniai ir sustabdytas 
galabijimas,

3. Kad butų nubausti 
ji fašistų teroristai už
žymą šalies konstitucijos, už 
terorizavimą Lietuvos ir už ki
tus jų juodus ir niekšiškus dar
bus.

Pirm. J. Yzbickas,
Sekr. J. Šamas.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

žmonių

buvo 
1*'raine 
Piano

kilęs |M*nkių
i iame 
ture 
Bros.
putėm i jo gaisrą ir pašaukė ug- 

visas vidus liepsno 
ugningesiams

niagesius, 
jo. Atvykusioms 
betgi pasisekė gaisrų sulaikyti 
r neleido persimesti ant kitų 

namų. Degančiojo namo vidus 
iau buvo išdegęs ir ugniagesiai 
įaigė gesinti paskutinius nuo- 
kgulins, kuomet vakarinė sie
la urnai Įgriuvo į vidų, palai
dodama savim šešis buvo
jus vidoje ugniagesius. Ketu
ris ugniagesius pasisekė išim- 
,i dar gyvus ir jie veikiausia 
>asveiks. Du gi jau buvo mirę, 
l ai Wm. Elynn, 55 m., ištarna- 
,’ęs 20 melų ugniagesių depar- 
ainenta ir David Lynch, 30 m.

8 žmonės užmušti auto
mobilių

l’arp žuvusių yra ir vienas jau
nas lietuvis.

Pereitas sekmadienis buvo 
<ick šiltesnis ir gražesnis, tad 
r daugiau automobilių pasipi- 
ė į gatves, lodei ir daugiau 
lelaimių buvo su automobi- 
iais. lai buvo pirmas šių me
tų ‘‘kruvinasis sekmadienis”. Ir 
tokie sekmadieniai tęsis per vi
nį pavasari ir vasarų. Aštuoni 
>monės liko užmušti, neskai
tant daugybės sunkiai sužeistų.

l'arp žuvusiu nelaimėse su 
mtomobiliais yra ir vienas jau
nas lietuvis Joseph Skush (Sku- 
evičius), 20 metų amžiaus, gy

venęs su savo tėvais prie 1410 
S. Mozart St. Automobilius, ku
riame jis' važiavo, prie 51 ir Ba
zine gatvių susidūrė su kitu 
automobiliu. Nė jis pats neju
to. nė kiti nemanė, kad jis liko 
■mžiislas. Kaip išrodo, jis visiš
kai sveikas, po tos nelaimes, iš
vyko namo. 'Pečiaus parvykęs
namo sukniubo ir pasimirė pie
niau 
ligoninėn.

negu jį spėta nugabenti

Pasimirė buvęs unijų 
vadas

Brighton Music & 
Jmlry Store

Expcrt Watch Repairing
Gerai ir greit darbas atliekamas. Pil
nai garantuojamas. Taisome Visokių 
Išdirbyščių didžiausius ir mažiausius.

Simon O’Donnell, per 15 
lų buvęs pnzidentu namų 
tylojų unijų tarybos, kuri 

la visas namų statytojų 
is, pasimirė po trumpos 

Grand ligoninėj.
Sulig amato jis buvo plumbe- 

ris. I)irbęs kelis metus už plum- 
berį ir veikęs unijoj, jis tapo 
išrinktas plumberių unijos biz
nio agentu, o po kelių metų jis 
už savo veiklumą tapo išrink
tas ir namų statytojų unijų ta
rybos prezidentu, kuriuo jis iš
buvo 15 metų. Prieš ketvertų 
metų jis pasitraukė iš unijų ir 
>ats Įėjo kontraktorystės' biz
nio, likdamas viršininku didelės 
kontraktorių firmos.

me-

api- 
uni-

C. J. GURIN 
4216 Archer Avenuc 

( kitame, III.

Central Mfg. Dįfstriet 
Bank atidarė naują 

banko namą

Candy!

0h 
Heniy! 

America's

Central Manufacturing Dis- 
trict Bank, kuris gyvuoja dar 
tik 15 melų, pereitų šeštadienį

Garsihkites Naujienose

banko namų prie 1110 VV. 35 
St. Bankas yra daugiau kaip 
dvigubai padidintas ir yra la
bui puošnus, pilnai atsakantis 
dvasiai to greitai augančio di
delės pramonės distrikto. Ban
kas jau tretį karių didino savo 
namų ir tikisi, kad banko biz
nis nuolatos tiek augs, kad ir 
dabartinė didelė vcta pasidarys 
permaža, kąip kad pasidarė per
inami senieji banko namai.

SLA Jaunuolių 183 kuopos 
šiandie, vas. 8 d., 8 v. v., Mark 
VVhite S(|. svet., įvyks nien. su
sirinkimas. Visi nariai-ės ma- 
lonėkiU atsilankyti, šiuo laiku 
Chicagoj randasi SLA gencralis 
organizatorius gerb. S. E. Vi- 
taitis, kurio tikslas yra organi
zuoti jaunuolių kuopas. Mums 
kaip tik ir yra geriausia pro
ga jam surengti prakalbas, gau
ti daugiau naujų narių. Kadan
gi Vitaitis yra geras kalbėtojas 
ir taipgi gerai apsipažinęs 
čia gimusiais jaunuoliais 
dangi musų jaunuolių 
luri jaunuolių orkestrų, 
pagelba galima sutraukti 
daug jaunuolių, bet ir 
vus, tai
labai geros. S 
apsvarstysime.

Pirm. Edy s («rusas.

juodie-
sulau-

Roselanti

su 
ir ka- 
kuopa 
kurio 

ne tik 
j y tė

ję pasekmės gali būti 
visų tai

M t. 
“Nau- 
stotis 
Dabar

Mt. Greenwood
Nauja stotis.

Chicagos užmiestyje, 
Greenvvood vadinamam, 
jienų” atstovybė, arba 
perėjo į naujas rankas.
“Naujienas” atstovauja ir į na
mus pristato tą pačių dieną p. 
J. Zabelskis. Kurie nori, kad 
“Naujienas” pristatytų tą pačią 
dieną į jų namus, ar gauti nusi
pirkti “Naujienas”, visi kreip
kitės 
3358
Iloman Avė., Mt. Greenvvood.

prie p. Juozo Zabelskio, 
VV. 111 th St., k'ampas

Harvey, III. fa-
masiniame 

d., vien-

d., 1926

Protestas prieš Lietuvos 
šistus

Harvfey lietuviai 
susirinkime sausio 26
balsiai priėmė sekamą 
rezoliuciją:

Kadangi gruodžio 16 
m., vidurnakty, slapta susiorva-
nizavę fašistai užpuolė Lietu
vos žmonių išrinktą valdžią ir 
ta ginkluota klerikalų fašistų 
ir karininkų gauja smurtu nu
vertė teisėtą Lietuvos valdžią;

Kadangi fašistai, vadovauja
mi dvarponių ir krikščionių de
mokratų, įvedė Lietuvoje juodą 
despotizmą, sulaužė šalies kons
tituciją, uždarė pirmeiviškus 
laikraščius, sutrempė darbinin
kų organizacijas ir areštuoja 
tuos, kurie priešinasi tokiems 
fašistų biauriems ir sauvališ- 
kiems žygiams;

Kadangi tokis fašistų pasi
ryžimas^ per
tapti Lietuvos viešpačiais 
jų pasiskelbimas 
“nauja Lietuvos 
mia Lietuvai juodą ateitį, už
deda liaudžiai fašistinės dikta
tūros jungą ir užtraukia gėdą 
Lietuvai prieš civilizuotą pa
saulį,

Todėl mes, Harvey Amerikos 
Lietuvių Kliubas, šv, Juozapo 
l)r-stė SLA. 289 kp. ir ALDU) 
125 kp., laikytame masiniame 
protesto susirinkime sausio 26 
d., 1927 m., Pakarskio svetai
nėje, Harvey, III., nutarėme iš
nešti grieščiausį protestą, pa
smerkiame Lietuvos fašistus už

spėkų ir kraujų 
ir 

save esant 
valdžia”, le-

bus vaidinama
Zolpų keturių
Joje vaidins ir

('selinto, p M.

Visas lloselandas ir apielinkė 
yra suinteresuotas rengiamu L. I 
S. M. Batelio vakaru, kuris bus 
vasario 13 d., Strumilo svetai
nėje ir kuriame 
“Valkata”, J. J. 
veiksnių drama, 
patsai autorius 
Barčius, i>-lė J.
Dundulienė; B. Liudkevičius, J. 
Shimkus, M. Indrelienė.

Daugelis jau yra nusipirkę ti- 
kietus tam vakarui, bet, be abe
jo, daugelis dar norės iškalno 
nusipirkti, tai dėl parankumo, 
tikietus galima gauti sekančiose 
vietose:

A. Yonaičio ’ vaistynėje, 
St. ir Michigan Avė.

VilimaviČiaus vaistynėje, 
St. ir Michigan Avė.
Yuoršis ir Kondrotavičius 

vernėj ir grosernėj, 10611 
brooke Avė.

F. Razmas and Co. Drapanų 
ir čeverykų krautuvėj, 10939 
Michigan Avė.

West Pullmane — pas K. Po
cių, 725 W. *120 SL ir pas Rate
lio narius. — R.

105

107

bu-
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ŽEMOS KAINOS

A

Norėdami įsigyti aukštos rųftles 
seklyčios setą ir kitus naminius ra
kandus, 
lietuvių 

tiausius
riolo padarytus už labai žemas kai
nas; darbą garantuojame.

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

Teisingas ir mandagus patarnavi
mas.

GLOBĖ FURNITURE & 
UPHOLSTERING 00.
6637 So. Halsted St.

lllllhHIIIIIIIIIIIIH

Sutrinimai
Greita pagelba nuo skaus
mo. Apsaugoja nuo če- 
veryko spaudimo.

Aptiekose ir čeverykų 
krautuvėse

DTScholl's 
"ZAno-pads

Uždekit vien* ir 
skausmas 
pranyks

Sustabdykit tą kosulį
'rĄ Pirma, negu jis pastos 

pavojingu!

1 /J- anchor brand 
COUGH SYRUP

J \į Ypatingai jis
V rekomenduojamasnuo kosulio, paeinančio
- nuo persalimų!

Mažai imant malonus 
. skonis—greita pagalba! Sau

gus ir patikėtinas! Buk tikras ir prašyk 
ANCHOR Brand (Inkaro Rūšies). 
Kaina 60c. vaistinėse ar stačiai iš

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

Iškirpk ir parodyk 
savo vaistininkui.

! -- -------- V. fl

ANCHOR
BRAND

I
!

I

f

COUGH 
SYRUP

o.

SIMONAS LETUKAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

Gruodžio 27 dieną, 2 valandą po 
pietų, 1926 m., sulaukęs 48 me
tų amžiaus; gimęs Laukuvos 
mieste, Telšių apskričio, palik
damas dideliame nubudime sa
vo mylimuosius ir mylinčius se
serį Domicėlę, švogerj Juozapų 
Norbutą ir švogerj Gumibauskj, 
ot Lietuvoj 3 dukteris: Petronė
lę, Kazimierą ir Oną. Kūnas 
pašarvotas, randasi 1618 South 
Union Avė.

Laidotuvės įvyks Vasario 8, 
1927, 8:30 valandų ryto iš na
mų j Dievo Apveizdos parapi
jos bažnyčią, kurioje otsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Simono lituko gi
minės, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinj patarnavimų ir atsi
sveikinimą.

Nubudę liekame,
Sesuo ir švogeriai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Kadžius, Telefonas 
Canal 6174.

a+a
Metų Sukaktuves

JONAS AUKSUTIS

Mirė Vasario-Feb. 9 d., 1926. 
Už velionio sielą atsibus pa- 
maldo" šv. Jurgio bažnyčioj, 
Vasario 9 d. 8 vai. rytė. širdin
gai meldžiu gimimų, pažįsta
mų dalyvaut pamaldose.

Ilsėkis brangus musų tėveli 
šaltoj žemelėj ir lauki musų at
einant pas tave.

Liekame nubudę,
Moteris, Hunus ir Duktė.

A
JONAS PETRICK

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 6 dienų, 7 valaądą ryto, 
1927 m., sulaukęs 19 m. am
žiaus; girnos Chicagoj.

Paliko dideliame nubudime 
Tėvus, tris brolius: Stanislovų, 
Jui'gj ir Julijoną ir dvi seseris: 
Emiliją ir Oną.

Kūnas pašarvotas, randasi 
538 W. 37 St. Tel. Yards 6766.

Laidotuvės jvjyks Vasario 10, • 
1927, 9 vai. iš ryto iš namų bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono giminės, 
draugai ir paž|.stami esat kvie
čiami nuoširdžiai dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinj patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai ir Seserys.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Kadžius. Tel Canal 
6174.

EMILIJA VAIČIULIENĖ 
Po tėvais Mankunytė

Mylima moteris ir motina pa
liko vyrą Ignacą, sūnų Joną 18 
m. dukterį Oną III m. ir sūnų 
Robertų 8 m. Atsiskyrė iš mu
sų palikdama nubudusiais, pil
nais širdeglos, Vasario 6 dieną, 
1927 m., valandą ryte, išgyve
nus 41 m. ant šio svieto, o šioj 
šalyj 18 met. A. A. Vaičiūnienė 
gimusi Mičiunii kaime, Pasvllio 
valse., Šiaulių apskr. Dabar ran
dasi prirengta .j paskutinę ke
lionę, namuose 171—23rd Avė., 
Melrose Park, III.

Laidotuve įvyks 10 d. Vasario, 
10, vai. ryto iš namų j Mt. Kar- 
low bažnyčią, kur atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielų, o iš ten bus nulydėta j Mt. 
Kariow kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti inirusiųjani paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Liekame nubudę, 
Vyras ir Vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Prabish. Tel. Melrose 
Park 797.

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudetle
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nu<ą7 iki 10. Nedū- 
lioj nuo 2:30 iki $:3Č po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

J.F.RADZIUS
Pigiaiflįps Lietavifl 

Graboriu Chicagoje 
laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to- 

i dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 

V! atia.
OFISAS:

668 W. 18th St. 
Tel. Canal 6174 
K SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Blvd. 4068

SIMONAS NORKUS
Persiskyrė 'su šiuo pasauliu 

Vąsario 4 dieną, 1927 m., su
laukęs 32 metų amžiaus; gimęs 
Lietuvoje, Kauno redyboj, Ma
žeikių apskr., Sedos parap., Ke
tūnų kaime. Paliko dideliame 
nubudime savo mylimuosius ir 
mylinčius 2 brolius Joną ir 
Pranciškų Amerikoje. Lietuvoje 
paliko senų motinėlę, brolj Ka
zimierą ir seserj Oną.

Kūnas pašarvotas randas prie 
1406 Wentworth Avė., Chicago 
Hcights, III. /
, Laidotuvns įvyks Seredoj, 
Vasario 9 dieną, 8 vai. iš ryto, 
iš namų j šv. Kazimiero para
pijos bažnyčičą, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Simono Norkaus 
giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
barius A. Masalskis . Tel. Blvd. 
4139.

SIMONAS KAVALIAUSKAS
Mirė Vasario 6 dieną, 11 va

landą ryto, 1927 m., sulaukęs 
41 metų amžiaus; gimęs Stul
gių mieste, Tauragės apskrityj. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Emma, sūnų Ernestą 4 me
tų, Vrolj Vladislovą ir švogerj 
Justiną Klovą.

Dabar randasi prirengtas j 
paskutinę keliinę, namuose 1726 
S. Halsted St.

Laidotuvės įvyks Seredoj, Vąj 
sario 9 dieną, 8:30 vai. ryto iš 
namų j Apveizdos Dievo para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pabaldos už vėlionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Š,v. Kazimierą kapines.

Visi A. A. Simono giminės, 
(įrangai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinj patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris ir Simus.

Laidotuvėse jiatarnauju gru- 
borius J. F. Badžius. Tel. Canal 
6174.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 

•tiek naudingų žinių,

I

Paataba: Mano ofinas dabar randaui 
naujoj vietoj 

DR. VA1TUSH 
nPTOMETRISTAR 

Akiniai $4 ir augičias

I3E
Palengvins akių įtempimą, 
ti priežastimi galvos skau

S AKIŲ SPECIALISTAS 
, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir tobregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 
šilusias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Val i 10 
iki 8 vai. Nedilinj 10 iki 1 vai. p. p, 

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

f
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SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iS'tos progos. Per daugelį metų. 
Dr. Ross 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 medikolį patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY 
THERAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio papenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gą gyvenimą, 
sustiprinina 
mą ir ] 
riakurrfą, 
vyrams, 
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsigaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 508.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St., 
Kampas .Monroe Street, Chicago, 

Crilly 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.

specialistas

Jos 
vikru-

ir priduoda vy- 
j silpniems

"‘8. Grynas kraujas ir stip-
~?rvai yra svarbus

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be A A j" Be
Peilio J J Skausmo

Tikras darodymas /pasisekimo vi
suomet yra pertikrinantis. Aš dalei- 
džiu savo pacientams pasakyti apie 
išsigydymų. Jie pertikrino kitus pro
taujančius žmones, kad aš išgydau 
rupturas be peilio, be sirgimo sau
giai visam gyvenimui.

Skaitykit ką Mr. Rostalski sako:
“Aš turėjau rupturą. Aš nenorėaju 

turėti peilio operacijos, nes aš sykį 
turėjau peilio operacijų ir man ji ne- 
potiko. Todėl oš nuvažiavau pas Dr. 
Flint. Jis išgydė mane tikrai gerai 
be peilio, be skausmo ir visai nerei
kėjo išlikti iš darbo. Tai buvo pui
kiausia išgydymas ir jeigu jus .turit 
rupturą, nuvažiuokit pas Dr. Flint ir 
liksite išgydytas.

Aš likau išgydytas penki metai at
gal nuo to laiko neturėjau jokio tru
belio su ruptura.

Fred Rostalski, 1341 Mohawk St.
VERICOSE GYSLOS $25.00

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

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų

PATARIMAI DYKAI

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

Valandos nu6 9 ryto iki 4:15 po 
pietų. Pancdėly ir Ketverge iki 8:15 
akare. Ncdėlioj nėra skirtų valan- 

lų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

Tel. Boulevard 4189

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, UI.
4
)

Phone Boulevard 7314
Pristatome į viešas miesto dalis 
S. Loveikis, Kvictkininkas 
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabama
• Vainikams 
3316 So. Halsted St, CMcago
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

SLA. kuopos rengiate 
agitacines prakalbas

SLA 6-to apskričio suvažia
vimas rengs maršrutą agitaci
niu prakalbu po įvairias kolo
nijas. kur tik randasi SLA 
kuopą. Mes turėdami (’hieagoje 
gerb. p. S. E. Vitaitį, turime 
geriausią progą per ji išaiškin
ti musą organizacijos- svarbą ir 
naudingumą. Kuopos, kurios no* 
ri! turėti savo kolonijoje pra
kalbas. bet gal dėl stokos lėšų 
ja vengia, baimės neturė
kite. šeštas apskritys savo su
važiavime nutarė remti ir pagel
bėti kuopoms, kurios tik to pa
geidauja. Dabar patogus laikas 
mums pasidarbuoti ir paaugin
ti savo kuopas nariais. SLA or
ganizacija teikia savo nariams 
ne lik materiale pagelbą Išėdo
je, bet ir norima savo narius

SaltjW
Pora dožų Hill’s sustabdo šhltį — į 

24 valandas.
Snatabdo ir galvos skaudėjimą, karš

ti* gripą. palinosuoja vidurius, suvokti
na visą kūną. Ir nepalieka blogi; pa- 
sekmių.

šaltis, dalykas rimtas. Kasmet nuo 
tbilčiy pricJlaMties miršta virš 150,000.

Nežaiskite su šaižiu. Nusipirkite tik
rą nill’.H ir vartokite šalčiui užklupus. 
Visos aptiekos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk Kaina 30c

USCAM&OUININE
Raudona Dėžė su paveikslu

pakelti ant uligštesnio kultūros 
I laipsnio.

Kuopų susirinkimai arti
Kadangi kuopų susirinkimai 

jau pradedama laikyti, tai ger
biami darbuotojai ir nariai pa
kelkite ši klausima susirinkime.I •

Gerb. Vitaitis Chicagoje visą 
amžių nebus, mes turime, tie
są pasakius, pasinaudoti.

Gerb. Vitaitis, kaipo litera
tas, yra rimtas kalbėtojas, kaip 
nariai, taip ir kiti džiaugsis jo 
kalba. Prie to, SLA organiza
cija rimtai susidomėjo musų 
iaunaja busima genlkarte. 
Kur tik galima visur čia,girnius 
jaunuolius organizuoja j SLA 
atskiras kuopas, arba prie se
nųjų kuopų. Gerbiamieji, mes 
visi privalome susidomėti šiuo 
reikalu. S. Vitaitis* sako, jog po 
kokią 25 35 metų jau iš se
nos ateivių gentkartės beveik 
mažai kas liks. Ar netesa?
_ Tie ir kiti svarbus klausimai 

bus galima bendrai prakalbose 
suėjus išgirsti, pasitarti, pajiis- 
kusuoti, — musų dienos reika
las. I'odel ir yra svarbu kuo
pom ir nariam, kad ir sykiu 
rimtą darbą dirbti. Gerb. kuo
pos. nelaukite ir neatidėliokite, 
bet intensyviai eikime prie kon
krečiu veikimo. Jeigu kurioje 
kuopoje kairieji bijo ir nenori 
rengti p. Vitaičiui prakalbas, 
tai bile darbuotojas tegul atsi
kreipia Į 6-lą apskr., o bus vis
kuo aprūpintas ir prakalbos 
’vykdintos. •

Gerbiamos dek gatės-dekga- 
tai, suvažiavime visi pasižadė
jome diibti ir kooperuoti, todėl 
r pradėkime. Kol musų gene- 

ralis organizatorius sutvarkys 
kai kurias kuopas-, mos tCirime 
maršruto tinklą nutiesti ne tik•
Cbicagoje, bet ir toliau. Suben
drinkime jėgas prakilniam dar- 

vui. —K. J. Semaška, aps. sekr.
1831 VVabansia avė.

ryba baus sulyg įstatymais. Jis 
taipgi ragino Susivienijimo na
rius dabot, kad įstatai nebūtų 
peržengiami, o jei kas patčmi- 
jn prasižengimus, pranešti 
domu jai Tarybai.

Labai puikiai pagrojo 
smuiko panelė Cepuluiiti

ant
ir

vykęs iš “žemės Bojaus”, Cice- 
roj, paragintas pirmininko, už- 
kamandavojo visus sudainuoti 
Lietuvos Himną, dainavome 
visi ir išėjo labai gerai.

Gera buvo ir muzika, kurią 
teikėsi duoti Irys norlhsidietės 
panelės, kurios vadinasi “Alfa 
ir Omega’’ ar kaip ten kitaip.

Vakarienė buvo rengiania po 
vadovyste* ponios Petraitienės, 
d programui pirmininkavo p. 
Augustas Jankauskas. Ši vaka
rienė ilgai bus atminty visų da
lyvavusių svečių. Svečių buvo 
virš poros šimtų, kad nė su
tilpti s^lėn nebegalėjo.

Reporteris Pupa.

Pirma S. E. Vitaičio 
prakalba

Visus suįdomino, išskiriant 
būt pačius rengėjus.

gal

Pereitam penktadieny Mildos 
svelainėj turėjome progos iš
girsti pirmą kartą ilgai lauktą 
įvečių, “1'ėvynės” 
Teneralinj SLA 
S. E. Vitaitį.

J atsilankiusius 
labai malonu įspūdį
vo prakalba, b?t ir 
Daugelis cbicųgiečių manė, kad daug svarbių dalyku aptarti, 
o. Vitaitis prisilaikys ofieiališ- 
kumo, ką, žinoma, jo užimama 
vieta jam leistų, ir nesitikėjo

redaktorių ir 
organizatorių

is padare 
ne tik sa- 

elgesiu.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Announcement

Pranešimai
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia
Business Chances

Pardavimui Bizniai

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

Pranešima* Brighton Parko 
Lietuviams

Pranešu visiems Brighton Parko 
lietuviams, kad aš aprūpinu šitos 
apielinkės lietuvius “Naujienoms” 
kasdie anksti, išryto, pertat, kurie 
norite gauti “Naujienas” kasdie ryt* 
močiaL per išnešiotojų, malonėkite 
duoti man žinia žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4500 South 
Talman Avė., Tel, Pi'ospect 1887.

SLA 183 Jaunuolių Kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks vas. 8 d., 
8 vai. vilk., Mark \Vhite Siį. parko 

prie 39 ir Halsted st. Visi na* 
malonėkit atsilankyti.

Pirm. Edys Grušas.
rinį

L. Tautinės Snadaros 25 kp. 
susirinkimas {vyks šiandie 
vak., Ravmond 'Chapcl, 816 \V 
st. Visi nariai prašomi atsilankyti, 
hes bus siivrstoma labai svarbus 
dalykai, - Valdyba.

A.
8 vai.

31

Lietuviška Teat. Dr-tė Rūta Nr. 1 
laikys savo mėnesinį susirinkimą 
vasario 9 d., 7:30 vai. vakare. Liet. 
Aud., 3133 S. Halsted si. 'Nariai 
prašomi ateiti į mitingą.
' Frank Aušra, rast.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys mėnesinį susirinkimą sere* 
doj, vasario 9 d., 7 vai. vakare, 
Liet. Auditorijoje. Šio susirinkimo 
svarba yra tame, nes bus galutinas 
tarimas pirkinio Auditorijos serų ir 
rinkimas darbininkų dėl maskaradų 
baliaus. 'I'odel nariai yra prašomi 
skitlingai atsilankyti.

Jg. Žilinskas, rast.

Roseland. — l'endras protestas 
rengiamas prieš Lietuvos fašistus. 
Delegatų susirinkimas įvyks sere- 
<loj, vasario 9 <1., 7:3(1 vai. vakare, 
Aušros kambariuose, 19999 Michi- 
gan avė. Visi delegatai malonėkite 
dalyavuti susirinkime, nes litrini

A. 1’ažarskaH,

Roeeland. — Vasario 8 d., 7:30 vai. 
vakare Aušros kambariuose, 10900 S.

UŽDIRBK DAUGIAU 
PINIGŲ

$1,200 grosernė ir bučernė, verta 
$4000 greitam pardavimui, ant kam
po ir geroj vietoj, darom biznio i 
savaitę $800. Nėra kompetieijos. 
Arba mainysiu ant automobilio.

1036 W. 31 .St.
Boulevard 2497 *

f ' ■ ■ - t - -
Fe!. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietu via, lietuviams visados 

natamauju kuogeriausiai
M. Yuška, i

<22M W. JWfh Street. Chieato. III. '
y

“Bolševikai-kiauliškiau- 
sia partija”, sako Dr. 

Montvidas

Reikalaudami

Iš 16-kos kalbėtojų 14 pasmer
kė bolševikus 6-to apskr. va
karienėje. Dalyvavo daug 
svečių.

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet činše Krautuvėse esti pta 
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų. 
Siuvamų ir A’uojamij malinu. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puolalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

Ar jus žinote, kad
Jungtinėse Valstijose laike 1920 

metų liko užauginta 3,216,000,000 bu
šelių Indian Kornų, apie 750,000,000 
bušelių miežių, apie 77,000,000 buše
lių rugių, apie 19,000^)00 bušelių 
vasarinių kviečių. Ar jus žinote, kad 
rūkytojai, kuriems yra nusibodę pa
prasti cigaretei, grįžta prie Helma- 
rą, Karalienės žymiausių cigaretų.

Pereito sekmadienio vakare, 
Mildos svet. Įvykusioj 6-to SLA 
apskričio vakarienėje apie 14 
kalbėtojų ir visa publika pa
smerkė bolševikus. Bolševikai 
chicagitčiams taip Įsipyko, taip 
Įgriso, kad-kiek vienas lietuvis 
ar lietuvė, nesibijantis viešai 
išreikšti savo nuomonę, juos 
smerkia. Tur būt labiausia, ne
gu kada nors, bolševikai buvo 
smerkiami šioj vakarienėj, ku
ri buvo surengta pagerbimui 
musų gerbiamų svečių: pp. St. 
Gegužio ir St. Vitaičio.

Dr. Montvidas, 6-to apskri
čio pirmininkas pasakė svar
biausią kalbą. Savo kalboj jis 
trumpai perbėgo apskričio pra
džią ir jo darbuotę. Pasak jo, 
6-tas apskritis stovi Susivieni
jimo sargyboje ir gins jį nuo 
priešų. Nelik gins, bet ir auk
lės, verbuodamas j jo kuopas 
naujus, sveikus narius, kaip iš 
suaugusių, taip ir iš jaunuolių, 
ir kartu sergės, kad tie ‘‘kiau
liškosios partijos” demoraliza- 
toriai negalėtų daugiau demo
ralizuoti Susivienijimo narių. 
“Bolševikai”, sakė Dr. Montvi
das, “yra kiauliškiausia parti
ja iš visų, kokia kada nors bu
vo!” Sako, visoj žmonijos isto
rijoj nėra buvę tokios “kiauliš
kos”, tokios doriškai supuvu
sios partijos, kaip bolševikai. 
Ir publika pritarė jo žodžiams: 
plojo, plojo, kol delnai Įskaudo.

Apart Dr. Montvido kalbėjo 
dar 15 kalbėtojų ir beveik visi 
pasmerkė bolševikus kaipo 
triukšmadarius* ir demoraliza- 
torius.

Ant galo kalbėjo p. St. Vi
taitis ir p. St. Gegužis. Gerb. 
p. Gegužis, SLA prezidentas, 
pasakė, kad Pildomoji Taryba 
visus Susivienijimo narius skai
to lygiais, kol tie nariai neper
žengia organizacijos įstatymų. 
Prasižengusius narius Pild. Ta-

sutikti tokį draugišką ir širdin- Michigan Avė. įvyks Draugijų Sąry- 
ra ne\vyorkietį. 'lai buvo klai- 
1a, kuri smagu prisipažinti.
,Bet SLA 36 kp. valdyba, ku

rios sąstatas žinomas, rodos, 
kaip tyčia ėmė ir įžeidė vakaro 
kalbėtoją. Nežinia kam ir ko
lei ant estrados buvo pakvies
tas nusipolitikavęs daktaras, 
kurs* be jokio senso ir sarma
tos ėmė kolioti SLA centro val
dybą ir sykiu p. Vitaitį. Pra
kalbų pirmininkas, vietoj sulai
kyti tą Įsismarkavusį kritiką, 
sėdėjo ir juokės, žmonėse pa
sidarė toks įspūdis, kad rengė
jai pakvietė centro organizato
rių tik tam, kad jį viešai iš- 
kolioli.

Visi laukėm paties p. S. E> 
Vitaičio. Pirmais keliais s*aki- 
niais jis išblaškė nejaukų ūpą 
ir atrėmė užmetinėjimus minė
to daktaro.

Pati prakalba buvo graži ir 
idomi. Priminęs, koks yra S. L. 
A. stovis, jis ėmė dėstyti rei
kalą jungtis į vieną bendrą or
ganizaciją, nes tik tuo keliu 
galėsim išgelbėti savo tautinį 
sentimentą Amerikoj. Ypatin-

šio delegatų mėnesinis> susirinkimas. 
Bus svarstoma svarbus reikalai. To
dėl visi delegatai .ir delegatės atsi
lankykite paskirtu laiku.

— J. Tamašauskas, Sek r.

Pranešimas 18-tos apielinkės lietu
viams. Norinti gauti • “Naujienas” 
kasdie anksti iš ryto į savo namus, 
malonėkite duoti žinią “Naujienoms”, 

: o “Naujienos” bus atnešamos j Jūsų 
I namus apie 6 valandą ryto— mokėt] 
už “Naujienas galėsite kas savaite 
arba sykiu į mėnesį. Pranešimą pri
duodami pažymėkite pilną savo adre
są ir kur turi būti paliekamos “Nau
jienos”. s

*

Personai
Asmenų Ieško

4’AJ IEŠKAU -r,avo brolio, Mike 
Lieparskio (Lepart) paeinančio iš Jo
niškio m., Kauno red., 1913 m. gy
veno Los Angeles, Cal. Jeigu kas ži
no apie jo likimų, nuolankiai prašau 
pranešti p-lei L. LIEPARSKAITEI, 
Joniškio m., Šiaulių apsk. Lithuania.

Apsivedimai
IEŠKAU apsivedimui merginos ar

ba našlės, nesenesnės koip 40 m. Esu 
našlys, turiu 46 m. amžiaus ir turiu 
savo propertę ir vienų sūnų. Atsišau
kite:

K. Dobravolskis,
1932 So. Union Avė., Chicago, III.

Furnished Rooms

-— ......... ,  --------------------------- ----
PARDAVIMUI bučernė ir groser

nė geroj vietoj, renda pigi. Priežas
tis patirsit ant vietoti. 256 W. 51 St.

musų naują nu- 
Mes jumis išmo-

su patyrusiu vė

Mes organizuojame naują de- 
partmentą, mums yra reikalin
gi 3 švarus lietuviai vyrai, su 
patyrimu arba be patyrimo. Dar
bas bus pagal 
rodytą planą, 
kinsim.

Jus dirbsite
dėįu. Jus turite turėti norą dirb
ti sunkiai ir galėti sekti nuro
dymus. Jus galėsite dirbti visą 
laiką arba dalį laiko. Tai yra pa
stovi vieta su puikia ateičia. At- 
sišaukit tuojau. Ofisas atdaras 
vakarais iki 8 vai.

JAMES VERR
29 So. La Šalie St.

Room 348

SOUTH SIDE 
VYRŲ

Jei jųg gerai pažįstate apie- 
linkes South arba South West, 
aš turiu tokią jums vietų, kuri 
jumis labai užinteresuos.

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

GENERAL MANACER 
Room 660

FIRST NATIONAL 
BANK BLDG.

31 So. Clark St.

Musical Instruments
. , ______

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

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

PARDUOSIU savo $150 vertės 
Victor Fonografą už $23 cash. 6136 
So. Halsted St.

TURIU parduoti savo gražų $850 
vertes grojiklj pianą už sandėlio iš
kaičius $130, pridedamas benčius, 
eabinet ir roleliai. BUDR1S, 6136 So. 
Halsted St., 1 fl.

Iš priežasties ligos ir netekimo dar
bo turiu parduoti savo grojiklj pia
ną, su benčiumi ir 80 rolelių už $100. 
Pamatykit jį šiandien. Joe Demboski, 
2332 W. Madison St., 1 fl.

TURIU parduoti savo $850 ver
tės grojiklį pianą, 90 rolelių, ben- 
čius ir* eabinet, $100. Duosiu 30 
dienų bandymui, o kitus išmokėji
mais j 6 mėnesius. 851 Milvvaukee 
avė., 1 fl. front.

PARDAVIMUI millinery ir gift 
shop, turi būt parduota tuojau,., kaina 
prieinama. 2530 W. 47th St. Lafayette 
*7275.

PARDAVIMUI barbemė dviejų kė
džių, geras biznis, gera lietuvių ap
gyventa vieta. 39 E. 107th St.

PARDAVIMUI grosernė ir rūkytos 
mėsos storas ir kitokių smulkmenų 
laikom. 726 W. 35 St. Tel. Boulevard 
1824.

HARDWARE ir variety Storas par
davimui arba mainymui j 2 flatų na
mą. šaukit Tel. Boulevard 7367.

PARDAVIMUI eleetrie shop 
ir kontraktoriaus biznis, išdirb
tas per ,10 metų. Kapitalo rei
kia apie $8000. s

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Box 866

Real Estate For Sale
_____ Namai-žemė Pardavimui____

PARDAVIMUI rezidencija, yra 7 
kambariai ir gali gyventi dvi šei
mynos. Yru visi įtaisymai. Daug 
žemės ir galima laikyt gyvuliu'. Vi
sai arti prie gatvekarių. Kaina 
$5,500, įmokėti 81,500. Kliuiskit Ed. 
Bak.ševiČiaus.

W. HiAYDEN BELL
4336 S. Kedzic Avė.

Tel. Lafayette 8600

PRIVERSTAS pigiai parduoti sa
vo rezidencijos lotų netoli Mar- 
auettc Parkof geriausioj vietoj. Su 
$250 galit veikti. Turiu parduoti į 
10 dienų. $500 pigiau inarketo kai
nos. Atsakykit laišku. A. Andrick, i 
1938 Lowell avė., Chicago, III. Tel. 
Spaulding 4549.

nų ir traukti jį Į SLA. Mes pa- 
jys senstam. Betai kur bema
tai jaunikaitį; daugumoj jau 
žmonės perėję 30 melų sienų. 
Jo uždavinys esąs pradėti or
ganizuoti jaunimų platesnėse 
ribose ir šiame darbe tikisi 
ramos iš vietinių lietuvių.

Kaip minėjau, prakalba 
Įdomino visus klausytojus, 
publika , negalėjo dovanoti
karo pirmininkui Lietuvninkui 
už jo, ar valdybos, kuri buvo 
įspėta, kad nedarytų tokio žy
gio, suplanuotą S. E. Vitaičio 
Įžeidimų, kurs buvo atliktas per 
to daktaro “įžengiamų žodį’’.

Rep.

REIKALINGI dviem ypatoms 1 ar
ba 2 kambariai prie mažos šeimynos. 
Turi būti vandeniu apšildomi ir kad 
būt galima pasigaminti valgis. Atsi- 
šaukit Miss B. Sharno, Hotel Sinton, 
4943 Sheridan Road. Phone Ardmore 
2000.

$750 grojiklis pianas, biskį var
totas, muzikos roleliai, eabinet ir 
benčius, $120, paimsiu $25 cash ir 
po $2 j savaitę nuo atsakančių 
žmonių. Mrs. Bohennec, Phone 
Brunswick 3931.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

pa-

SU-
Tik
va-

P. SANDERS ATSILIEPKITE

Prašau to p. Sanders, kuris 
keletą savaičių atgal man tele- 
fonavo ir sakėsi, kad jo drau
gas radęs špilką, kurių aš pa
mečiau, ir žadėjo už dienos ant
ros susitikti su savo draugu, 
gauti nuo jo špilką ir man jų 
atnešti, bet jisai iki šiol neatsi
liepė. Prašau jo pasiaiškinti, 
kokiu tikslu jisai mane šaukė, 
pranešdamas apie tų špilkųtę, 
jeigu jisai neturėjo noro man 
ją sugrąžinti? Lauksiu jo pa
siaiškinimo.

Marė Jurgelionis.

RENDAI kambarys dėl vaikino, $2 
j savaitę, arti Halsted karų, 1 fl. už
pakaly. 819 W. 34 PI.

Flats For Rent

PARDAVIMUI bučernčs ir gro- 
sernės fikčeriai su staku, ice box 
8X10 pėdų, 'pilnai įrengtas bučer- 
nei. Parduosiu pigiai.

Kreipkitės:
4530 So. Honore St.

KAMPINIAM naujam name, 6 
kambarių flatas, su vėliausios mados 
įtaisymais, karštu vandeniu" apšildo
mai*. Randasi Brighton Parke. Ren- 
da pigi.

4457 So. Talman avė. 
Lafayette 0455.

PARDAVIMUI rakandai dol 2 
kambarių, labai ipgiai. 2 komodos, 
2 lovos ir 4 krėslai, 2 lubos. 6723 
S. Maplevvood avė.

riu

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo bučernėj. 
ilgų metų patyrimų.

J. Jankauskas,
17 W. 1191h St.

Tu

Help Wanted—Malė

FURMONŲ, mašinistų ir dirbtu
vės darbininkų. Mes turime spe
ciali darbą dėl tų, kurie žingeidau- 
ja. Tiktai du vakarus į savaitę. Ge? 
ra mokestis. Atsiųskit savo vardą 
ir adresų.

Naujienos, 1739 S. Halsted st.
Box 864

REIKALINGAS darbininkas prie 
ukės-farmos darbo. Atsišaukit į sto
rą. 8500 So. Union 

h
Avė.

PARDAVIMUI keturių kambarių 
rakandai, visai mažai vartoti. Savi
ninką galit matyti nub 6 vakare 
iki 9 vakare. A. Šalis, 31'41 South 
Union avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI karčiama su lais- 
niu, ant bizniavus gatvės ir pigiai. 
Kreipkitės i Naujienas, 1739 South 
Halsted St. Box 865.

GROSERNR ir bučernė. šaukit 
Monro* 2688 arba Beverly 0814.

PARDAVIMUI cigarų, cigaretų ir 
visokių smulkmenų krautuvė. Yra ly- 
sas, kambariai gyvenimui. Vieta iš
dirbta per ilgą laiką ir biznis eina 
gerai, tik iš labai svarbios priežas
ties turiu parduoti greitai ir pigiai.

4120 So. Wentworth Avė.

Financial
- I-'inansni-PaskoloH

RE NUOŠIMČIU
Duodame paskolas nuo $100 iki 
$300 ant notų. Pinigus išmokame 
j 12 valandų. Vienatinis ofisas 
Šiuur-vakarinėj dalyj miesto, ku
ris teikia paskolas tokiomis sąly
gomis. Pasinaudokit iš tos progos.

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Avė. 

kampas Hamilton Avė.

Educational
Mokyklos

DVI LIETUVAITĖS
Mokina visokius šokius, 

nuo- 10 vai. 
karais nuo 
2 iki 5 po 

2128

Valandos 
ryto iki 2 po pietų ir va- 
7 iki 9. Nedėldieniais nuo 
pietų.
So. Halsted Street 
Pirmos lubos

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinam dienomis ir 

(vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

International Barber College
• 651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

Miscellaneous
{vairus

BIZNIAVAS namas pardavi
mui, mūrinis, 6 kambarių, su, 
laisniu s-oft drink parloras. 
Greitam pirkėjui bargenas.,7007 
S. Racine avė. Vincennes 0677.

PARDAVIMUI 7 kambarių 
cottage, lotas 50x125, yra elek
tra, gasas ir vanduo. Parduosiu 
už cash arba išmokėjimais.

10824 So. Albany Avė. * 
Mt. Greenwood 64

PARDAVIMUI bisniavas namas 3 
aukštų, 4 flatų po 4 ir 5 kambarius ir 
Storas, 2335 S. Leavitt St., Telefonas 
Canal 6478.

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, 6 ir 6 kambariai aTTffi rtTTrP' 
nysiu ant bungalow. 6628 South 
Rhode.s avė. f-

SELESMENAS nori parduoti au- 
gštos klesos namą 7% iki 8% komi- 
šino. Atsišaukite: i

WILLIAM Buramus Realty Co.
1603 W. 87th St.

Beweriy 7780.

GREITAM pardavimui naujas 6 
kambarių muro namas šiltu, vande
niu šildomas. Dviem karam garažius, 
elė cementuota. Prekė 7,200.00. 2889 
Emerald Avė. Savininkas.

AURORA, III. pardavimui 
plytų namas, 3 pagyvenimų, 
rendų neša ant mėnesio $110; 
iš priežasties ligos turiu par
duoti nupiginta kaina — $2,000 
pigiau, negu kainavo pastatyti.. 
$1000 cash ar daugiau, o kitus 
rendoriai išmokės. Kaina $10700 
Adolfas* Yuška, 537 Galina blvd. 
Aurora, III.

Exchange—Mainai
MAINAU ant mažesnio bizniavo 

muro namo. 834 W. 33 St. Mainau 
ant biznio, ant mažesnio namo 
ba lotu.

Matykit
LEON JARUSZ, 

3252 So. Halsted st.
Yards 4951

Financial
Finansai-Paskolos

Mes perkame

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Ma’.evojam ir popieruojam. Ul- 
ląikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J4 S. RAMANČIONIS, Prez.

Sol Ellis & Sons, Inc.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130

I

RUBIN BROS.
namų statytojai

4155 Archer Avė.
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

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

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

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių. Bu- 
Jernių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, B«- 
kemių. M u ■ 1 

specialumas, Geras patar 
a . navimas, žemos kainos. 
Soathelma, 1912 So. Stata SLar-

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

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

Galit derėtis.

KAUFMAN STATE BANK
124 N. La Šalie St„ Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausis iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
lus, motorus, taisoni elektros reik- 
wen»s,«Jik/erius Ir tt.

P Stephan Electric Co. (not inc) 
2522 So. Halsted StM Chicago 

Phone Victorv 7452

i .
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