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Lietuva ginkluojąs 
gintis nuo Lenkų
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Kaunas laukiąs Varšuvos
ultimatumo

Kantoniečių karioumenė užėmė 
Šanchajų

Lietuva taisos Lenku už- C 
puolimui atremti

Kaunas laukiąs Lenkijos ulti
matumo baigti ginčą dėl Vil
niaus

nepuolimo sutartį buvo pain
formuota tik dviem dienom 
vėliau. Nors Latvija su Esti
ja yra padariusios tarp savęs 
ekonominę ir militarinę sutar
tis, vis tik Estija dabar vargiai 
begu ratifikuos tą nepuolimo 
paktą su Rusija, kadangi vie-

RYGA, Latvija, kovo 21. 
[Chica.ųo Tribūne koresp. l)o- 
nald Day.] — Lietuvos valdžios 
laikraštis Kaune praneša, kad 
dėl Lenkijos didinimo ir per
grupavimo savo kariuomenės 
demarkacijos linijoj Lietuvos 
karo ministerija buvus priver
sta pavartoti atitinkamų ap
saugos priemonių.

Laikraštis lyg nujaučia, kad 
Lenkai statys ultimatumą, rei
kalaudami, kad Vilniaus klau
simas butų susitarimo keliu pa
baigtas, ir įspėdami, kad jei 
tatai nebus padaryta, Lietuvai 
gresiąs Lenkijos užpuolimas.

Nežiūrint energingų Varšu
vos užsigyniinų, per pastaras 
dvi savaites Maskvos, Berlino 
ir Kauno spaudoj buvo nemažu 
straipsnių apie lenkų siekimus 
sujungti vėl Lenkiją su Lietu-j 
va.

Voldemaro pareiški
mas Rygoj

Lietuvos ministeris pirminin
kas, prof. Voldemaras, kurs ką 
tik išvyko atgal į Kauną, bu- 
vtMlamas dabar Rygoj pasakė, 
kad nors Lietuva esanti susi- 
rupinus, vis dėl to kraštas ne
manąs, kad Lenkai bandytų 
pulti Lietuvą, kadangi abidvi 
valstybės esančios 'Pautų Są
jungos nariai. Einant gi T. Są
jungos taisyklėmis Lenkija tu
rinti prašyti likviduoti dabar
tinę neoficialaus karo padėtį, 
kuri tarp abiejų valstybių trau
kiasi jau nuo 1920 metų.

Voldemaro konferen
cija su Latviais Rygoj
Tuo tarpu kai Rygos valdi

ninkija dalyvavo mirusio Lat
vijos prezidento Čakstės šer
menų apeigose, ministeris pir
mininkas Voldemaras turėjo il
gą konferenciją latvių užsie
nio ministerijoj, matyt, disku- 
suodami projektuojamą ekono
minę sutartį.

Tečiau, nuo laiko, kai Latvi
joj įsisteigė naujas socialisti
nis kabinetas, santykiaį su 
Lenkija ir Anglija pablogėjo, 
tuo tarpu kai santykiai su Vo
kietija ir Rusija žymiai pade
rėjo. Abidvi pastaros valsty
bes stipriai priešinas Lenkijos 
IJetuvos susiartinimui, ir vie
tos diplomatai mano, kad stai
gaus santykių su Vokiečiais ir 
Rusais pašiltėjimo vaisiai bus, 
galų gale, padarymas svarbių 
sutarčių tarp T^atvijos ir jų 
[Vokiečių ir Rusų] proteguo
jamos Lietuvos.

Naujas valstybių su- 
sigrupavimas

Dėdamosi kuopon su Rusijos- 
Vokietijos-Lietuvos grupe, Lat
vija kiek užgavo Estiją, kuri 
apie Rusijos-Latvijos padarytą
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nas Anglijos bankas ką tik 
pasiūlė padėti sukelti Estijai 
paskolos, kurią Tautų Sąjunga 
garantuoja.

Areštas Anglijai šnipa- 
vusių rusų karininkų

Latvijoj
Latvijos politinė policija, ku

ri, vyriausybės instruktuota, 
praeitą savaitę areštavo septy
nis buvusius Rusų karininkus, 
dabar juos paleido, Įsakydama 
jiems per dvi savaites išsikrau
styti iš Latvijos. Tie buvusie
ji caro karininkai, kaip pasiro
do, tarnavo kaip šnipai vienai 
Europos valstybei [turbut’ An
glijai], kurios santykiai su so
vietų Rusija, 4yia Įtempti. Tos 
valstybės vietos atstovai laba: 
dėl to Įpyko ant Latvių, spręs
dami, kad areštas ir gujimas 
laukan tų rusų ex-kariningų pa
daryta Maskvos paraginimu.

Meksikos banditai 
puolė traukinį

.300 plėšikų, išplėšė ekspreso ii 
pašto vagonus, pabėgo; pas? 
žiedų nelietė

MEKSIKOS MIESTAS, kove 
21. — Meksikos banditų būryj 

jų buvę apie 300 vyrų — 
puolė pasažierinį traukinį, ėju
sį iš Laredo Į Meksikos Mies
tą. Ginklais nuveikę traukinį 
lydėjusius dešimtį kareiviu 
banditai, pasažierių nejudinda-
mi, išplėšė tik ekspreso ir paš
to vagonus ir visa susikrovę 

'ant mulų, pabėgo. Traukink 
i konduktorius buvo skaudžia. 
' sužeistas ir netrukus mirė. Du 
! miegamieji ir vienas pirmo? 
i klasės vagonai buvo sudeginti.
Banditams gaudyti pasiųstu 
federalinės kariuomenės sky
rius.

Earl Carroll turi eit 
metus kalėti

VVASHINGTONAS, kovo 21.
Aukščiausias teismas atsi

sakė peržiūrėti iš naujo bylą 
teatrų rengėjo Earlo CarrolTio. 
nuteisto vieniems metams ir 
vienai dienai kalėjimo ryšy su 
paskilbusia, jo suruošta teatre, 
New Yorke, puota, kur viena 
lietuvaitė, Teresė Daugeliu t ė, 
maudėsi lovy vyno.

PASTORIO ŽMONA NUŠOVĖ 
KITĄ PASTORIŲ

VILLA GROVE, III., kovo 21. 
— Policija suėmė protestonų 
kunigo Thomtono žmoną, 35
metų, kaltinamą dėl nušovimo 
kito protestonų (metodiškų) ku
nigo, S. Reno, 67 metų. Prie
žastis nežinoma.

indtr the Act oi Manh lt 1879.

Chicago, III. Antradienis, Kovas-March 22 d., 1927

lPacific and Atlantic Photo]
Portugalą kareiviai O|x>rtoj kovoja su sukilėliais.

Kantono kariuomenė 
paėmė Šanchajų

šiaurės Kinų kariuomenės va
das pasislėpę’* Prancūzų kon
cesijoj

ŠANCHAJUS, Kinai, kovo 
21. — Pietų Kinų (Kantono) 
kariuomenė šį rytą užėmė Šan
chajaus kiniečių miestą, šie u 
rėš Kinu jėgų vadas, gen. Pi 
šunčen, kuris turėjo ginti mie
stą nuo kantoniečių, sako esa& 
pabėgęs į Prancūzų koncesiją.

Kantoniečiams paėmus mies
tą, svetimšalių koncesijose ki
niečiai darbininkai visose pra
monėse paskelbė visuotinį strei
ką.

Šanchajaus kiniečiu mieste 
kilo neramumų, riaušių ir kau
tynių gatvėse. Trijose miesto 
dalyse kilo gaisrai.

Apie 10 tūkstančių šiaurės 
kareivių perėjo į kantoniečių 
pusę. ' j

Svetimšailų koncesijoms Šan
chajuj ginti dabar bendrai yra 
15,000 vyrų — japonų, bri
tų, franeuzų, italų, olandų, por
tugalų, ispanų ir amerikiečių.

Lenkai švenčia Aukšto
sios Silezijos gavimo 

sukaktuves
KATOVICA1, Lenkija, kovo 

21. — Minėti šešeriu metu su
kaktuves plebiscito, kuriuo Vo
kietijai priklausiusi Aukštutinė 
Silezija buvo atiduota Lenkijai, 
vakar čia įvyko diaelcs iškil 
mės. Paraduose dalyvavo dau
giau kaip 75 tūkstančiai lenkų. 
Savo kalbose oratoriai tvirtino, 
kad Aukšt. Silezijos Lenkija 
niekados nebeatiduosianti Vo
kiečiams.

Rumunijos finansų mi
nisteris pasitraukė

BUCU AREŠTAS, Rumanlja, 
kovo 21. — Atsistatydino Ru
munijos finansų ministeris La 
pedatus. Jo portfelį pasilaiky
siąs pats ministeris pirminiu? 
kas Averescu. \

SENIAUSIA PASAULY MO
TERIŠKĖ, 160 METŲ

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, kovo 21. —^Seniausia pa
sauly moteriškė yra, turbut, našauja: 
viena turke, vardu Fatma Ha-' Debesiuota
nen. Ji yra atvykus į Angorą oras; mažumą šilčiau; 
iš Trakijos ir sakosi esanti niškus mainąsis vėjas.
160 metų amžiaus. Ji atsime^ Vakar temperatūros

šos mokyklos mokiniai padegė 
ir nenusistojęs mokyklos trobesį. Vaikai suim-

viduti- ti.

buvo MINNEAPOLIS, Mino., kovo
na daug, dabar tik istorijoj ži- tarp 33° ir 36° F. 21. — Gaisre, kurs sunaikino
nomų, a/tsiti'kimų, įvykusių šiandie saulė teka 5:52, lai- čia geležinkelio vagonų daržinę,
daugiau kaip prieš šimtą metų, džiasi 6:03 valandą. Mėnuo te-, du žmonės sudegė, trečias pa-
tarp kita ir janičarų skerdynes, .ka 10:20 vai. vakaro. vojingai apdegė.

Vokiečių komunistų su 
fašistais kautynės

Kelios dešimtys sužeistų, dau
gelis mirtinai; vienas trauki
nys sudaužytas

BERLINAS. kovo 21. — Ber
lino priemiesčio . Lichterfelds 
Ost stoty vakar taip vokiečių' 
komunistų ir kaizerininkų fašis
tų įvyko smarkios kautynės, 
kurių metu vjsi vieno traukinio 
vagonai buvo sudaužyti ir kelios 
dešimtys asmenų sužeista. Iš 
dvidešimt pavojingai sužeistų 
keturiolika turbut nębeišliks 
gyvi.

Komunistų ir fašistų būriai 
grįžo namo iš pirmos pavasa 
rio ekskursijos, gabendami 
kartu savo vėliavas. Fašistai 
bandė išveržti ir sudraskyti ko
munistų raudonas vėliavas, ko
munistai gi puolė tą patį pa
daryt su fašistų vėliavomis, be 
to vieni antruosius bandydami 
urmu užstumti ant bėgių po 
ateinančiu traukimu. Kautynės 
ėjo ir perone ir traukiny, kurs 
pagaliau buvo visai sudaužytas. 
Daugelis kautynių dalyvių bu
vo policijos suimta.

Fašistų ir jų priešinin
kų riaušės; 12 sužeistų

PORT CHESTEiR, N. Y., ko
vo 21. — Vakar čia ttirp fašis
tų ir jų priešų įvyko mušty
nių. Atvykus policijai riauši
ninkams išvaikyti, abidvi be- 
sikaujančios grupės bendrai 
atakavo ją. Riaušės buvo pa- 
termptos kai pagalbon atvyko 
daugiau tvarkos dabotojų. Vie 
nuolika riaušininkų ir vienas 
policininkas buvo skaudžiai su
žeisti.

PAŠLAVĖ $80,000 BRI
LIANTŲ

DETROIT, Mich., kovo 21.! 
— A. Fisher, vienos New Yor- 
ko graznų firmos agentas, pra
nešė policijai, kad vagys pa
siuvę jo valizaitę su $80,000 
briliantų.

O R R S;1
Chicagai ir apielinkei federa- — Už tai, kad mokytoja juos 

linis oro biuras šiai dienai pra- mušė, du naujos Madison vie-

Italijos Jugoslavijos kon
fliktas Balkanuose

Anglija ir Francija ieško bildu 
neprileisti prie ginkluoto su
sikirtimo

Associated Press pranešimais 
Europos politikai esą susirūpi
nę kilusiais ginčais taip Itali
jos ir Jugoslavijos ir iešką 
priemonių užbėgti už akių gin
kluotam susikirtimui.

Francijos užsienio ministeris 
Briand diplomatiniais keliais 
graudenąs Jugoslaviją nedaryti 
jokio provokuojamo žingsnio, 
tuo tarpu kai Francijos ir Ang
lijos vyriausybes telegrafu be 
paliovos tariasi, kas reikia da
ryti.

Italijos vyriausybė dar vis 
tyli, bet užtai fašistų spauda 
nepaliauja rėkavus, kad Jugo
slavija mobilizuojanti kariuome
nę Italijos ir Albanijos sienose 
ir norinti iššaukti sukilimą Al
banijoj.

Jugoslavijos vyriausybė gi 
griežtai tuos priekaištus užgina 
ir siūlo, kati tarptautinė eks 
pertų komisija padarytų pilną 
situacijos ištyrimą. Jugoslavija 
sako, kad • ne ji, o tik Italija 
norinti pateisinti savo ginkluo-. 
tą intervenciją Albanijoj.

Tuo tarpu gauti per Vienną 
pranešimai sako, kad Albanija 
mobilizuojanti savo kariuome
nę ir artileriją į šiaurės sieną 
neleisti bet kuriam įsiveržimui 
iš Jugoslavijos.

Belgrado laikraštis Korrost 
paskelbia pranešimą iš Tiranos, 
kad į Durazzo, Albanijoj, at
vykę dar keturi Italijos karo 
laivai. Pranešimas sako taipjau, 
kad Italų štabo oficierai ruošią 
planus karo operacijoms.

Įregistravo smarkų že
mės drebėjimį

WASHINGTONAS kovo 21. 
— Georgetovvno Universiteto 
seismografas šį rytą įregistra 
vo smarkų žemės drebėjimą, tu
rėjusį įvykti apie 6,500 mylių 
tolumo nuo Washingtono.

MOKYTOJOS PABAUSTI VAI
KAI PADEGĖ MOKYKLĄ

GREENSBURG, Pa., kovo 21.

437

Senatorius Borah vėl užta
ria Meksiką

Sekretorius Kellogg bereikalo 
dreba, bijo “bolševizmo/, ku
rio Meksikoj nėra

NEW IIAVEN, Conn., kovo 
21. — Senatorius Borah, sena
to užsienio reikalų komisijos 
pirmininkas, kalbėdamas vakar 
Yale Universitete Meksikos jbut 
klausimu pasakė, kad daromi
priekaištai, buk dabartinė pre
zidento Calleso valdžia sodinan
ti Meksikoj komunizmą, neturi 
nė jokio pamato. Užtardamas 
Meksiką šen. Borah pasakė: 
“Dievas padarė mus kaimynais, 
tegu teisingumas daro mus 
draugais. Pirmas gi žingsnis 

, j teisingumą yra — paliauti 
skelbus melagingus ir neteisin- 

j gus pasakojimus apie Meksi- 
' ką.“

“Niekas negali užginti Mek
sikai teisės priimti tokius že
mės reformos įstatymus, ko
kius ji yra priėmus,“ sakė to
liau senatorius. “Aš manau, 
kad Meksika daro tai in good 
faith... Mes turėtume tik ko
operuoti ir nuoširdžiai, drau 
giškai jai padėti.”

Senatorius Borah pasakė, kad 
valstybės sekretoriaus Kelloggo 
krūpčiojimas ir baimė Meksikos 
“bolševizmo“ niekuo nepama
tuoti, kadangi nė viena vals 
tybė Amerikos kontinente nėra 
taip griežtai nusistačiusi prieš 
bolševizmą, kaip Meksika.

“Meluoji!” šovė mote
riškė kunigui 

bažnyčioj
NEW YORKAS, kovo 21. — 

Kai vakar protestonų kunigas 
Straton, fundamentalistas, save 
Calvary Baptist bažnyčioj pei 
pamokslą visaip niekino evo 
liucijos mokslą, kaip niekuo ne
įrodytą teoriją, viena moteriškė 
atsistojus garsiai atsiliepė: 
“Tamsta meluoji! Visi jus, fun
damentalistai, esate melagiai ir 
veidmainiai.“ Tai pasakius ji 
apleido bažnyčią.

.3 ASMENYS UŽSIMUŠĖ AU- 
TOMOBILIUI NUŠOKUS Į

PAKALNĘ

PENDLETON. Ore., kovo 21.
Automobiliui nukritus 270 

pėdų stačiai į pakalnę, vakar 
netoli nuo čia užsimušė trys 
asmenys. Viena mergina, iš
mesta iš automobilio, pakyvo 
nuo išsikišusios uolos, kurios ji 
suskubo įsikabinti, ir kiti pro 
šalį važiavusieji automobilis
tai, išgirdę jos riksmą, ją iš
gelbėjo.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

'< 4

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas {eina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSK galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir pa&tą iš kitų 
miestų

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

No. 68

Valsčiaus vyriausybė pa
skelbė mobilizaciją

Smarkiai išgąsdino žmones, bet 
pasirodė, kad perdaug pasi
skubinta

KAUNAS, kovo 21. — Visi 
valsčiai gavo iš savo apskričių 
komendantų pundulius mobili- 

' žarijos skelbimų, kurie turėtų 
išklijuoti, jeigu tektų pa

skelbti rezervo® mobilizaciją.
Varėnos valsčiaus tarybos 

pirmininkas Kalenąs [?], ga
vęs siuntinį ir dalyko gerai ne
supratęs, ėmė ir įsakė tuojau 
tuos skelbimus išlipdyti visame 
valsčiuje.

Valsčiuje kilo didžiausias su
mišimas; žmonės išsigando. 
Rezervininkai ėmė prisistatyti 
į paskirtą'vietą, kai kurie ėmė 
slapstytis.

Tik kelioms dienoms praėjus 
klaida paaiškėjo, ir žmonės 
aprimo. Valsčiaus vyriausybė, 
žinoma, gavo už tai barti.

Rusų juodašimtiškas 
kniazis pasiustas 

kalėti
NE\V YORKAS, kovo 21. —- 

Rusų kniazis Michail Obolcns- 
ky, kurs praeitą ketvirtadienį 
buvo areštuotas už kurstymą 
pogronių žydams, buvo teismo 
nubaustas dešimčia dienų kalė
jimo.

Kniazis Obolensky viename 
rušų mitinge laikydamas kaibą, 
įsikarščiavęs, ėmė rėkti, kad, 
girdi, visi žydai reikią išskers- 
ti, nes jie sunaikinę Rusiją ir 
tą pat norį padaryt su Jungti
nėmis Valstijomis.

KAIP KARTAIS GYVENIME 
ATSITINKA

KN()XVILLE, Tenn., kovo 
21. — Prieš kiek iaiko buvo 
rastas vienoj kasyklų duobėj į- 
mestas užmuštos merginos kū
nas. Vietos pilietis, C.harles 
Vickery, pripažino, kad tai jo 
duktė Mary. Areštuotas* buvo 
vienas jaunas vyriukas, Connie 
Dabney, kurį žmonės matė pas 
kutinį kartą su Mary vaikščio
jant. J vyko byla, ir Da’one/ 
buvo už tariamai jo papildytą 
žmogžudybę pasmerktas kalėji
mui iki gyvos galvos.

Dabar mergina Mary Vieke 
ry, kurią tėvas laikė nužudytą, 
ir dėl kurios tariamo nužudy
mo Dabney buvo pasmerktas, 
parvyko namo p;.s tėvus. Pasi
rodo. kad ji buvo išvykus į Cin- 
cinnati ii; ten, gavus darbo, gy
veno. Dabney buvo visai nekal
tai pasmerktas.
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jKORESPONDENCIJOSĮ

Delroit, Mieli.

HeLMARŲ ru- 

ky tojai daugiau
siai yra vyrai ku
riems paprasti 
cigaretai yra nusi
bodę. Jie atsigrį
žo prie HELMA- 
RŲ. Jie atrado, 
kad tiktai HELMA- 
RCOSE yra nepa
prastas smagumas 
ir nuolat juos 
ruko.

Tūkstančiai vyrų 
atsigrįžta prie
HELMARŲ kas
dien. Kada nors 
jus irgi atsigrįsite 
prie HEkMARŲ. 
Šiandien turėtų 
būti tas laikas.

Tūlas asmuo, pasirašęs Lie
tuvis, rašo “Garso” 5 nr., 
“Draugo” 29 nr. ir “Darbinin
ke”, apie atsisveikinimą su 
kun. J. F. Jonaičiu ir kaip jo 
vieton esąs paskirtas kun. V. 
Savage. Tas viskas aprašymas 
tiek melagingas, kad yra būti
nai reikalingas atsakymo ir pa
aiškinimo kaip ištikrųjų daly
kas buvo.

Pirmiausia, Lietuvis sako, 
kad esąs atkeltas į čia kun. 
Savage. Tokio kunigo čia nie
kas nežino, vien žino kun. V. 
Masavičių, kuris ir užėmė 
kun. Jonaičio vietą.

Kai dėl kun. J. F. Jonaičio 
ir jo darbuotės, tai nė parapi
jai, nė abelnai lietuviams nėra 
ko džiaugtis. Jau pradėjus 
tvert šv. Petro parapiją, tie 
žmonės, kurie su Jonaičiu 
kartu organizavimo darbą dir
bo, pastebėjo, kad ne viskas 
tvarkiai einasi. Bet kol ėjo 
organizatyvis ir statybos dar
bas, tai dar šiaip galima buvo 
pakęsti, bot pasibaigus statybai 
prasidėjo visai kitokie Jonai
čio darbai, delei kurių jam te
ko net ir po teismus tąsytis. 
Padėtis pasidarė nepakenčiama 
ir netekę kantrybės parapijo- 
nys ėmė darbuotis pašalinimui 
kun. Jonaičio ar apšvarinimui 
šios parapijos. Darbas buvo ne
lengvas, bet dirbant neatlai- 
džiai. pasisekė kun. Jonaitį iš
krapštyti, nors kun. ir stengė
si atsiiaikyti. Pernai Naujie
nose (9 n r.) ir Drauge (5 n r.) 
kun. Jonaitis su savo komite
tais protestuodami pasakė, am 
savo priešų, kad jums pirmiau 
plaukai užaugs ant jūsų liežu
vių, kol jus Jonaitį -išmesite 
iš šios parapijos. Bet nabagė
lių pranašystę neišsipildė. Me
tams praėjus Jonaičio jau ne
bėra, o tos jo gimnazistų pa
stangos ir pranašystės nuėjo 
niekais. Turbūt dabar jiems 
patiems pradės ant liežuvių 
plaukai augti; ir ką jie dabar 
darys, netekę savo mylimo 
barberio? O jie netekę savo 
barberio, už kurį su tokiu įnir
timu kariavo, turbūt nekaip 
jaučiasi, kad Lietuvis rašo, kad 
sausio 23 d., 1927 m. kun. J. 
F. Jonaitis pasakęs gražų pa
mokslą, pritaikintą atsisveiki
nimui su parapijonimis. Gal 
jam ir gražus buvo pamoks
las, bet tiems, kurie jį pašali
no, Jonaitis nepasigailėjo smer
kiančių žodžių.

Tėvynė ir visuomenė jam tiek 
rūpėjo, kirk pernykštis snie
gas.* Kas kita bažnyčia. Čia jis 
su tokiais, kaip Liet, ir kiti da
rė ką norėjo ir net iki šlykšty
bių daeidavo. Dar skundžiasi, 
kad Jonaitis per pastaruosius 
tris metus sunkiai sirgęs ir tu
rėjęs lesias operacijas, bet/“su 
Dievo pagelba” išlikęs gyvas ir 
sveikas. Tik kažin ar Dievas 
yra kaltas, už jo ligas, todėl 
bereikalinga jį kaltinti.

Dabar apie Jonaičio apleidi
mą parapijos. l ai. girdi, atsi
tikę dėl lenkų intrigų; girdi, 
už tai. kad Jonaitis rašinėjęs 
anglų spaudoj apie lenkus. Tai 
tuščias Liet, tauškimas. Ims 
lenkai ir susirūpins kokiuo tai 
Jonaičiu, kuris pats nežinoda
mas ką ir kur rašo. Buk ir fon
dą įsk igę, kad Jonaitį, išmesti. 
Bet tas fondas buvo paties Jo
naičio suorganizuotas jo gim
nazistų stipendijoms.

Girdi, visi parapijonys pro
testavę prieš neteisėtą žygį, iš
skyrus kelis lenkbernius, kurie 
siela ir kunu gali parsiduot 
už sidabrinį dolerį. Ne visi 
parapijonys protestavo, kad iš
gelbėti savo Jonaitį, o tik Liet, 
ir kiti »jam lygus fanatikai. O 
kaslink lenk bėru ių, kurie parsi
duoda su siela ir kunu net už 
sidabrinį dolerį, tai visgi jie 
geresni, jie Jonaitį iš jus iš
pirko, lai ko jus daugiau nuo 
jų norite?

“Detroitiečiai linki kun. J.Į 
F. Jonaičiui sveikatos ir ener
gijos varyt lietuvišką akciją 
pirmyn, neatsižiurint į priešo 
pastangas pakenkti”, sako Liet. 
Gal. Liet, ir jo sėbrai to ir lin
ki, bet kiti Detroito lietuviai
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labai džiaugiasi, kad Jonaitis, 
pagalios išsikrausto su visomis 
savo akcijomis, energijomis ir 
kitais galais. Detroitiečiai dar 
labai džiaugiasi ir tuo, kad su
silaukė naujo dvasios vado kun. 
V. Masaviėiaus, kuris yra popu
liarus ir draugiškas su visais. 
Visi dabar gėrisi meile ir ra
mybe parapijoj. Kun. Mosavi
mus dar tik du metai kaip į- 
sišventino liet. šv. Antano pa- 
rap. bažnyčioj.

—Aklintoji^ I^enkberniai.

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.

Su v. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti j Suv. Valsti
jas liuobai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, P'ENNLANI), AR- 
ABIC siūlo greitą kelionę Į Uher- 
bourg, Sbuthampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitę.

Visi musų 3-čics klesas keleiviai 
gauna atskirus I.a’.uoaii'.is dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

VYKITE STAR LINE \ 
RED STAR LINE 

INTERNATIONAL MERCANTILE 
MARINE COMPANY

127 Sb. State St. Chicago, III.

W. J. STANKŪNAS 1
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciali- 

ikumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

Vartokit Tikrą
PAŠALINKI! SLOGAS

Šis žmogus serga slogomis. Slogos 
yra pavojingos — prasalinkit sa
vo slogas ir apsisaugokit nuo in- 
fluenzos arba pneumonijos.

VARTOKIT

BULGARIŠKĄ ŽOLIŲ (KRAUJO)BULGARIŠKĄ ŽOLIŲ (KRAUJO) ARBATĄ 35c — 75c — $1.25. 
šaknys, šakelės, lapai žolių ir medelių šias gyduoles padaro turtingą 
ir stiprų kraują. Turėtų rastis kiekvienuose namuose — visi turėtų 
jas vartoti. Reikalaukit nuo savo aptiekoriaus arba aš atsiųsiu ap
mokėti persiuntimu. Užsisakykit šiandien.
Adresuokit H. H. Von Schlick, M t r., 100 M arvcl Bldg.', Pittsburgh, Pa.

Antradienis, Kovas 22, 1927

Toliau Liet, rašo apie Jonai
čio nuopelnus. Girdi, kai po 
karo l'.trcite apsigyvenęs Jo
naitis, tai daug nuveikęs; suor
ganizavęs šv. Petro parapiją ir 
daug draugijų. Jis lai turbūt 
padarė vienas, nes Liet, tik jį 
vieną mini. Bet prie to darbo 
—parapijos organizavimo, dir
bo daug žmonių, o kaslink 
draugijų, tai jis jų “pristeigė” 
tiek, kad nū prisikišus jų įžiū
rėti negalima. O kaslink lie
tuvių vardo kėlimo tarp svetim
taučių. tai tiek “pakėlė’’, kad 
net rarmata kartais ir lietuviu 
prisipažinti, kad neprikištujo- 
naičio. Tokie darbai, kokiais 
Jonaitis pragarsėjo, m kelia, bet 
žemina lietuvių vardą.

Toliaus Liet, pasakoja, kad 
po šešių metų darbuotes Jonai
tis palikęs tiųto apie $80,(HM) ir 
skolos tik $5,500. Visą tai jis 
padaręs' vienas, nes tik vienas 
jis tėra minimas. Bet iš kur 
jis vienas galėjo tuos turtus 
gauti. O ir apie turto didumą 
Liet, gražiai pamelavo. Būtent, 
žemė kainavo $5,500, bažny
čia $12,000, klebonija $4,500, 
visos susidaro $22,000. Na, jei
gu dar pridėti garažių ir kitus 
mažesnės vertės daiktus, o ir 
pakilimą vertės, tai susidarys 
daugiausia $35,000, tad kur 
dar $45,000? Bet Liet, nepasi- 
ga liūdina tuo vienu melu. Jis 
sako, kad Jonaitis dirbęs su di
džiausiu uolumu bažnyčios, tė
vynės ir visuomenės gerovei.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE 

z
VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta .... ........ ;.......... <............ $2.50

1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.
MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ........... $1.50

Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai- x 
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .................................  $3.00
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta vist 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 KKfiVfiS RASTAI. 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.

VIENYBE
193 G r and Street ' Brooklyn, N. Y.

Wicker Park Svet
2040-46 W. North Avė.

Kartu su koncertu

bus

ŠOKIAI

Dar niekad nėra buvę tokių parengimų kaip šis.

NAUJIENOS

ATSIMINKIT
kad

NAUJIENŲ
KONCERTAS

Kovo 27, 1927

Didžiojoj svetainėje eis puikus ir visiškai naujas, 
niekur negirdėtas ir nematytas programas, o mažojoj 

svetainėje tuo pačiu kartu eis šokiai prie puikios 

muzikos.

Programas ir šokiai prasidės nuo 4:00 P. M.

Durys atsidarys nuo 3:00 P. M.

Programe dalyvauja: Kompozitorius Vanagaitis su 
grupe lietuvių artistų ir artisčių — vietinių žvaigždžių, 

ir prof. Bunge su grupe įvairių tautų artistų ir artisčių 
— muzikantų.

Kviečiame visus Naujienų prietelius ir prietelka 

» dalyvauti.

<
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Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

Kiną kartų savaitėje.

Reduktorius .1. LAPAITIS

1739 South Kalstei! Si., Chluago, Illinois

J. LAZDAUSKIS, Pirm-., 1719 W. 121h PI., Cicero, III
K. J. SEMAŠKA. Rašt., 1834 Wabansia Avė., Chicago 
.1. KAULINAS, Ižd., 4532 S. ITancisco Avė., Chicago.

ĮSPĖJIMAS komunistams

Kada dabar Kerenskis atvy
ko Amerikon ir pradėjo po į- 
vairias vietas laikyti prakalbas, 
tai jus turite progos parodyt 
savo galybę. Eidami j Kerens
kio prakalbas išsitepkite gerk
les ir išslaliejuokite kojas, kad 
geriau galėtumėt staugti ir 
trypti. Tačiau j Kerenskio pra
kalbas eidami jomarkų kelti, 
susimildami, akinius palikite 
namie. Mat policija yra nusi
tarus triukšmą keliančius ko
munistus mėtyti iš svetainės 
kaip kokius pelų maišus. Poli
cijai metant pro duris ar lan
gą, esant su akiniais yra dau
giau šansų kur nors ant laip
tų užkliūti, kaip tatai aną me- 
tr atsitiko Brooklyno kriaučių 
mitinge.

Vai tos mergos.
—Rodei tamsta nenori mtl 

Barbytės? Ji labai išsilavinus: 
kelias kalbas moka.

—Mat, aš labiausia bijau bo
bų kalbų.

Kunigas. — Tu, murzinu, ir 
vėl užmiršai kas buvo pirmieji 
tėvai.

—Mokinys. — Rodos, atsime
nu.

Kunigas. — Na,; (ai kasgi?
Mokinys. — Rodos, du žiop

liai...
Kunigas. — Ar tu nori pasa

kyt Adomas su Jėva?
Mokinys. — Tai aišku. Jtik 

jiedu nežinojo, kad jie buvo 
nuogi, kol angelas jiems parodė.

Ten ir iš LIETUVOS
por Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
A.rt>a kitai** Alos linijos* laivui* 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių
Puikus trečios klosos kamlm 

riai, tiktai staterooms

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

Phonos Humboldt 1532-0506
KAPLAN PIRTIS

Rusiškos, Turkiškos ir varios visokios 
rųšies

Atdara dieną ir naktį. Moterų vanos 
atdaros iki 10 vakare.
1914-1916 W. Division St., arti Robey

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE 
AZbL’SERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31 mos gatvės 

Tel. Vnr<U U19
Baigusi akuše
rijos kolegiją 
ilgai praktika
vusi PennsyL 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio- 
«e ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo Ir pa
gimdymo.

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

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

Ilga žemės istorija yra skirs
toma į tam tikras (ras. Kaip 
žmonijos istorija yra dalinama 
i senovę, viduramžius ir mo
derniškąją istoriją, taip žemes 
istorija skirstoma j Palaeozoic. 
Mesozoic ir Cenozoie ('ras.

Tų erų tikro metų skaičiaus 
geologai pasakyti negali. Ji. 
tenkinasi :dx Inomis skaitlinū- 

melams

.žiūrėtojai išvysta kalbančią 
i žmogaus galvą. Aišku, stale 
■' viršuje yra atidaroma skylė, 
pi o kurią sėdįs po stalu už vei
drodžių iškiša galvą, kada ant 
stalo padeda tuščią be dugno 
lėžę. .[“Kult,”]

šį įspėjimą darome todėl, 
kad paskum komunistams ant 
laiptų pasikorus nereikėtų 
šaukti: “Jesus Christ, help!”

KINKŲ DREBĖJIMO LIGA

"BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

Apie gudrią merginą

mis
skaičiuoti yra tyrinėjama, kaip atneštų.

\vkj važiavo ponas su savo 
kučieriu. Juodu privažiavo prie 
vieno huto, kur merga audė 
.bebus. Ponas pasiuntė kučie- 
rių pas tą mergą, kad ji gerti 

Merga atėjusiam sa-
l stintų (t. y. alaus) netu-

Žioplių pasienių ministerls 
gavo iš Kauno pranešimą, kad 
smetoninių tautininkų partijos 
vadai apsirgo kinkų drebėjimo 
'iga. Nuo tos ligos gelbėtis jie 
priėmė taip vadinamą veikimo 
rezoliuciją, kurioje 
“Reikėtų sustiprinti
kreipiant dėmesio j antimorali- 
nę spaudų.”

Ką čia spauda, ja nelabai kas 
ir domisi. Bet reikėtų užtaisy
ti visi langai su išstatytais val
giais, nes ypatingai demorali
zuojančiai veikia, nors imk ir 
daužk.

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Mėnesėlis šviečia

sakoma: 
cenzūra,

j vandenynus iš akmenų nuo 
to laiko, kai pradėjo ant žemes 
kristi lietus. Studijuodami kiek 
druskos i vandenynus priside
da kas metai, geologai apskai
to, kad vandenynų amžius yra 
apie šimtas milijonų metų.

Kitas būdas žemės istorijoj’ 
erų laiko matavimui yra tyri
nėjimas, kaip ilgai ėmė susida
ryti nuosėdų akmenims. Iš 
aukštesniųjų vietų vanduo nuo- 
•alos plovė žemes ir visokias 
liekanas i žrmesniąsias vietas 
Tose žemėse buvo palaidota ar
ba apnešta daug įvairių gyvu 
nų ir kitokių liekanų. Milijo 
nams metų bėgant, tų nuosėdų 
susinešė labai daug ir nepa- 
piaslai storai. Giliai žemėje tų 
nuosėdų sluoksniai suakmenė 
jo. Mokslininkai tyrinėja, stu 
dijuoja ir tėmija, kiek tokii I 
žemių suplovimų vanduo atlie
ka dabar kas metai. Tokiu tat | 
laidu jie alielnai gali apskai
čiuoti, kiek kuriam žemės ak 
mens sluoksniui susidaryti rei
kėjo metų.

Ponas

Bernužėlis mergužėlę
Pasivaikščiot kviečia.

Tel. Latayette 0094

L. V/KRUKASI •

Registruota Akušere
Confineme/it reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartj).

4120 So. Richmond Street

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

akių įtempimą, ir galvos 
skaudėjime

Nukirsta galva kalba
Tokį stebuklą dažnai mato

me keliaujančiuose “muziejuo
se” ir “panoptikumuose”. Ne
žinančius tai labai stebina: nia- 
fai prieš save nedideli staliuką 
su lėkšte, o ant lėkštės padė
ta... gyva žmogaus galva, ku
ri kraipo akis, kalba, valgo. Po 
staliuku tuščia, ir paslėpti kū
ną nėra kame. Prie pat stalo 
neleidžia prieiti, tačiau aiškiai 
matai, kad po stalu nieko nėra.

Jei atsitiktų būti liudininku
“stebuklo”, 
sugniaužytą

tokio

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUŠERKA
3252 So. Halsted St.

“Kuomet tu ateisi pas mane 
įei nuoga, nei apsirėdžiusi, nei 
raita, nei pėsčia, nei keliu, nei 
:aku, nei sale kelio, nei žiemą, 
įei vasarą tuomet aš tave ve
liu.” Ką daryti. Nusirėdė 
nerga nuoga, užsikabino tink- 
ą, užsėdo ant ožio, viena vėže 
Bijojo pas poną, 
ę ir atsistojo če 

"atų.
Dabar ji tai i 

įei nuoga, nei apsirėdžiusi, 
aita, nei pėsčia, nei taku, 
;ale kelio, nei vasarą, nei

mano mergele,

tarp rogių ir

ir buvo atėjusi 
nei 
nei 

ž lė

mą.
Ponai yra žmonės neteisingi. 

>is irgi m atsiliko 
Norėdamas iš 
ai dar vieną
/irtus kiaušinius 
rinli viščiukų.

nuo kitų.
uždavė

Davė iš-darbą.
ir liepė išpe-

niežių, nusiuntė ponui ir liepė

tinėtų kuo viščiukus paskui le
sinti.

Ponas pamatė su kuo dalyką 
:urjs. Nenorėdamas būti pasku
tiniu melagiu - nutarė su ta 
merga apsivesti.

—Kaze Bertašutis.

ŽARIJOS
Visi žino, kad Chicagos mie

stas sparčiai auga, bet ne visi 
žino, jog SLA. 36 kuopa išaugo 
tokia didelė, kad jau nebetelpa 
savo kailyje, 
daugiau, kaip

pamėgink | Jau žada leisti 
popieriuką Į dentas Gegužis 

tarp stalelio kojų. Paslaptį tuoj | Vitaitis atvažiavo 
surasi: popieriukas 
nuo... veidrodžio! Jei jis 
lėks stalo, tai vis dėl to 
pastebėti veidrodį, nes 
tysi popieriuko atspindį.

Iš tikrųjų pakanka įstatyti 
tarp stalo kojų veidrodžius, ir 
po tokiu stalu iš tolo bus tary
tum tuščia, žinoma, jei veid
rody neatsimuša kambario bal-

Narių kuopoj 
avilyje bičių, 
spiečių. Prezi- 
ir redaktorius 

į Chicaigą
atšoks I sutvarkyti 36 kuopos bites. 
nepri-ISLA. Pildomoji Taryba jau 
galėsi dirba naują avilį, į kurį suleis 
pama- Į raudonąjį spiečių. 

. « * *
Chicagoje, apart kunigų, yra 

pora stambių tautininkų, kurie 
remia smetoninius smurtinin
kus. Kaip tik žmonės gaus pro- 

dafbei' publika." Del"to"kamU-1 “pie tuodu tautininku telsy- 
rys turi būti tuščias, 
visai vienodos, vienoda 
nudažytos grindys, be 
ginimų, ir žmonės tolokai nuol Chicagos 
veidrodžio. I neturės laiko prieš

Paslaptis čia labai menka, ta-1 fašistus protestus kelt, nes da
riau ligi sužinosi kuris čia ga-|bar jie turės protestuot prieš 
las, labai teks nustebti. SLA. Pildomąją Tarybą.

Kartais štuką dar paįvairina.! ♦ ♦ ♦
šposininkas pirma parodo tuš-1 Genys margas, svietas 
čią staliuką: nei po juo, nei Imargesnis. Velnias juodas, ku- 
ant jo nieko nėra. Paskum išlnigas dar juodesnis. Velnias 
anapus scenos atneša uždarą I ant dūšios, o kunigas ant Žmo-
dėžutę (žinia, tuščią), kurioje]gaus kūno joja. Abudu vieno- 
neva 
mens.
dėžutę ant stalo, atidaro pry-|ką, o kunigas už pinigus, 
šakinę lenčiukę

sienos |!*.P?tirti' 
spalva ž,al žlnos’ 

pamar-

tai tie smetonlai- 
iš ko duoną valgo.
♦ ♦ ♦

komunistai dabar
Lietuvos

dar

gyvos galvos be stuo- dą darbą dirba. Skirtumas tik 
šposininkas padeda tą tame, kad velnias dirba už dy-

— ir nustebę! (“K.”] —Pustapėdis.

Aš be tavęs neužmigsiu 
šiąją naktužėlę.

■ Bernužėli, neisiu, 
Tu mane prigausi, 
Sveikas vaikščiok vienas, 
Kol pačiutę gausi.

Kaukus.

Negardi patrova, bet druskos 
pridėjus galima valgyti.

Sakoma, kad Pilsudskis mėg
sta ateiti tankiai j kazarmes ir 
paragauti kareivių sriubos, kaip

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

Viršuje Univcrsal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare. 
Nedeliomis nuo 10 iki 1. H

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679 

■II ......... !■"■( ■ ■ —

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

DR. J. F. KORECKI
Gydytojas, Chirurgas, Akušėras 

1574 Milwaukee Av., kamp. Kobey 
Ofiso valandos: 10-11, 2-4 ir 7-8

Ofiso Phone: Humboldt 5853 
Res. Phone: Humboldt 7408 

b ■

ŽIOPLIO PIPIRAI.

Musų susiedas 
kovo 14.d. laidoj iš 
pademenijos giria 
fašistus, sakydamas,
tiškai ir valstybiškai

Draugas’ 
pat dūšios 

Lietuvos 
kad “tau- 

nusista- 
Lietuva

turėtų pasisk u
fašistiškai-smelo-

Sykį jisai per naktį buvo ka- 
įdavęs, pusėtinai išsigėręs ir 

tą dieną ilgai užsimiegojo. Kada 
jis atvyko į kazarmes, karei
viai buvo jau pavalgę. Bet pa
matęs du kareiviu nešant per 
kiemą didelį katilą, jis sušuko:

“Šioj, psiakre\v!’’
Kareiviai sustojo ir pastatė 

katilą ant žemės. Pilsudskis lie
pė jiems atnešti samtį. Tuomet 
jis pamaišė katilą, užkabino iš 
padugnių ir srėbė pilna burna. 
Nurijęs susiraukė, nusispiove, 
ir pridūrė:

“Druskos pridėjus, galima

Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatg

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morc-an Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0318

Įvairus Gydytojai
Kiekvienas nesulaužytas 

“Bayer“ pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

Res. Phone Fairfax 9258 
Central 8213—8214

Forest Garfield Smith 
advokatas

1008 North American Building
36 So. State St., Chicago 

b iii.

Telephone Yardi 0334

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.Z

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

Res. telephone Plaza 8200

Lietuviai Advokatai
nuo “propasties”. 

Igirt juos ir toliau.
“Draugas’ 

bint pagirt
nišką valdžią, kol dabar Kaune 
eina laikraščių redakcijų bom
bomis plaišinimas. Tas smurti
ninkų darbas, kuris stumia 
kraštą į prapultį, “Draugo” su
pratimu, yra “valstybiškai nu
sistačiusių” pusdurnių tikrai 
naudingas Lietuvos žmonėms.

Pamatysime, ar “Draugas” 
ir tada girs “tautišką” fašiz
mą, kada Lietuva neteks savo 
nepriklausomybės. 

* ♦ *
Draugai tavorščiai progresy

viai, dėl adv. K. Gugio atsisa
kymo kalbėt jų “protesto” mi
tinge kovo 15, įpuolė despera
cijom Per kelias dienas kolio- 
jo Gugį savo iežednevnoje iri 
lygino su juodžiausiu italioniš- 
ku fašistu ir nekalta Madonna. 
Jeigus Gugis butų kalbėjęs jų | 
mitinge, tai butų buvęs didžiau
sias tavorštis ir rrrevoliucio- 
nierius, o dabar, svolačius Ir 
gana.

Jeigu nori tapt liolševiku, 
tiktai pagirk juos, o tada, tava- 
rišč, busi raudoniausias bolše
vikas ir geriausias tavorštis. 
Labai lengva likt bolševiku. Bet 
iš ’ bolševiko likt žmogum, tai | 
jau

Kareiviai panešėjo katilą į 
patvorį ir išvertė. Pilsudskis 
net krūptelėjo:

“Psiakrefw, cholera”, jis ėmė 
plūsti. Kaip jus drįstat, girdi, 
tiek sriubos išversti. Sušaudy- 
siu, girdi.

“Kad tai buvo pamazgos, ne 
sriuba”, paaiškino jam karei
viai. [“K.”]

geriau nesirodyk svietui.
—Gan Pilvotas.

Psss... pavojus.
Kunigas skaito bažnyčioje 

evangeliją:
—Abraomas pagimdė Izao

ką, o Izaokas pagimdė Jokūbą 
ir tt. ’

Vienas paraipijonas kumšte
lėjo antram į pašonę ir sako:

—O tai buvo laikai, kad vy
rai vyrus gimdė!-

—Psss... tylėk! — subarė jį' 
antras, — nes kai moterys iš-1 
girs, tai lieps ir mums vaikus 
gimdyti.

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 turi 
Gulbransen Pianų.

Išgirsk Gulbransen

Jos. F. Sudrik 
Piany Krautuvė

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

pas

HERZMAN -®»
— Iš RUSIJOS —

K. GUGIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom Stn Room llll 

Telefonas Central 44ll. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. 

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGELIONIS
’ ADVOKĄIA” 

Miesto Ofisas
190 No. State Stn Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
. 3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141 
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų l ir 2 morgičiams.

■■ ■■ ....................

JOHN KUCHINSKAS
LAWYEE

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare.
Seredoj ir Pfitnyčioj nuo 9 iki 61
Nedalioj nuo 10 ryto iki l v. p. p. J

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago
Tel. Yards 4881

Garsinkitės Naujianose

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji
/ Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

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 į
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

/ - -

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 2001
Te. Randolph 1184—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halst»d St. Tel. Yards 0062

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

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

f NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

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

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

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

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

Dienomis) Canal 
8110. Naktj

South ' hore 2268
Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Aven 2 luboe 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

MoterišUVyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti Slst Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktania lel. Fairfax 8858
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NAUJIENOS-
Tko UthaanHo Daily Na*a

Publiahed Daily Uxcapt SandaV 
by tha Llthuanfan Daily Wawg Pali. 
Db. lae.

Edltor P. GRIGAITIS
1719 South Halated Street 

Chicago, I1L 
Telephone Rooeevelt 8SM

Subacription Ra tesi
18.00 per year in Canada.
17.00 per year outslde of Chicago.
18.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Eatered aa Second Claaa Matter 

March 7th, 1914, at the Poct Office 
of Chieago, III, nndar tha act of 
March 8rd 187®.

Naujienos aiaa kasdien, iiakiriant 
sekmadieniu*. Laidžia Mavjienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
III. —• Telafoaaai ReoeevaH 8688.

PAVOJUS TAIKAI

diktatoriams nuolatos reikia vis naujų “liaurų”. Kai ji
sai nugali visus savo priešus namie, tai jisai nori parody
ti savo “galybę” kaimynams.

Klausimas, ar kitos valstybės sugebės tą Romos peš
tuką numalšinti, ar ne?

(iarsinkities ' Naujienose”

Staigiai Europos padangė apsiniaukė, kaip prieš be
siartinančią audrą. Italijos valdžia pasiuntė grasinančią 
notą Jugoslavijos valdžiai, įspėdama pastarąją nesikišti 
i Albanijos reikalus.

Romos diktatoriai sako, kad Jugoslavija norinti nu
versti palankią italams Albanijos valdžią. Anglija oficia
liai parėmė Italijos įspėjimą Belgradui. Tuo gi tarpu 
Francija remia Jugoslaviją, su kuria ji yra sudariusi ap- 
Sigynimo sąjungą. Jeigu, vadinasi, italai pultų pietų sla
vų valstybę, tai einant sutartim šiai turėtų padėt francu- 
zai. Tai reikštų pradžią naujo didelio karo Europoje.

Staigus karingas Romos žinksnis pasaulį nustebino, 
bet matyt, kad Mussolini jau senai prie to žinksnio ren
gėsi. Vos prieš keletą savaičių jisai pasirašė sutartį, ku-. 
ri pripažįsta Rumanijai buvusią Rusijos provinciją Besa
rabiją. Dabar yra aišku, kuriuo tikslu jisai šitaip pasiel
gė, nepaisydamas Maskvos piktumo: jam rūpėjo užtik
rinti Kuinanijos neitralitetą tam atsitikimui, kad Italijai 
reikėtų kariauti su Jugoslavija. Su Bulgarija ir Vengri
ja Mussolini buvo susiuostęs dar pirmiau. Anglijos palan
kumas irgi jau yra įgytas.

Taigi fašistų viršylos pusėje yra viskas paruošta ata
kai prieš Jugoslaviją. Europos taika tuo budu gali bile 
valandą būt suardyta.

Na, ir pasirodo, kad ne be reikalo buvo kalbama, jo- 
gei fašistinė diktatūra Italijoje yra pavojus taikai. Dik
tatorius, kuris smurtu valdo kraštą, negali vadovautis 
žmoniškumu nė santykiuose su kitomis tautomis. Be to,

MASKVOS DAVATKOMS SUSIMAIŠĖ POTERIAI

J musų rankas pateko Lietuvos komunistų partijos 
organo, “Komunisto”, šių metų 1 numeris, išleistas vasa
rio mėnesyje. Jis kuone visas pašvęstas vadinamam “fa
šistų perversmui“ Lietuvoje.

Reikia pasakyt, kad didelė dauguma tilpusių tame 
leidinyje (pusėtinai storam — 76 pusi.) raštų tai tikras 
šlamštas. Priplepėta, prišvokšta tenai visokių niekų tiek, 
kad žmogus stebiesi, kaip suaugę vyrai ir moters galėjo 
tokiai makalaturai aikvoti laiką ir pinigus.

“Komunisto“ redakcija ir bendradarbiai stengiasi, 
kaip įmanydami, apjuodinti nuverstą gruodžio 17 d. Lie
tuvos valdžią ir liaudininkų bei socialdemokratų vadus: 
jie, girdi, esą ir fašistų talkininkai, ir judošiai ir darbi
ninkų išdavikai ir lenkų Pilsudskio tarnai. Tečiaus tame 
pat leidinyje įdėta visa eilė kominterno ir kitų bolševikiš
kų autoritetų pareiškimų, kurie anuos priekaištus visai 
sumuša. Kornun. Intern. Piki. Komit. atsišaukime dėl 
Kauno “pučo“ sakoma, pav. taip:

“Anglija ir Lenkija pradėjo atvirai išstoti prieš 
liaudininkų ir socialdemokratų Lietuvos vyriausybę. 
Jie buvo gatavi (jos buvo gatavos. “N.“ Red.) pasi
remti by kokia jėga, kad tik nuversti šią vyriausybę. 
Jie kurstė krikščionis demokratus ir nacionalistus 
prie nuvertimo jos ir žadėjo savo paramą. Pagalios, 
gruodžio 17 dieną jie atsiekė sau geidžiamus rezul
tatus”.
Jei liaudininkai su socialdemokratais buvo lenkų 

buržuazijos tarnai ir rengėsi parduoti Lietuvą Pilsud
skiui, kaip savo straipsniuose kartoja “Kom.“ rašytojai, 
tai kam Anglija su Lenkija butų turėjusios stengtis kad 
ir čia dar taip tų partijų valdžią nuversti?

Aišku, kad Angariečiui ir jo draugams, kurio tas ne
sąmones skelbia, “gaidukai gieda galvoje”.

Iš tiesų: tie Maskvos burdingieriai, ažuot “avietę” 
proletariatą ir kauliję iš jo pinigus, tokiam šlamštui, kaip 
tas jų leidžiamas “Komunistas”, eitų geriaus pas gerą 
nervų specialistą ir pasigydytų!

Užsimokėjimo kalnai 
Chicagoje — p aitu: į

Metams ......    $8.80
Pusei meti-------- -------- M-M
Trims miuesiams 2JM
IMam minėdama ---------- IJfl
Vienam mlaeslal , „ ,71

Chicagoje per nešioto jua)
Viena kopija 8c 
Savaitei _______ 18c
Mlneaiui ..........    76c

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoje, 
paltui

Metams $7.09
Pusei motų 8.6<
Trims menesiams _____ ____ 1.76
Dviem mėnesiams ______ __ .... 1.26
Vienam miueaiui---------------------- .76

Lietuvon ir kitur uiaieniuoMi 
(Atpiginta)

Metams-------------, . ,, |8.0(
Pusei metu ____ - , 4.00
Trims mlnesiams ____  2.80
Pinigus reikia siusti palto Money 

orderiu kartu su uisakymu.

Apžvalga 
>   —*

KULTŪRIŠKAS IR ZOOLOGIŠ
KAS PATRIOTIZMAS

Vasario 16 d. buvo sureng
tos Brooklyne prakalbos Lietu
vos nepriklausomybės devintų 
metinių sukaktuvių pažymėji
mui. Tarp kitų dalyvavo jose 
ir Pr. Bukšnaitis, dainų moky
tojas. Komunistų laikraščiai, 
aprašydami jo kalbų, labai pik
tinosi, kad jisai išvadinęs re
voliucionierius “šunienės su- 

* 99 nais .
Bukšnaičio pasakytoji kalba 

dabar tapo įdėta “Sandaroje”, 
ir mums buvo įdomu pažiūrėti, 
kodėl jisai taip užgavo Lenino 
garbintojų jausmus. Keikia pri
pažinti, kad kalboje randasi vie
lų, kuriomis taikyta j musų 
bolševikėlius. nors tiesiog jie 
ir nėra įvardyti. P-as Bukšnai- 
l:s ta r j) ko kita pasakė:

“Kaip tie, kurie neturi 
jausmų link savo gimdytojos 
motinos, taip ir tie, kurie ne
reiškia meilės link motinos 
tėvynės, yra nenormaliais iš
gamoms, ir mes privalome 
juos tokiais skaityti. Neklau
sykime jų kalbų apie skelbia
mąjį rojų prijungiant musų 
motiną-Lietuvą prie sveti
mos valstybės, nes jie tą da
ro ne meilės ir kultūros ve
dami, bet todėl, kad jie yra 
šunienės sunais.”
Brooklyno “Laisvės“ reporte

ris, išgirdęs lokius kalbėtojo 
žodžius, tik capt už savo kepu
res, nes jam pasirodė, kad ji 
dega. Ir kuomet jisai paskui pa
davę Bukšnaičio kalbos turinį 
savo laikraščiui, tai ir jo re
daktoriai, matyt, griebėsi už 

Ikepurių, nes kitaip jie nebūtų 
dėję straipsnio, kuriame pasa
kyta, kad kalbėtojas lyginęs 
revoliucionierius su “šunienės 
sunais“.

P-as Bukšnaitis tečiaus, pir
ma negu ištarė aukščiaus cituo
tuosius sakinius, buvo padaręs 
tokį pareiškimą:

“Taigi jei kas kalba, kad 
bolševikai naikina tautybę, 
tai tas yra arba melagis, ar
ba priklausąs prie anosios 
šunienės sūnų. Visi tie, kurie 
sakosi esu internacijorialis- 
tais, kurie giriasi, kad jų tė
vynė tenai, kur jie savo laz
dą įsmeigia į žiemę, — nėra 
tikrais komunistais bolševi
kais, tik tais sunais, apie ka
rius čia keletą kartų minė
jau.”

Kalbėtojas, vadinasi, iškelur- 
l ojavo ne “tikruosius” komu
nistus, o tiktai “išgamas”, pri
sidengusius komunizmo skrais
te. Jeigu taip, tai navatna, kad 
laisvintai komunistai suprato, 
jogei i). Bukšnaitis įžeidęs jų 
“revoliucinę”- garbę. Su jų pro
tavimo instrumentais, matyt, 
kas nors negera — arba jų są
žinė negryna!

- Bet ir apie Brooklyno daino- 
i ių mokytoją negalima pasaky
ti, kad jo protavime butų vis
lias tvarkoje.

Kuomet jisai tvirtina, kad 
internacionalistai esu tie, “ku
rie giriasi, kad jų tėvynė tenai, 
kur jie savo lazdų įsmeigia į 
žemę.’’, tai jisai pasirodo nesiži- 
r.ąs ką šnekąs. Internacionaliz
mas neturi nieko bendra su 
atskiro žmogaus pasirinkimu 
“tėvynes”. Į Ameriką, sakysi
me, yra atvykę iš Lietuvos apie 
pusė, miliono žmonių ir didelė 
dauguma jų čionai jaučiasi, 
kaip kad butų suradę naują tė
vynę. Jų vaikai čionai jau ir 
visiškai darosi amerikonai. Bet 
ar tam vaidina kokią nors ro
lę internacionalizmas, ar kojts 
kitas izmas? Ir ar galima tuos 
visus pastoviai šiame krašte 
apsigyvenusius ateivius laikyti 
“išgamomis” ir pravardžiuoti 
“sukin sinais“?

Internacionalizmas yra ne 
žmogaus atšalimas prie savo 

krašto, bet tam tikra pažvalga 
į tai, kaip turi būt tvarkomi 
santykiai tarpe tautų. Interna
cionalistas tai tas, kuris pripa
žįsta visoms tautoms lygias tei
ses ir reikalauja, kad jos tar
pusaviniuose santykiuose vado
vautųsi tomis pačiomis doros 
ir teisės normomis (įstatais), 
kurių laįkosi civilizuoti žmo
nės santykiuose su kits kitu. 
Internacionalizmas ne tik ne 
prieštarauju patriotizmui . (pri
sirišimui prie savo tautos), bet 
jį papildo ir stiprina, interna
cionalizmas yra civilizuotų žmo
nių patriotizmas.

Necivilizuotas žmogus žiuri 
į visus svetimos kilmės arba 
svetimo krašto žmones, kaip j 
savo priešus. Jisai nepripažįs
ta jiems jokių teisių. Svetim
tautį apgaut, apiplėšt arba ir 
užmušt jam neišrodo nedora. 
Senovės gadynėse nebuvo nė įs
tatymų, kurie apsaugotų žmo
gų, patekusį į svetimą kraštą 
arba į svetimą padermę. Tokie 
įstatymai pasidarė neapse i na
mas daiktas liktai tuomet, kai 
ėmė vystytis prekybos santy
kiai tarpe atskirų šalių. Bet ir 
tuomet, kili at vykstuntvems iš 
svetur pirkliams jau buvo pri
pažintos tam tikros asmens ir 
nuosavybės teisės, pažvalga j 
svetimas tautas dar ilgą laiką 
pasiliko barbariška. Svetimų 
tautų apgyventi kraštai dar vis 
buvo laikomi “priešų“ kraštais, 
ir sulig tuo buvo elgiamasi su 
jais: jie buvo užpuolami, užka
riaujami ir apiplėšiami. Ir tie 
asmens, kurie vadovaudavo ši
tiems užpuolimams ir užkaria
vimams, buvo garbinami, kaip 
“didvyriai”, “tautos vadai“. Jų 
plėšikiškų žygių aprašymai 
(dažniausia, su visokiais me
lagingais padailinimais) suda
rydavo “garbingus tautos isto
rijos lapus“.

Reikia pasakyt, kad ta iš 
barbarizmo laikų kilusi pažval
ga j svetimas tautas, kaip j 
priešus, kuriuos galima pulti ir 
plėšti, yra pasilikusi ir iki šių 
dienų. Ji guli pamate tų idėjų, 
kurios šiandie yra vadinamos 
“nacionalizmu”.

“Our country, right or 
\vrong” —■ yra nacionalizmo 
obalsis.

P-as Bukšnaitis pasakė, ne
sąmonę apie internacionalizmą 
(tarptautiškumą) dėl lo, kad 
jisai nežino, kas yra tauta ir 
tėvynė, apie kurias jisai dekla
muoja. Jo kalboje randame to
kių išvadžiojimų:

“Laisva ir nepriklausoma 
lapo Motina-1 Jetuva!

“Tad mes, Lietuvos sūnus, 
mokėkime pagerbti tą savo 
motiną Lietuvą, kaip kad 

. kiekvienas gerbia savo ino- 
tiną-gimdytoją.

“Pažiūrėkime į gamtą. 
Kiekvienas gyvis gerbia ir 
myli savo motiną daug dau
giau už viską, ir privalo ją 
mylėti, nes motina tai gy
vybės davėja, tai augintoja, 
tai auklėtoja, tai apgynėja 
kaip tik visu tuo laikotarpiu, 
kuomet gyvis dar nepajiegįa 
savistoviai gyventi, ir juo 
aukščiau gyvis yra išsivystęs, 
tuo didesni jo jausmai link 
motinystės (motinos. “N.” 
Red.). Tą matome pas paukš
čius ir gyvulius.

“Tiesa, yra viena gyvūnų 
rūšis, kuri negerbia savo mo
tinos tai šunys. Kiekvie
nas šunienės (kalės) sūnūs, 
vos tik paauga, tuoj prade
da ją pjauti ir net poruotis 
su ja, o visą savo prisiriši
mą, nuolankumą paveda sa
vo valdovui — žmogui. Todėl 
kai kurios tautos (rusai, 
anglai) laiko bjauriu pra
keiksmu pavadinti ką nors 
‘šunienės sūnumi.’ ”
Čia, žįnoma, yra pripasakotą 

daug absurdų. Brooklyno pa
triotiškas oratorius' kalba apie 
gamtą, neturėdamas apie ją 
mažiausios nuovokos, iš tiesų, 
tai juk ne tik “šunienės sūnūs”, 
bet ir kiekvienas gyvūnas (iš
skiriant žmogų), kuomet užau

ga, paliauja mylėjęs savo mo
tiną ir motina paliauja mylė
jusi jį.

Bet eiti pas gyvulius ir paukš
čius, norint išaiškinti tėvynės 
meilę, yra ir iš viso bereikalin
gas laiko gaišinimas. Nes to
kio dalyko, kaip “tėvynė”, pas 
tuos gyvūnus nėra. Ji ir pas 
žmones atsirado tiktai tam tik
rame kultūros laipsnyje.

Kol žmonės gyveno, kaip no
madai (t. y. bastėsi iš vietos į 
vietą, ieškodami maisto), tol 
pas’ juos negalėjo būt prisiriši
mo prie tam tikros vielos. Tė
vynė atsirado tiktai tuomet, 
kuomet žmonės ėmė žemę dirb
ti ir miestus statyti. Ir žmo
gaus gyvenimo sąlygoms besi
keičiant, keitėsi tėvynės reikš
mė.

Pradžioje tėvynė buvo gal 
tiktai tas . kaimas, kuriame 
žmogus buvo gimęs ir užaugęs, 
arba grupė kaimų, susidėjusių 
į daiktą lengvesniam apsigyni
mui nuo priešų. Toliaus tėvyne 
pavirto žemės plotas, apgyven
tas tam tikros . genties' arba 
genčių grupės (padermės). Iki 
tėvynės sąvoka Išsiplėtė iki to, 
kad po tuo žodžiu imta supras
ti visa teritorija, priklausanti 
didelei tautai, praėjo šimtai, 
net tūkstančiai metų. Dar ant- 
loje XIX šimtmečio pusėje vie
non tauton nebuvo susilieję to
kie kultūringi žmonės, kaip vo
kiečiai ir italai: jų šalys buvo 
susiskaldžiusios į daugybę ne
priklausomų karalysčių, kuni
gaikštysčių ir hercogysčių, ir 
kiekvienos tų valstybėlių gy
ventojai vadino savo “tėvyne” 
tiktai tą plotą žemės, kuris pri
klausė jų valdžiai. Su kitų val
stybėlių gyventojais, 1 kad ir 
vartojančiais tą pačią arba gi
miningą kalbą, jie dažnai ir 
kariaudavo, kaip su aršiausiais 
priešais.

Tėvyne ir tauta, vadinasi, 
yra žmonių kultūros produktas, 
o ne gamtos duotas daiktas, ir 
todėl jos reikšmę žmogaus gy
venime negali išaiškinti ne tik
tai “šunienės sūnų“ pavyzdys, 
bet ir asilų, jaučių arba kiaulių 
“doros“ studijavimas.

Tauta nėra veislė, bet tam 
tikra kultūrinė žmonių grupė, 
ir tėvynė yra tas kraštas, ku
riame ta grupė gyvena. Žmo
gus. tiek myli tą kraštą, kiek 
gyvenimo sąlygos jame atatin- 
ka jo kulturinieins reikalavi
mams. Kieno kultūriniai reika
lavimai yra menki, tai kad .r 
jisai dar taip mylėtų savo ma
mą, patriotizmo jausmas jam 
bus svetimas. Antra vertus, jei
gu gyvenimo sąlygos tame 
krašte, kur žmogus yra gimęs, 
yTa labai nekultūringos, tai juo 
žmogaus reikalavimai aukštes
ni, juo greičiaus pas jį atsirąn- 
da noras iškeliauti ir kur nors 
kitur “savo lazdą įsmeigti į 
žemę.“
, P-o Bukšnaičio skelbiamas 
“patriotizmas” yra ne kultūriš
kos, bet zoologiškos rųšies, ir 
kaipo toks, jisai visai nėra žmo
gaus sielos pagražinimas. Tur 
būt dėl to ir jo kalba Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvių 
dienoje tapo taip gausiai iš
marginta “šunienės sunais”.

GYVENIMAS
Minėsima žarnalas

Antanas Žymontas
Kedaktorius-Leidej us

900 W. 52nd Street
( hioaKo. III.

Te!. Boulevard 3669

Apart musų kasdieninio gyvenimo, 
štai dabar yra kitas, aiškus, ma
lonus, rymojimo ir atsilsio “Gy
venimas”. .Jieškantys dvasios poil
sio, pasitenkinimo, sielai peno, ga
li jį rasti “Gyvenime”. |sigykit 
“Gyvenimų t”

Prenumerata metama ....... $2
Pusei metų ........................... |1
Kopija .................................. 20c

Ar jus žinote, kad
Normale temperatūra žmogaus kū

no yra 98.4 laipsnių Fahręnheit. Kuo
met yra augštesnis, ligonis turi kar
štį. Temperatūra paprastai pakyla po 
pietų, yra vienu laipsniu aukščiau 
negu nakty. Ai’ jus žinote, kad nei | 
laikas, nei papročiai nesumažina ver-' 
lės Keimary, karalienės žymiausių 
cigaretų. Susipažinkite su Helmutais. 
šiandien.

Įvairenybės
Apiplėšimas su policijos 

pagelba
“Kelio Warszaw.skie” prane

ša, kad viena Varšuvos polic. 
nuovada gavo telefonogramą, 
kurioje prefektūra pasiūlo pa
dėti nutraukti filnios “Preky
bos banko apiplėšimas“ nuo
trauką. Neužilgo nuovadon, at
vykę du ponu, parodę komen
danto leidimą filmai nutraukti 
ir paprašę policistus tvarkai 
palaikyti. Jų prašymas išpil
dytas*. Policistus pastatė aplink 
visus banko rumus, kad pub
lika net trikdytų nuotraukai. 
Buvo pusdienis ir publikos ne
daug. Greit privažiavo 2 auto
mobiliai su 6 vyrais ir viena 
panelė. Iš vieno automobiliaus 
išėmė aparatą, iš kito sulen
kiamas kopėčias. Vyriškiai tuoj 
ėmėsi darbo, gi panelė, likusi 
automobily traukė nuotrauką. 
Prie balkono pastatė kopėčias 
ir trys vyrai vikriai pasiekė 
antro aukšto, deimanto pagelba 
išpiovė balkono dusų stiklą ir 
įėjo vidun. Pasigirdo , duslus 

klyksmai, bet greit viskas nu
tilo. Neužilgo plėšikai grįžo 
nešini sunkia dėže, kurią jie 
buvo/pasiėmę grobiui patalpin
ti. Dėžę atsargiai patalpino 
automobiliu ir panelė su dviem 
vyriškiais skubiai nuvažiavo, 
filmus nuotrauka buvo užbai
gta. Likusieji susėdo į antrą 
automobilių, širdingai dėkojo 
policijai už pagelbą ir nuva
žiavo. liktai vakarop paiškė- 
jo, kad tai butą ne filmos insceni
zavimo, bet tikro . apiplėšimo, 
tik vikriai ir dąrsiai įvykdyto 
ir užmaskuoto. Banko sargus 
rado surištus, užkimštomis bur
nomis. Komendanto leidmas 
buvęs netikras. Iš banko iš
vogta kasa, išlaužus 300,000 zlo
tų, daugiausia svetima valiuta. 
Plėšikai nesusekti.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinu kablegramu

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Rus. 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

Telefonas Roulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

r/ t J 5 “uo 9 ild II vai. ryte; 
y apatiuos f jų g va|i vaĮ[are

.. Dr. C. Z. Vezelia • 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleckio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted SL 
Chicago. Hl., — -Z

MADOS.
I _

2876. Vieno šmoto suknelė. Gali
na. pasiūdinti iš šviesaus šilko ir pa
dabinti tamsesniu aksomu.

Sukirptos mieros 16, 18 metų ir .‘ 6, 
38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 
mietai reikia 3*^ yardų 40 colių ma
terijos ir % yardų skirtingos mate
rijos padabinimui.

Norint gauti vieną ar daugiau virs 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa- 
\ yzdžto numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
ii centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

I
NAUJIENOS Pattern Dept.

1739 3. Halsted St., Chicago, 111.
Čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ..........-......
Mieros .......................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir va’st.)

Naujieną Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Lafayette 4146
. Valandos nuo 9 iki 11 v. ryto 

nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4661 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė.
Tel, Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 19 iki 12 d.

k ........ ....................—*

Office Boulevard 7942

■



Sustabdykit tą kosulį
Pirma, negu jis pastos 

pavojingu!

ANCHOR BRAND
likirpk ir parodyk 
tavo vaiatininkui.

CHICAGOS 
ŽINIOS

\f ' Ypatingai jis ,
V rekomenduojamas

nuo kosulio, paeinančio
< nuo peršalimų I

Mažai imant — malonus 
skonis—greita pagalba! Sau

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

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

x x xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

iPeoples Furniture Co
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

Lietuvių Krautuvėse Chicago je, Visuomet rasitešiuose didžiausiose
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei

namesnę^ kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai
TW0 LWSW5’-

4177-83 Archer Avė
Lafayette 3171 
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
('anai 6982

J. NAKROŠIS, Vedėjas
ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8962

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

CH1CAGO, ILL.

Smagiausia Kelionė
LIETUVON IR ATGAL

Su Naujienų Ekskursija 
Gegužio 21 d,, 1927

Re jokių

LEVIATHAN KAMBARIUOSE
Su patyrusiu Naujienų palydovu, J. Jankum 
smagių - draugingų keleivių iš visų J. V. miestų; 
puikiais vaizdais padabintų

ERIE GELŽKELIU
Nedaro skirtumo kokiame mieste gyvenat, 

galit keliauti su Naujienų Ekskusija ir paraginti 
savo draugus. Mes sutvarkysime ir aprūpinsime 
visus Jūsų kelionės reikalus kaip ir Jūsų vietinis 
agentas.

Visi kviečiami kreiptis dėl informacijų tuojau.
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St
Del patogumo vartokit šį kuponų

mun | rivaiumų prašau prisiųsti pilnas informacijas kas 
link keliavimo Lietuvon Naujienų Ekskursija.

Chicago, III,

ir

Vardas
Adresas

ANOT
•MANO

COUGH
SYRUP

Tėvai nužudė savo vai
ką patys nusižudė

Baisi tragedija ištiko Austine, 
kur patėvis ir motina nužudė 
savo vaikų ir paskui abu patys 
nusižudė.

Sekmadieny Dcsplaines pa
upy rasta ant jau užgesusio 
laužo apdegintą lovanų jauno, 
11 metų vaiko. Vaiko galva 
buvo sutriuškinta ir, matyt, jį 
užmušta pirmiau, negu j j už
dėta ant laužo ir apdeginta, 
kad negalima butų lavonų i- 
dentifikuoti. . Vaikas buvo mi
ręs kokias 36 valandas, kuomet 
rasta jo lavoną. Kadangi ne
buvo pranešimo apie pražuvi
mų tokio amžiaus vaiko, tai 
policija ilgai negalėjo jo iden
tifikuoti. Identifikuoti jį pa
sisekė tik po to, kaip namuose 
prie 2 S. Mayfield Avė., Aus- 
tin, tapo surasta kita baisi tra
gedija: negyvus Arthur (Jack) 
MacEwen ir jo pačių Helen, 
kurių jis vedė keturi mėnesiai 
atgal. Ji» buvo našlė ir turė
jo 11 metų sūnų. Spėjama, 
kad ir jie išgulėjo negyvi ko 
kias 36 valandas.

Arthur pereitų trečiadienį 
parašė laiškų savo seserei ('orą 
MadEuien, 1308 S. 57 Avė., Ci
cero, jog jo pati yra labai nu
siminusi, kad jos suuus Bobert 
pavogęs jos $20 ir prigrūmoju
si jį išsiųsti, kų ji ir padariusi. 
Jis manas, kad ji išsiuntusi jį 
j Pittsburgbų. Be to ji grū
mojanti nužudyti save, vyrų ir 
sūnų. Jis tikisi, kad gal to 
ir neatsitiks, bet visgi prašo, 
kad jei ji grūmojimų išpildytų, 
tai nekaltinti jos už tų, o jo, 
taipjau ir jos lavonus sudegin
ti. Be to jis prašo seserį at
važiuoti pas juos sekmadieny ir 
palinksminti jo pačių.

Laiškas nors ir rašytas tre
čiadieny, bet išsiųstas penkta
dienio vakare, kada vaikas jau 
buvo nužudytas. Galbūt tą pa
čią naktį ir jie nusižudė. Se
suo gavo laiškų šeštadienio ry
te dirbtuvėj ir nujausdama ką 
negero, sekmadieny kartu su 
savo tėvu nusiskubino į brolio 
namus. Kambarius rado užra
kintus, langus užleistus., Gavu
si iš namo agento raktą, ji su 
tėvu, o taipjau ir policistu, į- 
ėjo j Arthur kambarius ir ten 
rado gulinčius negyvus- ant so
fos Arthurų ir jo pačių. Abu 
buvo pasirėdę išeiginias dra
bužiais ir gulėjo tvarkiai, kas 
rodo, kad jų mirtis buvo greita 
ir be didelių skausmų. Spėja
ma, kad jie nusinuodijo greit 
veikiančiais stipriais nuodais.

Mildos Teatras
3140 So. Halsted St.

Seredoj ir Ketverge. Kovo 23 ir 24 
Hoot Gibson ' 

’ in
THE DENVER DUDE

2 komedijos ir vodevilis 
Puikus perstatymas

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinaiha ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra piukti jeigu gali taip 

padaryt, jo£ kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums *dti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 

•roms ar ųenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs i»tikro šveičia nedrasky
damas dantų emalis — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba. Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
La m bert P ha r macai C o., Saint 
Loeis, U. S. A.

Helen stiliaus BoLert nebuvo 
apie mus. Policijai prikalbint) 
Cora ir jos lėvą nueiti pažiūrė
ti rastųjj palei Desplaines upę 
nužudytą ir apdegintų vaiką. 
Jie nuvyko pas graborių ir vei
kiai iš drabužių pažino, kad 
nužudytasis vaikas ir yra Bo
bert MacKenzie, posūnis taip
jau negyvo Arthur MacEwen.

Kur tapo nužudytas vaikas, 
policija dar to neišsprendė. 
Spėjama, kad namie. Jei namie, 
lai nužudytieji motina ar pa
tėvis, sunaikino visus žmogžu
dystės pdėsakus. MacEwen 
savo automobilio neturėjo, la
vonų tokio vaiko nugabenti 
gatvekariu butų sunku, o ne
randama, kad kas butų persam- 
dęs jiems automobilių. Iš to 
spėjama, kad vaikas galbūt 
buvo nuvežtas į paupį ir ten 
nužudytas. Tą nuomonę su
stiprina tai, kad vaikas pasku
tinį kartų buvo mokykloj per
eita ketvirtadienį ir savo drau
gams pasakęs, kad jis vykstąs 
kempinti ir kad negryšiųs mo
kyklon be pirmadienio.

Sąryšy su tai baisia tragedi
ja, dar daug klausimų tebėra 
neišspręsta, kurių gal ir nie
kad nepasiseks išspręsti: kas 
nužudė vaikų Robert, ar jo mo
tina, ar patėvis, ar abu? Ar 
MacEwendai abu kartu nusižu- 
dg, susitarę, ar vienas kurių 
pirmiau kitų nužudė, o paskui 
ir pats nusižudė? Nors jie yra 
nusinuodiję, bet jokių nuodų, 
nė bonkučių nuo nuodų na
muose nesurasta. Policija bu
tų palinkusi manyti, kad mo
tina nužudė vaiką, bet taip 
sutriuškinti vaiko galvą galėtų 
tik vyras. Iš to spėjama, kad 
abu vaikų nužudė ir ant sukur
to laužo apdegino jo lavonų, o 
paskui ir abu sutarė nusižudy
ti. Tarp jų tankiai būdavę 
barnių.

Senutė Arthur MacEvven mo
tina, kuri sirgo, sužinojusi apie 
sunaus tragingų mirtį, tiek sun
kiai susirgo, kad veikiausia 
mirs.

Suėmė plėšikes 
merginas

Policijai paisekė suimti dvi 
jaunas merginas, kurios bandė 
apiplėšti namą Louis A. Oehler 
6162 So. Galifornia Avė. Kai
mynai patėmijo šviesų namuo
se, o žinodami, kad Oehler nė
ra namie, pašaukė policijų, ku
ri ir užtiko viduj namo besi- 
tri ilstančias dvi mergaites — 
“Gene” Buddich, 15 m., 4814
S. Elizabeth St., našlės dukterį 
ir Auna Varecka. 16 m., 5228 
So. Mozart St., jauniausią iš 
astuonių vaikų. Pastaroji turė
jo ir revolverį. Valandą prieš 
tai jos buvo apiplėšusios namą 
Mrs. Elizubeth Doty, 6206 So. 
Mozart St. ir dar turėjo su sa
vim paimtus iš to namo daik
tus. ir *lra.L>užius.

Policija spėja, kad jos yra 
apiplėšusios apie 15 namų.

Vaikas pasimirė nuo 
jsidreskimo

Virš poros savaičių atgal 
Alvin Zajas, 8 m., 8330 Bran- 
don Avė., žaisdamas hole su 
savo tėvu, įsidreskė į ranką, 
žaizda nebuvo didelė ir niekas 
dideles domės nekreipė. Tečiaus 
įsimetė tetanus, užvakar vai
kui surakino žandus ir jis už 
kelių valandų pasimirė ligoni
nėj.

Saltį?^'
Sustabdo į dieną

Poru dozę Hill’s sustabdo šultj — j 
24 valandas.

Sustabdo ir galvos skaudėjimą, karš
tį, gripą, naliuosuoja vidurius, suvikri- 
nu visą kūną. Ir nepalieka blogą pu* 
Hokmią.

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

Nežaiskite su šalčiu. Nusipirkite tik
rą Hill’s ir vartokite šalčiui užklupus. 
Visos aptiokos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk Kaina 80c

CASCARA MQU!NINE
Raudona su paveikslu

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON

Kas reikalinga padaryt ir 
žinoti

Kas iš Amerikos lietuvių ma
no kelianti Lietuvon ateinan
čią vasarą, turi nieko nelauk
dami pradėti prsirengimo dar
bų. Tas darbas yra gavimas 
reikalingų dokumentų. Delei 
kelionės yra reikalingi‘sekami 
dokumentai:

Lietuvos piliečiams reikia:
1. Gimimo metrikų (kas turi 

senų pasportų, metrikų nerei
kia). Jei keliauja vedusi pora 
vienu pasportų, reikia vedybų 
liudymo.

2. Lietuvos užsienio paso ir 
vizos.

3. Leidinio sugrįžti.
4. Įneigų taksų užmokėjimo

pakvitavimo. x
Vįsi šie dokumentai reikia 

pasirūpinti gauti iš anksto, kad 
delei jų neturėjimo nereiktų 
atidėti kelionės.

Gimimo metrikus' galima gau
ti Lietuvoje iš tos parapijos, 
kurioj pilietis yra krikštytas. 
Tuo reikalu reikalinga parašyt 
laiškas giminėms ar draugams, 
kad gautų ir prisiųstų.

Leidimų sugrįžti išduoda 
imigracijos departamentas, Wa- 
sbington, D. C. Norint šį do
kumentų gauti, reikia ilgoko 
laiko ir tikros atvažiavimo da
tos.

Amerikos piliečiams reikia:
1. Užsienio paso.
2. Lietuvos vizos.
Tai yra visi dokumentai, ir 

tie dokumentai gaunami į trum
pa laikų. Bet ir Amerikos pi
liečiams patartina nelaukti pa
skutinių dienų. Anksčiau užsi
sakydamas laivakortę gali pa
sirinkti geresnį kambarį ir tu
rėti patogesnę kelionę.

Visais kelionės reikalais 
kreipkitės' į Naujienas.

KAZIMIERAS’ DAUMLAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 19 dieną, 11 valandą vak., 
1927 m., sulaukęs 38 metų am
žiaus, gimęs Obelina kaimo, Ši
lalės valsčiaus, Tauragės ap
skričio, paliko dideliame nuliū
dime brolį Petrą ir seserį La- 
vadorą Lietuvoj, o Amerikoj 
pusseserj ir švogerį Joginius. 
Kūnas pašarvotas, randasi 1646 
W. 46th St.

Laidotuvės įvyks Trečiadie- 
nyj, Kovo 23 dieną. 8 valaųdą 
ryto, iš namų j šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Kazimieras Dau- 
kilas giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia- 
mi cliilyviiuti laidotuvėse ir su- 
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Zolp, Tel. Blvd. 5203.

JURGIS ZAMB
Mirė Kovo 22 d., 1926. 

Palaidotas Kovo 25 d., 1926 
National Cemetery. Mes 
broliai ir sesuo negalėdami 
užmiršti musų numylėtojo 
Jurgio, primenam visiems 
musų ir jo giminėms ir pa
žystamiems, kad Kovo 22, 
1927 susieina jau metai 
kaip beširdė mirtis atskyrė 
musų mylima ir neužmirš
tamų brolį Jurgį nuo musų. 
Metinio jo mirties paminė
jimo meldžiam visų ištar
ti: tegul bus jam lengva 
žemelė.

Broliai ir Sesuo

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas k

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj nuo 2:80 iki 4:80 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marškai! Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

DOMININKAS PLENAUSK1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 21 dieną, 5 valandą iš 
ryto, 1927 m., sulaukęs 38 me
tų amžiaus, gimęs Kuršėnų pa
rapijoj, Šiaulių apskričio, pali
ko dideliame’ nubudime seserį 
Antaniną ir brolį Juozapą. Kū
nas pašarvotas, randasi 3732 
Deodor St., Indiana Harbor, 
Ind.

Laidotuvės jvyks Ketverge, 
Kovo 24 dieną, 9 valandą ryte, 
iš namų bus nulydėtas j Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Domininkas Ple- 
nauskis giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti *jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Sesuo ir Brolis

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Prusieckis, Telefonas 288 
Indiana Harbor, Ind.

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

. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Heririitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 8794 ir 8094 

SKYRIUS
?201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Tel. Boulevard 4139

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

J.F.RADZIUS
Pigiaasia* Lietavis 

Gr a būrius Chicagoje 
laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
phe grabų išdirby- 
atfci.

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

SKYRIUS: 
8238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4068
S ....... i----------------------- * i...................

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted Stn Chicago

^■MO^aasaaeMasM—w^«awaM>.i i iaai a—— ą

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
8228 W. 38tb Street, Chicago, III.

V - ■

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

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS 

Akiniai $4 ir asgšėias

lietSvYs akių specialistas 
j Palengvins akių Įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudSjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nevvuotu- 

’ ino, 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 ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama 1 mokyklos vaikui. Val.i 10 
iki 8 vai. Nerišlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boalevard 7589

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

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

IN-MO-RAY 
THERAPY 

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

=1 ! DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.,
Kampas Monroe .Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkit elevatorių iki penkto augšto.

i Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
į iki 5 vakare. Nedėliomis nuo 10 

ryto iki 1 po piet. Panedėlyj, Utar- 
ninke ir Seredoj nuo 10 r. iki 8 v.

v i - ■■ ■ ........—

R UPTU RA
IŠGYDOMA

Be Be
Peilio 0 u J Skausmo

Jei jus turite rupturą, tik pagal
vokite kaip butų puiku, kad pasi- 
liuosavus nuo diržo ir tapus vėl veik
liu ir sveiku žmogumi, kaip pirmiau 
kad buvote. Tokį dalyką aš jums ir 
galiu padaryti, galiu lengvai, grei
tai, be skausmo išgydyti ir be išli
kimo iš darbo.

Skaitykit ką M r. Zgoda sako:
“Aš turėjau rupturą per du metus 

ir man kompanijos daktaras patarė, 
kad aš daryčiau peilio operaciją. Bet 
aš bijojau tai daryti. Aš buvažia- 
vau pas Dr. Flint ir jis mane gydė 
ir išgydė j trumpą laiką be peilio, 
be skausmo ir be išlikimo iš darbo. 
Aš dabar nedėviu diržo ir jaučiuosi 
labai gerai, nors aš dirbu sunkiai. 
Aš norėčiau, kad visi žmonės, kurie 
turi rupturas žinotų apie gerų, dar
bą koki Dr. Flint atlieka ir išsigy
dytų pas jj, taip kaip ir aš”.

John Zgoda, 
526 E. 171st y t.

VEKICO.SE 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
pe dviejų didelių krautuvės langų.

Atėjo Kultūra No. 2. Ga
lima gauti

NAUJIENOSE 
Kaina 45c

'įonik
For Cuts <in«l Wounds

Apsisaugokil užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrėžimą su biuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas.
Ir išgydo.

VEKICO.SE
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NUO GALVOS SKAUDĖJI
MO, SLOGU, UZSIKIMSU- 

Siy ZARNįl, VARIOKU 
“CASCARETS"

CHICAGOS 
ŽINIOS

v

šį vakarą! Išvalyki! savo žar
nas, prašalinki! galvos skaudė

jimą, Slogas ir rugštumus 
iš skilvio

Negraži pavasario 
pradžia

Nusipirkit už 10 centų bak-

Pavasario pradžia 
visai negraži. Vakąr 
moji pavasario diena, 
pu buvo šalta, lijo ir snigo šla
piu
vėl tirpo.

se. Jis yra toks garsus ir ne- 
| paprastas, kad be jo neapsiedna 
nė vienas dainininkas ar dai- 

Įnininkė, nė “Birutė”.
Ponia Bemolė, tai jo Žmona, 

tai generalis manedžėrius Mu
zikos Akademijos. Gabi ir ta
lentinga v moteris muzikas mo
kytoja, dainininkė ir artistė, 
pasižymėjusi pirmesniuose 
Naujienų koncertuose, “Badam 
Daktare”, “Potašius ir Parla- 
mutras”, ‘žorže Dandin” ir ki
tuose ypatinguose parengimuo
se.

Ponas Bekaitis, mokinys, no
rintis įsigyti diplomus iš viso
kių muzikos instrumentų, fcom- 

Į pozicijos, džiazo, dainavimo, re- 
žisierayimo ir kitokių dalykų, 
žodžiu sakant žmogus su nepa
prastai didele energija, gabu
mais ir ambicija! Jis norėtų su- 

jbylinti (’.aiuzo, šaliapiną ir 
j dramos tėvą, (’.hicagiečiai 
labai gerai pažįsta ir myli.

Panelė Lapaitė. Kas nežino 
jos vardo, a? Ją žino visi ehi- 
cagieėiai, visi ją mėgsta ir my
li. Dabar, kad 
Naujienų koncerte 
muota < 
sopranas, 
pamylės.

Panelė
.. . sai nauja ritosi .. . • , .

ji pati sako, tenorą dainuoja, 
o kelnių nedėvi! Tai viena iš

pasirodė 
buvo pir- 
o tuo tar-

sniegu. kuris betgi tuojJus vyrai ir moterys, kurie 
jaučiatės labai prastai — kurie 
turite galvos skaudėjimą, apsi
vėlusį liežuvį, prastą skonį ir i 
nemalonų iš burnos kvapsnį, j 
svaigulį, nemigę, t»sate pagel-1 
tęs, nervuotas ir nusilpęs, ken- j>()žūla NUGALĖJO MEKSI-! 
čiate nuo gasų. suirusio skilvio, k()S ČEMPIONĄ

Ar užlaikot savo žarnas šva- Praeitą penktadienį Ashland 
riai su Cascarets, ar tiktai ga- Auditorijoj įvyko didelės risly- 
dinat savo vidurius kas kelinta nės, kurios teko dalyvauti ir 
diena su druskomis, catharticiK. Požėlai. Požėla ritosi su 
pilėmis ir castor aliejum? į Meksikos pusiausunkiojo svorio 

Cascarets veikia kuomet jus čempionu. Krank Aguayo. Bet 
miegat; išvalo skilvi, prašalina Meksikos Čempionas neilgai 
rugštumus, nesuvirškintą, pu-, prieš Požėlą tegalėjo atsilaiky- 
vantį maistą ir 
na perviršį tulžies nuo kepenų.*tas ant niatraso. 
taipgi prašalina 
sukietiejusias atmatas ir nuo
dus iš skilvio.

Jei vartosit cascarets šj va- ...
. . .. -i”.* Komaras. Nors is ir nebuvokava, busit sveiku is rvto — už ,, x .... . .*. , , i i i • paguldytas, bet ristvnes visvien10c baksens nuo bile kokio ap- K . ,. .... , . ... . 1 pralaimėjo. — N. •tiekoriaus, užlaikys jūsų skilvį/ 
sveiku; skilvį ir žarnas regulia-1 
riame stovyje ir galvą švarią 
per mėnesius. Neužmirškit savo.
vaikų. Jie mėgsta Cascarets, I 3FP UlIlCSgOS 
nes jos turi gardų skonį. i ■ ■ ■ ■

minutes tapo ištemp-

bereikalingas žvarbiausioj poroi
I liaus Steinke su Varga. 
kei ėmė vos kelios minutės nu
galėti savo priešą. Ritosi ir

Tarp Chicagos 
Lietuvių

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Announcements

Praneli mai
Naujienų Spulkos nariams. — 

Kadangi Naujienų Snulkos metinis 
raportas turi būt prirengtas 31 d. 
kovo, todėl malonėkite užsimokėti 
užvilktus, mokesčius ir priduoti kny
gutes dėl patikrinimo prieš 25 d. 
šio mėnesio.

“N-nų” Spulkos Sekt.

A. L. 'I'. Sandaros 25 kp. rengia 
Ininco nnrty .hicinus restorane, 
3239 S. Halsted si. trečiadieny, ko
vo 23 <1., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Si bnnco parly bus nepaprasta, nes 
bus kas nors naujo dėl atsilankiu
siu. Kviečiu visus

^engimo Komitetas.

Vilniaus Vadavimo Komiteto mė
nesinis susirinkimas įvyks antradie
ny, kovo 22 dieną, 8 vai. vak., Lietu
vių Auditorijoj. Visi nariai ir drau
gijų delegatai maloniai prašomi atsi
lankyti. — Valdyba

ji pasirodys 
kaipo diplo- 
— lyriškasdainininkė 

ją dar daugiau visi

Taunaitė, tai dar vi- 
dainininkė, kuri kaip

LSS. 4 kuopos susirinkimas įvyks 
utarninke, kovo 22, Raymond Chapel 
svetainėje, 8 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti susirinkiman.

— Organizatorius.

Personai
A**1!!*11,11. _______

IEŠKAU giminaičių F, Pauliaus, 
K. Pauliaus, A. Rudmino, S. Furaš- 
kos, A. Žukauskaitės, jie visi gyvena 
Chicago, III. Malonėkit atsišaukti.

A. PAULIUS
217 Manning Avo.

Toronto Ont., Canada

Aš Petronėlė Bertauskienė pajieš- 
kau brolio sunaus, Juozapo Razmas, 
iš Lietuvos išvažiuojant dirbo P.iun- 

1 ges dvare už formoną; į Ameriką at- 
j važiavo 1907 m. Kadaise yra gVve- 
j nęs Chicago, III., dabar niekas neži

no kur gyvena. Aš turiu labai svar
bų reikalą, prašau kad atsišauktum, 
arba kas žinote malonėkite pranešti, 

rekomendacijos, busiu labai dėkinga. Petronėlė Ber- 
; tauskienė, 3730 Deodor St. Indiana 
Harbor, Ind.

Leno vi n d 
kosulį 
Greitai

; Kas dalyvauja “Nauiienu”
! koncerte?

Help Wanted—Male-Female

NESIRŪPINKIT DAUGIAU
50 darbininkų vyrų ir mote

rų reikia. — Aš galiu jums pa
gelbėti įsigyti namą ir nuolati
nį darbą. Atsišaukite 1739 So. 
Halsted St., Box 897.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

GROJIKUS pianas, bargenas — 
$78. Tas planas naujas kainavo 
$650 ir yra atsargiai vartotas. Tu
ri būt parduotas tuojau', nes mums 
reikia vietos. 1538 \V. Chicago 
avė., 1 fl.

Financial
Flnanaai-Pankolos

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGIČIAI

^eužleiskite kosulio . . .
ypač pas vaikutį! Su

stabdykit greitai su Seve
ras Cough Balsam. Jis su 

ramina gerklę ir prašalina 
dusinančius skreplus. My 
limas per 47 metus.

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

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapid., Iowa

Krutinės ir Galvos Šalčiams
W Imktte Severais Cold Tablets 4

“Taigi, kas dalyvauja Naujie
nų koncerte?” šitokių klausi
mų Naujienų raštinė gauna po 
150 j dieną! Skundžiasi panelė 
Felicija, skundžiasi ponia Jur-

tybių. Ji parodys Naujienų 
koncerte, kad dainuojant teno
rą nebūtinai reikia kelnių, o, 
tiktai gero balso.

Panelė Raunytė, lai kita ne
paprasta dainininkė, kuri ieško 
diplomo, ir 
kad į Operą įstoti. Kas jos ne
pažįsta, tam neverta nė Chica
goj gyventi!

O ponas Sausaraitis — kas jo' 
nežino? Jis dainininkas ir mu-1__ .
zikantas turys pratenziju su-' pRAŽUV° mažas rudas Aunu- 
bytint Paderewskį! ‘ l kas» Sapnuota uodega, viena 

‘ Taigi dalyvauja Virkaitis, ausis nulenkta.- kita stačia, var-
Dudaitė, Citaipė ir Nebylaitis, da^ Maxie. Pražuvo vasario 24. 
apie kurių ypatybes papasako- Kas ras duosiu radybų $10. 
siu kitą kartą.

Tai, ką minėjau yra tik viena 
dalis programų, tai yra ką Mu
zikos Akademija atliks; kita 
dalis susidės iš Junges Orkes-' 
tro ir “Birutės”. !

Lošt and Found
Rasta Pamesta

10834 Wabash Avė., 2nd fl. 
Tel. Pullman 1705

For Rent

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA moterų namų apvalymui, 
darbas naktimis, 5 valandas į, naktį, 
$14 j savaitę, nuolat darbas. Taipgi 
moterų ir merginų į restauranus, 
viešbučius ir prie namų.

GRABAM EMPLOYMENT 
AGENCY 

833 Milvvaukee Avė.

REIKIA jaunos merginos ofiso 
darbui, labai gera proga išmokti biz
nio ir gera alga merginai kuri dirbs 
ir čia pasiliks. Atsišaukite prie M r. 
Levan bile po pietų po 3 vai.

3251 So. Halsted Street 
Yards 1234

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

LIETUVIŲ DARBININKŲ, 
MECHANIKŲ, MAŠINISTŲ, Į 
DIRBTUVES DARBININKŲ. 
FI’RiMONŲ, BUČERIV ir kler
kų. Dirbti tiktai tam tikrą 
darbą, tiktai tris vakarus į sa
vaitę, nuo 7 iki 8 arba nuo 7:30 
iki 9 vakaro. Gera alga tiems, 
kurie tiks. Tik atsiųskite savo 
vardą ir adresą. Naujienos, 
1739 S. Halsted St. Box 896

Business Chances
________ Pardavimui Bizniai________

PARDAVIMUI biičemė ir gro- 
sernė. 2018 W. 21 PI.

PARDAVIMUI šiaučiaus var- 
stotas, parduosiu labai 
biznis 10 metu 
trijų melų, renda pigi,

4408 So. Donore St.

pigiai.
senas, lyga?

PARDAVIMUI delikalesen, groser- 
ne, saldainių, yra daug šlako, nau
jos mados fikčeriai, mėsai kapoji
mui mašina, svarstyklės, cash re- 
gisteris, show keisai, geras lysas, 
parduosiu pigiai, renda $50, garu 
šildoma.

2621 W. 51 St.

PARDAVIMU! gift šapa, 4 metai 
(steigta, geras biznis, bargenas, 
priežastis pardavimo — liga. 1706 
\V. 47 St. Yards 3915.

CIGARŲ, saldainių, ice cream par-

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 0738-6716

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

Miscellaneous ”
(vairus

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- 
gelba greit išsigydžiau. Daug metų 
praėjo ir mano rupturą 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 parašysit. Eugene 
M. Pullen, Carpenter, 162 N. Marce- 
llus Avė., Manasųuan, 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.

‘.vliseikėi, kad jiems esą ]>erdiiug; 

darbo atsakinėti į tuos paklau
simus! O juk kiekvieną reikia 
užganėdinti, kiekvienam pasa
kyti. Neišaiškinai, sako, kai)) 
reikia, tuoj skundžiasi mc’na- 
džeriui ir dar daugiau trubelio 
padaro.

Kad nebūtų tiek daug pa
klausimų, Be porteris Pupa su
sižinojęs su ponu Vanagaičiu 
šiuo paskelbia visus koncerto 
dalyvius ir žvaigždes. Taigi kon
certe dalyvauja ve kokie negir
dėti artistai ir artistės:

Ponas Ceduras garsus muzi
kos mokytojas ir užveizda Mu
zikos Akademijoj. Jį pažįsta vi
si chicagiečiai, ir labai tankiai 
mato lietuviškuose parengimuo-

♦

kopūstų, dešrų, hot dogs, kavos, 
obuolių, nearbyrio ir kitokių; 
gardumynų ir prašmatnumų.

— Reporteris Pupa.— Reporteris

Bridgeportas
Iš Draugystės Palaimintos 

tu vos veikimo
Lie

Rūgštumai Viduriuose
Phillips Milk of Magnesia 

Geriau negu Soda

DENNIS
BACIUS

Augžtos rų
Sies siuvėjas 
Siutai daromi 
ant orderio.

Valome, 
Dažome, 

Prosiname
2005

Janalport Ar.
Phone

Roosevelt 2061

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1115 Milwaukee Avė. 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedčlioj pagal sutartį

Vietoje sodos nuo dabar pra
dėki! 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 II. Phillips Chemical Co 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

EX!TRA
Riznipriams JleškantiOms što- 

»•»>. ------- puHir<?n<lu voju Atx»»-ski, 1 što-
ras randasi ant 72-ros ir Archer, o 
antras Brighton Parke.

Atsišaukite 
J. MANIKAS 

2900 W. 40th Street

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo; kam reikia 
kepėjo, atsišaukit, galiu dirbti 
prie kepimo visko.

Draugystė Palaimintos Lietu- I 
vos laikė mėnesinį susirinkimą1 
Auditorijos svetainėje, kovo 91 
d. Pirm. F. Bacevičiai atida
rius susirinkimą, buvo skaity
tas ir priimtas protokolas. 
Maskų baliaus raportas priim
tas; iš jo paaiškėjo, kad drau
gystė uždirbo $188.18.

Kreipkitės
3210 So. Halsted St. 

Phone Boulevard 9663

Lietuvis užmuštas be
taisant automobili

Lietuvis' Juozas Malsevičius. 
38 m., 3530 So. Emerald Avė., 

Pirmi- žuvo pereitą šeštadienį 
įlinkas pranešė, kad yra miręs m^j su automobiliu, jį 
dig. J. Dirginčius. J. Jackui už ^ant.
padarymą ir užrekordavimą1 Jis prie 35 ir Halsted gatvių 
$3,000 kasieriaus bondso su taisėsi užpakalinį ratą. Bede- 
išlaidomis atmokėta $3.00. Prie d»nl atgal, “džiakis” pas- 
Tamkevičiaus, Auditorijos Šerų lydo ir Malsevičius liko rato 
permainimo ant 1 
vardo, prižiūrėtojam iš Drau- simirė.

nelai- 
betai-

j

Draugystės tiek sutrintas, kad neužilgo pa- 
. v .x 1

gystės, išrinktas dg. Kaz. Po-| Velionis paeina iš Kelmės 
eitis. Dgai. Alex Burba ir Bo- parapijos. Bus palaidotas šian- 
leslovas Mažeika, kurie buvo die, šv. Kazimiero kapinėse.leslovas Mažeika, 
išbraukt, pasiaiškinus liko at
gal priimti. Skaitymas kores
pondencijos' Chicagos Lietuvių 
Draugijų Pvieš-Fašistinės Ta
rybos. čia ne prošalį butų pa
minėti, kad tiems buvusiems padčkos Joniškiečių K. Kliubui 
draugams kad nesiseka, tai ne- už surengimą mano naudai va- 
siseka. Sekamas faktas, tai pa- karo vas. 27 d., Ežerskio sve- 
tvirtina. Nut. rašt. paaiškinus tainėj, nuo kurio minėtas klai
kas per korespondencija (lape^bas įteikė man taip gausią do- 
lis) yra, tuoj pasigirdo balsai vaną ($100 pinigais). Tai di- 
su įnešimu, kad lapelis visai'dėlė man su vaikučiais para- 
nebutų skaitytas. Pirm, palei- ma.
dus balsavimui, rezultatas pa-j Dar kartą reiškiu savo padė- 
sirodė toks: prieš 90 balsų, už kos žodžius Joniškiečių Kliu- 
skaitymą lapelio 18 balsų. Tai bui, visiems atsilankiusitems į 
skaudus smūgis, ar ne? Salės vakarą, o ypatingai rengėjams, 
paėmimui 1928 maskų baliui iš- būtent: p-ms J. Butaučiui, Buk- 
rinktas dg. T. Janulis. Toliau niui, B. Petraičiui, B. Vaiteku- 
raportai nuo ligonių. .Tuomi nui ir p-lei A. Ančiutei. 
susirinkimas ir užsibaigė. | Lai Dievas duoda jums svei-

Draugystės turtas yra $10,- katą ir lydi jūsų žingsnius. 
945.80.

Ig. Žilinskas, Rašt.

Vieša Padėka
Antonina Burnickienė ne-Aš 

atrandu žodžių išreikšti savo

—Antonina Burnickienė,
4216 S. Maplewood Avė.

PROGA
Proga lietuviams vyrams 

tapti manageriais. Mes turi
me vietos dėl gerų vyrų nuo 
25 iki 45 metų amžiaus. Jie 
galės pradėti departmentų 
patys. Turi gerai išrodyti ir 
kalbėti angliškai taip gerai 
kaip ir lietuviškai. Mes esa
me biznyje per 18 metų ir 
jei jums pasiseks, jus galė
sit turėti nuolatinį darbą.

Klauskite

GENERAL MANAGER
SUITE 660Ist NATIONAL BANK

BLDG.

+L S. CLARK ST.

REIKALINGA 30 agentų par
davinėti nejudinamą turtą 
(real estate), visą laiką ąrba ir 
tiumpas valandas. * Patyrimas 
nereikalingas. Z. S. Mickeviče, 
2505 W. 63 St.

REIKALINGAS patyręs bučeris; 
neturintis patyrimo neatsišaukite. 
John Shestokas, 5654 W. 64th PI.

Automobiles
KAM reikalinga automobilio pirk

ti, C. P. SUHOMSKIS pardavinėja 
fieriausios išdirbystčs automobilius 
’aige ir Franklin karus. Turim 

daug vartotų automobilių, galima 
pirkti pigiai. Priimsiu seną auto
mobilį ( mainus. Kas turi lotus, 
gali mainyti ant automobilio.

C. P. SUROMSKIS, 
5833—35 S. Westcrn avė.

Tel. Hemlock 6151

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

BARGENAI
Mes parduodame visokios rųšies 

geriausius rakandus pigiai. Atsilan- 
kykit ir persitikrinkit patys.

California Furniture Co., 
4041 Archer avė., 
Kampas California

PARDAVIMUI labai Pigiai bučer- 
nės fikčeriai, proga atidaryti bučer- 
nę, nes pirmiau buvo bučemė; buče
ris liko nuskriaustas, turėjo uždary
ti biznj. Arba išrendavosiu ant gerų 
sąlygų. Galiu duoti ir ant išmokesnio. 

251-3 E. 115th Street 
Pullman 5625

Musical Instruments
_______ Muzikos Instrumentai_____ _

GROJIKLIS pianas, pirmos 
klesos stovyj, už $110, 75 role- 
liai ir benčius', priimsiu $25 cash 
ir po $8 į mėnesj.

6512 So. Halsted St.

PARDUOSIU savo Columbia 
gražų mahogany išmarginimo. 
su rekordais už $37. Reikalau
kite Columbia palikto sandė
ly], 1538 W. Chicago Avė.

1 lubos.

loras ir t. t Del, užbaigimo naminių ^Sol E111S & SoilS, InC. 
reikalų parduosiu seredoj, kovo 23, 
nuo 1 iki 5 vakaro. Naujos mados 

. fikreriai ir geras stakas. Yra foun- 
tain, budelės, saldainių ir cigai'ų kei
sai, pop com mašina ir t. t. Tai ge
riausia vieta ką už pinigus galite 
nupirkti, atiduosiu už $2200 arba už 
geriausj pasiūlymą. Jei reikia dali- 
nais išmokėjimais, pigi renda, geras 
lysas, o jei norėsite galėsime at- 
kraustyti i jūsų apielinkę. Tai yra 
didžiausia bargenas koks kada buvo 
pasiūlytas. Tiktai žmonės kurie nori 
greitai veikti, tegul atsišaukia j krau
tuvę, 4221 So. Halsted St., prieš įėji
mą į skerdyklas.

Jobbers In
Plumbing ir namų šildymo reikmenų.

2118 So. State St., Chicago, 111. 
Telefonai: *Victory 2454

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

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu
mo. p—’ • z ' 1 -
dengimo jstaiga Chicagoj. 
rę

PARDAVIMUI arba mainy
mui pool-ruimis 7 stalų ir dar 
gali padėti 3 stalus. Taipgi ga
li užsidėti barbemę. Mainysiu 
ant mašinos arba loto.

2811 W. 22nd St.

PARDAVIMUI čebatų ir Čebatų 
taisymo krautuve. Parduodu, nes iš
einu iš to biznio. 2 pagyvenimui kam
bariai. 4242 Archer Avė.

RESTAURANTAS ant pardavimo,1 
labai geroj vietoj, kampinis štoras, 
biznis gerai eina, renda nebrangi. 
_______ »QOO W. 47th Street

Exchange—Mainai

EXTRA MAINAS

MAINAU savo 5 flatų murinį 
mą ir du lotu ant farmos. turi 
prie gero kelio ir arti Chicagos.

Savininkas J. Burinski, 
1520 S. 50 Ct., Cicero, III.

na- 
but

PARDAVIMUI 3 augštų mū
rinis namas arba mainysiu į 6 
flatų,, rendų neša $90. Busiu 
mieste tik 4 dienas.

J. PLASHTKA 
1625 So. Jefferson St.

BARGENAS
PARDAVIMUI arba maino ant 

Chicago property labai gera farma, 
208 akerai juodžemis. geri namai, 
1-7 ruimų bungalow, 1 didelė bamė, 
vištininkai ir kiti visoki pataisymai. 
Randasi 85 mylios nuo Chicagos, prie 
miestuko Ripple, 8 mylios su puse, 
Winamac, Ind.

H. SCHETTER & M. WOVERUS 
6706 So. Ashland Avenue 

Tel. Prospect 8466

EXTRA MAINAI
PARDAVIMUI pigiai arba mainau 

2 flatų, 6-6 kambariai ant 61st ir 
Albany Avė. Mainysiu ant Bridge- 
port ar kur kitur j 2 ar 3 flatų ar 
lotus ar biznį. Atsišaukite pas sa
vininką 2714 Emerald Avė., Ist fl. 
Agentams komišinas.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

BARGENAI

5800 S. La Šalie St., 2 augštų me
dinis namas, 2 flatai 6—7 kamba
rių, yra vanos, elektra, gas heater 
ir vandens heater’iai.

1100 W. 59 St.. kampas Aberdeen. 
2 augštų medinis namas, 3 krau
tuvės, 1—8 kambarių fialas, 2 ka
rų garažas, yra elektra, vana.

3425 W. 38 PI. 2 augštų mūrinis 
ir medinis namas, 2—4 kambarių 
flatai, yra lavatories, elektra, 2 ka
rų garažas. H. Epštein, 155 N. 
Clark st., Room 820. Tel. Central 
6260.

ter
PO

PARDUOSIU savo Niles Cen- 
lotą. Priimsiu gerą karą 
dalį įmokėjimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. 

Box 898

kai-

PARDAVIMUI 2 flatų muro na
mas; šiltu vandeniu apšildomas. Kai
na $14,500. 2855 So. Emerald Avė.

Didžiausia ir geriausia stogų 
Tik paty- 

unijos darbininkai samdomi.
J. J DUNNE ROOFING CO.

3411-13 Ogden Avė,
Phone Lavvndale 0114

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardvvare Co.

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

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

HOME
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau Lile reika
lingus pribudavojimus prie namu. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kuri 
karpenterystės darbą. Taipgi įvedu 
apšildymą j namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
“Naujienų” adresu:
HOME CONSTRŪCTOR

1739 South Halsted E 
Tel. Roosevelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKČERIA]
Grosemių, Bučer- 

l^||F/ nių, Delikatessen,
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu- 
sų specialumas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinau) dienomis ir 
vakarais. Alsišaukit arba rašykit:

International Barber College 
651—4572 W. Madison St. 

arba 109 S, Wells st.

PAMOKOS
Lietuvių kalbos dideliems ir mažiems. 
Antradieniais nuo 7 iki 9 vakare. 
Penktadieniais nuo 3 iki 5 po pietų. 
Einu j namus.

J. I. BRIEDIS
2846 Emerald Avė., Tel. Victory 7372

ŠOKIŲ MOKYKLA
Mokina visokius šokius. Valandos 

nuo 2 po pietų iki 8 vai. vakarais. 
Nedaliomis nuo 2 iki 5 po pietų.

2128 SOUTH HALSTED ST.
(Pirmos lubos)


