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Dar 800 J.V. jūreiviui 
Nikaraguoj

Senatorius Borah smerkia 
intervenciją

Sanhajuj darbininkai visuotiniu 
streiku remia kantoniečius

Jungtinių Valstijy inter
vencija Nikaraguoj

Išsodinta dar 810 Amerikos ju* 
reivių “amerikiečių gyvybei 
ir turtui” ginti.

KORINTAS, Nikaragua, vas. 
21. Nikaraguoj išsodinta dar 
810 naujai atvykusių Jungtinių 
Valstijų jūreivių.

Kontradmirolas Latimer, A- 
merikos laivyno jėgų koman- 
duotojas Nikaraguoj, atkartojo 
tvirtinimą, kad Amerika siun
čianti daugiau jūreivių į Nika- 
raguą neturėdama visai inten
cijos daryti ginkluotą interven
ciją, o tik kad galėtų tinkamai 
apginti amerikiečių gyvybes ir 
turtą tuo tarpu, kaip tarp Ni- 
karaguos konservatorių ir libe
ralų einąs ginkluotas konflik
tas.

Amerika netoleruosian
ti liberalų “maišto”- 

WASHINGTONAS, vas. 21.
Washingtono valdžia davė 

kontradmirolui Latimerui pla
čių instrukcijų, iš kurių matyt, 
kad Jungtinės Valstijos pasiry- 
žUsios padaryti galą revoliuci
jai Nikaraguoj ir sustiprinti 
stabilizuoti prezidento Diazo 
konservatorių valdžią.

Liberalų valdžios prezidentui 
Sacasai VVashingtonas pranešė, 
kad jo maišto prieš konservato
rių valdžią Jungtinės Valstijos 
ilgiau nebetoleruosiančios.

Senatorius Borah smer
kia J. V. valdžios žygius 

Nikaraguoj
WASH1NGTONAS, vas. 21. 

— Senatorius Borah, senato 
užsienio reikalų komisijos pir
mininkas, kalbėdamas vakar A- 
merikos žydų kongrese \Villard 
viešbuty, pareiškė:

“Kinai, Sirija, Nikaragua ir 
Meksika — visos jos sudaro tą 
pačią problemą ir dėl visų jų 
pasireiškia ta pati politika. At
rodo. kad Šiandie svarbiausias 
tarptautinėj politikoj dalykas 
yra ne karas tarp didžiųjų vals
tybių, l>et engimas ir plėšimas 
silpnųjų tautų.

“Argi po ‘gyvybės ir tinto 
gynimo’ priedanga turi būt 
atimta iš mažųjų arba apsigin
ti negalinčių nacijų jų gamtos 
turtai, jų susikurtos valdžios 
griaunamos, neleista joms gy-
venti nuosavu gyvenimu ?

Dr. Jono Basanavičiaus Mirties Paminėjimui 
rengiama

Didelis Vakaras Su Prakalbomis 
Ir Turtingu Programų 

CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJE
3133 So. Halsted St.

Trečiadieni, Vasario 23 d., 1927 m. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro

Rengimo KOMITETAS

“Žmonės, kurie įsigyja nuo
savybių svetimuose kraštuose, 
turi būt visados pasirengę sa
vo nuosavybių teises, — jei 
dėl jų kyla klausimas, — pa
vesti to krašto teismams iš
spręsti, arba, paskutiniame St- 
vejy, arbitracijai. I gynimą jė
ga ir su pagalba Amerikos lai
vyno kareivių tokių teisių ar
ba pretenzijų nuosavybėms, ku
rios bijo arbitratoriaus kvotos, 
turi būt žiūrima kaip į piktą 
nusikaltimą.’’

Sanhajaus darbininkai 
laukia kantoniečiu v

Visuotinu streiku pareiškia 
simpatijos nacionalistams;
30 agitatorių nužudyta

ŠANHAJUS, Kinai, vas. 21. 
— Kan kiniečiams sumušus 
Šanhajaus gynėjo, maršalo Sun 
Čuanfano jėgas llančave, karo 
zonoj dabar atsidūrė ir patsai 
šanhajus. Kilęs čia visuotinis 
streikas, kuriame dalyvauja 
apie 108,(KM) kiniečių darbinin
kų. yra niekas daugiau kaip 
pareiškimas simpatijos Kinų 
nacionalistams (kantonie
čiams) .

Susidarė nepaprastai keista 
padėtis: čia Sun čuanfano vy-1 
riausybė areštuoja streikininkų 
agitatorius ir kapoja jiems gal
vas, čia iš antros pusės tie 
streikininkai nieko sau iš tos 
vyriausybės nedaro ir visai at
sisako jos klausyti.

Apskaičiuoja, kad per praei
tus šeštadienį ir sekmadienį 
nemažiau, kaip trims dešim
tims agitatorių nukirsta gal
vos, kurios paskui buvo ant 
kuolų pamautos kaipo įspėji
mas kitiems.

Tuo tarpu svetimšalių konce
sijose eina skubotas prisiruo
šimas gintis nuo kiniečių įsi
veržimo.

I

Užgriauti urve 3 anglia
kasiai išgelbėai

SCRANTON, Pa., vas. 21. — 
Trys angliakasiai. M. Claybeck, 
Peter Slouck ir St. Glinko, bu
vo šiandie išgelbėti iš kasyklų 
gyvi. Praeitą sekmadienį Glrn 
Alden Coal kompanijos Archi- 
bald kasyklose įgriuvo viršus 
ir tie trys darbininkai buvo 
griuvėsių uždaryti urve. Jie 
tiek nukentėjo, kad per pusan-
tros paros išbuvo be maiste). NUŠOVĖ SAVO MERGINĄ IR

1 - - ■ PATS NUSIŽUDĖ

Srity ir Kantono vyriausy
bių sutartis

Britų municipalitetas Ilankove 
likviduojamas, administraci-
ja perduodama Kinams

ŠANHAJUS^ Kinai, vas. 21.
Ilankove nacionalistų (Kan

tono) valdžios užsienio reika
lų ministeris čen pasirašė su 
Britų charge d’affeires O’Mal- 
ley sutartį, kurios sąlygos yra 
tokios:

Britų vyriausybė sušauks
kovo 15 dieną metinį visuotiną
mokesnių mokėtoju mitingą.
Britų municipalitetas tuojau 
po to bus likviduotas ir konce
sijų administracija formaliai 
perduota naujam Kinų munici
palitetui.

Koncesijų administracijos 
reguliacijas Kinų nacionalistų 
valdžia praneš Britų atstovui.

Tikybinės riaušės Bom- 
bayuj, Indijoj

Indusų ir musulmonų kautynė
se 3 užmušti, 20 sužeistų

BOMBĄ Y, Indija, vas. 21.— 
Ties viena mečete šiandie įvy
ko riaušių tarp indusų ir mu
sulmonų, kuriose trys asmenys 
buvo užmušti ir daugiau kaip 
dvidešimt sužeistų, tarp jų šeši 
policininkai.

Komunistu pralaimėji
mas N. Y. siuvėjų uni

jos rinkimuose
NEVY YOBKAS, vas. 21. — 

Vietos International Ladies 
Garment \Vorkers 38-to lokalo 
viršininkų rinkimuose komunis
tai visai pralaimėjo. Ne vieno 
komunistų kandidato neišrink
ta.

Skrenda iš Italijos 
Uruguają

MALAGA, Ispanija, vas. 21.
— Uruguajos aviatorius maj. 
Tadeo Larreborges, skrendąs iš 
Marina di Pisa, Italijoj, į Mon- 
tevideo, Uruguajoj, šiandie at
skrido čia iš Alicante.

Atmintinės mirusiam 
šen. Lafolletteui

\VASI1INGTONAS, vas. 21.
— Kongreso atstovų bute va
kar suruošta mirusio senato
riaus Roberto M. Lafayette’o 
Sr. atmintinės, kuriose dalyva
vo politiniai nabašninko drau
gai senatoriai ir kongresme
nai.

Ispanijos užsienio mini
steris rezignavo

MADRIDAS, Ispanija, vas. 
21. — Rezignavo užsienio mi
nisteris prof. Yanguas. Jo port
felį pasiėmė sau diktatorius 
de Rivera.

CEDAR RAPIDS. Iowa, vas. 
21. —- Pamatęs savo merginą, 
Dorothy Oxley, 17 metų, einan
čią namo iš bažnyčios su kitu 
vaikinu, Kenneth Fehr, 18 pie
tų berniukas, pavydu užsidegęs 
nušovė ją, paskui pats galą pa
sidarė.

Influenza Maskvoj

MASKVA, vas. 21. — Per 
praeitą savaitę Maskvoj influ
enza sirgo 10,750 žmonių, bet 
tik trys susirgusių mirė. i

tracific and Atlantic Photo]

\Villiam J. Morden (viduryj), chieagietis, ir jo žmona. Po 
dešinei stovi James R. Clark iš New Yorko. Jie atvyko iš Kini
jos, kur juos kankino mongolai.

Sovietų vadas Stalinas 
pavojingai sergąs

Mnr’r er. pašaukta gr.rcv.s ve- 
kieJų chirurgus, Dr. B er, 
konsultacijai

BERLINAS, vas. 21. — Vie
tos laikraščiai skelbia, kad gar
sus vokiečių chirurgas, pyof. 
Bier, kurs operavo mirusį Vo
kietijos prezidentą Ebertą ir 
multimilionierių Stinesą, tapo 
skubotai pašauktas į Maskvą, 
šaukiamas jis konsultacijai su 
kitais daktarais) ;kurie gydo so
vietų vyriausiąjį -galvą, Staliną.

Ir iš kitų versmių praneša, 
kad Stalinas pavojingai sergąs 
vidurių liga ir gulįs klinikoje 
Kremliuje. ,

Italija atsisako mažinti 
jūrių ginkluotę

ROMA, Italija, vas. 21. — 
Italija atmetė prezidento (’.ool- 
idgeo pasiūlymą tartis dėl lai
vynų sumažinimo.

MUNŠAINO AUKOS

3 metų vaikutis mirė, jo bro
liukas susirgo

PITTSBURGH, Pa., vas. 21. 
— Du vietos gyventojo Stflicho 
vaikučiai, vienas šešerių, antras 
trejų metų, radę namie mun- 
šaino, atsigėrė. Mažasis vaikas 
netrukus mirė, vyresnysis pa
vojingai susirgo.

MOTERIŠKĖ, NUŠOVUS VY
RĄ, PATI NUSIŽUDĖ

MIA.MI, Fla., vas. 21. — Vie
na moteriškė, Birdie Paisei, 
praeitą naktį nušovė tariamai 
savo meilužį, G. Ridgevvay, 83 
metų, paskui pati nusišovė. A- 
budu buvo atvykę čia iš Roano- 
ke, Va. Tragedijos priežastis 
nežinoma.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; stiprokas 
pietų ir pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
minimum 25°, maksimum 47° 
Fahrenheito.
, šiandie saulė teka 6:38, lei
džiasi 5:30 valandą. Mėnuo te
ka 11:23 vai. vakaro.

Meksikos maištininkę 
banda sumušta

Kclctan maištininkų kino ko
voj. : cptyni suimti ir sušau
dyti

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
21. Per dvejetą savaičių ty
lėję maištininkai Jalisco valsti
joj vėl ėmė veikti. Vakar tarp 
federalinės kariuomenės ir 
maištininkų įvyko aštrus susi
rėmimas, tęsęsis. keturias va
landas. Maištininkai, trijų sa
vo vadų — Ibarros, Cliervo ir 
Barrajaso *— vadovaujami bu
vo įsitvirtinę kalnuose, bet galų 
gale buvo sumušti. Keletas jų 
buvo nukauta, o septyni paimti 
nelaisvėn. Pastarieji, kaip 
banditai, buvo Čiajau kovos lau
ke sušaudyti.

Amerikiečio susisėbra- 
vimas su monarchistais

BOULOGNE-SUR-SEINE, 
Francija, vas» 21. — Vakar čia 
įvyko kautynės tarp franeuzų 
komunistų ir monarchistų. įdo
mu, kad tose kautynėse mo- 
narchistams vadovavo vienas a- 
merikietis, Michael Palmer, 
studentas iš Union Springs, N. 
Y. Į riaušes įsimaišė policija, 
kuri keletą riaušininkų vadų, 
tarp jų ir monarchistų sėbrą 
amerikietį, areštavo.

Automobilių gamyba 
J. Valstijose sumažėjo
VVASHINGTONAS. vhs. 21. 

— Prekybos departamento 
skaitmenimis per šių metų sau
sio mėnesį Jungtinėse Valsti
jose pagaminta 234,130 auto
mobilių, tuo tarpu kai praeitų 
metų sausy buvo pagaminta jų 
302,741. šį sausio mėnesi paga
minta buvo 196,973 pasažieri- 
niai automobiliai ir 37,157 au- 
totrokai.

IŠGELBĖTAS Iš URVO ŠUO 
JAU NEBEGYVAS

VVOODRUFF, S. C., vas. 21. 
— Farmerio Kelly šuo, Ring, 
kurs per 110 valandų išbuvo 
įstrigęs požeminiame urve, iki 
pagaliau buvo apielinkės žmo
nių atkastas ir išgelbėtas, jau 
nebegyvas. Jis gavo plaučių už
degimą ir mirė.

Sudegė teatras

RICHMOND, Va., vas. 21. — 
Gaisras sunaikino seninusį vie
tos teatrą, The Academy of 
Music. Nuostoliai siekia apie 
$300,000.

11 žmonių žuvo per audras 
rytuose

Atlantiko pajūriu smarkios au
dros padarė milžiniškos žalos

NEW YORKAS, vas. 21. — 
Rytų valstijose Atlantiko pa
jūriu vakar ir užvakar siautė 
smarkios audros su sniegu ir 
lijundra, padariusios daug ža
los. Per tas audras žuvo taip
jau septyniolika žmonių. Vie-' 
tomis sniego prigriuvę dvi pė
das gilumo ir temperatūra nu
krito iki 10 laipsnių žemiau 
z.ero.

žmonių aukų daugiausiai bu
vo apie Provincetowną, Mass. 
kame pakraščių sargybos laivui 
sudužus astuoni sargybiniai 
prigėrė.

Skaudžiai nukentėjo Nevv 
Jersey pajūrio rezortai, kur 
milžiniškos, audros genamos, 
vilnys išdraskė grindinius, su
kūlė laivelius, nunešė pajūrio 
triobeles. Atlantic City vilnis 
pakėlė dalį grindinio, apie 100 
pėdų, ir užmetė ant triobesio 
stogo. Vilnys kartais siekė 
penkiasdešimt pėdų aukščio.

Laivų judėjimas pakraščiu 
buvo visai sustojęs. Laivai iš 
anapus Atlantiko pavėlavo nuo 
dvilikos iki dvidešimt keturių 
valandų.

Buvęs kunigužis pakliu
vo už čekio padirbimą
GRAND IIAVEN, Mich., va

sario 21. — Detroite tapo su
imtas, pargabentas į čia ir 
kalėjime padėtas buvęs protes- 
tonų kunigas Donald Stewart, 
kaltinamas dėl suklastavimo 
$750 čekio.

Stewart nebe pirmas kartas 
pakliūva bėdon. Jis pirmiau 
jau keturis kartus buvo pa
kliuvęs už dviejų pačių turėji
mą, už dokumentų klastavimą 
ir už svetinių pinigų pasisavi
nimą.

Ragina Australijos dar
bininkus boikotuot An
glijos karalaičio vizitą

. ■

SYDNEY, Australija, vas. 
21. — Naujosios Pietų Vali jos 
darbo taryba, kuriai dominuo
ja komunistai, išleido atsišauki
mą, kuriuo ragina darbo unijas 
boikotuoti Anglijos karaliaus 
sūnų Albertą, Yorko kunigaikš
tį, kai jis su savo žmona ne
trukus atvyks j Australiją.

MOČIUTĖS PABARTA NUSI
ŽUDĖ PO TRAUKINIU

DAVENPORT, lowa, vas. 21. 
— Močiutės įiabarta, kam ji 
prie stalo, užuot sukalbėjus 
maldą, dainuoja, Blanche Ga- 
bathuleriutė, 15 metų viduri
nes mokyklos mokinė, taip susi
graudino, kad išbėgus iš namų 
puolė prieš atbėgantį traukinį 
Ji visiškai sutraiškyta.

$490,000 PREKIŲ TRAUKI
NYS SUSIKŪLĖ

COLUMB1A CITY, Ind., vas. 
21. — Ejėsio iš Chicagos į 
Ne\v Yorką Pennsylvanijos ge
ležinkelio prekių traukinio dvi
dešimt šeši vagonai sudužo, su
virtę ant kits kito, žmonių nie
kas nenukentėjo. Nuostoliai 
siekia apie 400,000 dolerių. Su- 
sikulimo priežastis nežinoma.

Niles Opera Ilouse sudegė

NILES, Mich., vas. 21. —Ki
lęs dėl elektros vielų susidūri
mo gaisras sunaikino vietos Ni
les Opera House, padaręs $100,- 
000 nuostolių.

Iš Darbo Lauko
Anglies kasyklų darbininkų 

vargai

PORTAGE, Pa., vas. 21. — 
Nuo praeito penktadienio, va
sario 18 d., Soman Shaft Coal 
Co. uždarė C. Prime kasyklas, 
kur dirbo apie šimtas angliaka
sių. Dvejos tos pačios kompa
nijos kasyklos dar dirba po 
penkias dienas savaitėje, o ret
karčiais ir šešias dienas.

Angliakasių United Mine 
Workers of America unija nu
tarė, kad uždarytųjų kasyklų 
darbininkai butų priimti į dar
bą likusiose dvejose dar dir
bančiose kasyklose.

Kompanija iš pirmos dienos 
penkiolika darbininkų perkėlė 
į dirbančias kasyklas, bet liku
sieji turi dar kurį laiką laukti 
be darbo, nes kompanija sakos 
neturinti dar parengtų darbo 
vietų.

Kai kurios kasyklos šioje 
apiclinkeje dirba tik vieną ar 
dvi dienas savaitėje, o kelios 
yra, kur dirba po penkias ir 
šešias dienas.

Kasyklos šioje apielinkėje 
vienos po kitų uždaromos ne 
t’k Portnje, bet ir kitose vieto
se, taip kad daugeliui angliaka 
siu ne<larbas žiuri į akis.

—Pasaulio Vergas.

DU VAIKAI ŽUVO UGNY
I ■

KANSAS CITY, Mo., vas. 21. 
— Praeitą naktį čia sudegė 
pil. Glenn Cavendero namai. 
Ugny žuvo ir du jo maži, ketve
rtų ir pusantrų metų vaikai.

UžMidare bankas
CONNELSVILLE, Pa., vas. 

21. — šiandie užsidarė Dunba- 
ro, netoli nuo čia, First Natio
nal bankas.

Kalinys pabėgo

JOLIET, III., vas. 21. Va
kar iš senojo kalėjimo pabėgo 
kalinys John Myers, nuteistas 
nuo vienų iki dešimt metų už 
vagystes.

Apiplėšė Amerikos konsulatą
KOPENHAGA. Danija, vas. 

21. — Plėšikai, įsilaužę naktį 
į Amerikos konsulato raštinę, 
sudraskė saugiąją šėpą ir išsi
nešė apie 130 dolerių.

Tartum butų pavasaris
PANA, III., vas. 21. — Va

kar čia pasirodė jau špokai, 
žolė pradeda žaliuoti, tartum 
butų pavasaris.

PARYŽIUS, vas. 21. —šokęs 
iš Eifelio bokšto užsimušė vie
ną franeuzas, Gaston Orpholan.

KONTESTAS 
“NAUJIENŲ”

“Naujienų” Kontestas eina. 
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- 
cagoje, apielinkčse ir po visą 
plačią Ameriką, kur lietuviai 
skaitlingiau įsigyvenę, dirba 
kaipo kontestantai, kelime “Nau
jienų” cirkuliacijos, pardavinė
jime “Naujienų” skelbimų ir 
knygų kortų.

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



NAUJIENOS, Chicago', UI.

Reduktorius .1. LAPAITIS

1739 South Halsted SI., Chicago, Illinois
J. LAZDAUSKIS, Pirm*., 3219 Auburn avė., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1884 Wabansla Avė., Chicago
J. KAULINAS, Ižd., 4532 S. Francisco Avė., Chicago.

Gavome iš Lietuvos Tur
tingu turiniu Darbininkų 
Kalendorių 1927 metams. 
Parduodame pigiai, tik už 
50 centų. 

naujienos 
1739 So. Halsted St.

Gyvūnija ir ledu 
gadynė

Straipsniuose apie evoliuciją 
jau buvo minėta, kokią didelę 
Įtekmę j gyvūniją daro gyve
nimo apystovoms pasikeitus. 
Tarp suuszemio ir vandens eina 
lyg ir lenktynės. .Jeigu sausže- 
mis laimi, tai jo pergalė skati
na gyvūniją tarpti. Sakysime, 
pavyzdžiui, didelis ir pelkėtas 
žemės plotas, rioksojęs sau ra
miai keletą šimtą tūkstančių 
metą, pasikėlė aukščiau ir pa
sausėje. Iš jo pasidarė didis sau
sos žemės kraštas, turintis kur- 
ne-kur smarkiai b: kančių upių. 
Tokiai permainai įvykus, visų* 
gyvūnų ir augmenų populiaci
ja turėtų keistis. Žuvys, strai- 
giai, vabalai, amfibija ir aug
menys įgautų naują išvaizdą. 
Tekiai permainai gamtoje vyk
stant Irtai, naujoji gyvūną ir 
augmenų išvaizda išsivysto iš 
savo pirmtakunų iš gentkartės 
į gentkartę. Laikas keičia gy
venamo sąlygas, o evoliucija tai
ko gyvybę prie besimainančių 
sąlygų.

Čionai suminėtas reiškinys 
žemės istorijoje vyko daugely- 
fu vietų, šio musų rašto tikslas 
yra nurodyti skaitytojams dar 
sveikesnį žemės istorijos Įvykį, 
knis davė gyvybei galimybės 
smarkiai tarpti. Yra aišku, kad 
gyvenanti laipsniškai gausėjan
čiam žemės plote amfibija*), 
turi pasidaryti žemės gyvūnais^ 
Jeigu amfibija turi, jinai nau
dojasi abiem sąlygom — van
deniu ir sausžemiu. Yra juk 
faktas, kad gamtoje ir šiandie 
yra varlių, kurios gyvena be
veik sausuose kraštuose. Žemei 
nuolat džiustant, visokį seno
vės milžiniški vandens driežai 
buvo verčiami taikintis prie 
žemės gyvenimo. Gyvendami 
žemės gyvenimą, jie netenka 
žiaunių kaipo bereikalingo or
gano. Tačiau vystosi ir stiprėja 
jų kojos, nes jos yra daugiau 
vartojamos. Trumpai kalbant, iš 
vandens salamandrų išsivysto 
žemės slankunai su trumpomis 
ir storomis uodegomis.

Musų čionai vaizduojamieji 
žemės driežai atsirado milžiniš
kų miškų gadynėje. 'Tuo laiku 
slankunai arba reptilija buvo 
žemes viešpačiai. Anos gadynės 
reptilija daug skyrėsi nuo mu
sų ui. nų kirmėlių, driežų, kro
ki.dilių ir želvių. Jie buvo kelių 
pėdų ilgio, labai stori, su trum
pomis uodegomis, o iš galvų 
panašus j varles. Iš karto jų 
gyvenimas buvo patogus. Galė
jo jie gyventi vandeny ar saus- 
žemy, kaip jiems patiko. Pana
šių driežų šiandie pakankamai 
randama Australijoje. Jie nepa
prastai mėgsta šilimą. Jie pri- 
skaitomi prie taip vadinamų 
šaltakraujų gyvūnų. Anatomai 
api. reptiliją mus galėtų pa
informuoti daugiau. Jie mums 
pasakytų, kad reptilija teturi 
tik trijų kamerų širdį. Jų plau
čių valytasis kraujas nesilaiko 
skyrium nuo nevalytojo kraujo 
ir nesilaiko nuolatinės ir šiltos 
temperatūros. Jeigu klimatas 
atšalsta, atšalsta ir jų kraujas. 
Be to jiems šilima būtinai rei
kalinga apsaugai jų kiaušinių, 
nes jų išpėrė j im ui reikalinga 
šilto klimato pagalba. Jie labai

Ailciytis xanl4jt. Bet jie*

*) Amfibiją — galintys gyventi 
saiibzeniy ir vandeny gyvūnai.

I ir atsirado, kaip jau buvo mi
nėta, sau patogiose sąlygose. 
Reptilijos gadynėj buvo šilta ir 
nepaliaujama vasara. Todėl tuo 
laiku jie greitai veisėsi ir pla
tinosi.

Jeigu reptilijos gadynėj bu
tų buvę mokslininkų, jie butų 
padarę įstabų atradimą. Tuo 
laiku jie butų įrekordavę šiltą 
klimatą. Žiemų ir šalčių nieks 
niekur nebūtų žinojęs nei gir
dėjęs. Bet anos gadynės moksli
ninkai nebūtų negalėję paste
bėti, kad žemė eina šaltyn. Kli
mato atšalimas butų buvęs pa
stebėtas kiekvienam žemės kraš
te. Iš šimtmečio į šimtmetį že
mė nuolat ėjo prie atšalimo. Tu- 
'ose vietose sausžemiai aukštai 
iškilo. Aukštai iškilusios vietos 

'nasidarė tyrais. Tropiški aug
menys ir jais mintanti gyvūni
ni tokiuose kraštuose nebega- 
čjo gyventi, nes nebuvo mais
to. Kiti gi kraštai, kur šaltis 
nelietė, tapo įvairiais gyvūnais 
icrpildyti. Yra aišku, kad gy
vūnijos perpildytuose k ras tuo 
;e ėjo gyvūnų tarpt* nuožmi 
kova už būvį ir vikri jų evo- 
'iuciju. Galintieji prisitaikinti 
prie šalto klimato turėjo dau
giau progų išlikti gyvais. Kai 
kurie jų prisitaikė prie pasi
keitusių aplink vilių ir išliko gy
ja is.

Amžių amžiais viešpatavusi 
kiekvienam krašte nuolatinė va
sara baigėsi su ledų gadyne. 
Mokslininkai tikrina, kad apie 
teturi milijonai ketvirtainių že- 
nės paviršiaus mylių buvo pa- 
lengta sniegu ir ledu. Tai tie- 
:ai įrodyti yra daug faktų. Tuos 
faktus mums teks suminėti ki
tą kartą, o tuo tarpu pasakysi
me, kad ledų gadynė savo žy
nes paliko ant milžiniškų ak
menų. Musų žemė yra pergyve
nusi dvi ledų gadynes dar prieš 
čionai minimąją ledų gadynę. 
Bet pirmosios dvi ledų gadynės 
vyko labai ankstyboj žemės is- 
orijoj, kuomet sausžemy dar 

nebuvo gyvulių, todėl tuodvi 
edų gadynės neskaitomos svar

biomis. Trečioji ledų gadynė pa
lietė plotą, gulintį tarp Indijos, 
\ustralijos ir Afrikos. Tuo lai
ku lame plote buvo sausžemis. 
Apskaičiuojama, kad šioji ledų 
gadynė buvus apie devyni ar 
Tesimi milijonų metų atgal.

šioji ledų gadynė nelietė vi
sos žemės rutulio, bet jinai per- 
nainę visos žemės klimatą. Bu
vo virtų, kur ledų buvo mažai, 
n kai kuriose vietose jų gal ne
buvo visai. Apie ledų gadynės 
priežastis ne visi mokslininkai 
vienaip aiškina. Tačiau dange-1 

P. Arminas

KELEIVIAI IR ŠUNES
Per kiemą sutemus keleiviai keliavo 

Ir meiliai tarp savęs visi šnekučiavo, 
'l ik štai iš po vartų sulojo šunytis 
Ir lodama tuoj ėmė keleivius tuos vytis.

Ir antras ir trečias prie, jo prisidėjo 
Ir lodami garsiai keleivius lydėjo.
Jau akmenį sviesti keleivis viens kėlė, 
Bet draugas pamatęs jam ratilą nutvėrė.

“Paliauki”, jam sako, “tu pratęs tikėti, 
Kad akmeniu šunį priversi tylėti!
Eimę, nebūk kvailas: nusibos jiems loli, 
Matys, kad nebijom, ir turės nustoti.”

Ir tiesą pasakė: vos galą nutolo,
I uoj beveik ncbelojc^
O kai varstą visą draugai nukeliavo, 
Jau Atmes gulėjo ir sunkiai alsavo.

o*.
lis geologų mano, kad aukštas 
sausžemio pasikėlimai buvęs 
ledų gadynės priežastim. Mums 
išrodo, kad toks aiškinimas yra 
teisingas. Žemose vietose kli
matas ir dabar yra šiltesnis, 
negu aukštose vietose. Gerai 
prisižiūrėkime į aukštus muši 
dienų kalnus. Aukštų kalnų vir
šūnėse mes rasime sniego ir le
dų per ištisus im tus, kuomet 
apačioje kalnų esti šilta, gražu 
ir augmenys žaliuoja.

Akmens rekordas
Kaip evoliucijos šalininkai 

gali sužinoti apie atsirdimą ant 
žemės Įvairių rūšių gyvūnų ir 
augmenų? Kaip ir iš kur gali
ma sužinoti apie gyvūnų pra
dinį atsiradimą ir jų vystymą
si? Atsakymas yra toks: jie 
apie tai sužino iš akmens rekor
do. šimtmečiams einant, žemės 
pluta vienose vietose pasikėlė ir 
sudarė kontinentus, o kitose vie
tose nusnigo ir pasiliko vande
nynai. Sausžemis vietomis dar 
susi rukšlojo ir išsikėlė į dides
nius ir mažesnius kalnus. Oras 
ir vanduo aukštesniąsias konti
nentų vietas nuolatos plovė že
mes ir upių ir jurų pagalba su
nešė i žemesnes vietas. Laikui 
bėgant iš tų suneštų žemių ir 
liekanų susidarė tam tikri ak
mens sluoksniai. Daugelyje že
mes vietų oro ir vandens išplo
vimai ir pernešimai žemių ir 
dekanų iškvietus į vietą yra at
sibuvę pakartotinai po daug 
kartų. ‘Geologai, sako, kad visa 
žemės pluta, Auri vienokiu ar 
kitokiu budu buvo oro ir van
dens paliesta, siekianti apie 67 
mylių storio. Ta žemės pluta 
dalinama i tam tikrus sluoks
nius. Kaip istorijos knyga su
daryta iš lapų, taip žemės plu
ta sudaryta iš sluoksnių. Kas 
pažįsta raštą, tas gali skaityti 
žmonijos istoriją, kas pažįsta 
geologijos mokslą, tas gali skai
tyti žemės plutos sluoksnius ir 
pasakyti mums žemės istoriją.

Septynių Graikijos galvočių 
garbė atsirado iš sudėstytų 
trumpų sentencijų iš dviejų- 
trijų žodžių. [“K?’]

Geras ir žodžio klauso, pik
to* lazda neatitaiso. Geras 
šuo duonos iš vagies neima.

Qerų tėvų geri vaikai.

Gieda ir gieda kaip gaidys 
vieną giesmę. •

Ginkis kol gyvas: kai nu-
mirsi, nebegalėsi.

ADVENTIŠKOS MEDITACIJOS

Nors skliautai visų aptemę, 
Troški atmosfera, —

Lietuva didvyrių žemė 
Buvo ir tebėra.

Štai, žiūrėk, tam spaliai biru, 
Vos per gatvę irias.

Bet pajudink tokj vyrą — 
Žiuri — jis didvyris.

štai Glovackis-Grigaliunas
Reiškia “'tautos Valią’’.

Svaido jis visiems perkūnu;, — 
'Tik nutrenki negali.

Ten su kuokais mus studentai 
| pakaušius beldžia.

Nori jie dar šį adventą * 
Skirti naują valdžią.

'Trimakas su Ambrozaičiu
Ruošia sukilimą.

Nori už dviejų savaičių 
Susijungt su Rymu.

Vienas nori Imt ministras,
Kitas ininistrukas.

'Trečias vėl iš vargomislros
1 vyskupus brukąs.

žodžiu, norų kiek lik nori.
Kiek tik du.šion lenda, 

lik didvyriams rudens ore
Kartais galvos genda.

Bei nors protai ir aptemę, 
Nors pilvuos cholera. —

Lietuva didvyrių žemu
Buvo ir tebėra. (“Sp.”)

*Jau ir turi naują “valdžią”

ŠYPTELĖJUS
A. A. TULYS ATGIJO

Padaužos andai buvo išaiš
kinę, kad stovinčios dvi raidės 
žrieš Tūlio pavardę reiškian
čios amžiną atilsį Tulys. Žiop
lių peckelis su džiaugsmu pra
neša, kad A. A. Tulys atgijo 
kartu su fašizmu Lietuvoje. Da- 
ar jisai dirba vienoje Olstry- 

čio vaistinėje ir pardavinėja 
bumbardieriams šerti miltelius. 
Žiopliai turėjo su juo ‘inter- 
view” apie Kauno fašistų smur
tą. Tulys mums pasakė taip:

“Rimtai žiūrint, perversmo 
iniciatorių negalima perdaug 
kaltinti. 'Tiesa, smurtas yra pa
skutinė priemonė; bet kad bu
vę ministeriai Požėla ir Čepins
kis turėjo būt išbraukti iš pa- 
triotingos krašto valdžios', tai 
jau m užginčijamas faktas?’

“Tu, brolau, dar turi važiuo
ti į Vąlparaiso mokintis švar- 
cuoti bulves’’, atsakė vienas 
žioplių.

Kauno Laisvės alėjoj susili
ko du draugai inteligentai ir 
kalbasi:

Senai mačiau tave, Juozai, 
i u vis keliauji ir keliauji. Ma
tyt, tau biznis gerai sekasi'

Turiu keliaut, šiandie nuo 
vyriausio kariuomenės štabo 
viršininko gavau laišką, ku- 
riucmi kviečia mane tuojaus 
apleisti Kauną.

Gydytojas apžiurėjo ligonį, 
pabarškino šonkaulius,, apčiupi
nėjo kur reikia ir atsitraukęs 
sunkiai atsiduso. Pacientas ru- 
Destingai užklausė gydytoją:

—Pasakyk, tamsta, blogiau
sią pusę apie mano sveikatą?

—Nesirūpink, tamsta, aš pri
siųsiu sąskaitą.

Sveika, kurna.
Ak, sveikas kūmai.
Kas gera pas jus, kurna?

—Blogi popieriai...
— Kas atsitiko, kurna?
- Namuose turime difteriją.
—Negirdėtas dalykas.
- Bijome ir iš namų išeiti, 

<ad policija nepamatytų.
’T’tii veskis ii- mn.no, kūma, 

aš išgversiu — nereikės tada po

li ei jos bijot.

Mergaitė, kuri aptarnauja ima
muose, netekusi darbo, ieškojo 
vietos.

Tu sakai, kari tarnavai pas 
p. Bimbienę, bet kuom tai gali 
įrodyt, — tarė samdytoja.

- Aš turiu sidabrinių šaukš
tukų su jos vardo raidėmis, — 
atsakie ieškanti darbo mergai
tė. —Verdi de Zup.

ŽARIJOS
Kunigai pripažįsta liktai au

tokratišką valdžią, sakydami, 
kad ji esanti “nuo Dievo”. De
mokratišką gi valdžią, kuri yra 
pačių žmonių pastatyta, jie va
dina “velnio valdžia”. Kunigai 
buvo demokratijos priešai ir 
bus. Atbulus kalnierius dėvi, 
atbulai ir žmones mokina.

>:< * *

Aš vis dar likėjau, kad iš 
Smetonos gal kada nors pasi
darys sviestas. Pasirodo, kari 
mano manymas nuėjo niekais. 
Smetona susimaišė su fašisti
niu degutu ir visai prarūgo. 
Dabar gręsia didelis pavojus 
žydų iškaboms. Labai gaila, kad 
buvusioji Lietuvos valdžia tą 
pradėjusią rūgti Smetoną ne- 
išvertė į lovį kiaulėms.

iii >;» *

Seniau Amerikos lietuviai sa
kydavo: “Važiuosime į Lietuvą 
tyiu oru pakvėpuoti.” Dabar 
Lietuvos oras tapo užterštas* fa
šistinio deguto ir pramigusios 
Smetonos smarve ir vargu bau 
kas iš amerikiečių norės ten 
važiuoti.

* * #
Nors “Vienybes’’ Bendrovė ir 

protestuoja prieš Lietuvos fa
šistus, bet senis- Sirvydas vis- 
tiek jiems- karštai prijaučiu. 
Bet ką ponas Sirvydas pasaky
tų, jeigu gauja amerikoniškų 
fašistų degutu numaliavotų 
“Vienybės” langus ir sudaužy
tų prašvinkusią Sirvydo pypkę? 
Nejaugi jis ir tuomet girtų fa
šistus?

$560 Bus Išadalinta Dovanomis ir Cash

ANTRAS METINIS MASKARADU BALIUS
Rengia 

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiškas Kliubas

Nedelioj, Vasario 27, 1927 
CHICAGOS LIETUVIO AUDITORIJOJ, 

3133 So. Halsted St.

7j5c su drapanų pasidė jimu
Kliubas kviečia visus atsilankyti ir gauti dovanas. Nepraleis

kit progos. Bus gera muzika, ir sveiki vyrai iki 40 metą amžiaus 
tų vakarų bus priimami į kliubą dykai.

1 Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS. 
.................................................. ....................................... ■ --------------:

Antradienis, Vas. 22, 1927
♦ ♦ ♦

Kaip matote, tai Amerikos 
lietuviai komunistai gana smar
kiai protestuoja prieš Lietuvos 
fašistų diktatūrą. Gerai darote, 
vyrai! Verti už tai pagirimo. 
Ik t dar labiau pagirti būtumėt, 
kad savo masiniuose mitinguo
si* išneštumėt dvi rezoliucijas— 
vieną prieš Kauno juoduosius, 
o antrą prieš Maskvos raudo
nuosius diktatorius.

>!s >;: >x

Jeigu esate geri katalikai, tai 
štai ką turite žinoti: kaip dan
guj, taip ir ant žemės, kaip Ita
lijoj, taip ir Lietuvoj, kaip Ro
moj, taip ir Kaune ----- visur po
piežiaus pantaplis kyšo.

Pustapėdis.

faos pmsgA 
dOMN 
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DOtORK COSTELLO
VlTAPHONEi 
w ‘Presvntitlom 
W00DS

Dabar rodo
Aprubežiuotas skaitlius perstatymų. 

Tikietai parduodami dabar.

BUNCO PIRTY
Rengia Draugyste 
Lietuvos Dukterų

Seredoj, Vas. 23,1927
Jociaus Valgykloje

3241 So. Halsted St.
Pradžia 7 vai. vakare

Įžanga 50c ypatai

Malonėkit visi atsilankyti, nes bus 
daug gerų dovanų, ir visi kartu pra- 
leisim smagiai laikų.

Kviečia KOMITETAS



Antradienis, Vas. 22, 1927 NAUJIENOS, Chicago, III.

Laikas ir Supratimas 
dėl Pagerinimų

Vertė mokslo ir pagerinimų industrijoj 
abai gerai iliustruojama peržiūrint Swift 
& Company biznį už 1)26 metus.

Dalykas nėra “vien tik pripuolamas”. Yra 
priežastys ir mąstymą prie kiekvieno vei
kimo.

šeimininkės kreipias: prie lengvesnės jau
tienos mėsos, nes dari si naujas išsivysty
mas Amerikos gyveni n e;

P remi u m Kumpis ir .ašiniai turi tokį pat 
skonį New Yorke kaip r San Francisco, nes 
mokslas padarė tai gaiimu;

įvairumas slidėj ir. e, drėgnume ir pri- 
rcngime riebesnės ir Ii 'sesnės yra nustaty
tas būdas išdirbinėjimo.

Mckslas ir tyrinėjiir is lošia svarbią dalį 
išrišimui problemų k rios atsiranda kas
dien. Kaip tos probl'j nos yra atliekamos, 
sykiu su daugelio žingc idžių faktų apie biz
nį. yra nurodyta Swif, & Company 1927 
Metinėj Knygoj.

Reikalaujantiems atsiųsime vieną kopiją 
dykai, lik išpildykit žemiau paduotą kupo
ną ir atsiųskite.

Swift & Company
105

Swift & Company
1337 Parkers .Avė., U. S’ Ya'dn, Chicago
Malonėkite atsiusti vieną k«»| ją 1927 .Metinės Knygutės:

Rusiškos ii [lukiškus Vanos
I2th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. JLL.

B U D A V O K
Kad pinigų ir neturi, b !e lotą išmokėtą turi

Kas turite lotą, tai nelaikykit ilgiau tuščią, ir nemokėkit kitam 
rendos. Bet tuojau kreipkitės pas mus; njes pubudavosime namus to
kius, kokius noiėsite, kad tik lotą turite išmokėtą.

Duodame Įsi ir 2nd Morgičius, kitaip sakant, parūpinant visus 
pinigus reikalingus <lel budavojimo namo. Budavojimo reikalu, grei
tai kreipkitės, rašykit ar telefonuokit pas

STULPIN & CO.
BUILDING CONTRACTOR
3311 So. Halsted St., Chicago

Notary Public Yards 6062

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...................................... $2.50
1,054 patarimai kaip virti (vairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedefo ........... $1.50
Mokykloms ir Seimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.00
šioje 735 puslapio knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ............................................................................. 50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................  $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .......... -............................................. 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

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

VIENYBEVIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Tai Tu
J'ironas pasišaukė p<*'s save 

išminčių ir paklausė jo, J<U*P 
geriausiai atkeršyti priešui.

Tironas. Pasakyk man pačią 
ištriausią, ilgiausią kančią, ku
ria aš galėčiau nukankint iki 
mirties prasikaltėlį.

Išminčius. Privei 
f.inti savąją kaltę ir 
\-o sąžinei.

Tironas. Ilciškia, tavo many
mu, yra sąžinė. Klausyk: ma 
iio giminaitis skaudžiai I"
žeidė ir aš negu 
l.smas' ir ramus, 
..iii. Aš o aivoj 
aštriausias kam' 
nei vienos, kuri

išpa-

pačias 
neradai

atutiktu maut

UI

Išminčius. Tu
i e3 jokiomis kankynėmis

.kaltinio nei to, kuris j 
:ė. Jodei lieka vienas

kad ne asmenybėje tikras žmo
gaus gyvenimas, bet kad {paži
nimas visos žmonijos vienumo 
yra pamatas visų asmenybių, j- 
vairiuosie laipsniuose 
kiančių.

Kada tironas grižo 
nyk.šlėn padėtin, jis 
šm i nčio.

Tironas. Ar sakyti tau tą, ką 
iš dabar sužinojau.

Išminčius, Sakyk.
Uranas. Aš pamačiau teisy- 

>ę kai per.uždangą ir sužino
mi, kad už los uždangos visa 

’.mcniįa sudaro vieną gyvybę, 
r mano priešai ir draugai 
os nariai, kaip tu ir aš. J as, 
ui 1 i

TIKRAS BUDAS BAIGTI
MUSKULŲ SKAUSMUS

pasireiš-

savo pir-

leidžia žmogų, tas jžei- 
mus ir visą žmoniją.

Nebūk mizerija su strėnų skaus
mais dol skaudamų patrauktų mus
kulų ir narių atsiradusių dėl sunkaus 
darbo, dol per smarkių ' mankštynių, 
ar dėl kitų priežasčių. Naudok John
son’s Belladonna Plaster’j prie skau
dumų vietų ir skausmai, diegliui ir 
sustingimai jus apleis—beveik urnai.

Johnson’s Belladonna PlasteY’is už
baigia skausmus tarsi magišku budu, 
dėl to, kad jo vaistai per odą persi
sunkia tiesiog | apimtas vietas ir pra
deda veikmę umiu budu. Tūkstan
čiai sunkiai dirbančių vyrų ir mote
rų susilaukė tame paprasto lengvo, 
greito, tikro budo jgyt tikrą pagelbą 
dėl skaudamų ir patemptų muskulų. 
Nekontėk kitos minutės. Gauk John- 
son’s Belladonna Plaster’į bile vais
tinėj. Nuo momento; kai jus jj pa
naudosi!, jus busit nustebinti jo pui
kiausia veikme.

Salt|W
Sustabdo į dieną
Pora dožų Hill’s mintabdo ftnltj — j 

24 valandas.
Sustabdo Ir galvos skaudėjimą, karS- 

fj, gripą, paliu(»suojn vidurius, mivikri- 
na visą kūną. Ir nepalieku blogą pa
sekmių,

šaltis, dalykas rimtas. Kasmet nuo 
Šalčių priežasties miršta virš 150,000.

Nežaiskite su Šalčiu. Nusipirkite tik
rą ITill’s ir vartokite šalčiui užklupus. 
Visos aptlokos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk

Mrs. MIGHNIEVIGZ-VIOIKiENE
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yard.s 1119
Baigusi akute 
rijos koiegi ią.- 
ilgai {uiiktika- 
vusi PennayL 
eanijos ligoje 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pr 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki 
tės, o rasite oa 
«elbą.

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

Kaina 30c

asam g QUININE
Raudona Dėžė su paveikslu

lara'b 
Anielia Jarusz-Kaushillab 

AKUAERKA 
3252 So. Halsted

Mrs.“BAYER ASPIRIN"
UŽTIKRINA SAUGUMĄįpie kurią aš tau norėjau pa- 

akyti, ir kuri apibudinama žo- 
Ižiais: tai tu.

ir nerasi jos, I Tironas. Kaip gi po to gyven
tu ne- I i pasauly?
prasi-1 Išminčius. Darbininkas dirba, 

nrklys pirkliauja, karys gina 
’alstybę, kunigaikštis valdo, 
’as kiek vieną iš jų sava velki
no ratas. Bet šviesulis su tuo 
lieko neturi bendro: tas kas jų 
ate kiti.ms sudaro didelę ge
radarystę, tas dėl šviesuolio 
;ali Imti prasižengimu ir bepro- 
yhe. I ii dabar likai šviesno- 
iu: tu išvydai dabar spindulį 
os šviesos, kuri šviečia vi-

išinin-

as ne
padaryti lo. kad nebūtų 
< buvo, bet kodėl tu sa
mi aš negaliu panaikint' 

prasižengimo.
Išminčius. Niekas to negal

Tironas. Aš žinau, kad

i o

Kokius niekus ti 
liti gi <iš snnaikin 

t.i ji taip, kaip sunaikinti šta 
šitą žibintą, kuris jau niekuo
met daugiau nešvies.

Išminčius. Žibintą tu sunaiki
nai, b<‘t ne šviesą, todėl ka< 
.'.vieša visur, kur ji dega, toji 
pati šviesa ir esti pati savaim< 
visam-!? kame.

Tironas. ierns, tik
na, ir tu 
amsėn.

I
Tironas.

kaiščių šviesą.

jau negali grįžti pa-

S vakaro. Kitu lai

ku nagai sutartj.

Viršuje
^tate

dotei ya

nūs Kreipkitės su

.eikalais nuo 12 iki

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

St.

Universa1
Rauk

ir margi Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER 
(LIETUVIS)

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

j tu ir esi tas,
, užmušti.

Tironas. Tu

negali uz 
todėl kad 

tu norėtai)

beprotis ar

Išminčius. Aš sakau liesą
asikaltelis tai tu.

I 'Tironas. Beiškia, aš pats save 
Įžeidžiau ir man 
save sunaudoti,

• įžeidimą.
Išminčius. Suvis

j gumas ndguli buti išperkamas 
krauju; kad išpirkus tavo įžei
dimą, tu turėtum išnaikinti vi
są žmoniją, nes kaltininke yra 
ji. Bet ir tuomet liktų tas. 
kas tave įžeidžia, nes, kaip tu 

teisingai pastebėjai, nega- 
padaryti to, kad nebūtų to, 
buvo.

lieka pačiam 
kad išpirkus

ne, joks blo-

Įima 
kas

Tironas. Nors keisti tavo žo
džiai, liet juose yra dalis tie
sos. Sakyk aiškiau.

Išminčius. Žvilgtelk aplink 
ant visos gyvybės ir sakyk pats 
sau: “visa tai aš’’. Visi žmo
nes—troliai, t. y. visi žmonės 
iš esmės tas pats vienas- žmo
gus. Prieš aukščiausią teisėtu
mą, nėra blogo, kuris nebūtų 
nubaustas. Kada į tu pakeli 
ranl>ą prieš savo priešą, tai tu

įžeistasis iš esmės yra tas pats.
Tironas. Aš nesuprantu ta

vęs. Juk aš džiaugiuosi kan
čiomis, kurias suteikiu savo 
priešui. Argi tas pat butų, jei
gu aš su juo bučiau vienas tas 
pats.

Išminčius. Tu džiaugiesi kan
čiomis, kūnas tu suteiki savo 
priešui ir nejauti jų todėl, kad 
tii apsiaustas apgaule savo 
kerštingo išsivaizduoto asmeniš
ko “aš“, bet tu prabusk ir 
pažink savo tikrąjį “aš”, ir tu 
jausi jo visas kančias.

Tironas. Visa tai panašu į be
pročio mintis. Padaryk taip, jog 
aš pajusčiau, kad aš su prasi
žengėliu esu vienas ir tas pats.

Išminčius. Sunitu padaryti, 
ko tu geidi, bet aš pasisetngsiu. 
Aš pastatysiu dabar tave to
kion padėtin, kurioje tu pajusi 
vienumą žmonijos visuose žmo-l 
nėse.

Ir išminčius, turėdamas, ga
bumus, iššaukė tirono sieloj 
tuos pačius įspūdžius ir jaus
mus, kuriais jo priedas įžeidė jį. 
Toj padėty tironas prisipažino 
save tuomi, ko jis neapkentė, ir 
jam liko aiškus jausmai ir prie
žastys-, dėl kurių taip pasielgė 
jo priešas. IŠ čia jis negalėjo 
rasti jokio pamato neapkęsti I 
priešo, todėl kad jis suprato,

Padėk man surasti 
Aš nenoriu bu- 

i “aš”, nenoriu skriausti arty- 
no, noriu būti ne laikinu, be- 
įsrucniu, kaip tu...

Tironas greit po to susitui- 
cė su savo priešu, suprato gy- 
enimo liksią ir jo paskyrimą 
r ėjo paskui visada keliu, ve
jančiu i amžina taika.

Vertė K. Nemunas.

GYVENIMAS 
Mėnesinis žurnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. III.

Tel. Boulevard 3669

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

Prenumerata metams 
Pusei metų 
Kopija

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

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS ,
Registruota Akušere

. (Htfmemeni reikaluose patamau- 
«> namuose arba ligonbutyje. Mo- 

’eum» ‘.r merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. no pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

1120 So. Richmond Street
....... — - ........ .............

Patyrusi gydytoja ir akušėrė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.. Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0313

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

buti 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.^Galvos skaud. 

Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

Kiekvienas n e s u 1 a u ž yt a s 
“Bayer“ pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak
si ūkai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 

ir 100.

Phone Pullman 0621
Ką tik grjžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1

Įvairus Gydytojai

♦Siųskit Naujiena* 
Į Lietuvon — tai bus 
b rangi dovana.

^ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

Telephone Yarda 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Are.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki i2 dieną.

Res. telephone Plaza 8200

Lietuviai Advokatai
$2
$1

20c

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Ofisas vidurmiestyj: 
Roort 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Čor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta
3323 South Halsted St.

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

MR. HERZMAN
- IS RUSUOS-

Gerai lietuviams žinomaa par 15 
metų kaipo patyręs gydytojai, 
chirurgas ir akušeris.

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

Ofisas Ir Laboratorija: 1025 W. 
18th St^ netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal
Telefonai: J 8110* Nak}* 

j South ' hore 2288 
’ Boulevard 4186

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

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

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

Neapsigauk, ateik pat
sai persitikrink arba pa
klausk kas nupirkęs 
Gulbransen Pianą.

Išgirsk Gulbransen

Jos. F. Sudrik 
Pianij Krautuvė

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

K.JURGELIONIS
ADVOKA/A®

Miesto Ofisas
190 No. State St, Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingallojimai. -7- Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

turi

pas

Tel. Lafayette 4223
Plumbing', Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, tll.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St^ Room 2001

Te. Randolph 1984—Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

J. P. VVAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktą 
Vedėjas visų teisių

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 19 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po uiet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirargas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaikų ir vigų chronišką lirą.

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

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniai! 10—12 dioa.

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 530 
Tel. Central 6390

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

Garsinkitės Naujienose

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pitnyčios.

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

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
N akinus Tai. Fairfai 6858
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“KUR EINAME?’’

Dabartinėje Lietuvos valdančiųjų partijų koalicijoje 
kasdien vis labiau didėja nesutikimai ir susirūpinimas dėl 
ateities. Tautininkai, klerikalai ir santariečiai (“ūkinin
kų partija”) pradžioje tikėjosi padaryti stebuklus, kuomet 
paėmė į savo rankas valdžią iš v. liaudininkų ir socialde
mokratų, kuriuos gruodžio 17 d. nuvertė karininkų “pu
čas”. Bet šiandie jų eilėse jau kyla visokių abejonių.

“Naujienose” anądien buvo nurodyta, kad Ūkininkų 
Partija, stovinti kairiamjam valdančiosios koalicijos spar
ne, išėjo viešai prieš tautininkų sumanymą keisti krašto 
konstituciją. Dabar ta partija žengia dar vieną žinksnį 
priekyn ir stato po klausimu viso valdžios darbo tikslin
gumą. Santariečių organas, “Ūkininkų Balsas”, peržvel
gęs pusantro mėnesio laikotarpį, nuo gruodžio J.7 d. iki va
sario mėn. pradžios, nesuranda, kad naujoji valdžia butų 
sutvarkiusi arba nors pradėjusi tvarkyti bent vieną opes
niųjų krašto reikalų. Jisai pažymi, kad kai kuriais atžvil
giais Lietuvos padėtis per tą laiką net žymiai pablogėjo. 
Taigi, susirūpinęs, jisai klausia: “Kur einame?”

“Jau pusantro mėnesio”, sako ūkininkų laikraš
tis, “praėjo nuo staigaus musų valdžios pasikeitimo.

“Daugelis jaunai mąstančių galvų tikėjo, kad šis 
perversmas išgydys musų valstybės visas ligas ir kad 
visiems urnai pasidarys lengviau ir geriau Lietuvoje 
gyventi. Bet, deja, tas vaikiškai (! “N.” Red.) gra
žias mintis gyvenimas verčia palikti jaunuoliams, o 
vyresniesiems reikia rimtai susirūpinti, kad musų 
tautos vežimas — musų respublika, neįvirstų į kokį 
grovį ir kad visai nesulūžtų.

“Šiuo pasakymu nieko nenoriu gąsdinti ar į nusi
minimą vesti. Bet nemanau ir perdaug save džiu
ginti. Musų bėdos dėl Vilniaus ir Klaipėdos, musų 
sunki ekonominė būklė liepte liepia mums ypatingai 
susirūpinti ir ne sėdėti sudėjus rankas. Vokietija 
uždarė sieną musų gyvuliams (musų pabraukta. “N.” 
Red.), kad tuo budu padarytų daug nuostolių musų 
ūkininkams, prikamuotų musų kraštą, o paskui išsi
derėtų gerą sutartį, kad paskui dar geriau galėtų 
Lietuvą išnaudoti. Lenkai skersom žiuri į musų ne
priklausomą valstybę ir laukia progos, kad suduotų 
mirtiną smūgį musų respublikai...

“O ką darome mes, kad nugalėtuhiėm sunkumus 
ekonominiame gyvenime ir kad išvestumėm valsty
bę iš tų visų pavojų?

“Ar sumobilizuotos visos jėgos, ar sutelkti visi, 
kas tik gali į visiems bendrą valstybės stiprinimo dar
bą? Deja, negalime pasakyti — taip.” (“Uk. Bal
sas”, No. 4.)
“Ūkininkų Balsas” nurodo, kad susidariusioji po per

versmo vyriausybė netik nesugebėjo nieko padaryti, bet 
ir nėra pasisakiusi, ką ji ketina daryti ir kuriomis pajėgo
mis remtis. Todėl jisai baigia savo pastebėjimus 
Smetonos-Voldemaro vyriausybei šitokiais žodžiais:

“Per ^uos pusantro mėnesio mes grabaliojamės 
patamsiais neturėdami sau aiškaus rytojaus. O tas 
ilgiau nebeprivalo tęstis. Musų vyriausybė turi aiš
kiai pasakyti, kur ir kuriuo keliu veda musų valstybę, 
nes dabar darosi neaišku, kur einame.”
Tai šitaip kalba organas partijos, dalyvaujančios da

bartinėje valdžioje!
Pagirios, vadinasi, jau prasidėjo. Blaivėjančiam žmo

gui, kai matome, gyvenimas išrodo visai ne taip smagus, 
kaip įsikaušusiam. Bet tiems, kurie daugiausia traukė iš 
linksmybės taurės, — tautininkams ir klerikalams — teks 
veikiausia susilaukti ir didžiausio galvos skaulėjimo.

«

“RIŠA” STREIKŲ KLAUSIMĄ.

Kinų mieste Šanchajuje, kur svetimų valstybių kapi
talistai turi savo stambiausias koncesijas, darbininkai pa
skelbė generalį streiką. Kinų vyriausybė, užtarianti tuos 
kapitalistus ir išvien su jais kovojanti prieš pietinės Kini
jos nacionalistus, ryžosi tokiam “visuomenės tvarkos ar
dymui” padaryti galą ir, suėmusi keletu dešimčių streiko 
agitatorių, nukapojo jiems gaivas.

Matyt, kad šita priemonė streiko nesustabdė. Nors 
28 streikininkai (kitos žinios sako, net 90) tapo nugala
binti, bet streikas, kaip praneša paskiausios telegramos, 
plečiasi ir vis daugiaus ir dauginus dirbtuvių užsidaro.

Lietuvos karo komendantai, “tautiškai valdžiai” vėl 
atgaivinus krašte karo stovį, streikus taip pat uždraudė. 
Smetonos-Voldemaro valdžia baudžia streikininkus, kai
po “visuomenės tvarkos ardytojus”, pasiremdama karo 
įstatymais (nors Lietuva su nieku nekariauja). Kaunas 
tuo budu laikosi principialiai vienodo nusistatymo darbi
ninkų streikų klausimu su Šanchajum.

Tik reikia pripažinti, kad kinai yra praktiškesni. 
“Tautiškieji” Lietuvos valdovai gaišina perdaug laiko su 
tais nenuoramomis streikininkais: jie areštuoja juos, už
daro į kalėjimą, paskui gabena į Varnius (kur kitąsyk 
sėdėjo Voldemaras). Be laiko gaišinimo čia pasidaro ir 
bereikalingų išlaidų valstybei — ar ne geriaus butų suvar-^ 
toti tas išlaidas kunigų algų padidinimui? Gi kinų vy
riausybė, kai sugauna streikininką, tai — Čik! — nukerta 
galvą ir atliktas kriukis.

Ar nevertėtų Smetonai ir Voldemarui pastudijuoti 
kinišką valstybiniai nusistačiusių Šanchajaus vyrų išmintį 
ir pagerinti savo valdymo sistemą? Kam būtinai pamėg
džioti tiktai Italijos fašistus?

Užsimokėjimo kainas
Chicago je — paltu:

Metami -..........u--------------- — $8.00
Puiei metų--------------——— $4.9
Trinia mėnesiams   .... ...— 2.0 i 
Dviem minėtiems   IJSt 
Via kam adUeslai .7$

ChicagoJ* per ueAiotvjoe:
Viena kopija    —— 3c 
Savaitei    — 18c 
Minėsiu!7Sc

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams$7.04
Pusei metą .... ......... 8.60
Trims mžneaiami _____------— 1.71
Dviem mėnesiams 1.21
Vienam minėsiu! — -■■■■ —— .78

Lietuvon ir kitur ulaieniunsei 
(Atpiginta)

Metama ——---------- - ---------- $8.00
Pusei metų ------- ——   — 4.00
Trims minesiams ---------- —. 2.0i
Pinigus reikia siųsti palto Monoy 

orderiu kartu su uisakymu.

PRIEKALBA*
Homines historiarum ignari 
semper su n t pueri.
Žmonės nusidavviinų nepaži il
sta utie j i yra waikai.

(1883 m. balandžio mė
nesyje išėjo Tilžėje pirmas 
numeris “Aušros”, suvai
dinusios be galo svarbią ro
lę lietuviu tautinio atgimi
mo istorijoje. Tą laikraš
ti sumanė leisti Dr. Jonas 
Basanavičius, tuo metu gy
venęs cechų Prahoje. Jo 
parašytą 1-am “Aušros’’ 
numeriui prakalbą čionai 
perspausdiname.—Red.)

Jau ir trisdeszimt ir penki 
metai praėjo nuo to laiko, kada 
atsirado pirmas lietuwiszkas 
laikrasztis. Jei mes tą keliu me
ili tarpą sulyginsime su ilgomis 
eilėmis metu, kuomet musū 
tauta (jųminu) vvisokeis svar
iais ir sunkenybėmis prispaus
ta, negalėjo ne mislyti apie sa
vvo alpstanezios d'vvases atgai- 
vvinimą ir dvvasiszką peną, tie 
praszokusieji trisdeszimt ir 
lenki metai pasirodys mums 
kaip wakarykszte diena! Per il- 
yus tuos amžius musū gimine 
teip buvo paniekinta ir pri
spausta, Jog už tiesą dyvvitis 
reikia, kad tik per vvicszpatės 
malonę j i ji iki szei dienai dar 
?ywa liko! Senovės gadynėse 
ipgvvvenus kone dvvipubą že- 
meę plotą, ji szendie taip didei 
wisose szalyse susimažino, jog 
prilygsta tiktai szeszeliui seno
sios musū Lietuvvos! Tas suny
kimas musū tautos nusidavve 
paezei dėl to, jog daugumas 

Lietuviu parubežiuose su kito
mis tautomis gyvvenanežili, pa- 
dsawino per ilgus amžius sve
timas kalbas, žmonės patys 
neiszmire drauge su iszmirimu 
;ose szalise lietuwiszkos 
kalbos -jie liko, tik priėmę ki
tą kalbą tapo ar Wokieszeis ar 
Slovvenais. Teip wisi mokinti 
teliauninkai, kuriems teko Pru
sus aplankyti, sako, jogei typas 
jkros Prūsijos gyvventojū, pa
gal iszvveizdi ne prilygsta vvo- 
kiszkam typui, nors szios die
nos Prūsijos g'y(wento.ju dide 
dalis tik vvokiszkai kalba. Mes 
wel gerai žinome, jog daugybe 
szios dienos Wokiecziu Prūsi
joj paeina isz Lietuvviu, kurie 
atsižadėję nuo savvo gražiosios 
laibos svvetimai tautai teko. 
Teip lyginai einasi Lietuvvoj ir 
kitose parubęžiuose: Lietuwa 
pamažėliu nyksta, nes nyksta 
jos kalba! Siiskaityti wisas 
priežastis, kurių dėl Lietuwa 
susimažino ir taip baisei sunai
kinta tapo, butu dabar per il
gai. Cze mes tik paminėti turi
ne, jog rasi didžiausia priežas
tis to vviso pikto yra ta, kad 
rietu, vviu apszvvietimą per 1 i e- 
; u w i s z k ą kalbą, tie, ku
riems prigulėtu tai daryti, Tu
rintis nesupranta. Szeųdien 
wisi mokinti vvyrai, kurie mu-

*) Perspausdinta iš “Aušros” 1 
num. Rankrašty buvę “prakalbu”. 

su gyvvenimų ir jo sunkumą pa
tinsta, wienu balsu sako, jog 
tie mus kaimynai, po kuriu 
vvaldžia musu gimine yra, vva- 
rą ant to, idant mes ne szen- 
dien, tai už metu kilu, pavvirs- 
tumem ar in Wokieczius, ar 
vvel in Slowenus (Lenkus ir •Gu
dus). Jeigu mes dabar paklaus- 
tumem, kas per nauda butu 
dėl vvokiszkystes ir slovvenys- 
tes, mums atsižadėjus nuog sa
vvo numylėtos kalbos lietU- 
vviszkos ir garbingos musu pra
eitines, kaimynai musu negalė
tu duoti mums ne iszmintingo, 
ne teisingo atsakymo. Juk ir 
mes esame tokiepat žmones, 
kaip ir musu kaimynai, ir nori
me vvisomis teisybėmis, prigu- 
lincziomis wisai žmogystei, ly
gei su musu kaimynais naudoti. 
Tarp tokiu teisybių pirmutine 
butu ta, kad Lietuvvoj Lietuvvoj 
mokslą ir apszvvietą j i e t u wl- 
s zk o s e mokslinycziose gautu. 
Szendie mes wisi gana gerai 
numanome, jog iszkalos* (szui- 
les) su svvetimomis mokslo kal
bomis daugiausei Lietuvviu pa- 
werczia in swetimus ir atskiria 
vvaikelius nuog ju gymdytoju. 
Ar ilgai dar teip (luinos, negali 
tikrai žinoti, bet, kaip galima 
iszmanyti, nežiūrint ant weika- 
lu musu gadynes Lietuvviu 
troszkiniai ir noras ne weik dar 
'szipildys!..

Laimingesnio dėl Lietuvvos 
laiko ateinant belukuriuodaml, 
turime^nes patys rupintisi apie 
savvo dabarnykszezius reikalus: 
ką mokslinyczios neilaro, tai 
mes patys atlikti turime. Ku- 
niszko maisto nestokuodami, 
pirmueziaušiai turime rūpintis 
rpie dvvasizką szvviesą. O szis 
szvviesos atgabenimas yra tai 
didei swarbus dalykas!

To delei tegul bus garbina
mas tas Lietuvvos mylėtojas, 
kursai pirm trisdeszimt ir pen
kių metu insteigdamas laik- 
raszti “L i c t u w niūk u 
P r i e t c 1 i u” pradėjo rūpintis 
apie iszplatinimą tarp broliu 
d-vvasizkos szvviesos. Paskiau 
atsiradęsis laiszkas, o per ilgus 
metus per garbingų profesorių 
Kurszaiti Karaliaucziuje iszlei- 
džiamas “K e 1 e i w is” platino 
Lietuvvoj, kaip įmanę, dwasiz- 
ką szvviesą ir žinos isz visa
tinio mokslo. Pradžioje ' 1878 
m. pradėjo Klaipėdoj naujas 
lietUvviszkas laikrasztis “L i e- 
t u w i s z k a C e i t u n g a” sza- 
lip “Relei wio’’ iszeiti, kursai 
1880 m. kitam reditojui. p. Ey- 
narui, teko ir tapo “Naujuoju 
Koleivviu” pramintas. Skaitlius 
skaititoju su laikraszciu skait- 
liumi dauginosi ir didinosi. Szie 
tai laikraszezei tur nuopelnus 
Prusu Lietuvvoj per prilaikimų 
lietuvviszkos kalbos ir per nau
dingumą ; s a w o r a s z t o. Dar 
ir polytiszkas “Konzervvatyvvu 
Draugistvs Laiszkas” Prekule. 
O galiausiai bus nuo 1. aprilio 
sz. m. Ragainės mieste po p. 
Eynąro rodymu, kursai isz “nau
jojo Keleiwjo” Draugystes Isz-

[Pacific and Atlantic Photo]
Leland Harrison, naujasis

Amerikos ambasadorius Švedi
jai.

toja. “Keleiwis” pas knygų 
spaudintojus Albaną A; Kibel- 
ką iszduodamas, kursai pagal 
jo gruntavvotojo, p. professo- 
riaus Kurszaiczio durnų ir vve- 
lijimą tpliaus redoms taps, kok- 
taj prie “naujojo K.” nebgalcjo 
nusiduoti.

Pripažindami nuopelnus tu 
laiszku mes cze dabar nemi
nėsimo apie juju polytiszkas 
pažiūras ir nuomones. Kas dėl 
Lietuvvos yra arba butu naudin
ga, kas vvel jai galėtu užkenk
ti, apie tai kiekvienas kitonisz- 
kai supranta ir numano, ir už 
savvo darbų gali duoti alsakimų 
vvien savvžinei savvo. Stodami 
in pulką savvo garbingu draug- 
broliu—laikraszcziu, pirmu-
sziausii turime pasisakiti, koks 
musu mieris ira.

i Palikdami aniems laiszkams 
tą triūsų apie Lietuvvos ap- 
szvvietimų per dvvasziszką mo
kslų, mes nekliudisime iš pra
džių ir užruhežines polytikos. 
Musu laikrasztis, vvienų tik kar
tą ant menesjo iszeinųs, tegul 
apims tų vvietų, kuri dirvvonais 
guli...

Trumpai sakant, laikrasztis 
musu bus tik svvietiszkas, ir pa
gal isztekliu ir pajėgas musu, 
atgabęs žines tik isz vvisatinio 
mokslo. Tas žines suteikdami 
skaitytojams savvo, mes dau
giaašei rupinsimies iszplatinti 
tarp broliu žines apie savvo gi
mines (tautos) senovves vveika- 
lus, o teipogi apie reikalus mu
su, kaipo Lietuvviu, sziose ga
dynėse.

Kaip kiekvienas Žmogus at
simindamas vvisą savo givveni- 
mo begj, atsižiūrėdamas atga
lios- mato ir numano, kas jis 
ira buvvęs ir kuomi tapęs, su
pranta, kokiu savvo inpatibiu 
delei jis tapęs toks, o ne kitoks; 
taip ir vvisa musų gimine (tau
ta) turėtu atminti ir pažinti 
praėjusi laikų, -kuri ira gi vie
nus ant szios Lietuvvos žemes, 
ir vvisus laimingus ir nelaimin
gus atsitikimus, kurie sziokiu 
ar lokiu budu padare musu gi
minų tokią, kokią szehdien 
re’įime ir pavede ję tiems war- 
gams, kuriuose mes givvename.

Jau daug szimtu metu praė
jo, kaip paliovė Lietuvvos gie
druotose padangėse spindėjus 
Žvvaigždele, kuri musu tevvu te- 
vvains szvviete; tamsi, neperre
gima ūkana apsiautė musu lin
ksmų senoiwęje žemę; vvisokie 
vargai ir sunki, o ilga vvergu- 
we iszdilde isz atminties musu 
paminėjimus laimingesnio ir 
nevvargingo gyvenimo; užmir- 
szome, kuomi mes senovveje bu
vome, ir tikt retoj jau dainoje 
ar pasakoje randi paminklą mi- 
nawotą isz praeitines musu... 
Liko dar kalba musu garbinga, 
apie kurią mes galime drąsei 
sd mokintu v-iru isztarti: “Die 
Sprache ist unsere Geschichte”. 
Szeip—-wiskas pragaiszo, o ir 
tas musų vvienutelis skarbas— 
kalba, tapogi niksta.

Musu tad ipa tingiausias ir 
didžiausias rūpestis bus—duoti 
pažinti musu broliams Lietu
vio j nusidavvimu senovves ga
dinęs ir v'oikahi musu garbingu 
sentėviu, kuriu darbus ir te- 

wiszkmeilę užmii-szę nežino
me mes patis, kuriu tevvu c ;*■ 
rne sunūs bei nepoezei (anūkai, 
vvaiku vaikai). Jei kožnas ge
ras ir patogus sūnūs guodoja 
savo tevvus ir tėvu tėvus, tai 
ir mes, Lietuvvei, szios gadinęs 
turime sekli pavizdi geru aunu 
senovės Lietu .vos; todelei pir- 
miu pi'rmiausei turime pažinti 
juju senovviszkų givvenimų, bū
dą, darbą ir tikibę, juju darbus 
ir rupeszczius; nes j u givveni- 
mą pažinę, pažinsime geriaus 
juos, o juos pažinę ir patis pa- 
sižinsime.

Toliaus apie darbų “Auszros’’ 
kalbėdami, turime paminėti ir 
tai, jog mes ne užmirszime rink
ti ir apraszineti vvisokius lietu- 
vviszkus senovves paminklus ir 
liekanas (kas liko) tai isz ku
riu galima pažinti givvenimų, 
būdą, darbą, senovviszką tikibę 
musu seneliu. To delei rinkėjai 
dainu, pasakų ir t.t. paminklu 
pakai vvertibę ir svarbumų ras 
musu laikrasztije wktos savvo 
darbams.

.Pasakodami apie praeitinę 
senovves, mes nepraleisime pro
gą nepasikalbeję su skaitytojeis 
apie reikalus musu tautos szio- 
je gadineje. Naudingi vvel 
pamokinimai ir žines ar tai isz 
noturos arba prigimties mokslo, 
ar lai isz ukes vvediino (agro
nomijos), ar tai isz vvaistijimo 
(daktaristes) ir t.t., ras musu 
“Auszroj” vvisuomet patalpos 
vietų.

Pažinti piaczių su mylėtojais 
musu kalbos ir su mokineziau- 
seis musu laiko Lietuvos va
rais turėdami, mes ketiname 
pakviesti juos ant darbo in mu
su “Auszrą”; o tikimės, jog jie 
meilingai priims pakvietimą.

Szitus savvo pažadus iszpil- 
dyti isz gilumo szirdies norėda
mi, mes ne troksztam dėl sa- 
węs kitokio pelno ir naudos,

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Res. 3201 So. Wallace Street 
, ...................... .1 >

Z11 ■ .........——......
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgus 

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. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, 111.

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

r/ j J J 9 ikt II vai. ryte; v alanaos į nuo jį,; g va|. vaĮ^e

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th 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. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandų* —

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

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halated Street 

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

1 vienatz kad musu žodžei pultu 
; žios dirvos ir atnesztu 

szimtciiopų chvasiszkų naudą 
Lietuvai... Su v’eszpaties pa
galba mes kiek pajėgdami ir in- 
manidami triiisimes ir ruoszi- 
mes, tos durnos būdami, jog 
ir musu darbas gali būti nau
dingas.

Kaip auszrai ausztant nyksta 
ant žemes nakties tamsybė, o 
kad taip jau praszvistu ir Lie
tuvvos dvase!

Toks musu troszkimas ir no
ras. — B.

P r ag o j.

Rūgštumai Viduriuose
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dekit 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 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles II. 
Phillips nuo 1876.

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

UltraviolėtinS šviesa ir diathermia 
———— ■

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

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

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.

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

Tel. Lafayette 4146
j nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos nuo 6 ikį 9 va) yak

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4611 So. Ashland. Tel. BoNlveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 19 iki 12 d.

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

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.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dcntistas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tol. Houl.vard 7179 

Kės. Telefonas Hemlock 2615

G E R B. Naujienų įkai
ty tojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalai! 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienos
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Vartokit Tikrą

Sis žmogus serga slogomis. Slogos 
yra |>a % <>j in ----- prašalinki t
vo slogas ir a paisau goki t nuo in- 
fluenzos arba pneumonijos.

VARTOKIT

stų

BULGARIŠKĄ ŽOLIŲ (KRAUJO) ARBATĄ 35c — 75c — $1.25. 
šaknys, šakelės, lapai žolių ir medelių šias gyduoles padaro turtingų 
ir stiprų kraują. Turčių rastis kiekvienuose namuose — visi turėtų 
jas vartoti. Reikalaukit nito savo aptiekoriaus arba aš atsiųsiu ap
mokėti persiuntimu. I žsisakykit šiandien.
Adresuoki! II. H. Von Schlick, M f r., 100 Marvel Bldg., Pittsburgh, Pa.

PAIN EXPELLERIS
yrn

Geriausiu vaistu nuo pupra- 
perialimų. reumatliku 

skausmų ir palengvinimas 
skaudamiems ir genantiems 
muskulams.

Tikrasis pažymėtas Inkaro 
vaiabaienkku.

3Sc.—vaistinėse—70c,
F. AD. RICHTER <ft CO.

Berry & So. Sth Sts.
Brooklyn. N. Y.

PASALINKI! SLOGAS

II -------------------------- -—
Z APSIDRAUSK!

$10,000 -SS, POLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą 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, III.
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 metus laiko.

Vardas .............................................. .......................
Adresas (gatvė) ........ 1..............................................
Miestas ir Valst..........................................................
Užsiėmimas...................... ;.............. Amžius............
Pašeipgavis ...............................................................

____  —JĮ

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

riui, tiktai .staterooms

100 N. LaS’allc St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

'C?

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijini Spaustuvė.

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
lų gale aš suradau būdą su kurio pa
geliai greit išsigydžiau. Daug metų 
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 pilnas informacijas, kaip jus 
galit išsigydyti rupturą be operaci
jos, jei tik man parašysiu Eiigeno 
M. l’ullen, Carpentcr, 162 N. Marce- 
llus Avė., Manusquan, N. J. Iškirp- 
kit šį skelbimą ir parodykit savo drau
gams kurie turi rupturą — jus galit 
išgelbėti jų gyvybę arba prašalinti 
kentėjimus nuo rupturos ir pavojų 
operacijos. .......

Garsinkitės Naujienose

Dalykus :
Europos Jungtinės Val
stybės. — Ką sako Dr. 
Alfred Adler apie prasi
kaltimus ir saužudybes?

Prieš porų mėnesių Austrijos 
sostinėj, Vicnnoj, įvyko Pan- 
Europos Susivienijimo kongre
sas, kuris sutraukė apie 2,(MM) 
žmonių iš įvairių šalių. Kon
grese dalyvavo tokie žymus 
žmonės, kaip Paul Locbe, Vo
kietijos reichstago pirminin
kas, \Virth, buvusis premjeras, 
Austrijos ex-kancleris Seipel, 
Aleksandras Kerenskis, Nikolu 
Politis ir kt.

Apie kongreso tarimus buvo, 
nors ir trumpai, pranešta laik
raščiuose. Bet pats Pan-Euro
pos Susivienijimo judėjimas 
mažai tėra žmonėms žinomas. 
Todėl skaitau busiant ne pro 
šalį nors trumpai apie tai pa
kalbėti.

Pirmoj vietoj reikia pasaky
ti, jog to susivienijimo įkūrė-

denhoveKalcgęi, suims žy
maus austrų diplomato, kalbi
ninko ir filosofo, kuris liuosai 
vartojo septyniolika kalbų. Mo
tina buvo japonė. Tėvas, kaip 
ir daugelis kalbininkų, svajojo 
apie sukūrimą brolybes tarp į- 
vairių tautų. Jis gerai numa
nė, jog visokie nesusipratimai 
kyla iš to, kad žmones nesu
pranta vieni kitus. Tačiau toj 
srityj jis nieko konkretiško 
nenuveikė, kadangi įnirtis per 
unkšti nutraukė jo gyvenimo 
siūlą. Jo sūnūs gimė 1X94 m. 
Iš pat mažens jis užsikrėtė sa
vo tėvo idealizmu. Būdamas 17 
metų amžiaus, jis parašė filo
sofišką veikalą, už kurį Viennos 
universitetas suteikė jam filo
sofijos daktaro laipsnį. Kiek 
vėliau jis tapo to universiteto 
profesorium.
didelis 
traukė 
rinkosi

telis išganymas nuo dabartinio 
politiško ir ekonomiško chaoso.

i $ ♦ ♦
šiomis dienomis Chieagoj į- 

vyko Amerikos Medi kalės Drau
gijos suvažiavimas. Suvažiavime 
dalyvavo ne lik žymus Ameri
kos daktarai, bet buvo atvykę 
svečių ir iš Europos. Jų tarpe 
ir garsusis Dr. Alfred 
proto ligų speciali 
ler yra austras, 
apie psichoanalizą 
gas yra žinomi 
liui.

Kaip žinia, dabar labai madoj 
kalbėti apie prasikaltimus ir 
jaunuolių saužudybes. Neaplen
kė to klausimo ir Dr. Adler. Jis 
pareiškė, jog vyriausia prasi
kaltimų priežastis yra kompli
kuotas gyvenimas. Tėvai nemo
ka tinkamai savo vaikų išauk
lėti, nemoka įskieptyti suprati
mą draugijinio gyvenimo parei
gų. Dėliai netikusio auklėjimo 
vaikai pasidaro savo rūšies pa
razitai. Iš pradžių jie yra šei
mos parazitai, o vėliau visuo
menės. Vesti savarankų gyve
nimą jie nėra pratę. Padaryti 
sau pragyvenimą jie irgi nesu
geba. Lengviausias būdas 
vogti arba plėšti kitus.

Saužudybių padidėjimo prie
žastį Dr. Adler aiškina seka
mai. Deliai komplikuoto gy
venimo pastaruoju laiku atsi-

BLOGOS SLOGOS? VAR
TOKIT “CASCARETS” 

DEL PRAVALNINIMO 
ŠĮ VAKARĄ

Nebus galvos skaudėjimo, už
kietėjimo, slogų ar rugštumų 

viduriosę iš ryto

Nusipirkit už l()c baksuką.

Adler

Jo veikalai 
ir proto 11- 

visani pasali

Galvos skaudėjimas, raugėji
mas, apsivėlęs liežuvis, užkimu
si nosis nuo slogų — visuomet 
atsiranda nuo sugadintų kepe
nų, lėtai virškinamo muisto vi- 
duriose arba didelių rūgštumų 
viduriosę.

Nuodingos medžiagos susi
grūda žarnose, vietoje, kad bu
tų išmestos lauk, jos įsigauna j 
kraują. Kuomet tie nuodai da- 
siekia švelnių smegenų ir užgu
la juos, tuomet greit pasidaro 
galvos skaudėjimas.

Cascarets greitai išvalo skil
vį, prašalina skilvio rugštumus, 
nesuvirškintą maistą, gasus, 
prašalina perviršį syvų iš kepe
nų ir prašalina visus nuodingus 
likučius iš žarnų. c

Jo asmenybė ir 
iškalbingumas įraukto 
studentus', kurių šimtai 
jo lekcijų klausytis.
m. pasirodė 

“Pan-Europa’
1923 

vardu 
lė didžiausią sensaciją. Visoj 
Europoj kilo ginčai. Vieni pri
tarė knygos idėjai, o kiti ją 
smerkė. O knygoj iškelta idė
ja buvo ta, jog valstybėms rei
kia jungtis į daiktą, sudaryti, 
taip sakant, Europos Jungtines 
Valstybes. Kuriam laikui pra
ėjus susikūrė ir organizacija tai 
idėjai skleisti. Gi 11)24 m. gra-

ropos Susivienijimo vardu krei
pėsi į naujai išrinktą franeuzų 
parlamentą ir tuolaikinį prem
jerą Edouard Herriotą, siūly
damas prisidėti prie Europos 
Jungtinių Valstybių kūrimo. 
Hcrriot ir daugelis parlamento 
narių gan prielankiai į tų idė
jų atsinešė. Dr. Stresemann, 
Vokietijos užsienio ministeris, 
tam sumanymui irgi pritarė. 
Atsirado ir savo rųšies misio
nierius Bronislaw Hubermann’o 
asmenyj. Hubermann yra vie
nas žymiausių pasaulio smuiki
ninkų. Jis tiek užsidegė “Pan- 
Europos” idėja, jog pasidarė di-_ 
džiausiąs jos šalininkas ir pri
tarėjas. Jis nemažai taipgi pri
sidėjo prie tos idėjos išpopulia- 
rizavimo.

“Pan-Europos” idėja pradeda 
rasti nemažai pritarėjų ir tarp 
dabartinių diplomatų. Briand, 
Pai niovė, Jouvenel, Louolieur,

nei', Masaryk, Benes, Vander- 
velde ir kiti aiškiai pasisakė už 
Europos Jungtinių Valstybių 
kūrimą.

Paskutiniame kongrese Cou- 
denhove-Kalergi pareiškė, jog 
jis nesitiki greito laimėjimo. 
Bet, sake jis, negalima laukti 
rankas sudėjus. Keikia dirbti. 
Į palyginamai trumpą laiką 
daug jau padaryta. Laikui bė
gant Europos žmonės supras, 
jog jų išganymas gludi vieny
bėj. Europo, sako Coudenhove- 
Calergi, turi susikurti Jungti
nės Valstybės. Tai jos vienin-

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:

urotikas iš pat mažens negali 
pasipriešinimo pakęsti. Jis tu
ri ant savo pastatyti. Tėvai 
jam pataikauja. nesipriešina 
jo užgaidoms, 
reikalas darosi

Cascarets pavartoti iš vaka
ro, tikrai sustiprins jumis iki 
ryto. Jos veikia kuomet jus 
•miegate — už l()c baksiukas 
nupirktas nuo aptiekoriaus 
reikš švarią galvą, skilvį, at
šviežins kepenis, žarnas mėne
siams laiko.

ka patirti, jog 
norai gali būti

prastesnis. An- 
neurotikui ten- 
ne visuomet jo 
patenkinti. Tą

syk jis bando 'Atkeršyti, kaip 
anas vaikas, kuris įtūžęs ant 
tėvų stato savi* pavojum Pana
šiai elgiasi ir japonas, kuąmet 
prie savo skriaudėjo namų jis 
papildo hara-kiri (perplauna 
pilvą). Vadinasi, sulig Dr. 
Adlerd, Amerikos studentai žu
dosi todėl, kad jie nori kam

Reikalaudami

RAKANDU

nors atkeršyti. Keršto 
tu lankiausia vra tėvai.v

žengimų ir saužudybių skaičių 
sumažinus? Dr. Adler rekomen
duoja įkurti atatinkamas įstai
gas, kur butų egzaminuojami 
vaikai, ypač tie, pas kuriuos 
pasireiškia nerviškurnas. Pri
tyręs proto ligų specialistas, sa
ko Dr. Adler, tankiai gali išgel-
Lėti vaiką nuo kriminalio 
veninio.—K.A.

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 į Suv. Valsti
jas liuesai neįskaitant kvoton.

Muši) dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND, AR
ABIŲ siūlo greitą kelionę j Cher- 
bourg, Southampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitę.

Visi musų 3-čics klodus keleiviai 
gauna atskirus Lambiuius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arba
WHITE STAR LINE

RED STAR LINE
127 So. State St. Chicago, III.

tu

W, J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

Ikumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

i

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti yla 
uis pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų 
Siuvamų ir šluojamų malinu. Ir vi- 
?ų kitų Namams reikmenų ir puošalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina 
mos. Patarnavimas mandagus; Leng 
4 mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės

StM.a. h«M.

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
K am pati Richmond Gt.

Pašalink Kosulį, Šalti,' Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visa* 

Gyląs ir Skausmus

Visose aptiektas—35c ir 55c puodukas Ir 
dudcld. Chlldren’e Musterole (lengvas- 

nė forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

Ar jus žinote, kad
Mineralai iškasami kasmet Jungti

nėse Valstijpse turi vertės apie $4,- 
653,700,000. Ar jus žinote, kad vyrai 
kuriems nusibosta paprasti cigaretai, 
grįžta prie Keimarį) ir suranda to- 

’ kius cigaretus kokių jie jielkojo.

8184—Juozapui Budui
8212—Marijonai Pocienei 

21760—Celestinui Grunduliui
8217—Paulinai Mikalajūnienei 

21770—Mortai šiušaitei 
24755—Monikai Tupikaitei 
12693- Petrui Kasparui
8227—Katarinai Daukaitei 

21756—Ksaverai Verikiui
8239—Jonui Laitai
8255—Leonui Verkšui

12712 Anastazijai Runkelienei 
21779—Pranui Mazičkui 
21778—Marijonai Jacikienei 
21787—Onai Miknaitei
8249—Juzefai Radveikienei 

21781—Mykolui Stankauskui 
21784 Antoninai Antanavi

čienei
12723—Antanui Juodsnukiui 
12724—Jevai Kazlauckiutei 
55878—Juliui Gelažnikui
23283—Teklei Laurihavičiutei 
23288—Kazimierui Niprikui 
23291- Jurgiui Ramanauskui 
23292 Bronislavui Kazlauskui

1—Mykolui Samsonui
’2—Marijonai Samsonaitei 

23302—Marijonai Kasmau-s- 
kienei

25879—Leonorai Dirdienei
55883----Juzei Tamulevičienei

55893 Mikalinai Vidikienei 
55898—Kazimierai Bražins- 

kienei
95941—Juozui Kaįyeliui 

111—Antanui Šepikui
8314—Vincentui Baršaitei
7854—Juzei Kunisauskienei
7835 Petronei Bruškaitei 

21683—Fruzinai Šimkienei 
21694—Aleksandrui Latuvui
7955—Rozalijai Milikovskienei 
7911—Anaatazijai Skrebienei 
8031—Mykolui Matačinskui 
8048 Petrui Šinskui

12669—Onai Laurinaitienei 
8034—Pranciškai Zurbienei 
8107—Petronėlei Abrutienei 

21730—Onai Turauskaitei
8173—Adimui Giruckiui 
8143—Leonui Miklovui
8170 Antanui Dirdai
8146—Antanui Petkevičiui 

23255—l’ršulei Stungienei 
55855—A n ton ii i a i G r ičai tei 
21757 Jonui Liauškai

8205-— Barborai Vitkienei 
21772 Juozapui Jancevičiai

8177—Damininkui Taliunui 
21763—Juozui Zemlickui 
12702—Valerijai Juknienei 
12714—Marijonai Galdikienei
8288—Feliksui Šalkauskui
8286 Broniui Tulovskiui 

55874—Elzbietai šlaustaitei 
55875—Povilui Januliui 
23282—Onai Joteikienei 
23286—Aleksandrui Petkui 
95938—Jurgiui Damušiui 
95940—Vincentai Tautkevi-

čaitei
23300 Antanui Kuzmickui 
23303—Jonui Kasmauskui 
23305—Onai Bernitienei 
55895—Vincui Skamarakui
7677—Jonui Škimeliui 

21678—Juozui Kazlauskui 
21672—Zofijai Bučaitei
7936 Zofijai Sarafir'.enei 

12650—Agotai Simonavičienei
7974—Katrei Grimailiutei 
8008—Juozui Stražnikui 

23245—Petrui Jaiceriui
55808—Magdelenai Pabrežienei 
55829—Kazimierui Stravinskui 
21733—Martinui Katinui 
21736—Grifai Pategienei 
21749 Ignui Juciui

8136—Izidoriui Meizis
22581—Karolai Šidlauskienei

8138— Leonorai Urbutienei
8139— Dominikui Žukui

55867—Juozapatai Pildai u vicA 
nei

8201—Jeronimui Paršiukui
8219 Liudvikai Gabrilavičie- 

nei

8224—Marai jonai Straukienei 
8179—Juozapui Striukui 

24407—Vincui Mickui
21767—Mikalinai žongailytei 
24753—Petrui Kristopaičiui 

Į 8225—Antanui Jurėnui
12694—Atarei jonai Margink ie-*

• nei
5668—Teofilei Ramanauskie

nei
12699—Teofilei Zekaš
8237— Jevai Stugaitei
8253— Juozapui Balčiauskui 

12716—Marijonai Vąsilauskie-
nei j

21788—Varonikai Budakienei 
12713—Antanui Sinkevičai
8254— Onai šimutienei
8238— Petrui Rudgalviu!

12715—Basei Sauseraitei
8264—Aleksandrai Andrulie- 

nei
8284—Teklei Glebauckienei
8270—Marijonai šimockienei 

23294—Motiejui Sniečkui 
23287—Pranui Dagilaičiui

3—Barborai Barauckienei
■ 23304—Barborai Zalieckienei 
23306—Juozapui Paulauskiui 
55888—Kazimierui čiužui 
55897—Onai Jankauskaitei
8303—Albinui Šepučiui 

12722—Jonui Martišauskui 
21795—Jutkui Antanui

8321—Karoliui Kasparaičiui
8317—Augustai Kriščiunienei 

23308—Onai Gyer^ždienei 
23311—Monikai Jodeikaitei 
23312—Vaškienei Leonardai 
55905—Petrui Dirsei 
55906 Petrui Staukunui 
55907—Ju rgi u i Maskoli u n u i 
55914—Mari jonai Viržitienei
8340—Antanui Dambrauskui 

21801—Petrui Kmeliauskui
7766—Tamošiui Jeseliunui, 

21676—Juozui Žiogui
7850—'Kazimierui Bračiui
7962—Juozapui Vanagui

22576— Anastazijai Uutkicn^i 
22578—Pranui Liutkui
8044—Juozapui Klovui 

55836—Domicėlei Žiurienei
8106—Pranui Arvazui

21734—Anelei Liužinienei
8124—Klemensui Dargiui 

21735—Zofijai Maruškaitei 
21745—Adomui Stankevičiui 
21739 Jonui Triškai 
21740—Elžbietai Ginaitienei 
21747—Onai Čepliauskienei 
21752—V i k tori j a i T u rsk ienei 
12679—Kaziui Anatanaičiui 
23256—Onai Pajuodienei
23271) M. Šimkienei
55853 K. šilimui
55859 -V. širvidui
5586 1 -V. Žibeliui
21771 S. Jakaičiui

8222 -A. Sendzikienei
12719 -A. Knistautui
8244--1). Žekonaitei

21455--K. Makauskui
8271 -J. šuopiui
8281 J. Antanavičiui

55876 A. Gintarui
23284 Z. Vengalienei
23285 I. Bučiui
23289 J. Mikalajūnui
55881 P. Linkevičiui
55899--A. Slabienei
55904--A. Petrulaitienei
8313- -A. Butvilui
8311-—O. Grik.šiukienei
8306-—.1. Vaicekauskienei

21793 -U. iBskupaitis
8305 T. Bagdonienei
8301--T. Filipauskaitei
7863 S. Navickui
7966 A. Maslauskaitei
8062 O. Stopelaitei

21726 M. Vešiolaitei
8069--A. Kuzmickui
8 KU -K. Norvilienei
SI 63 V. Lbienei
81 <89 1). Kontautienei

22585 S. Juknevičienei
8192 E. Jariukei
8269 J.* Kazminui

23290 P. Valinskienei
55903 R. Linkevičienei
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CHICAGOS 
ŽINIOS

šiandie rinkiniai

šiaudu yra \Vashingtono gi
mimo diena. Bet taipjau bus ir 
nominaciniai balsavimai. Bus 
nominuojama kandidatai į ma- 
yorus ir niekurie kiti valdinin
kai, taipjau bus renkami alder- 
manai.

Repu 1)1 ikonų nominaciją j 
mavorus Lando gauti Wm. Hale 
Thompson ir Litsinger. Domo
ki atu kandidatas Dever rimtos 
opozicijos neturi. Socialistai 
nominacijoje nedalyvauja, bet 
dalyvaus tikruosiuose rinkimuo
se balandžio mėnesy ir išstatęs 
pilną tikietą. Tada taipjau, kai
po m prikalusomas kandidatas, 
eis ir Dr. Bobertson, kuris iš 
pradžių bandė gauti ncpubliko- 
nu nominaciją, bet paskui pa
sitraukė.

Aldermanai nėra dalifiami j 
partijas ir visi kandidatuoja 
kaipo nepriklausomi. Bus ren
kama po vieną^ aldermaną iš 
kiekvieno vardo. Kandidatas 
gavęs daugiau kaip pusę visu 
balsų, skaitysis išrinktas. Jei
gu gi nė vienas negaus dides
nės pusės visų balsų, tai du 
daugiausia gavę balsų kandida
tai eis perbalsavimui balandžio 
mėnesy.

Du vaikai prigėrė besi- 
čiužinėdami

Sekmadieny po piet du vai
kai prigėrė Desplaines upėje, 
ties Argo, besiėiužinčdami ant 
ledo. Ledui lūžūs ir vienam vai
kui Įkritus i vandeni, kitas vai
kas Landė jį gelbėti, bet taip
jau Įlūžo.' Geležinkelio sargas 
bandė nors vieną jų išgell»eti, 
bet pats vos neprarado gyvas
ties ir tapo išgelbėtas tik jo se
sers.
į; Žuvusiųjų vaiku vardai ne
žinomi. Taipjau dar neišimta iš 
upės ir jų lavonų. Bandyta vi
sokiais kabliais lavonus išgrieb
ti, bet nepasisekė, priseis dina- 
mituoti ledą.

Nužudė savo giminaiti
Tylėjęs iki neįrodyta, kad jo 

pašautasis žmogus yra tikrai 
negyvas ir parodyta jo lavoną, 
Joseph Di Christopher, 21 m., 
prisipažino nušovęs savo gimi
naiti Dominick Galio, 10 m., 
pastarojo namuose 1024 So. 
May St. Jaunuolis rastas gu
lintis savo namuose 1011 So. 
\Vcod St., iš kurių jis slapta 
nuvyko į Galio namus ir jį nu
šovė.

“Prirodykit man, kad jis ne
gyvas, tai aš pasakysiu”, pa
reiškė jaunuolis policijai. Jį nu
vesta pas graborių ir parodyta 
avoną. Apsidžiaugęs, kad Galio 
jau nebegyvas, jaunuolis suti
ko papasakoti ir žmogžudystės 
priežastį. Esą (ralio buvęs naš
lys. šeši metai atgal jis išgėdi
nęs jo, Di (’hristopher, seserį 
Mat ie prieš pat jos apsivedimą. 
I z tą jis lapo nuteistas me
lams kalėjimai! ir užsimokėti 
*200 pabaudos. Bet kalėjime iš
buvo tik mėnesį laiko. Dabar 
,is vėl pradėjęs lysti prie se
sers, o taipjau ir prie jaunes
niosios sesers, 12 m. amžiaus. 
Kada jaunuolis tai sužinojo, jis 
nusipirko revolveri ir Galio nu
šovė.

rinktas R, Pocius. Maskaradų 
baliui išrinkta labai geri darbi
ninkai, todėl reikia tikėtis gau
saus publikos atsilankymo, nes 
yra paskirtos dovanos, taip kad 
kiekvienas atsilankiusių butų 
patenkintus. Draugystės turtas 
yra $10,659.30.

—Ig. Žilinskas, Rast.

širdinga padėka

šiuomi širdingai dėkoju vi
siems chicagiečiams, kenoshie- 
čiams ir kitų kolionijų lietu
viams, kurie dalyvavo sureng- 
toj man “Surprise Palty” Mil
dos svetainėje, nedėliojo vasa
rio 13 d.

Savo dalyvavimu ir savo au
komis tamstos tikrai sušelpei 
ir suraminot mane šioj sunkioj 
mano gyvenimo valandoj, ne
laimei ištikus. Nors netekau 
kojos, bet džiaugiuos, kad dar 
išlikau gyvas ir turėsiu galimy
bės dar ant šio svieto pagyven
ti ir su draugais pasimatyti.

Taipgi ypatingai ačiuoju 
rengėjams šios partės, būtent 
p. Onai Zulugienei, Vincui Do
veikai, G. Stasevičiui ir ki
tiems, kurie širdingai man pa
gelbėjo ir nesigailėjo nei pini
gų, nei laiko, nei triūso. Ačiuo

ju visoms moterims, kurios 
prigelbėjo p. Zalugiėnei prie 
pagaminimo vakarienės. Taipgi 
ačiuoju muzikantams, o ypa
tingai Jurgiui Stašaičiui, gy
venančiam 951 W. 34 PI., kuris 
pats grajino veltui ir kitus 
muzikantus parūpino. Baigda
mas dar tariu širdingai ačiū S. 
Valančiui ir Ad. Miceviciui už 
gražias pasakytas prakalbas ir 
taipgi ačiuoju J. Butvilui už 
pasakytą gražų monologą.

Taipgi atsiprašau visų už val
gius ir gėrimus, kurių nebuvo 
labai daug, nes gaspadinės da
rė taip, kad mažiau butų išlai
dų, o daugiau liktų mano pa- 
gelbai. Ačiū ačiū visiems.

— Petras Norbutas.
3246 So. Halsted St.

18-tos gatvės apielinke
* ---

čia pasimirė netikėtai Mikas 
Rakauskas, kuris vadinos Mike 
Rosen, iš užsiėmimo virėjas, 52 
metų senumo. Mikas Rakaus
kas paėjo iš Kauno rėdylios, 
Sodviliškės parapijos, kaimo 
Kalnaberžių, Amerikoj išgyve
no 17 metų. Vasario 17 dieną 
tapo palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse. Kurie norėtumėt ži

noti apie velionį, ar iš jo drau
gų ar giminių, galite kreiptis 
prie P. Gadeiko, 1606 So. Ilals- 
ted SI. — Peter Gadeiko.

PELIKSAS JAKAVIČIA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Nedėlioj, Vasario 20 dieną, 2 
valandą po pietų, 1927 m., su
laukęs 60 metų amžiaus, gimęs 
Lieplankyj, Telšių apskričio, 
paliko dideliame nubudime sū
nų Petrą ir dukterį Zuzaną Ka
minskienę. Kūnas pašarvotas, 
randasi 1817 So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, Va
kario 23 dieną, 8:30 valandą ry
te iš namų j Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gėdutingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Felikso Jakavičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sūnūs ir Duktė

h
Laidotuvėse patarnauja gra- 

boriusJ. F. Kadžius, Telefonas 
Cunal 6174.

k

"GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette 
VIRALU ASHLAND STATE 

t BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedč- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

.JUOZAPAS KI BORTAS

naujoj vietoj 
bK. VAITUSH 

optometristah 
Akiniai $4 ir augėčiaa

Palengvina akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystą 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia m;i 
žil usias klaidus. Speciali atyda at
kreipiama Į mokyklos vaikus. Vai.; 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p, 

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

Pasimirė bešokdamas 
su duktere

Alnis Heumos, 65 m., ĮSI7 
Lunt avė., galva Printers Ma- 
•hinery \Vorks, 110 N. (Tinton 
ši., su savo dviem dukterim 
įliejo j šokius prie Marshfield 
r Bebnont gt. Pašokęs su vie

na dūkti re, jis pradėjo šokti su 
kita duktere, Charlotte, 19 m., 
ict nepabaigęs šokio, susmuko 
:i ant vietos pasimirė. Spėja
ma, kad jis mirė nuo apopleksi
jos.

Nušovė automobily
Vizerillo Guadagni, 10 m.. 22 Iii 
\V. 21 St., liko nežinomų puo
likų nušautas automobily prie 
21 ir Oakley bulvaro. Puolikai, 
kurių buvo keli, pabėgo auto
mobiliu.

Spėjama, kad buvo taikoma 
nudėti trekų draiverių unijos 
biznio agentą Dan Tagnotti, 
nes Guadani jo automobiliu va
žiavo. Abu jie buvo valgykloj 
prie 2123 S. Oakley avė. Ka
žin kas paskambino raguoti 
telefonu, prašydamas jį nuo 
čia pat nuvežti kokį tai žmo
gų nuo daktaro į namus ar li
goninę. Tagnotti paprašė Gua
dani tai padaryti. Vos Guadani, 
paėmęs Tagnoti automobilių 
spėjo privažiuoti prie kampo, 
kaip privažiavo kitu automobi
liu keli vyrai ir paleido į jį ke
lis šūvius iš šautuvų. Guadani 
dar buvo gyvas, bet nuvežtas li
goninėn neužilgo pasimirė.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Iš Draugystės Palaimintos Lie

tuvos veikimo

Draugystė Palaimintos Lie
tuvos laikė mėnesinį susirinki
mą vasario 9 d., Auditorijos 
svetainėje. Pirm. F. Bacevičei 
atidarius susirinkimą, * buvo 
skaitytas ir priimtas protoko
las. Pranešimai, raportai ir 
nutarimai yra sekantys. Nut. 
rast, pranešė, kad statistikos 
knygoj praeitais metais visai 
mažai kas veikta. Drg. A. Tam- 
keviče pranešė, kad Auditori
jos komiso serai draugystei bus 
grąžinti tada, kada jo apšmei
žimas susirinkime viešai bus 
atšauktas, kas ir buvo padary
ta. Toliau seka raportai: mas
karado baliaus komiteto .rapor
tas, bankus bakso peržiūrėjimo 
komisijos raštiškas raportas, 
Auditorijos atstovo raštiškas 
raportas ir ligonių. Raportai 
visi primti. Nutarimai. Drg. J. 
Jackui už už rekordą vimą ka- 
ucriaus bondso $2, nut. rast, 
už sutvarkymą statistikos kny
gos $10 ir alga pakelta $10. 
Rinkimai. Auditorijos atstovui 
rezignavus, vietoj J. Rūtos, iš-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Pėtnyčioj, Vasario 18 dieną, 11 
valandą vakare, 1927 m., sulau
kęs 52 metų' amžiaus, gimęs 
Šiaulių apskričio, paliko dide
liame nubudime brolį Antaną ir 
seserį Angelą. Kūnas pašarvo
tos, randasi 5,317 So. Carpenter 
Street.

Laidotuvės įvyks Seredoj, Va
sario 23. dieną, 8:30 vai. ryte, 
iš namų į švento Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Kiborto 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nubudę, liekame,
Brolis, Sesuo ir Lukošiai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

Tel Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Oiūęago, Iii.

J.F.RADZIUS
Pigiansia* Lietuvis 

Graburias Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi 
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų ildirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th St. 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Garsinkites Naujienose
BtLLY’S^VNCLE

Phone Boulevard 7314
Pristatome į viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St., Chicago

RVPTURA
IŠGYDOMA

Be Be
Peilio 0uu Skausmo

Visos rupturos yra blogos. Nėra 
nei vienos geros. Kam dėvėti diržus 
ir turėti trubelj? Su rupturą žmonės 
gali turėti trubelj bile kada. Išsigy- 
dykit greit, saugiai ir pastoviai su 
mano metodu. Šimtai paliudymų tu
rime failėse.

Skaitykit ką Mr. Krouelis šoko:
“Aš turėjau rupturą per šešis- mė

nesius, maniau, kad visuomet reikės 
ją turėti, aš atsisakiau eiti operaci
jos. Galų gale aš atsilankiau pas Dr. 
Flint ir pavartojau jo be skausmo 
gydymą. Gydymas buvo padarytas be 
peilio ir aš galėjau dirbti kaip pa
prastai kasdien. Patariu žmonėms 
kurie turi rupturą, kad atsilankytų 
pas Dr. Flint, jie tikrai bus užganė
dinti darbu išsilavinusio daktaro”.

Joseph Krouelis,
3656 So. Emerald Avė.

VEK1COSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

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

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų

PATARIMAI DYKAI

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

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

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonės'r 
aip pataria Lietuvos bankai
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7 eatras- 
Muzika

Lietuviu Teatras
• Diskusijos yra geras dalykas 

jeigu diskusuojame apie tai, 
manoma įgyvendinti. Per- 
ir užpernai metais buvo 

apie “nuolatinį 
buvo įsteigtas, 
šį sezoną niekas 
teatrą” negalvo- 
nemanė, o

nai 
daug rašoma 
teatrą” ir jis 
l>et neišsilaikė, 
apie “nuolatinį

ten t
jis

nors
ir tyįsigyti, jis ieško kelių 

liai užsidaręs savyje, 
siekimo. Musų tikslas — sau
goti lietuvybę. Visi tą gerai 
supranta ir kiekvienas vado
vaudamasis savo protu, stoja j

kiausi 
esami mėgėjų teatrai — 
nimai. Kaip jie vaidino

tai buvę ir
vaidi-
— k i- kų yra

ir musų žmonės visai jų nenori' 
lankyti.

Vadinami musų “teatrai” ne 
tik vodevilinio meno neatsiekė, 
bet tiesiog subalaganėjo. To
kiems teatrams reikėtų uždėti 
vodevilinę antspaudą ir lai jie 
sau vaidina kaipo vodevilis. 
Tuo tarpu Chicagoj susidarytų 
būrelis žmonių, kurie atsidtiotų 
teatro menui ir kas sezoną pa
ruoštų bent keletą rimtų teatro 
vaidinimų. Publika tuomet at
skirtų teatrą nuo “teatro” ir 
suprastų jo reikšmę musų kul
tūriniai tautiškame gyvenime.

Teatras, lai yra šaltinis, tai 
vra veidrodis musų tobulėjan
čio gyvenimo. Tik jį reikia 
pagerbti. Lai jis bus mums 
šventykla. I teatru eidami mes 
turime būti pasiruošę priimti 
kokį tai šventumą, kilnumą, 
lis turi mus atgaivinti dvasio
je. pataisyti musų klaidas, nu
rodyti kelius į tobulybę ir su
žadinti mumyse norą vėl jį ap
lankyti. Toks turėtų būti teat
ras. O tokį teatrą gal bile dieną 
sukinti 
vaidilos,

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Announcements

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir kada 

rengia, veikiu ar kviečia

Personai
Asmenų leiko

REIKALINGAS puslnlnkns j pel
ningų biznj su 800 dolerių. \Vest 
2560.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Automobiles
$10 jmokėti ir po $10 | savaitę nu

sipirksite vienų iš 25 vartotų karų. 
3106 Montrose Avė., Phone Irving 
2334, visuomet atdara.

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGIČIAI

DEL KELIAVIMO LIETUVON
Jau artinasi “Naujienų” eks

kursija Lietuvon ir laikas vi
siems pradėti rengtis.

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

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

Aš Mykolas Venckus ieškau savo 
motinos Teodoros Venckaitės. Jau 22 
metai gyvenančios Amerikoje ir pra
šau atsišaukti arba kas žino prašau 
apie ją man pranešti, už ką busiu dė
kingu.

LIETUVA
Kaunas-šančiai

Transporto Rinktinė M. Venckui.

ĮSTAIGA, ATSAKANTI 
FIRMA Real Estate For Sale

Namai-Žeme Pardavimui

NAUJIENOS

For Rent
GRAND RAI’lDS, MICH.

Gera proga dėl bile kokio biznio. 
Naujas mūrinis Storas dėl romios. Lie
tuvių apgyventa vieta, ant geriausio 
stryto. Patogiausia dėl lietuviškos ap- 
tiekos, nes šitam mieste nėra nei vie
nas. Galima kreiptis laišku arba ypa- 
tiškai. G. ZALENAS, 1225 Hamilton 
Avė., Grand Rapids, Mich. Telephone 
72119 City.

PIGIAI. Rendon du gražus apart- 
mentai, parankioje vietoje, po 7 kam
barius, kieto medžio grindys, yra 
elektros šviesa, rendos $37 kiekvie
nas. Tel. Boulevard 6742.

Turi 
ateičia 
tam darbui

keletą vietų su puikia 
dėl vyrų, kurte tiktų

DIDŽIAUSIA PROGA

PI UTY RIM A S N E RE IK A LIN-

Del didelio pasidauginimo 
musų biznio, mums dar reikia 
daugiau

ir

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

pirkti

muro 
karštu

5 karų 
su Dili-

namas, 
vande-

dienai lietuviškai vaidina. Gal
būt šiais laikais jų vaidinimai 
netiekia mums ganėtinai dvasi
nio peno, bet jų nenuilstamas 
darbas užsipelno tam tikro 
atlyginimo.

Chicagos lietuviai — 
jei tik panorės. Spė- 

užtektinai.
ko bijotis - konkurenci

jos, skurdo, “nuolatinės” algos. 
Chicago.) yra duug lietuviško 
dailės teatro patriotų, kurie į

art. St. Pil- 
27 va
ši Kali-

AUGŠTOS KLESOS DAR
BININKU

Mums reikia keletą teisingų 
gerai atrodančių vyrų ir ku

rie gyvena Chicagoj per 2 me
tu.

Mes gerai užmokėsime už jū
sų patarnavimą, jei jus tiksite 
tam darbui.

Ofisas atdaras 
valandai.

vakarais iki
8

Kas daryti? Mums reikėtų 
organizuotis į vieną kūną. Clii- 
cagoj mėgėjų-aktorių yra ne
mažas skaičius ir jeigu jie su
siburtų vieton, galėtų naudin
gą lietuvybės darbą nuveikti il
su laiku įkurtų lietuvišką dai
lės teatrą.

Kalbėt ir rašyt palyginimu vo
devilio ir teatro yra nesąmonin
ga. Kas galima matyt už 50c. 
“Chicago” teatre, to nematysi 
“Great Northern” arba “Good
man”. Rašytojams diskusinių 
straipsnių reikėtų atskirti te
atrą nuo vodevilio. Lietuviams 
reikalingas ir teatras ir vode
vilis ir prie to turime eiti. Vo- 
deviiinių vaidinimu gali bul 
tankiai parengiama, o teatras 

retkarčiais. Mėgėjai-režisie- 
riai čia ir padarė klaidą. Atsi
vežtas iš Lietuvos “lietuviškas 
vakaras” įkūrė kiekvienoj kolo
nijoj "teatrus”. Tie “teatrai” 
netobulais vaidinimais susmuko

metais

nieką neatsižvelgdami stos 
darbo dirbti. Jau užuomazga 
padaryta prie “Birutės”, ši se
zoną, pasireiškė ką g ili padary
ti. O juk tik pradžia! Reikia 
tikėlis, kad sekančiais
mums patieks dar geresnių vai
dinimų. Todėl aš nesuprantu 
ko nori “Laisvės Varpas”? Ar 
jam nežinoma apie “Birutės” 
vaidinimus? Ar nežino, kad 
“Birutę” remia visi profesiona
lai ir biznieriai aukomis ir pa
deda jai teatro darbą dirbti?

norima jau mirusį “nuo- 
teatrą” atgaivinti? Tada 
kitaip diskusuosime.

‘•AUŠROS SU N V 
kos atsisveikinimo vaidinimui, 
sūrio, Goodman teatre, bilietui 
ma gauti:

“NAUJIENŲ” OFISE
1789 So. Halsted St.UNIVERSAL JįTATE BANKE
3252 So. Halsted St.

“DRAUGO” REDAKCIJOJ
2334 So. Oakley Avė.

“AUŠROS” KNYGYNE, Bridgeporte
3210 So. Halsted St. 

STULPINO

_____Furnished Room s_____
RENDON furnišiotas kambarys, 

jaunam atsakančiam vyrui, gera 
irunsportucija. 3446 S. Auburn avė.

RUIMAS rendai vaikinui $2.00 j 
vuitę. 2-ros lubos užpakalis.

819 W. 34th Tlace

visai

Atsisveikinimo vakaras

OFISE 
Halsted St.

III. Dideles prakalbas 
SLA. 289 kp. vasario 23 di. 

J. Piekarskio svet., 15709
Kalbės atvažiavęs iš

Harvey, 
rengia 1 
7:30 v. v 
So Halsted St 
new Yorko Generalis Centro Organi
zatorius S. E. Vitaitis. 
“Tėvynės” redaktoiflum. 
jdomaus pasiklausyti, 
progą.

Jisai irgi yra 
Bus daug 

Nepraleiskite 
Ateikite visi. Kvieč’a

— Rengėjai.

MR. JAMES
Room 348 29 S.

VERR
I.a Šalie

REIKALINGAS untrarankis duon
kepis prie kepimo juodos duonos. Dar
bas ant nakty. 2424 W. 69th St.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

Situation Wanted
Darbo Ieško

REIKIA gerų siuvėjų prię siuvimo 
kautų dėl vyrų. Tuojau ateikite dar
ban. 3658 Wrightwood Avė.

ESU patyręs- per 8 metus bu
rnoki’ kalbėti lietuvių,v • czris, 

lenkų ir anglų kalbas.
W. ŠIMKUS ' 

Tel. Boulevard 2<>83

REIKALINGAS atsakantis bu- 
čeris 
Ford

H.

ir kad galėtų važinėti su 
troku. Kad butų blaivas, 
and H. PACKING CO.
4900 W. 14th St.

Cicero

Temoje:
Didysis Pasaulio Susirėmi

mas *Jau Prisiartina

Seredoj, Vas. 23,1927
Lietuvių Liucsybes Svet. 

14th ir 49th Ct., Cicero, III.
Pradžia 7:30 vai. vakare

Jžanga liuosa, nebus kolektų 
Rengia ir kviečia T.B.S.S.

Paliuosuoja 
nuoKOSULĮ u

Q[reitam prašalinimui ko 
šulių visados imkite 

Severa’s Cough Balsam. 
Malonus. Grynas. Saugus 
vaikams - ir suaugusiems. 
Pavojingą kosulį stabdy
kite šiandien. Severa’s 
Cougb Balsam tuoj išva
lo gerklę. Tai pripažinta 
gyduolė per 47 metus. Pa 
klauskit aptickoriaus 25c 
ar 5Oc bonkutės.

W. F. SEVERĄ CO.’ 
Cedar Rapida, !owa

Krūtinis ir Galvos Šalčiams 
k Imkite Severa’s Cold Tablets d

> Kaip žinia, artistas S. Pilka 
mus apleidžia ir gryšta Lietu
von. Per virš metų laiką jis 

i darbavosi musų tarpe ir savo 
rimta ir nuosakia darbuote už
sipelnė visų musų pagarbos.

• Gaila, kad jis turi musį apleis
ti, gal jam besidarbuojant bū
tumėm įsigiję visai gerą lietu
vių teatrą.

Atsisveikinimui su chicagie- 
čiais jis su Birutės Dramos 
Skyrių ateinantį sekmadienį, 
Goodman teatre, vasario 27 d., 
pakartos didelį ir gražų S. Čiur
lionienės veikalą “Aušros Sū
nus”. Tai bus jo paskutinis vai
dinimas, tinkamas artisto 
atsisveikinimas su mumis. Mes 
irgi visi bukime ir savo atsi
lankymu taipjau tinkamai at
sisveikinkime su savo darbuo
toju — art. S. Pilka.

Pats veikalas “Aušros Sū
nus” yra vienas iš geriausių 
originalių veikalų iš lietuvių 
gyvenimo ir jų kovos už spau
dą, už šviesą, už laisvę, dar iš 
/‘Aušros” laikų, kada smarkiau
sia darbavosi Dr. Jonas Basa
navičius, kuris 
tame veikale ir 

,ties dabar visa 
i o ir mes rytoj
los mitingą Lietuvių Auditori
joj.

Minėdami Dr. Basanavičiaus 
mirtį turime pamatyti, nors 
scenoj, . jo bendradarbius —

Susivienijimas Liet. Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte, laikys metinį su
sirinkimą Antradienyj, Vasario 22rą 
dieną, 1927 metais, 8 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorijos svet., 3133 So. 
Halsted St. Todėl draugijų atstovai 
ir valdybos, malonėkite laiku pribū
ti, nes vra svarbus susirinkimas.

— P. K., Nut. Rašt.

Jaunuolių Orkestrus SLA. 138 kuo
pos kviečiami visi nariai susirinkti 
Antradienio vakare, Vasario 22, 7:30 
vai. vak., į Mark White Sųuare svet., 
dėl prisirengimo j Dr. Jono Basana
vičiaus mirties paminėjimo iškilmės. 
Visi dalyvaukite.

— J. Grušas, mokytojas

So. Chicago. — S. L. A. 6 Apskr. 
Maršruto prakalbos 74 kuopai, įvyks 
šj fakarą, Daniuno Salėj, 8756 Hqu- 
ston Avė. Pradžia 7 vai. vakare. Kal
bės gea. org. Vitaitis. šios kolonijos 
lietuviai malonėkit skaitlingai atsi
lankyti. —• Komitetas

dant pirmąją dalį, buvo pa
prašytu publiką neploti ir ne
juokauti; taip ir sėdėjome kaip 
bažnyčioje, galveles nuleidę. 
Užtai antroj daly atsigavome: 
pradėjome ploti ir juokavoti ir 
užbaigus programą sk irstėmės 
daug inaž patenkinti.

—Reporteris Pupa.

Art. K. Jozevskaitės 
koncertas

yra minimas 
dėl kurio mir- 

Lietuva gedėją, 
turėsime gedu-

SBERiS
r- _Dais^m

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Vanagaičio bonofisas ir 
Basanavičiaus mirtis

v—----
Pereitų sekmadienį. Lietuvių 

Auditorijoj įvyko senai lauk
tas ir pageidautas kompozito
riaus Vanagaičio benefisas. 
Bet įvyko netoks, koks buvo 
lauktas: nebuvo nei Sesučių 
Munšainueių, nei kitokių links
mybių. Turbut dėl to ir publi
kos nedaug tebuvo.

Vieton Sesučių Munšainučių 
buvo želavos. Tokia permaina 
įvyko delei mirties Dr. Jono 
Basanavičiaus. Pirma dalis pro- 
gramo buvo labai liūdna; bet 
antra kiek linksmesnė. Išpil-

Lietuvos operos artistė 
mile Jozevskaitė šį mėnesį 
silankys Chicagoje ir rengiasi 
koncertuoti. Turėsime progą 
išgirsti gražaus dainavimo. 
Programoj yra daug operų ari
jų lietuvių kalboj, ir duetų, ku
riuos išpildo artistė kartu su 
chicagiečiams žinomu daininin
ku Justu Kudirka. 1

Koncertų ir dainos mylėto
jai. tikrai pasidžiaugs tokiu 
koncertu.

Ka- 
ap-

“Naujienų" koncertas
“Naujienų” koncertas bus 

vienas iš įdomiausių. Komp. 
A. Vanagaitis ruošia naują 
muzikalę komediją specialiai. 
Su juokais sumaišyta bus ir 
rimtų dalykėlių. Orkestras no
rima sutaisyti “patriotinis”: 
armonika, klarnetą, smuikas ir 
bubnas. Išgirsime tikros “lie
tuviškos muzikos”. Artistai ir 
dainininkai bus patys “blogiau
si”. Scenoj bus visai tamsu— 
jokios “žvaigždės” nebus. R. P.

Help Wa»ted—Female
Darbjnfokių Reikia

MOTERŲ prie dekoravimo “no- 
velties”, darbas namie, lengvas. Ca- 
pitol Building, Sjate and Randolph

- ........ --r............. ~..............
REIKIA vidutinio amžiaus mote

ries arba merginos namų darbui. Ge
ri namai' ir gera alga.

1836 So. Clįfton Park Avė.
Cravvrord 1214

Help Wanted—Malė
Darbiiųnkii Reikia

SALESMAN

sa-REIKIA gerai atrodančių 
lesmenų dirbti su manim nau
jame departamente. Del tin
kamų vyrų proga yra uždirbti 
į metus nuo $8,000 iki $5,000. 
Pasimatykit su

KARL D. FRIEND
Oliver Salinger and 

Room 660
First National Bank

Clark and Monroe

Co.

BIdg 
Sts.

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

Matyk.it Mr. Collins, 
Room 503

32 W. Washington St.

REIKIA

Dirbtuvių darbininkų, mašinistų, šiaip 
darbininkų, ir jrankiiį dirbėjų, dėl 
specialio darbo, tiktai 3 vakarus j sa
vaitę, valandos nuo 8 iki 10 vakare. 
Gera mokestis. Tik atsiųskite mums 
savo vardą ir adresą. NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted, St., Box 873.

ATYDA sales manageriams. Mes 
garantuojame sales manageriams 
pilną arba dali laiko darbą. Atsi- 
sukit ir pasikalbėkit su Mr. Ciemens 

SHEKLETON BROS.
Subdividers and developers 

Boom 416 — 160 N. Sa Šalie St. 
Phone Gentrai 8008

REIKIA vyrų nuo 17 iki 35 metų 
amžiaus, patyrimas nereikalingas, al
gos nuo $18 iki $30 j savaitę laike 
mokinimos telegrafystės prie gele
žinkelių patarnavimo. Atsišaukit prie 
superintendentų.

82 W. Washington St. 
Room 425

REIKALINGAS darbininkas vyras 
j restaurantą prie mazgojimo indų ir 
švarumą pridaboti.

3815 So. Halsted St.

Musical Instruments
_____ Muzikos Instrumentai
GROJIKUS pianas, biskj varto

tas, su 60 rolelių ir benčiumi, $75, 
turi būti cash. 2918 Mihvaukee. Avė.

Kurie norite pirkti namą pi
giai arba turite ką ant išmainy
mo. čia yra bargenai: 6 flatų 
muro namas gražioj apielinkėj, 
šviesus iš visų pusių 
garąžius. Galima 
žu įmokėjimu.

2 flatų naujas 
po 6 kambarius,
niu apšildomas, gražioj apielin. 
kėj $2,500 jmokėt.

BARGENAS: 2 flatų muro 
naujas namas, po 5 kambarius, 
su 2 boileriais, karštu vande
niu apšildomas, 3 karų gara- 
žius. Kaina $12,500 ąnt išmo
kėjimo.

5 kambarių cotage Brighton 
Parke $500 jmokėt, likusius 
ant lengvų ‘išmokėjimų.

ANT išrendavojimo 35 akrų 
farma Lemont, III. 25 mylios 
iš Chicagos. Turėdami reikalą 
kreipkitės pas

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

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

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

trijos Bonus. 
Galit derėtis.

KAUFMAN STATE
BANK

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

Phone Blvd. 4899

PARDAVIMUI namas, gera 
vieta Aušros Vartų parapijoj, 
2213 W. 23 PI. Geras namas 
dėl graboriaus arba dėl real 
estate. Pardavimo priežastis — 
savininkas turi kitą namą. 6935 
S. ‘California avė.

BE NUOŠIMČIŲ
Duodame paskolas nuo $100 iki $300 
ant notų. Pinigus išmokame j 12 
valandų. Vienatinis ofisas šiaur-va- 
karinėj dalyj miesto, kuris teikia pa
skolas tokiomis sąlygomis. Pasinau- 

dokit iš tos progos.

INDUSTRIAL LOAN 
SERVICE 

1726 W. Chicago Avė. 
kampas Hermitage Avė.

NETOLI Marųuette Parko, 71 ir 
\Vestern avė. $1000 jmokėti, kitus 

— kaip remtą, 5—6 kambarių bunga
lovv, gani šildoma, netoli lietuvių 
bažnyčios, netoli grosernės, bučer
nės ir aptiekus, painatykit Elder & 

* Co., 914 W. 63 St. Phone \Vent- 
worth 2126.

PARDAVIMUI grojiklis pianas 
taip kaip naujas, už $85, pridėsiu 75 
rolelius ir benčių, $25 cash, kitus į 
5 mėnesius. 6512 So. Halsted St.

PRIIMSIU $100 už savo moder
niškų grojiklį pianą, su benčiumi ir 
100 rolerių, išmokėjimais, arba mai
nysiu į fonografų arba radio. Ma
tyki! savininką šiandien, 2332 W. 
Madison St. 1 fl.

Furniture & Fixtures
Ilakandai-Itaisai

RAKANDAI 4 kambarių pardavi
mui, išvažiuoju į Lietuvą. 4513 So. 
Hermitage Avė., 2 lubos užpakalis.

Business Chances

PARDAVIMUI kendžių ir delika- 
tesen storas. Parduosiu pigiai. 2979 
Archer avė.

EXTRA! Pardavimui bučernė ir 
grosernė, arba mainysiu į cottage 
arba lotų, šaukit tel. Boulevard 
0668.

PARDAVIMUI didelis Ice Box, 
12x12 pėdų, 11 pėdų aukščio. 2 mė
nesiai vartotas. Pigiai.

252 W. 47th Street

PARDAVIMUI gro.sernė ir saldai
nių krautuvė. Biznis 1-mos klesos. 
1505 So. 49th Ct., Cicero, III.

RESTAURACIJA pardavimui. Pel
ninga vieta. 1114 W. Madison St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Cash biznis. Gera proga norin
čiam padaryti pinigų.

2837 W. 39th Street

BUČERNĖ ir groserne parda
vimui iš priežasties ligos, gau
sit bargeną. Gera vieta bizniui 
daryti. Kreipkitės:

NAUJIENŲ! SKYBIUS 
3210 So. Halsted St.

BUČERNĖ ir grosernė, didelis, gra
žus ir nebrangus biznis; kito tokio 
šioj ‘ ‘ “
cash 
arba 
vimo

apielinkfij nėra; parduosiu už 
arba mainysiu j nebrangų lotą 
j automobilių. Priežastis parda- 
— savininkas yra miręs.

6530 So. Robey Street 
Tel. Prospect 8926

Automobiles
BARGENAS. Pardavimui Hūdson 

Seal džeketas, mieros 40 iki 42. Vei
kit greit. 2242 So. Wabash Avenue, 
Fiat C, Victory 2809.

KARAI parduodami savininkams, 
ant komiso pamatų, visų IŠdirbysčiu, 
veikit greit, 8106 Montrose Avė., Tel. 
Irving 2334, visuomet atdara.

Miscellaneous
įvairus

PARDAVIMUI biznio lotas ant 
Kedzie avė. Reikia įmokėti $1700, 
o likusius kas mėnesj. Kreipkitės 
laišku j Naujienas, 1739 S. Halsted 1 
St. Box 875.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452 Ae

RUBIN BROS.

PARDUOSIU arba mainysiu 
3 apartmentų lotą j bungalovv 
arba 2 fl. namą. luotas rąndasi 
labai geroj vietoj. Del Informa
cijų kreipkitės laišku j Naujie
nas, 1739 So. Halsted St. 

Box 874.

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

PROGA, ne1 istorija, neatsikartoja 
ir neatsikartos pati per save, neap- 
sižiurėjus, proga pražus. Aš turiu 
naujų murinj bungalovv į Marųuette 
Manor, geriausioj rezidencijų sek
cijoj N. W. Side, karštu vandeniu 
šildoma, 2 karų garažas, gera tran- 
sportacija, netoli parko, cementuo
ta elė, išmokėjimais. Savininkas ir 
statytojas, Republic 4163.

PARDAVIMUI 2 flatų po 6 kam
barius muro namas, šiltu vandeniu 
apšildomas. Parduosiu už cash ar
ba mainysiu ant bučernės, groser- 
nės, lotų arba bile ko. SJvininkas 
gyvena

2659 W. 71 St.
Tel. Prospect 6288.

TIKRAS BARGENAS
Lotas, tiktai 174 pėdos j šiaurę nuo 

Marųuette kelio, 45 pėdų frontage, 
prie Talman Avė., skersai kelio nuo 
lietuviškos mokyklos, bloko nuo 
buso ir mokyklos. Tikras bargenas už 
cash, šaukit

Hemlock 5437

PARDAVIMUI 6 kambarių 
bungalow, karštu vandeniu šil
domas, sun parloras, stikliniai 
užpakaliniai porčiai, ugnavietė, 
didelis su grindimis viškus, ga
ražas; bargenas. Savininkas 

6608 So. Maplewood Avė.

Exchange—Mainai
MAINYSIU 4 pagyvenimų po 5 

kambarius namą vertą $7,000.02 ant 
farmos netoliuos 100 mylių nuo Chi- 
cagos. Turi būt gera žemė.

K. RIPSKI8 
4050 So. Artesian Avė. 

Tel. Canal 6698

Financial
________ Finansai-Paskolos________

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

; Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicere 130.
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

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

Taisau Senus Namus 
Įvedu Namų Apšildymą 
Statau Naujus Namus 

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadŽius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurj karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi jvedu namų apšil
dymą. Reikale virš pažymėtų dar
bų kreipkitės pas savo tautiečio lie

tuvio — “Naujienų” adresu:
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKCERIA1
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Rentaurantų, Ken- 
džių, Bekernių. Mu- 
sų specialumas. Ge- 

» ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1012 So. Stata St.

Educational
Mokyklos

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

International Barber Collcge 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.

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

Matyk.it

