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Senatorius įspėja nuo 
karo su Meksika

Kruvinas fašistų užpuoli 
mas socialistų Austrijoj

Ne Smetonos gimines, kita 
šeima Lietuvoj, išžudyta

Senai. Wheeler įsuėja nuo| Kruvinas fašisty užpuoli 
karo su Meksika mas socialistykaro su Meksika

Pranašauja, kad, kongresui iš
siskirsčius, Kellogg ištrauk
siąs pripažinimą Meksikos ir 
Įvelsiąs J. V. į karą su Pietų 
Amerika

NEW YORKAS, sausio 31.— 
Vakar kalbėdamas čia viename 
susirinkime senatorius Burton 
K. Wheeler (dem., Mont.) pa
sakė, kad jei dabartinė musų 
administracija, nepakeisianti 
savo politikos, tai per ateinan
čius dvejus metus karo su Mek
sika nebusią išvengta. Musų

Austrų “hakenkreicleriai”, nu
šovę 4 ir sUžeidę 14 socialis
tų, pabėgo į Vengriją

Loibersbache, 
nuo VViener-Neustadto, 
keturi asmenys, tarp jų 
8 metų vaikąs, buvo už- 
o keturiolika kitų su-
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Loi-
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Žinia apie Smetonos brolio 
nužudymą klaidinga

Piktadarybės aukos buvo tur
tingo ūkininko šimatonio šei
myna

Telegrafo agentūrų praneši
mas iš Kauno apie tai, kad pra
eitą šeštadienį buvę nužudyti 
Lietuvos prezidento Smetonos 
brolis ir jo šeima, pasirodė klai
dingas, Baisi piktadarybė bu
vo, bet jos aukos yra ne Smeto
nos giminės. Vakar gauta iš 
Kauno Associated Press kable- 
grama sako:

Tardymas parodė, kad tur
tingas ūkininkas Šimatonis, jo 
žmona ir ketvertas vaikų, ku
rių baisiai apdegę kūnai buvo 
rasti jų namų degėsiuose praei
tą šeštadienį, buvo 
nužudyti apiplėšimo 
keršto.

Kadangi pavardės
šios, tai iš karto buvo many
ta, jogei šimatonis tai prezi
dento Antano Smetonos brolis 
ir kad jis su savo šeima buvę 
nužudyti asmenų, keršijančių 
prezidentui Smetonai už poli
tines ekzekucijas Kaune.

veikiausiai 
tikslu ir iš

kiek pana-
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VIENNA,t Austrija, sausio 
31. — Fašistų banditams puo
lus socialistus 
netoli 
vakar 
vienas 
mušti, 
žeisti.

Socialistai buvo suruošę 
bersbachą masinį mitingą, 
bersbachas yra stipriausias fa 

santykiai su Centraline Ameri- šistų, taip vadinamų “haken- 
ka, pasak senatoriaus \Vheeier, kreiclerių”, lizdas. Jie tat susi- 
daros vis keblesni dėl vaslty- burė vienoj karčiamoj, ir kai 
bės sekretoriaus Kelloggo, kurs socialistai būriais ėjo į mitin- 
už kiekvieno kelmo tarp \Va«h- gą, fašistai pro langus ėmė 
ingtono į Meksikos Miesto ma- šaudyti į viršų, kaip įspėdami.

p tąs bolševikus. i Socialistai davė žinot polici
nei visuomenės-4iaJUim»ntas jai, kuri tuojau atsiuntė ap- 

nesukils, — sako šen. \Vheeler, 
— tai, kongresui išsiskirsčius 
atostogoms, sekretorius Kellogg 
ištrauks pripažinimą Meksikos.
Embargo ginklams bus nuim-

• tas. Kils revoliucija. Musų lai- ‘ Fašistai, lukterėję, kol jau pas- 
vyno kareiviai bus pasiųsti gin-'kutinės eilės baigė eiti pro kar
ti aliejaus kompanijų Interesus.
Kas nors bus nušautas — tai 
bus “nevidoningas aktas”. Tada 
mes pradėsime karą su Meksi- 
J<a, o galbūt ir su visa Centra- 
line ir Pietų Amerika.”

Apie Nikaraguos konservato
rių ^prezidentą Adolfą Diazą 
šen. Wheeler pasakė, 
esąs musų valstybės departa
mento pastatytas nužemintas 
tarnas ir valdžioj pasilaikąs 
tik Jungtinių Valstijų jėgų 
durtuvais.

saugą. ........
Mitingui pasibaigus, socia’is-' 

tai eilėmis žygiavo tuo paču < 
keliu, pro šalį karčiamos, dai
nuodami socialistines dainas.

keturiolika buvo

vieta yra netoli 
sienos ir, pasak

kad jis

Anglija sutinka atsisakyti 
nuo savo ‘teisiu’ Kinuose

BIRMINGHAM, Anglija, 
sausio 31: Laikytoj čia andai 
kalboj Britų užsienio reikalų 
ministeris ChAmberlain pasa
kė, kad Anglija sutinkanti da
ryti pilną reviziją sutarčių su 
Kinais dėl ekstrateritorinių tei
sių, dėl tarifo autonomijos ir 
dėl quasi-nepriklausomos kon
cesijų padėties.

Chambcilun pareiškė, kad 
dabartinė sistema esanti, pase
nus. nebetinkanti naujovės są- 
lyjęo’T's ir r»cl>e».ižtilzriiioriti ap
saugos britų pirkliams Kinuose.

Jungtinių Valstijų 
gyventojų skaičius

cenzaus biuro 
Jungtinių Val- 
skaičius konti- 
liepos 1* dieną

Meksikos kunigai turi 
prisisiatyt valdžiai

Kaitinami dėl kurstymo 
nių nuversti dabartinę

' sikos valdžią

MEKSIKOS MIESTAS, -------u

čiamą, išbėgo laukan ir pradėjo 
į žygiuojančius šaudyti. Keturi 
krito negyvi, 
sužeisti.

Užpuolimo 
nuo Vengrijos
pranešimų, dauguma fašistinių 
žmogžudų pabėgę (•Vengriją.

Socialistai žada tuojau pri
statyti dalyką Žemutinės Aus
trijos seimeliui. Jie sako, kad
užpuolimas buvęs suplanuotas'terviu su Jungtinių 
Vengrijoj. • (prezidentu Coolidgeu.

I. V. siunčia dar 400 ka 
reiviŲ Nikaraguon

MANAGUA, Nikaragva, sau
sio 30. —Transportu Argonne 
Jnugtinės Valstijos shinčia į 
Korintą dar 400 kareivių. Iš 
čia jie bus pasiųsti į įvairias 
Nikąraguos vietas kaipo pat
ruliai.

Argentinos socialistų 
protestas

BUENOS AIRES, Argentina, 
sausio 30. — Protestui prieš 
Jungti ■ ■ ių Valyvi j ų jsimaišyrny 
j Nikaragut} ir prieš VVashing- 

tono valdžios politiką Centrali- 
nei Amerikai, socialistų frakci
ja Argentinos parlamente ren
giasi įnešti rezoliuciją, kad Ar
gentina pasitraukia iš Pan- 
Amerikos sąjungos.

Sprogimas užmušė ke
turis angliakasius

ILSEY, Ky., sausio 31. —■ 
Vietos Ilsey Coal \ kompanijos

žm&-
Mek-

VVASHINGTONAS, » sausio 
31.z — Valdžios 
apskaičiavimais 
stijų gyventojų 
nente šių metų
sieksiąs 118,628,000.

Tai butų 1,492,000 gyventojų 
daugiau, ne kad buvo 1926 me-: kasyklose šiandie įvyko špro
tų liepos 1, ir 12,917,380 dau- girnas, kurio buvo užmušti ke- 
giau, ne kad buvo 1920 m. sau-.turi darbininkai. Vaughn, Mor- 
šio 1, kai buvo padarytas vi- gan, McReynolds ir Vernaugh, 
suotinas gyventojų surašymas, visi 20 ir 36 metų amžiaus.

.. • ■ >C,

(Facinę HDd Atlanta Hiatu,

Richard Starr Untermeyer, 
pagarsėjusio New Yorko advo
kato ir poeto sūnūs, kuris šio
mis dienomis nusižudė 
vo 19 metų amžiaus 
Yale universitetą.

Senatorius Heflin atakuoja 
Kolumbo Vyčius

Pekinas protestuoja prieš 
Brity žygius

Įsiregistruoki! šiandie

Kaltina masonišką katalikų or- 
ganiziciją dėl propagandos 
už J. V. įsimaišymą į Mek 
siką.

Vienintėlė registravimas diena 
prieš “primary”

31. 
už-

WASHINGTONAS, sausio 
31.—Senatorius Heflin užvakar: 
vėl atakavo Kolumbo Vyčius1 
[Knights of Columbus]— ma- , 
soniška katalikų organizf cija] 
kaltindamas juos dol darymo 
pastangų įvelti Jungtines Vals-' 
tijas į karą su Meksika. Sena
torius pareiškė, kad propagan
dai \už intervenciją Meksikoj 
Kolumbo Vyčių organizacija 
leidžianti didelių sumų pinigų.

PEKINAS, Kinai, sausio 
šiaurinių Kinų valdžios 

sienio ministeris Wellington 
Koo pasiuntė Vietos Britų le- 
gacijai notą, kuria jis protes- 

Ituoja prieš siuntimą Britų karo 
i jėgų į šanhajų Jr reikalau ja, 

°|kad pasiųstoji ir jau kely esan
ti kariuomenė butų atšaukta.

Koo * pareiškia, kad visuose 
Kinuose afbudus stipri' tautinė 
dvasia, o todėl Britų karo jė
gų siuntimas į Kinus galįs pri
vesti prie rūsčių nesusiprati
mų.

Balsuotojai, kurie nebuvo, 
įsiregistravę praeito lapkričio 
mėn. rinkimarps, arba kurie 
nuo to laiko yra persikėlę gy
vent j kitą vietą, jeigu jie no
rės dalyvauti “primary” balsa
vimuose vasario 22 dieną, ar
ba aldermanų rinkimuose, turi 
įsiregistruoti savo precinktuo- 
se šiandie.

Registracijos vietos bus* at
daros nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro.

Kitos registravimos dienos 
prieš balsavimus nebebus.

t

25,000 angliakasiu iš 
mesta iš darbo

Socialdemokratų laimėj! 
jimas Thuringijoj r

Nugriuvęs nuo kalno 
sniegas užmušė 

35 žmones

SCRANTON, Pa., sausio 
— Hudson Coal kompanijai 

Jis bu- darius savo trylika anglies 
ir lankė sykių Luzernės ir Lackawannos

kauntėse, apie 25 tūkstančiai 
= angliakasių neteko darbo. Ka- 
isuklas uždaryta neribotam lai- 

stokos 
kurios 
priga-

31. 
už
ka

*

j Kominternas pasmerkia !^os-
■ > ■ ■ a ■ . ■ ■Kelloggo politikę

Ragina pasaulio darbininkus 
kovoti su Jungtinių Valstijų 
imperialistiniais siekimais 
Centralinėj Amerikoj

MASKVA, sausio 31. — Mas-
sau- kviškis trečias (komunistų) in- 

sio 31. — Meksikos vyriausy- ternacionalas išleido atsišauki- 
bės įsakymu visi kunigai Mek-’mą i “visų prispaustų pasau- 
sikoj turi iki vasario 10 dienos lio tautų darbininkus ir vals- 

(prisistatyti vidaus reikalų 
ministeriui Meksikos Mieste. 
Nepaklausiusieji įsakymo - bus 
laikomi beteisiais.

Įsakymas duota dėl to, kad, 
vyriausybės žiniomis, kunigai 
visur kursto žmones kelti maiš
tą, pasakodami savo sekėjams, 
kad tuo hudu busianti nuvers
ta dabartinė prezidento Calleso 
valdžia.

Vietos katalikai pasakoja, 
kad Kolumbo Vyčių rupesniu 
deportuotas iš Meksikos vysku
pas Pasenai Diaz, katalikų epis
kopato sekretorius, turėsiąs m- 

Valstijų

Šaukia darbininkus ko
von prieš Jungt. Valsti- 

- jų imperializmą
^MEKSIKOS MIESTAS, sau- 

šio 31. —Vakar čia įvyko Re
giono Darbo konfederacijos su
ruoštas masinis mitingas pro
testui prieš Jungtinių Valstijų 
imperializmą. Kalbėtojai grau- '• 
deno Amerikos ir kitų kraštų 
darbininkus kovoti bendrai su 
Jungt. Valstijų kapitaiizmu ir 
jo imperiai^tinėmis užmačio
mis Latinų Amerikoj. i

tiečius”, ragindamas juos padė
ti -Lotinų Amerikos kraštams 
gintis nuo imperialistinių Jung
tinių Valstijų, kurios siekiasi 
juos pavergti.
Kelloggo manevras skolintas iŠ 

fašistinių Lietuvos banditų
“Jungtinių Valstijų sekreto

rius Kellogg,—sakoma komin- 
terno atsišaukime, — nerasda
mas nieko geresnio, kuo patei
sintų pasiuntimą karo laivų į 
Nikaraguą, pasiskolino niekin
gą manevrą iš fašistinių Lietu
vos, Bulgarijos ir kitų kraštų 
banditų ir paskelbė, kad Jung
tinės Valstijos turėjusios in
tervenciją daryti dėl bolševikų 
pavojaus.

Kellogg — pasaulio pajuoka
“Visas pasaulis juokias iš 

pono Kelloggo bandymų nukrei
pti dėmesį nub tikrųjų Jungti
nių Valstijų intervencijos Cen
tral i nė j Amerikoj motivų, bū
tent, įtvirtinti Jungtinių Val
stijų aliejaus magnatus ir ban
kininkus, išnaudojančius ir 

' grobuoniškai plėšiančius Cent- 
ralinę Ameriką.”

NUŠOVĖ FAŠISTŲ LYDERĮ

Katastrofingas parako
iVizensoj vakar buvo nušautas 
. Dante Cecchetto, fašistų orga
nizacijos sekretorius.

sprogimas
, * *

OSKAJSA, JopojiijsA, 
81. — Baisus sprogimas, įvy-Į- 
kęs dėl susidūrimo prekių trau
kinio su trimis kariuomenės 
parako vežimais Kiušu provin- 
joj, tris žmones užmušė, daug 
kitų 
šimt

sužeidė ir aštuoniasde-] 
artimų namų sugriovė.

35 Filipinų maištininkai 
nukauta

MANILA, Filipinai, sausio 
31. — Šiandie rytą Jolo saloj 
įvyko smarkus susikirtimas 
tarp milicijos ir neramių čiagi- 
mių morų. Tęisdešimt penki 
morai buvo užmušti.

i

*ORR
Chicagai ir apielinkci federa- 

I inis oro biuras šiai dienai pra- 
lašauja:

Daugumoj apsiniaukę; maža 
atmainos temperatūroj; viduti
nis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 30° F.

šiandie saulė teka 7:04, lei-| 
džiasi 5:03 valandą. Mėnuo te-( 
ka 6:45 vai. ryto. I

■ tariamai dėl 
irikos kietajai angliai, 

šiuo tarpu perdaug 
minta, i

VELMARAS, Vokietija, 
šio 31. — Thuringijoj 
įvyko rinkimai į krašto land
tagą (seimą). Balsavimų davi
niai rodo, kad kraštas žymiai 
pakrypo į kairę. Laimėjimų 
padarė socialdemokratai 
munistai', tuo tarpu kai 
nalistai prakišo.

Iš 56 vietų landtage 
demokratai dabar turės
kęmunistai 8, taigi bendrai 26 
darbininkų atstovus prieš bur
žujų 30. ( Tarp pastarųjų yra 
betgi du demokratai, kurie vei
kiausiai eis ne su nacionalis
tais, bet susidės su socialdemo
kratais prieš nacionalistus, taip 
kad seimas bus pasidalinęs į 
dvi lygi dali.

sau- 
vakar

ir ko- 
nacio-

somą 1-
18, o

TOKIO, .Japonija, sausio 31. 
Praneša, kad Toyamoj, 160 my
lių į žiemius nuo Tokio, nugriu
vęs nuo kalno sniegynas tns- 
dešintf penkis žmones užmušė,

gai sužalojo.

i

Trifkovič pakviestas su
daryt Jugoslavijos 

i kabinetą
BELGRADAS, Jugorjavija, 

sausio 31. — Karalius Aleks
andras pakvietė Marką Trifko- 
vičą, 'parlamento pirmininką, 
kad jis sudarytų naują Jugo
slavijos kabinetą.

Neregė per 28 metus, 
dantį ištraukta vėl 

praregėjo
DENVER, Colo., sausio 31.— 

Viena moteriškė, Mrs. Dunagan, 
38 metų amžiaus, apako, kai ji 
buvo dar dešimties metu mer- . 
gaitė. Dabar gimdytojas ištrau
kė jai skaudamą dantj, kurio 
šaknyse buvo pasidaręs skau
dulys, ir štai stebuklas: mote
riukė vėl atgavo regėjimą.

Skundžia Fordo kompa
niją dėl $2,000,000

DETROIT, Mich., sausio 31. 
— Antonio Pojolich, kurs per 
ketverius metus dirbo Ford 
Motor kompanijai, dabar pada
vė kompaniją į teismą, reika- 
laudanvis iš jos $2,000,000 at
lyginimo už^naunojimą jo pa
tento.

sau-PI1ILADELPIIIA, Pa 
šio 31. — Viename vietos ka
barete šiandie įvyko kautynės, 
kuriose kabareto / savininkas 
buvo nušautas, vienas policinin
kas ir viena moteriškė .sužeisti.

MASKVA, sausio 31. — Leo
nas Kamenevas, sovietų paskir
tas ambasadorium Italijai, iš
vyko į Romą savo pareigų eiti.

SAN DIEGO, Cal., sausio 31. 
'— Iš Bremertono, Wash., atvy
ko į čia keli šimtai jūreivių, 
kurie busią pasiųsti į Kiniją. , 

ir 1 1 ■ ■ -- ...... ..

Pasekndo garlaivis! į- ________
gulos žmonės išgelbėta Anglijoj per audras 20

PHILADELPH1A. Pa., sau- žmonių užmušta , 
šio 31. — Delaware įlankoj • LONDONAS 
šiandie susidūręs su Britų pre-;per smarkias 
kių laivu Valemore paskendo praejt 
Amerikos garlaivis 
Trisdešimt įgulos žmonių bdvo 
išgelbėti. Nelaimė atsitiko ne
toli nuo Reedy salos.

sausio 31. — 
audras, kurios 

, r___ją penktadienį ir šeStadie-
Jungny. nj sjaU|ė Anglijoj, dvidešimt 

,'žmonių buvo užmušta ir apie 
300 sužeista.

‘Sausas” Jungt. Valsti
jas Kanada “pašlapina”

Imigracija į Kanadą 
praeitais 1926 metais

——0TTAWA, Ontario, Kanada, 
OTTAWA, Ont., Kanada, sausio 31. — Imigracijos ir ko- 

sųusio 31. — Dominijos statis- lonizacijos departamento pa- 
tikos biuro pranešimu 99 nuo- skelbtais skaitmenimis praei- 
šimčiai Kanados ėliaus, alaus ir tais 1926 metais iš Jungtinių 
porterio eksporto 1925 metais Valkti jų imigravo į Kanadą vi- 
buvo eksportuota i Jungtines s0 20,944 asmenys'. Bendras 
Valstijas. Tatai sudaro 3.674,- imigrantų į Kanadą skaičius 
830 galonų, vertės $5,042,800. praeitais nietais buvo 135,984.

NELAIMĖ KASYKLOSE
MARION, III., sausio 30. — 

31. Ne\v Virginia anglies zkasyklo-
Trys žmonės prigėrė

DĖS ARC, Ark., sausio
— Vežimui nuvirtus nuo per-\se vakar nukritusios ir viršaus 
vazo smarkiai patvinusioje uolos užmušė darbininką Rich-
upėj, prigėrė trys asmenys. ardą Worthą.

Šiandie Prasideda Naujienų Kontestas
Šiandie prasideda “Naujienų” Kontestas. Apie šim

tas vyrų ir moterųšChicagroj, apielinKese ir visoj plačioj 

Amerikoje, kur titkai yra skaitlingesnės lietuvių kolo
nijos, stoja i darbų didinime “Naujienų” cirkuliacijos, 
pardavinėjime “Naujienų” skelbimų ir knygų kortų.

“Naujienos” ragina visus savo skaitytojus, visus 
pritarėjus, teikti visokeriopą paramą veikiantiems 
“Naujienų” kontestantams, kad jiems sektųsi ir kad jie, 
už jų įdėtą triūsą labui “Naujienų” laimėtų kuodidžiau- 
sias dovanas.
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ASTRONOMIJA
Ar yra ant Marso 

g-yvybė?

šiame skyriu j i jau daug kar
tų buvo rašyta, kad saulinės 
sistemos planetos susideda iš 
masių vėstančios medžiagos. 
Mažosios planetos greičiau at
salsiu už dfdžiąsias planetas. 
Jos pirmesnės gali pasiekti sa
vo aukštą išsitobulinimo laips
nį. Marsas yra daug mažesnis 
ne kaip žemė. Jo paviešis ke-

tronomai ne vienaip supranta 
ir ne vienaip aiškina.

Skeptiškai nusistačiusieji dė
lei buvimo Marse gyventojų 
astronomai griežtai neginčija, 
kad Marso gyvybė negalėjo 'pri
sitaikinti prie atšalsiančių są
lygų. Buvo juk laikas, kada 
musų žemėje nuo polio iki po
lio milijonai^, metų viešpatavo 
pusiau tropiškas klimatas. Nė 
vienas anų laikų žemės gyvū
nas nebūtų galėjęs pergyventi 
šių dienų šalčib. Nežiūrint ta
čiau j tai, šiandie mes turime 
pakankamai gyvūnų ir augme
nų. kurie gali pakęsti didelius

Jaunesnysis sūnus, kai paty
rė nieko po tėvo negausiąs, 
ėmė eiti per dafbo ir mokslo 
žmones, išmoko amato, išėjo 
vieną kitą mokslą, o vyresny
sis gyveno prie tėvo ir nieko 
nesimokė, nes tikėjosi busiąs ir 
be mokslo lobingas.

Tėvui mirtis, vyresnysis nie
ko nusitverti nemokėjo, švil
pavo tik ir nuoboduliu sirgo, 
prašvilpė pagaliau ir visą savo 
turtą, o jaunesnysis, išmokęs 
kitur savo darbų pelnytis ir 
alkanai dienai -ką pelnęs taupy
ti, tapo lobingas if* nuoboduliu 
nesirgo. [Iš “Vargo Mokyklai”]

KODĖL ŠIEMET ŽIEMA 
ŠILTA?
—-fc—

šiemet žieme yra gana “len
gva,” o kai kur ir visai šilta.

Ot, Roselande šiemet yra 
kur kas šilčiau, ir tai todėl, kad 
bolševikai tenai yra labai įsi
karščiavę. Kada SLA 139 kp. 
sausio 6 d. laikė savo mitingą, 
tai raudonas kelbasninkas Aar-
ka ir dar keletas jo tavorščių 
buvo labai įdūkę, tai tą diehą 
oras buvo nepaprastai karštas.

Bridgeporte oras labai nepa
stovus. Protestų , mitingams 
praėjus, oras atšalo ir pasnigo.

Northsidėj temperatūra kiek 
žemesnė, nors bolševikų tem
peratūra yra aukšta, liet dėl 
mažo jų skaičiaus, oro nesu
gadina. ,V , .

Ciceroj oras pablogėja tada, 
kai trokelis atveža iežednevną 
ir išmėto ją patvoriuose ant 
“free of ehange”. —Don. Pilot.

KODĖL FAŠIZMAS 
LIETUVOJE?

Keletas dienų atgal vienas 
korespondentas pranešė, kad 
Latvijoje fašistų atsirado. Lat
vijos valdžia pradėjus teirhulis, 
iš kur jų atsirado. Pasirodė, 
kad vienas “činovninkas” b\i- 
vo įsigėręs “bud vodkos” ir iš 
to jam atėjo j galvą fašizmas.

Todėl dabar aišku, kodėl fa
šizmas Lietuvoje. Mat Lietuvo-

PABĖGO Iš PIRTIES GERAI ATSAKĖ > IIIIIMAHIMIIIMIIIIIIHIIlllllim

Sausio 14 d. So. Bostono so
cialistai paruošė karštą pirtį 
lietuviams komunistams. Ko
munistams perti buvo pakvies
tas Chicagos lietuvių dienraš
čio redaktorių^, P. Grigaitis. 
Pirtis buvo labai karšta, todėl 
komunistai bliovė ožio baldais. 
Nekantriausias iš komunistų 
pasirodė esąs Malka Plepys. Jis 
neišmaudytas nėrė iš pirties 
ir murzinas pabėgo. ,

Sausio 14 d. So. Bostone P. 
Grigaičiui Įmigus kalbin viena 
komunistė moteris, nogėdama 
užgauti kalbėtoją, 'pakilusi sa
ko: “Aš turiu svarbų klausi
mą. Aš noriu paklausti kalbė
toją, ar ant durnos galvos plau
kai auga?’’ Kalbėtojas pasižiu
rėjo į minėtą moteriškę, nusi
šypsojo ir sgko: “Taip, tamste
le, auga. Jeigu netiki, tai pasi
žiūrėk į veidrodį.

ŽEMOS KAINOS

Norėdami įsigyti aukštos rųšies
seklyčios setą ir kitus naminius ra
kandus, . neužmirSkite atsilankyti į

I
lietuvių dirbtuvę, kurioje rasite ge
riausius rakandus iš gefiausio mate- 
riolo padarytus už labai žemas kai
nas; darbą garantuojame.

I

Sustabdykit tą kosulį
Pirma, negu jis pastos 

k pavojingu!

ANCHOR BRAND ;
1 COUCH SYRUP A

likirplc ir parodyk 
savo vaistininkui.

u' Ypatingai Jis
X. 3/ rekomenduojamas

nu0 kosulio, .paeinančio
\\T nuo persidimų!

.X M a ž a i imant.— W»1onus 
skonis—greita pagalbai Sau

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

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & So 3th St«. t Brooklyn, N. Y.

i
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Teisingas ir mandagus patarnavi
mas.

GLOBĖ FURNITURE & 
UPHOLSTERING GO.
6637 So. Halsted St.
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liais milijonais rtielų turėjo 
anksčiau atšalti už žemės pa- 
viršj. Jeigu gyvybei ant Marso 
buvo lemta atsirasti, 'ji atsira
do daug pirmiau Marse, negu 
pas mus. Spėlioti apie kitų pla
netų gyvybę nėra vykęs darbas. 
Bet drąsiai galima tikrinti, kad 
kaip musų žemes, taip ir kitų 
planetų gyvybe eina prie aukš
tesnės tobulybės^] Marsą lo
dei žiūrima kaipo planetą, tu
rinčia aukšto proto gyventojų.

Didžiuma astronomų pripa
žįsta, kad Marse yra reikalin
giausioj i gyvybei dalykai — 
vanduo ir oras. Ginčai moksli
ninkų tarpe tina, ar būtiniau
sių gyvybei dalykų randasi už
tektinoj kiekybėj. Profesorius 
Perėivai Lovvell, kurs daug sa4 
vo gyvenimo metų pašventė 
Marso studijavimui, nurodo i 
šimtus toje planetoje esančia 
tiesių linijų, .lis tvirtina, katP 
tos linijos yfa kanalai, kuriais 
marsiečiai gauna vandenį iš 
Marso poliarinių vandenynų. 
Kitas aukšto mokslo autorite
tas, prof. \V. 11. Pickering, ma
no, kad Marse matomos linijos 
esančios ilgos balos, kurios su
sidarančios iš turtingų garais 
oro srovių.' tekančių iš Marso 
polių. Marse aiškiai yra mato
mos poliarinės kepurės. Pava
sarį jos ištirpsta, o apie jas 
pąsidaro dideli ir tamsus plotai.

Kai kurie astronomai tačiau 
sako, kad jie Marso atmosferoj 
negali numatyti žymių, iš ku
rių butų galima daryti išvadą, 
nad tenai yra vandens garų. 
Poliarinės Marso kepurės, jų 
nuomone, esančios tam tikrų 
sušalusių dujų priedangos. Jie 
taipjau sako, kad Marse yra 
permaža atmosferos, o jo to
lumas nuo saulės yra perdaug 
didelis, todėl Marse esą perdaug 
šalta, idant vanduo tenai galė
tų pasilaikyti skysčio pavidale.

Kodėl tokie, rodos, puikus 
šiandieniniai astronomijos įran
kiai negali astronomus privesti 
prie bet kurios pastovios išva
dos apie Marso gyvybę? Sta
tant tokį klausimą reikia turė
ti galvoj, kad Marsas prie že
mės nkkad neprieina arčiau 
kaip 34,(100,000 mylių atstumo 
nuo žemės. Ir tai to savo ma
žiausio mylių skaičiaus jis te
pasiekia kas penkioliką ar sep- 
tynioliką metų. Didelių telesko
pų pagalba nuimtos Marso fo
tografijos yra mažos ir neaiš
kios. Didžiumoj atsitikimų as
tronomai turi ^pasitenkinti tuo, 
ką jų akys gali įžiūrėti. Bet 
juk ir paprastam žmonių gy
venime jų akys, žiūrinčios į 
vienus ir tuos pačius dalykus, 
tveria skirtingus apie matomus 
dalykus supratimus. Nereikia 
lodei stebėtis, kad apie taip to
limą musų kamaną Marsą as-

šalčius. Yra daug priežasčių 
manyti, kad Marso atšalimo 
procesas ėjo lėtai. Jeigu taip, 
tai kodt 1 Marso gyventojai ne
būtų galėję prisitaikinti prie 
lėtai vykstančių permainų? Ne
žiūrint sunkių galimybių Mar
sui tyrinėti, reikia manyti, kad 
Marsas turi aukštai protiniai 
pakilusių gyventojų. Gali ateiti 
laikas, kada Marsas ateis mums 
j pagalbą išsprendimui musų 
sunkiųjų gyvenimo klausimų. 
Bet pirma reikia laukti naujų 
išradimų arba bent didesnio pa
tobulinimo astronomijos įran
kių srity, šios dienos astrono
mų įrankiai nėra pakankamai 
tobuli, idant gavus tikresnių 
apie Marsą, žinių.

x r , ■■ ’ i
Nelygus palikimas
Vienas pirklys turėjo du sū

nų. Vyresnysis buvo tėvo my
limas vaikelis, ir tėvas norėjo 
iam visą savo turtą palikti. Mo
tinai gailėjo jaunesniojo, ir pra
šė vyrą lig laiku neskelbti vai
kam. kaip norįs jiem turtą pa
dalyti: ji norėjo kaip norint 
padaryti, kad abu vaiku lygiai 
gautų po tėvo galvos. Pirklys 
sutiko ir nesakė vaikam savo 
sprendimo.

Kartą molina sėdėjo prie 
lango ir verkė; priėjo senas 
keleivis ir paklausė, ko ji ver
kianti.

Ji atsakė:
Kaip aš neverksiu: abu 

sūnų man lygiu, bet tėvas nori 
vienam atiduoti visą turtą, ant
ram nieko. Prašiau v v ra nie
ko nesakyti sūnum, kol sugal
vosiu, kaip padėti jaunesnia
jam. Bet pinigų man savų nė
ra, ir neišmanau, kaip čia kas 
padarius.

Keleivis tarė:
Tavo bėda ne bėda: eik pa

sakyk, ni. ko -nelaukdama, sū
num, kad vyresniajam visas lo
bis teks po tėvo, o jaunesnysis 
nieko negaus.

Jeigu kas neturi kito tikslo, 
išskyrus ■ teisybę, gali pasakyti 
daug trumpais žodžiais. Steele.

je visi kunigai geria daug “vod
kos”, kad palaikius fašizmą.

Reiškia, jeigu Lietuvos kuni
gai negeriu munšaino ir nemy
lėtų po tuziną gaspadinių, tai 
fašizmo Lietuvoje nebūtų.

Batiuška.

TIKINTIS KUNIGAS

Laivas jau skendo. Ant jū
rių šėlo audra ir pagelbos nie
kur nesimatė. Kapitonas sušau
kė visus j krūvą ir klausia:

Ar yra čia tokių, ką tiki 
Dievo galybei?

Aš tikiu, atsiliepė ku
nigas, pakeldamas savo ranką.

—Tai tamsta čia lauk pagal
bos iš dangaus, o mes visi sė
sime i valtis, nes visiems nėra 
vietos, atsake kapitonas.

[“K.”]

$10.000 Accident POLICY
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

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

nter-Ocean Casualty Co
A Stock Company

SPECIAL LOSSES FOR .
Ii. .<•..

LOSS OF

Kalėdų Kaukė.

Jura ir mergos
Kai mergelės grėbė šieną, 
Aš stovėjau pajūry*.
Puiki jūra, puikios mergos,— 
Neramu širdy.
Kilo jūros baltos bangos, 
Tėškė šviesiu sidabru. 
Išsidraikė gelsvos kasos, 
Žiba gintaru.
Pūtė vėjas pietvakaris, 
Ūžė jūra vis smarkiau, 
Vėjo sučiuptas grėbėjas 
Į save šaukiau.
Ir kai jūra įsiūžus
Svaidė lig manęs putas, 
Aš čia pat sykiu turėjau 
Jurą ir mergas.

Kl. Kodėl senberniui lengviau 
gaut šešiolikinė, ne kad ją iš
laikyt?

Ats. Todėl, kad jųiiori jo pi
nigų. Po apsivedimo ji nori 
meilės ir ieško jos. O vyras jai 
personas. Ji ieško meilės, ro
mansų ir... nuo seno vyro pa
bėga. t

* ♦ ♦

Kl. Ar tiesa, kad mergina ga
li pasivvliot vaikiną “liubči- 

jkais”? ‘ \ X
Ats. Weli, xvell, vadinasi, 

ycs, \vell. Mes nežinome kas tie 
tavo da “Nubčikai”, bet žino
me moderninius “liubjęikus”, 
tai šit: Kuri mergina tik nešio
ja trumpesnę dresę, ta ir vai
kiną greičiau prisivylioja.

#

Kl. šv. Kazlauskio kliošto- 
riaus minyška labai įsimylėjo 
į mane ir prašo mane likti mi- 
nyku. Ką aš turiu daryti: že- 
nytis su ja, ar likti minyku?

Ats. Likęs minyku busi ne
naudingas griešninkas. . Geriau 
ženykis ir griešyk.

♦ » *
Kl. Mano boba mėgsta rėdy

tis čigoniškai: karstomi raudo
nais skarmalais ir tepasi žan
dus raudonai. Mano širdis pyks
ta ir gadina apetitą. Kas rei
kia daryt?

Ats. Pasakyk jai, kad ji gra
bai atrodo, daugiau ji to ne
darys.

J klausimus atsako visiems 
Don Pilotas.

Profesorius,^ aiškindamas gy
vulių veisles, užvedė kalbą apie 
primityviu žmogaus gyvenimą, 
kurs taipjau nenešiojo drapa
nų, kaip ir gyvuliui, ir paklau
sė savo klases dvyliką studen
tų:

—Kodėl musų laikų žmogus 
nešioja drapanas, o gyvuliai 
ne?

—Todėl, kad jie turi uode
gas, • atsakė mergaite.

D. P.

PRASIDĖS ATPUSKAI

Bolševikai tuojau pradėsią 
zadušnus atlaidus už Lenino 
dūšią. Nėra ko stebėtis; daly
kas labai panašus į Alvito da
vatkas. Kur almužnų daugiau
siai galima gauti? žinoma, at
laiduose. —Tovariščius.

JI NUSTOJO

Ona: — Aš nustojau teisės 
būti mylima.

Marė: — Kaip tai?
Ona: - Aš apsivedžiau.

f--------------------v—
Rūgštumai Viduriuose

“Phillips Milk of Magnesia” 
Geriau negu Soda

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

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo„saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir pajjeka 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”. pvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 

Phillips nuo 1875.

Life ................................. ..............
Both Hands .;....................... ........
Both Feet ..............'........................
Sight of Both Eyes ....................
One Hand and One Foot .............
One Hand and Sight of One Eye 
One Foot and Sight of One Eye ... 
Either Hand ......... .........................
Either Foot ....................................
Sight of Either Eye....................

•
If sustained 

in the 
manner 

described in 
Paragraph 1 *

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

inclusive

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

$500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
250.00 
250.00 
250.001 1

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

PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris* tarp 16 ir 68 metų amžiaus, neski
riant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar-sveikatos stovio, gali gauti vieną iš šių 
kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ 
skaitytojas, senas ar'naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs' Nutikimą skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne
šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktą. ^NAUJIENŲ skaitytojų 
šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos į NAUJIENŲ ofisą kartu su 
registracijos mokesčiu. 
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraštį nere- 
guleriai, gali gauti šį ap- 
draudos kontraktą sumo
kėdami 75 centus regis
tracijos mokesčio ir pre
numeratą.
VEIKITE ŠIANDIE! 
Visą, kas reikalinga pada
ryti norinčiam įsigyti šį 
Apdraudos Kontraktą, ir 
tokią didelę apsaugą, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančią aplikaciją ir pri
siųsti ar atnešti į NAU* 
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuoj aus po ap- 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa
siųstas apdraustąjam. 
Neatidėlioki t šio reikalo 
ant rytojaus — imkite ir 
atlikite tuojaus!

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

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

skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c.

Į Į Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir busiu juorni tokiu pagal 
šitą plicy per vienus metus. -

I 1 Aš tuojau pastoju nuolatiniu NAU
JIENŲ skaitytoji ir busiu juomi to- 
kiu'pagal šitą policy per vienus metus.

I I „Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adrėeu. Aš jum mokėsiu j savai
tę 18 centų.

I I Siuntinekit man NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicagos $7.00, 
Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 75c. 
apdraudos registraciją.

Vardas .... .................................................................. Amžius ...... .....
(PasimŠykit aiškiai su paišeliu. Juodylas liejasi)

Apdraudos Gavėjas .... ........................................................................
Gatvė Adresas
Miestas...........
Užsiėmimas ...

l’risiųskit šitą aplikacijų bu 75c. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Halsted., Chicago, 111.

Padekit 
ženklelį 
į tinkamą 
kletkutę 

paženklinimui 
savo 
atsakymo

Valstija
... Apt
Tel..... '
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"BAYER ASPIRIN" 
UŽTIKRINA SAUGUMį

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

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

Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Galvos skaud 
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

9

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

KORESPONDENCIJOS

. Binghamton, N. Y.
*

Pasmerkia Lietuvos smurtinin
kus.

Naujienų Kontcst3SiRuJm>oMARA
• Be ftnr Be

Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius (Peilio J Skausmo

Binghamtono lietuviai masi
niame susirinkime sausio 12 
d., Lietuvių svetainėje, priėmė 
sekamą rezoliuciją prieš Lietu
vos smurtininkus — fašistus ir 
klerikalus:

Mes, Binghamtono lietuviai, 
susirinkę j masinį mitingą, ku
rį sušaukė Lietuvių Socialistų 
Sąjungos 33 kuopa ir Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sanda
ros 64-ta kuopa, griežtai pro
testuojame prieš tuos išgamas, 
ką 1926 metų naktį iš gruo
džio mėn. 16 dienos į 17-tą, iš 
pasalų, lyg]apsimaskavę bandi
tai, užpuolė prezidentą Dr. Ka
zį Grinių, ministerius ir Sei
mą, nuvertė žmonių išrinktą 
demokratinę Lietuvos valdžią 
ir įsteigė fašistinių karininkų 
diktatūrą.

Mes didžiai piktinamas tų 
smurtininkų pastatytąja Sme
tonos-Voldemaro vyriausybe, 
kuri laiko kraštą po karo sto
vio jungu, trempia žodžio, 
spaudos ir organizacijų laisvę, 
areštuoja savo politinius prie
šus ir karo teismais smerkia, 
juos sušaudymui.',

Tą žiaurų despotų vyriausy
bę musų įsitikinimu ne tiktai 
ardo sunkiomis liaudies pastan
gomis sukurtą depiokratinę 
krašto tvarką ir trukdo jų kul- 

■ turinę ir ekonominę pažangą,

Kontesto Honoratų Komisija.:
ANTANAS OLSEVSK1S, 
SO PHIE K RASA USKI ENfi, 
DR. STEPONAS B1EŽ1S.

Kontesto Pradžia Vasario' 1, 1927.

Kontesto N u m era t orius:
ANTANAS RIPKEVlčlVą.

Kontesto Vigilijus:
JONAS JANKUS.

Kontesto Baiga Balandžio 30, 1927.

Darbui Prasidėjus
w . ■ > *

Apie šimtas vyrų ir moterų, kurių vardai yra šiame 
sąraše, šiandie stojo į darbą kaipo “Naujienų” kontestan- 
tai. Šis didysis “Naujienų” kontestas paliečia visą plačią 
Ameriką, kur tik randasi kiek skaitlingiau lietuviais ap
gyventas nausėdijas. Laike trijų mėnesių šio kontesto 
bus išbudintos visos lietuvių kolonijos, nes veiklus ir su
manus “Naujienų” kontestantai aplankvs kiekvieno lie
tuvio namą, kviesdami lietuvūs į narius skaitlingos “Nau
jienų” šeimynos—į “Naujienų” skaitytojus.

“Naujienų” draugų, “Naujienų” skaitytojų yra būti
na pareiga duoti visą galimą paramą šiemž kontestan- 
tams, kad jų darbas butų pilnai sėkmingas, kaipo jiems 
patiems laimėjimui didžiausių dovanų, taip ir “Naujie
noms”, kurios šitą kontestą nori padaryti vieną iš sėk
mingiausių Amerikos lietuvių laikraštijos istorijoje.

Žemos nupigintos kainos trečios, Stato pavojun pačią Lie- 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki t tllVOs nepriklausomybę.
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai- i 
pėdos $181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo Klintinėje vie- j 
nūs metus ir sugrįžti į Suv. 
jas liuobai neįskaitant "kvotom

Musų dideli 
.M A J ESTIC, 
OLYMPIC

Pagalinus mes pareiškiame, 
į kad tos smurtininkų pastaty- 
. tos vyriausybės mes nepripa- 

nus metus ir sugrįžti f Suv. Valsti- žystame teisėta laetuvos val- 
’ jdžia ir atsisakome duoti jai 

laivai milžinai, kaip bet kokią parama.
didžiausias pasauly,

HOMERIC, LAPLAND,

AiflC siūlo greitų kelionę j 
bourg, .Sbuthampton, Antwerp. Daug! 
laivų išplaukia kas savaitę.

V r* * *

Visi musų 3-čios 
gauna atskirus kambarius dviem 
keturiems ar šešiems žmonėms, Pt 
togumai, puikus įkaistas ir manda
gumas.

Mes pasižadame vietoje to 
0, AR- remti visais galimais budais 
j 1 Lietuvos darbininkus, susipra

tusius valstiečius ir visą darbo 
kles.8 keleiviai demokratiją kovoje prieš tuos 

dviems, naujus Uotu vos despotus— iki 
j musų gimtame krašte nebus 
i vėl atsteigta piliečių laisvės ir

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

t. WH1TE STAR LINE
RED STAR LINE

127 So. State St. (. hicago, III.

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FLRNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimais Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, Pečių, 'Plaunamų 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puoSalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės
'Įh'Peopks fiii aitnre (fiapcmf

MHfa IteH. H**1* 
Ptoeupte*. Ate*. tote*** 
•M tearė fevteM te#

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

nesusidarys nurodytu konstitu
cijoje keliu teisėta žmonių val
džia.

Susirinkimo vedėjai
Pirmin:. P. B. Balčikonis 
Sekret*. F. Vaitekūnas.

SKAUSMAS

Naudok Johnson’s Bella- 
donna Plaster’j dėl greitos 

tikros pagelbos
Skausmas—paeinantis dėl bile pa

prastos priežasties — gal būt pasa
lintas greitu budu naudojant John
son’s Belladonna Plaster’j prie skau- 
dam vietų. Jus galite gaut plasterj 
bile vaistinėje. Kam kęst baisias ago
nijas, kuomet taip urnai sėkminga ir 
patvari pagelba yra patikrinta labai 
paprastu aktu vartojant Johnson’s 
Belladonna Plaster’j ?

Belladonna plasterio naudingi efek
tai malšinime skausmmo, mažinimui 
muskulinių spazmų, palengvinimui 
susierzinimų, sukepimų ir sukrėtimų 
—ir palaikymui patvarios šilimos, sti
pt ūmo ir komfoito taip ilgai, kol "plas- 
teris laikomas prie kūno — tur ofi
ciali pripažinimų, viso pasaulio farnia- 
cistų. Keturias dešimtis metų atgal 
Johnson A Johnson buvo pionieriais 
tobulinime belladonna plasteriųk ir 
šiandien Johnson’s Belladonna Plaste- 
r’is užima pasauly pirmų vietų kie
kybe ir vartojimu.

Puikiausi rezultatai priklauso nuo 
vėliavos aukščiausios kokybės. Kiek
vienas plasteris, kurį jus perkate su 
Johnson & Johnson vordu, turi savyje 
galingus vaistus tokioj formoj, kad 
jie greitu budu persisunkia i apimtas 
vietas ir suteikia palaimintą pagelbą 
nuo skausmų nuostabiai trumpu lai
ku. Buk tikras pareikalauk John- 
san’s Belladonna Plaster’j. Visose 
vaistinėse.

t

Jei nori turėt 
nuolatinj draugą — 
Skaityk Naujienas.

Naujienų Kontestantai
ANDBEKIS KAZYS, Englewood, III.
ANDBI.JAUSKAS PRANAS, Chicago, III. \
BANANAS STASYS, Pittsburgh, Pa. 
BUTKUS WALTEH, Chicago, III. 
ČEPITCAS KAZYSį Chicago, III. 
DANELS PRANAS, Chicago, III. 
DAl’GIN JUOZAS, St. Charles, III 
DAUJOTIENĖ JULIJA, Chicago, III. 
DERMONTAS JONAS, Metrose Purk, III. 
I)( BICKAS PIJUS, Chicago, III. 
FRANEVSKIS MYKOLAS, Milburn, W. Va. 
GAl’GAS POVIIAS, DeKalb, UI. 
GELEŽINIS Liudvikas, Chicago, III. 
GERBTAl’TAS STASYS, Detroit, Mich. 
GNIŽINSKIS A. J., Johnston City, III. 
GRICIUS POVILAS, Chicago, III. '
GRIGAITIS Jonas, Chicago, 111. 
ISB1CKAS JURGIS, ilarveV, 111. 
JANKAUSKIENĖ MARY, Chicago, 111. 
JAS'UD WALTER, Chicago, III. 
KOLAS Viktorija, Indiana Harbor, Ind. 
JURĖNAS PRANAS, Chicago, Ilk 
KALIN PETER, Chicago, III. \
KASPERAS JONAS P., Gary, W. Va. 
KELPŠIENĖ VERONIKA, Chicago, III. 
KOSIS Wm., Peoria, III. 
LINGĖ ANTANAS, Cicero, III. 
LUCAS GEO., Chicago, III. 
LUKOŠEVIČIUS F., Cicero, III.
LUNEČKIS ANTANAS, Chicago, III. 
MANKUS W1LLIAM, Chicago, III. 
MARTIN-MARCINKEVlčIUS JONAS, Kenosha, Wis. 
MARTINKAITĖ HATHE, Chicago, III. 
MASALSKA ANTANINA, Chicago, III. 
MAŽEIKA JONAS P., Chicago, III. 
MILLER POVILAS, Chicago, III. 
MIKUTAITIS SOFIJA, Chicago, III.
MITCHELL JUOZAS, Waukegan,- UI. ' .
NAINIUS VINCAS, Chicago, III.
NORBUTAS THOMAS, Chicago, III. 
NORKUS JUOZAS, VVestville, III. 
OBECUNAS WILLIAM, Chicago, III. 
PATRACK ANNET1E, Edst Chicago, Ind. 
POLOINER JULIUS, Washington, Pa. 
PETRAITIS ANTANAS, Cicero, III. 
POCIUS KAZYS, West Pullrnan, III. 
PONELIS JUOZAS, Chicago, 111. 
PURONAS ELENOR, Aurora, III. 
RĖK AŠIS JUOZAS K., Chicago, III. 
RIMKUS JOE J., Irons, Mich. 
RUDIENĖ ONA, Chicago, III. t 
SAKALAUSKIENĖ IZABELĖ, Chicago, Jll. 
SAUSEBIS PRANAS, Philadelphia, Pa. 
SMIGRLS A. M., Cleveland, Ohio. 
SKRABULIS KAZYS J., Kesvanee, 111. 
SLECERIS STANLEY M„ (.hicago, III. ,
STALMOKAS K., Cliicagę, 111. 
STANES M. J., Wešt Frankfort, 1H 
STVLPINIENE BARBORA, Chicago, III. 
SERELIENE REGINA, Chicago, III, 
SIMONACSKAITf: NELLY, Chicago, III, 
SITULIS MARY, Chicago, III. 
TAFTAS JUZEFĄ, Gary, Ind. 
TAI.ASKA AIJiKAS, Clūcago, IU. 
TARVID J., Chicago, III. 
UKTVERIS JUOZAS, Chicago, 411. 
URNE2IS K. G., Chicago, 111. 
UVICK AGNĖS, Chicago, III. 
VAINAUSKAS POVILAS, Chicago, III. 
VIL1ENĖ ONA, Chicago, III. 
VILLIS ANTANAS, Roseland, III. ’ 
VISRARAS ANTANAS, Chicago, 111. 
VOVERIS ANTANAS, Cicero, III. 
AVILLIAMS VIKTORIJA, Chicago, III. 
VIRBILA IGNAS, Chicago, III.

\ ŽUKAUSKAS STASYS, Wilkes Barre, Pa.

Kiekvieną savaitę jus randate čio
nai vardą skirtingo žmogaus, kurį 
aš esu išgydęs nuo rupturos. Kiti 
jau yra išgydyti dvidešimts metų at
gal, o kiti dar nesenai. Dalykas yra 
tas, kad jie visi liko išgydyti ištikro 
labai gerai, ir jus liksite išgydytas 
jei atsilankyšit pas mane. Mano gy
dymo būdas lengvas, saugus, pasto
vus ir jums nereikia gaišti laiko.

Skaityk kų Mr. Glike sako:
“Per trisdešimtį metų aš turėjau 

rupturą ir aš būdavo galvoju: ar man 
jų reikės visų amžių turėti. Aš bijo
jau ueilio operacijos, bet mano drau
gas M r. Kerą pasakė man, kad jį iš
gydo Dr. Flint dešimtį metų atgal, aš 
nuvažiavau pas jį. Dabar aš esu iš
gydytas taip kaip mhno draugas, be 
peilio, be skausmo, be pražudymo lai
ko nuo darbo. Tai yra puikus išgy
dymas.“

Ernst Gilke, 4143 Hirsch St.
VERICOSE GYSLOS $25.00

Aš taipgi gydau pasididinusias gy
slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo 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 
vaknre. Nedėlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių .kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės Jangų.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušėr?

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

4120 So. Richmond Street

V jYard- 4VA
Mis. Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUftF.RKA
3252 So. Halsted St.

Viršuje L) m
State Bank

Moterys ir mergi 

noH kreipkitės *i 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutkrt|.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė SpauRtuvi.

DAKTARAS PASAKĖ PNEUMONIA
Jį atsirado iš slogų ir jis visai nepaisė. Daktaras rekomenduoja karštų Bul- 
garian Žolių arbatą dėl prašalinimo greitai slogas.

Apsisaugokite influenzos.
Bulgarian Žolių Arbata prašalina Reumatizmą, Užkietėjimą, Kepenų, 

Inkstų ir Skilvio trubelius ir padaro, stiprų kraujų. Tikrai reikalaukit nuo 
savo vaistininko tikros Bulgarian Žolių Arbatos Raudonose ir Geltonose 
skrynutėse su mano vardu ant jų. Yra 3 mierų, 35c, 75o ir $1.25. Pastabai 
Didelės šeimyos turėtų turėt? mano didelę 5 mėnesiams dėžę. Atsiųskit $1.25 
ir aš tuojau atsiųsiu jasi jums. Adresuokite man, H. H. Von Schlick, Prę- 
sident, 100 Marvel Building, Pittsburgh, Pa. „ 

1

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tek Kedzie 89«2

3514-16 Roosevelt Rd. ■ 
Arti St. Loui* Avė.

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom St„ Room 1111 
Telefoną* Centrą! 4411. 

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

8323 South Halsted St. 
TeL Boulevard 1310 

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarų, išskyrus ketvergę. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12< ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Illrs, MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠEREA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 111?
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio 
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar ii 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki 
tės, o rasite pa 

' gelbą.

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimų

DR. G. SERNER 
(LIETUVIS) 

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

' 3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

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

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards OD34

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

®rOR. HERZMAN
— IŠ RUS, UOS —

Gerai lietuviams žinoma* per 1JL 
metų kaipo patyrę* gydytoja*; 
chirurgas ir akušeris.

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

Ofisą* Ir Laboratorija: 1025 W. 
18th S t., netoli Morgan St.

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakar*.

Dienomi*: Canal 
8110. Naktį

South 4hore 2288 
Boulevard 4186

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

K. JURGELIONIS
A D V O K A I A Q 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

— ■ -.............. ■■ ———5------------ --

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziuna* Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

Vakjr i* 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telcplnne Roosevelt 9090 

Namų Telefvxxj Republic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullrnan 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Siųskit Naujiehas
Lietuvon — tai bua
brangi dovana.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 i u bos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų if 
Vaikų ligų t 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7. iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 va), dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirarga*

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniai* 10—12 dion.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktim* Tai. Fairfaz 6858

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

Optemcstrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 

ir 805 E. 47th St
Kenwood 1752
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Vienam mėnesiui .75
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Apžvalga
SIRVYDAS VĖL LENKTY- 

NIUOJA SU BIMBA
Brooklyno “Vienybė” vėlame 

rašyti, kad socialistai kadaise

narių yra suareštuota d/ugiau, 

kaip 300. '
Seimo narys Jeronimas Pleč

kaitis, socialdemokratas, esąs 
Bygoje, iš kur jisai neketinus 
tuo tarpu grįžti.

...................................................*__________

PAŠKEVIČIUS PALIUO 
SIJOTAS

Antradieujfe, Vasario 1, 1927

KAPSUKO {SPĖJIMAS

Komunistų spaudoje tapo paskelbtas Vinco Kapsuko 
įspėjimas Lietuvos komunistams, kad jie nepasiduotų fa
šistinių despotų provokacijoms ir pemėgintų keršyti už 
savo draugų mirtis. Tas Lietuvos komunistų vado įspė
jimas yra taip įdomus, kad verta čia paduoti iš jo keletą 
ištraukų. Kapsukas rašo:

“Provokacija apie taip vadinamą bolševistinį su
kilimą, organizavimą lietuviškos ‘čekos’, ete, yra 
aiškus melas, kad jos vienos neužteks žudymui Lietu
vos darbininkų. Todėl kita ir daug biauresnė provo
kacija buvo reikalinga, kad suteikus fašistams pil
ną laisvę išmaudyti kraujuose Lietuvos darbininkų 
klasę. Tam Lietuvos provokatoriai suorganizavo 
pučius’ ir teroristinius veiksmus..^

^Lietuvos Komunistų Partja perspėja darbinin
kus ir valstiečius nuo šios naujos provokacijos. By 
kokis neapgalvotas žingsnis, by teroristinis žinksnis, 
gali tik sujungti fašistus ir suteikti jiems galimybės 
susilpninti Lietuvos darbininkų klasę ir vargingąją 
valstietiją ir taipgi suteikti Lenkijai progą įsiveržti 
Lietuvon. Bulgarijos pavyzdys aiškiai yra parodęs 
pasekmes teroristinių žinksnių tokioje situacijoje.

“Lietuvos Kommunistų Partija griežtai pasmer
kia visokįus teroristinius žinksnius arba ‘pučius’...”

kit’Lietuvai nė cento!” Išrodo, 
kad p. Sirvydai nori stoti į lenk
tynes su komunistų Bimboms, 
kurie melais ir šmeižtais kovo
ja prieš socialistus.

“Vienybė’* atlieka nešvarų 
falsifikacijos darbų, kada ji tų 
“obalsį” prikaišioja socialis
tams. Obalsis, kurį skelbė so
cialistai buvo atkreiptas ne 
prieš Lietuvę, bet prieš reakci
nę valdžių, kuri persekiojo Lie
tuvos darbininkų organizacijas, 
slopino spaudos ir žodžio laisvę 
ir tarnavo ponams bei klebo
nams. Socialistai sakė, kad to
kiai valdžiai darbininkai nepri
valo duoti nė cento.

Mes nemanome, kad senis 
Sirvydas yra toks tamsu nas, 
kuris nepajėgia atskirti valdžių 
ir kraštų. Valdžios esti geros ir 
Uogos. Kas kovoja prieš blogų 
valdžią, tas netik ne kenkia 
krašto reikalams, bift dar jiems 
ir pasitarnauja. Bet '‘Vienybės” 
redaktorius sąmoningai iškrei
pia faktus, norėdamas apdumti 
akis publikai. Simpatizuodamas 
ašistams, jisai vartoja ir jų ko

vos
i

Perversmo metu smurtinin
kai buvo suėmę ir įmotę kalė
jimai! politinės f policijos virši-

ninką Paškevičių. Norėdami pir- 
mesniąją valdžių apšmeižti, kle
rikalai buvo paleidę paskalų, 
kad Paškevičius esąs traukia
mas atsakomybėn už kokius ten 
“neteisėtumus”.

Pasirodo tečiaus, kad tas me
las yra niekuo neparemtus. Vol
demaro vyriausybė, negalėda
ma surasti priekabes Paškevi
čiaus pasmerkimui, turėjo jį 
pali uoluoti, “L. Žinios” rašo, 
kad jisai jau išėjęs iš kalėjimo.

metodus.

PASLĖPĖ PROTESTĄ
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Įvairius Dalykus.
Saužudysšiij epidemija

Labai gerai, kad Kapsukas susiprato šitaip įspėti sa
vo pasekėjus Lietuvoje.- Iš tiesų, mėginimas valdžios 
žmonių žudymu (teroristiniais veiksmais) arba ginkluotų 
sukilimų (“pučių”) organizavimu nuversti fašistų dikta
tūrą netik neatneštų naudos, bet dar sustiprintų fašistus.

Bet Kapsukas butų geriaus padaras, jeigu tuos įspė- 
jimmus jisai butų ne vien paskelbęs Maskvos “Pravcloje”, 
bet ir pasiuntęs savo vienminčiams Amerikoje. Tuo jisai 
butų sulaikęs juos nuo skleidimo demoralizuojančios pro
pagandos darbininkų miniose.

Komunistų “oratoriai”, važinėdami po lietuvių kolo
nijas, čia per visą šitą laiką nuo gruodžio 17 d. perversmo 
šaukė ir šaukė, kad tik ginklas galįs išvaduoti Lietuvos 
darbininkus nuo fašistų jungo. Ir kuomet “Naujienų” 
redaktorius, kritikuodamas tuos beprotiškus komunistų 
šukavimus, nurodydavo viešuose mitinguose, kad tai yra 
pasidavimas fašistų provokacijoms,—tai komunistai dau
gelyje vietų mėgino kelti triukšmą.

Gal bent dabar kai kurie jų ims atsipeikėti ir suprasti, 
kad darbininkai privalo vartoti savo kovos įrankius—or
ganizaciją ir apšvietos skleidimą, o ne tuos įrankius, ku
riuos jiems bruka į rankas fašistai? ' . \

Musų bolševi kėliai nesitveria 
liktumu, kada jiems primeni 
ų veidmainiavimų: kaip jie 
ritmą keldavo protestus prieš 
ą pačių liaudininkų ir socialde

mokratų valdžių, kurios- nu
vertimą jie šiandie taip karš
iu “apgailestauja”. Iš to jų 

veidmainiavimo žmonės juo
das!, todėl jiems net gėda pri
sipažinti prie to, kų jie darė 
keletas, savaičių atgal.

Įdomų dalykėlį suradome lik- 
<ą išėjusiam bolševikišku “Dar
žininkių Balso” numeryje. Re

dakcijos atsakymuose tenai 
tarp ko kita rašoma ve kas:

“LDSA. V Rajono Rezo
liucijų Komisijai. Jūsų rezo
liucija Lietuvos valdžios klau
simu netilps, nes pasikeitė pa
dėtis.”
Aišku, kad toje rezoliucijoje 

buvo niekinama demokratinė 
>aidžia, kurių fašistiniai ir kle- 
likaliniai smurtininkai nuvertė 
gruodžio 17 d. Bet dabar, ma
tai, “pasikeitė padėtis”. Todėl 
bolševikuojančių moterėlių or
ganas tų žioplų rezoliuciją mė
gina paslėpti. Ar lai ne humbu- 
gierių taktika?

Keistas • laivynas.. — Saužudžių 
miestas.—Faktai ir prasima
nymai.—Viennos rekordas.— 
Kiek žmonių kėsinosi nusižu
dyti ir kiek iš tiesų nusižu
dė?—Saužudžių skaičiaus di
dėjimas. — žmonės nebeteko 
vilties.—Saužudysčių preižas- 
tys.— Kur išeitis?
Sakoma, kad Vengrija, kurios 

žemė neprieina prie juros, yra 
priversta steigti sa»vo rųšies lai
vynų.

Tai absurdas, — pasakysite 
jus. Bet palaukite truputį ir 
dalykas* paaiškės. Prie Buda
pešto Dunojaus upe jau plau
kioja trys specialiai motoriniai 
laivukai. Priegtam apie 40 pr
ileistų ir .detektyvų 
upės krantų.

Tos sargybos tikslas 
voti su saužudomis. 
niekuomet nepamiršta
tai,' kuomet jie kalba apie Bu
dapeštu, kaipo apie miestų, kur 
daugiau papildoma saužudysčių, 
rfegu bile kur nors kitur Eu
ropoj. Svetimų šalių keliaunin
kai tvirtina net, jog Budapešte 
yra susikurusi specialė draugi
ja, kuri užsiimu sauzudystės 
propaganda. Tai, žinoma, iš- 
mislas. /

nimosi Budapešte ‘yra gan po- 
pularus saužudystės būdas, bet 
jis nėra vienintelis. Todėl sau
žudysčių skaičius tik dalinai 
tebus sumažintas.

Po karo saužudysčių skaičius 
Budapešte ir Viennoj nepapras
tai padidėjo/ Jis dabar yra du 
kartu didesnis, negu buvo 1910 
m. Saužudysčių padidėjimas 
ypač žymus yra tarp moterų. 
Budapešte saužudysčių skaičius 
tarp moterų nuo 1910 m. padi
dėjo keturis kartus. Tarp be-

dasi daugiau moterų nei vyrų. 
Prieš karų buvo kaip tik prie
šingai.

vilties. Gyvenimas lyg ir įėjo 
į normalius bėgius; ir tas gy
venimas yni neįmanomai sun
kus. To viso pasėkos yra tos, 
kad žmonės vis labiau ima link
ti prie saužudystės. Geriau jau 
susyk užbaigti visus vargus— 
galvoja jie, negu kentėti be 
jokios vilties.

Butų, žinoma, nesąmonė tvir
tinti, kad tai nėra karo pada
riniai. Karas netiesioginiai pri
sidėjo prie saužudysčių skai
čiaus padidinimo. Sunkios eko
nomiškos gyveninio sąlygos 
yra karo padaras. O tarp sau
žudystės priežasčių ekonomiš
kos sąlygos užima pirmą vietą. 
Antra vieta priklauso šeimyniš- 
kiertis nesutikimams.

Suprantamas daiktas, žudosi 
žmonės dėl įvairiausių priežas
čių. Sakysime, viena mergina 
nusižudė todėl, kad nelaimėjo 
plaukimo čempionatą, o 'kitas 
jaunuolis atėmė sau gyvastį dėl 
to, kad jo draugas nusižudė. 
Kini. Nagy padare sau galą, nes 
jam buvo uždrausta kištis j po
litiką.

Vengrų ir austrų visuomenė 
yra rimtai susi rupi misi saužu
dysčių epidemija. Spaudoj nuo
lat keliama tas klausimas. Bet 
nėra galimybės tinkamai tų 
klausimą išspręsti, kol šiokiu 
ar tokiu budu nepakilęs gyve
nimo sąlygos. —K. A.

Paliuosuoja
nuoKOSULĮ V
Qreitam prašalinimui ko 

šulių visados imkite 
Severa’s Cough Balsam. 
Malonus. Grynas. Saugus 
vaikams - ir suaugusiems. 
Pavojingą kosulį stabdy
kite šiandien. Severa’s 
Cough Balsam tuoj išva
lo gerklę. Tai pripažinta 
gyduolė per 47 metus. Pa 
klauskit aptiekorįaus 25c 
ar 50c bonkutės.'

W. F. SEVERĄ CO? 
Ctdar Raplda, Iow«

Krutinės ir Galvos Šalčiams 
Imkite Severas Cold Tgblets J

saugoja

yra ko- 
Vengrai 
priminti

Faktas yra tas, jog saužudys- 
č i ų->te i i čiau s v'ekotdas priklau
so ne Budapeštui, o Viennai. 
Pa v. 1925 m. Viennoj buvo pa
pildyta 821 saužudystės, o Bu
dapešte tik 252. Tiesa, Vienna 
turi daugiau gyventojų. Bet ir 
proporcionialiai gyventojų skai
čiui Viennoj įvyksta du kartu 
daugiau saužudysčių, negil Bli-

1,818 saužudys-

iš pasikėsinimų 
Budapeštas stovi

KLERIKALAI JAU NUSIVILTI?

Ana, ką rašo Kauno “Rytas”:

“Džiaugėsi jie (katalikai valdininkai) ir diena 
iš dienos laukė, kada tikroji Lietuvos valdžia (t. y. 
Smetona su Voldemaru. “N.” Red.) vėl juos pašauks... 
Bet eina diena po dienos, o šaukimo jie vis nesulau
kia... e jaugi musų nepasimokinta iš*praeities, ne
jaugi ir toliau šiltose vietose mes perinsime sau prie
šus.... Ne vieno iš jų (katalikų valdininkų) veidas 
jau pradeda niauktis, ne vienas iš jų pradeda manyti, 
jog verčiau būti kairiuoju... Būti atviru kataliku ar 
tautininku jbkio išrokavimo nėra: saveji neužtaria...” 
Na, tai tau, Jurguti, ir devintinės*

Katalikiški valdininkai tikėjos, kad po perversmo jie 
tuojaus gaus šiltų vietų, o čia pasirodo, kad jų troškimai 
nesipildo. Ir štai, klerikalų organas jau skelbia, kad jeigu 
šiltų vietų katalikams nėra, tai neapsimoka ne būti kata
liku—geriau prisidėti prie kairiųjų!

Smetonai duodamas pasiūlymas: greičiaus pirkite 
mus, o kad ne, tai mes parsiduosime kitiems,

Ar dar dabar neaišku, kodėl krikščionys demokratai 
sukurstė karininkus daryti perversmą?

(iarsinkities “Naujienose

“ŠIAULIŲ NAUJIENOS’’ 
UŽDARYTOS

Vietoje “Šiaulių Naujienų” 
pasirodė lapelis “šios dienos 
Šiaulių^ Naujienos”, kur pra
nešama kas seka:

“ ‘Šiaulių. Naujienų’ Nr. 2 
konfiskuotas.-

“Ėjęs Šiauliuose penktus 
metus laikraštis ‘Šiaulių Nau
jienos’ leidžiant 1927 m. Nr. 
3, Šiaulių Karo Komendanto 
parėdymu, sustabdytas visam 
karo stoviui.”
Tolinus pranešama, kad Šiau

liuose tuojuus pradėsiąs eiti 
naujas laikraštis “Naujos Šiau
lių Naujienos”, 
siąs

kurias- redaguo
ji. Petrauskas.

SOC1ALDEMOKRATŲ 
AREŠTAI

Statistikos duomenys 1926 m. 
rodo nepaprastą saužudysčių 
augimą. Tais metais Budapešte 
kėsinosi nusižudyti 3,644 žmo
nės, o nusižudė 542. Viennoj 
užrekorduota v • cių.

Sprendžiant 
nusižudyti,
)irmoj vietoj: saužudystei kan* 

didatų ten yra daugiau nei kur 
nors kitur. Iš kitos pusėš, ten 
įvyksta daugiausia nepasiseki
mų papildyti saužudystę. Ka
dangi į saužudų skaičių ten į- 
trankiama visi,, kurie bando nu
sižudyti, pertai ir gaunama ne
įmanomai didelis saužudų skai
čius.' Pa v. 1925 m. rekordai 
rodo, jog Budapšte buvo 1,514 
saužudų ir nieko nesakoma apie 
tai, kad 1,282 ir ankščiau 
paduotojo skaičiaus nesėkmin
gai kėsinosi papildyti saužu
dystę. Tuo budu dauguma jų 
ir šiandien dar tebėra gyvi ir 
sveiki, nors rekorduose jie yra 
į saužudų skaičių įtraukti.

Viennoj jie nekreipia dėmesio 
į tuos, kuriems nepasiseka sau
žudystę t papildyti. Ten rekor- 
duojama lik nusižudėliai. Ant
ra vertus, ten žmonės gan sėk
mingai žudosi: nepasisekimų 
tėra tik 10%.

Budapešte daug bando nusi
žudyti, bet iš jų, palyginti, ne
didelis skaičius
1923 m. išpuolė vienas nusižu
dėlis 5.5 pasikėsinimams; 1921 
m. vienas 5.7 pasikėsinimas; 
1925 m. vienas 6.9 pasikėsini
mams, o 1926 m. vienas septy
niems pasikėsinimams.

Saužudų gelbėjimo laivynas 
operuoja jau keletą mėnesių. 
Per tą laiką jis išgelbėjo 20 
žmonių. Laikui bėgant jis, nė
ra abejonės, turės galimybės iš
gelbėti daugiau. Nors skandi-

tenusižudo.
lame pat leidinyje, užvardin

tam “šios dienos Šiaulių Nau
jienos”, jdėta tokia žinia:

“šiomis dienomis Žagarės 
miesto v-bos narys p. Marti
naitis, Pašiaušės vai. sekre
torius J. Geležinis ir mok.- J. 
Bešonis areštuoti, jie visi be
rods socialdemokratai.”
Iš “Liet, žinių” patiriame, 

kad socialdemokratų partijos

Butų galima manyti, kad 
karo baisenybės- ir ^kurdas tie
sioginiai prisidėjo prie saužu
dysčių padidėjimo. Bet taip 
nėra. Saužudysčių skaičius 
ypač smarkiai augo nuo 1910 
m. iki karo pradžios. 1923 m. 
Viennoj buvo papildyta w767 
sauzudystės, o 1914 m. 692. 
Paskutiniais karo metais tas 
skaičius’ nupuolė iki 501.

Tuoj po karo kaip Viennos, 
taip ir Budapešto žmonėms tu-

skurdą. ‘Saužudysčių skaičius 
ėmė didėti, bei jis nebuvo laip 
didelis, kaip 1913 in. Net 1921

1922 m., kuomet austrų pini
gai tapo beveik be vertės, sau- 
žudystė mažai tepadidejo. Bet 
kaip tik 'Pautų Lyga sutvarkė 
austrų finahsus ir stabilizavo 
pinigų valiutą, tuoj Viennoj 
pradėjo kilti saužudysčių skai
čius. 1922 m. jų buvo 589, 
1923 m. jau 688, 1924 m. net 
825 ir 1925 m. 824. >

Budapešte dėjosi "'lyginai to
kie pat dalykai: 1912 m. buvo 
1,156 pasikėsinimai nusižudyti, 
o 1923 m., kuomet padėtis 
vo sunkiausi, pasikėsinimų 
buvo 936. Sekamis metais, 
Tautų Lyga ėmė tvarkyti
kalus, atsirado 1,060 kandida
tai į saužudybas, iš kurių 185 
nusižudė. 1925 m. pasikėsini
mų nusižudyti jau buvo 1,514, 
iš jų nusižudė 232.

Praeitai metais Tautų Lyga 
paskelbė, jog kaip
taip ir Vengrijos reikalai yra 
sutvarkyti ir ištraukė savo 
kontrolę. Tuoj po to saužudys
čių skaičius sumušė visus re
kordus. »

Kodėl sunkiausiais karo me
tais ir tuoj jx) karo mažiau 
žudėsi žmonių, negu dabar? 
Tas klausimas aiškinama seka
mai: karo metu žmonės nebu
vo nustoję vilties geresnių lai
kų susilaukti. Jie kentėjo dan
tis* sukandę, tikėdami, kad 
karo pabaiga pasibaigs ir 
varggi. Bet ne taip buvo, 
dabar, kuomet ir biudžetas
balansuotas ir pinigų valiuta 
stabilizuota, žmonių vargai ne- 
simažina. Dideli mokesniai, 
nedarbas, nepasisekimai biznyj 
nesiliauja varginę' žmones. Su
silaukti geresnių laikų jiebėra

bu
tu
kai 
rei-

Austrijos,

su 
jų

su-

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios*^ klesos kamba

rini, tiktai staterooms

100 N. LaS'alIe St., Chicago, Iii. 
arba prie vietinio agentų

Redakcijos Atsakymai
polemiškų 

reikalais 
iki SLA.

it S. Rindokui, Indiana Har- 
bor, Ind. — .Jokių 
žinių SLA. 185 kp. 
daugiau nedėsime,
centras rteišspręs visų toj kuo
poj esančių ginčų. Todėl ir jū
sų žinutėj apleidžiame visas 
polemiškas vietas. .

GYVENIMAS
Mėnesinis ‘ žurnalas

Antanas Žymantas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. D!.

Tel. Boulevard 3669

Gyvenimas už vasarj menes; jau 
atspausdintas,—jsigykit jį. Turinys 
yra sekamas:

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

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

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. VVallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 4Gth St. Chicago, III

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

i j Into 9 iki IL vai. ryte; l/alandos^ nuo 6 iki 8 vakare

Tek Boulevard 0537

DR. MARY A 
D()WIAT-SASS

1707 W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų

nuo
nuo

Dr. A -J, KARALIUS
. Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
Chicago, Iii.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

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

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS' 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1103 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Miltvaukee Avė., 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 

Ųltraviolėtinė šviesa ir diathermia

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

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

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.

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

Tel. Lafayette 4146
v rizv J nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos j nuo 6 9 vaL

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Kės., 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

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

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

1—3 po pietų, 7—9 vakare

Office Boulevard 7942

.. I)r. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Are.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, 1LL. %

Res. 6000 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

■ ■ --- ------------------------------------------ ------------ • ■ —

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentistas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Hcmlock 2615
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Sveikatos Dalykai
I - ■ -......................................................................- ■ ■ ■
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(Tęsinys)

CHICAGOS 
ŽINIOS

t

Leoną Viola, 18 mėn., 3537 ; 
W. 6(> St., prarijo kokį tai daik
telį, kuris įstrigo gerklėj. Kada 
tėvai pamatė, kad kūdikis 
kiai kvėpuoja, nuvežė ją 
ninėn, bet po trijų dienų 
dikis pasimirė.

šu n- 
ligo- 
ku-

Mes būdami šalininkais de
mokratijos ir laisvės ir kaipo 
tikri sūnus Lietuvos, turime 
pareikšti smurtininkams, tą ko 
jie yra negirdėję. Todėl north- 
sidieČiai bukime visi. Bus geri 
kalbėtojai ir bus gražus pro
gramas su dainomis. Dainuos

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH ' 
OPTOMETRISTAS

Akiniai $4 ir augščiau

lietCvTs AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregyatą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 
žil uaiaa klc&iclafl. Speciali atyda at
kreipiama j mokykloą vaikui. Val.t 1Q 
iki 8 ral. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

. - . (.........-Į — u...------------------- -----

Helen Smith, 24 hi., 1724 S. Pirmyn mišrus choras, žodžiu 
Dearborn St., kuri tapo nu teis-' sakant, tai musų vietinių pilie
ti! 6 mėnesiams kalėjimai! už sueiga. Sandarietis. 
narkotikų vartojimą, bandė pa
sikarti doros teismo kalinių ka
meroj. Ji pasikorė ant diržo, 
bet kitos kalines riksmu pri
šaukė sargybą, kuri nuplovė 
dirži,i ir jtj. i šr-oILC- j o. -Ji tapo 
nuteista kalėjiman, kad galėtų 
atprasti nuo vartojimo narko
tikų.

200 vaikų miršta nuo 
nusiplikinimoMoterims, kaip jau pasakyta, 

tai ir ne visai retai tenka dėl 
prasto endokrinių liaukų darbo 
nutukti. Jeigu kaklo liauka 
kiek reikia nedirba, tai jų ran
kos, pečiai ir kaklas tarsi krau
to Liukais apsikrauna. O jeijsu 
galvos liauka (pituitarinis kūne- 

lis) ne tiksliai dirba, tai taukai 
susikrauna apie šlaunis, klubus 
ir apskritai juosmenį. Kai ova-

• rai ganėtinai nedirba, tai tau
kais paprastai visas kūnas ap
drimba. Jaunose mergaitėse, 
ypač subrendimo metu, kartais 
labai didelės krūtys pradeda 
augti. O per daug didelės krū
tys ne tiktai sugadina (dailės 
žvilgsniu) kūno proporcijona- tais 
himą, bet podraug daro moteriai; juoja, o tik mano, kad viską “ži- 
ir gafta daug nesmagumų, ir tailno”? 
kuone per

•Bet per daug dideles 
dažniausiai iši 
ovarai tiksliai _____
ka tik sutvarkyti ovarų darbų,‘nuo to, kaip nuo nutukusio žmo- 
kaip štai ima ir tarsi besaikiais gaus taukai, 
krutu augimas si 
dinus ovarus dr 
daugiau, krūtys visai gražiomis 
ir normaliomis pasidaro. Tiktai 
reikia galvoj turėti faktą, kad 
ne su visomis taip laimingai ftt- 
sitinka, vadinas, kurioms-ne- 
rioms niekas negelbsti, nebent pasakyta, lengvai 
tik operacija — chirurgija. Vis! ligoms pasiduoda.
dėl to motinos privalo žiūrėti, I greitas suliesėjimas visados 

žalingas, ir užtai reikia 
vengti. .

O jeigu žmogus Mituko 
daug valgydamas, tai, supran
tama, jog bandant jį liesu pada
ryti su endokrinių liaukų eks
traktais, šiaip ar taip, į sveika
tą jam neis. Jam bus duodama 
to, ko jis pakaktinai turi. BetĄyanp 1>VV VyVJ 
kas blogiausia, kad .duodant en-*mgjus byiaį Rįtter

venime daug nesmagumų netu
rėtų vien tik dėl to, kad jų krū
tims leista išaugti tarsi visai be 
jokio saiko.

Paprastam gydytojui, kurs 
endokrinių liaukų fiziologijos ir 
terapijos visai nestudijuoja." gal 
būt, kad Čia aikštėn iškelti da
lykai per daug fantastingais at
rodo. Bet tai mažmožis,
čia rašau pasinaudodamas to
kiais autoritetais, • kurie mažne 
visą savo gyvenimą yra pašven
tę endokrinių liaukų fiziologijos 
ir terapijos studijavimui. Jie, 
šiaip ar taip, žino ką kalbą. Ir 
jeigu jais nepasitikėti, tai tuom- 
syk gi kuomi pasitikėti, — ar 

, kurįe beveik nieko nestudi-

Prieš keletu dienų .losejjhine 
Novelių, 634 N. Homan avė., 3 
m. amžiaus, užsivertė ant ša

AŠ

niu ir tiek nusiplikino, kad ne-, 
dideliuose uone.

pasimirė.

Delei jos mirties Dr. Morgan 
L. Trainer, koronerio pagelbi- 
ninkas, pareiškė, kad kasmet 
Cliicagoje nuo nusiplikinimo 
miršta apie 200 vaikų. Jis sa
ko, kad čia kaltas daugiausia 
neatsargumas motinų, kurios 
palieka karštą vandenį ten, kur 
vaikai gali pasiekti. Jis sako, 
kad vaikų niekad nereikia pri
leisti ptie jokių indų ar mau
dynių, kur yra karštas vanduo.

LIETUVIŲ RATELIUOSE
North Šlife

Rengiamas protesto mitingas

ANTANAS CERNI8

šiuo pasauliu 
2 valandą po

TELEFONAS CANAL 9464

visą jos gyvenimą.1 
krūtys!i 

a dėl to, kad;
■dirba. Užten-1

Ar suliesėjimas kenkia 
sveikatai?

Tai beveik išimtinai priklauso

taip sakant, yra 
toja. Paža-’nuimami. Pęr greitas taukų 
)ti da biskį -nuėmimas, žinoma, kad visados 

yra pavojingas sveikatai. O tai 
todėl, kad iš kūno reikalaujama 
tiek, kiek jis, be skriaudos sau, 
duoti neišgali. Tokiu keliu, kū
nas silpnu pasidaro ir, kaip jau 

pavojingoms 
Todėl

kad jų mergaitės išaugtų nor
maliomis ir kad paskui savo gy-

“CASCARETS” UŽLAIKO
SKILVĮ REGULIARIAI IR

PRAŠALINA SLOGAS

Neturėsit galvos skaudėjimo
rugštumu vidurio®©, slogų 

arba užkietiejimo

Nuteisė jury pkpirkėjus
Buvęs policistas Edvvard Cor- 

da ir du teismo darbininkai 
Joseph Cook ir John R. McWa- 
ne liko rasti kalti už papirkimą 
jury. Corda tapo nuteistas 
penkiems metams kalėjiman ir 
užsimokėti $2,000 pabaudos, o! 
Cook ir McWane nuteisti po 3 
men. kalėjimai! ir po $1,000— 
$1,500 pabaudos užsimokėti. Jie 
reikalauja naujo bylos nagri
nėjimo. .

Prieš juos liudijo Ralph F. 
Rittter, kuris buvo jury narys 
spaustuvninko Severinghaus by- 

rinl. loję prieš bu v. mayoro Thomp- 
šono sekėjus.

[kad Corda, kuris 
vo Severinghaus 
sargas, prižadėjo 

į jei Severinghaus 
Jam tarpininkavo

Bet Severinghaus lai- 
• tegavo tik 

Jis pradėjo reikalauti li-

North Side Draugijų Sąryšis 
rengia protesto mitingą prieš 
Lietuvos smurtininkus šį ant
radienį, vasario 1 d., 8 vai. 
vakaro,- Liuosybės svetainėje, 
1822 VVapansia avė. Bukime vi
si. Kiekvienas lietuvis-vė pri
valome atsilankyti ir visi ben
drai pareikšti skardų protestą 
prieš tuos smurtininkus, ku
rie nuvertė teisėtą Lietuvos

Persiskyrė su 
Sausio 29 dieną, 
pietų, 1927 m., sulaukęs 46 me
lu amžiaus; gimęs Butėnų kai
mo, Šimonių valsčiaus, Panevė
žio apskričio, palikdamas dide
liame nubudime savo mylimuo
sius ir mylinčius pusbrolius 
Grigai}, Dominiką, Antaną ir 
Izidorių, pusseserę Elzbietą 
Šantienę ir švogerj Antaną 
šantą. Lietuvoj brolį Joną. Kū
nas pašarvotas, randasi 930 W. 
34th St.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Vasario 2 dieną, 9 valandą ry
te iš namų į Tautiškas kapi
nes.

Visi A. A. Antano Černio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveiknmą.

Nuliūdę liekame, i
Pusbroliai, Pusseserė ir švogeris

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Badžius, Tel. Canal 6174.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenuc, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Aubum Avė., Tel. Blvd. 3201 

.... ■■ - - —

J.F.RADZIUS
Pigiavsia* IJetavia 

Graburiaa Chicagoje 
^Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
•tėa.

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

SKYRIUS: 
8238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4068

per 
yra 

jo

Ritter pasisakė, 
tuo laiku bu- 

spaustuvės 
jam $5,000, 
laimės bylą. 
Cook ir Mc-

dokrinių liaukų ekstraktus ir ta- $221.
da, kai žmogui jų visai nerei- kusių pinigų, todėl viskas iš- 
kia, net ir labai tiksliai dirban-'ejo aikštėn ir jury papilkėjai 
čias jo liaukas galima iš lygsva- atsidūrė teisme ir liko nuteisti, 
ros išmušti ir visai pakrikdyti. Į Severinghaus bylos nuosprendis 
Taigi, jeigu žmogus gavo nutuk
ti tik dėl to„ kad jis per daug 
valgė, tai anaiptol nereikia ban
dyt su endokrinių liaukų ek- 
- traktais jį liesu padaryti.

liko panaikintas.

Smulkios žinios

i Valdžią ir patrempė demokrati
jos • principus. Mes daug kuo 
gelbėjome ir dirbom savo gim
tinei šaliai, kad ji taptų lais
va ir nepriklausoma valstybe, 
bet tikroji laisvė ir demokrati
ja, kaip matyt, ne visiems yra 
maloni.

Saugokitės
Šalčio

šaltis reiškia pavoją. Vien iiuo pneu
monijos kasmet miršta 150,000. Nesu
skaitomos kitos bėdos kjla iš šalčių.

Sustabdyk šaltį pačioj pradžioj, grei
čiausiu ir veikliausiu būdu. Imkit 
Hill’s Cascara-Bromido-Quinino. Jis šal
tį sustabdo j 24 vai., o gripą į 3 die
nas. Jį dabar milionai vartoja, nes per 
25 metus nieks nerado geresnio būdo 
Išnaikint Šaltį.

Netikėkit menkesnėms gyduolėms ka
rta galit gaut šitą. Visos aptiekos par
duoda Hill’s.
Tikrai Gauk

ase*
Raudona Dčž6

UININE 
su paveikslu

Kaina 30c

i

A
FELIKSAS GUDGALIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 28 dieną, 3 valandą po 
pietų, 1927 m., sulaukęs 45 me
lų amžiaus; gimęs Armuliški 
kaimo, Pušaloto valsčiaus, Pa
nevėžio apskričio, palikdamas 
dideliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius moterj 
Agotą, sūnų Kazimierą 8 metų, 
brolį Kazimierą, o Lietuvoj tė
velius ir brolį Augustiną. Kū
nas pašarvotas, randasi 1328 S. 
Arvind Avė.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Vasario 1 dieną, 8:30 valandą 
ryto iš namų j šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, Cicero, III., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines. K

< Visi A. A. Felikso giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarpavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnus ir Brolfs

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

ELZBIETA ŽEIMIENE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 30 dieną, 1927 m., gimė- 
Lietuvoje. Išgyveno Amerikoje 
apie 40 metų. Paliko dideliame 
nubudime 5 sūnūs ir 5 dukteris: 
Elzbietą, J ievą, Marę, Heleną 
ir Oną; Antaną, Jurgi, Joną, 
Tarną ir Andriejų. Kūnas pa
šarvotas, randasi 153 East 107 
Street.

Laidotuvės įvyks Antradieny, 
Vasario 1 dieną, 9 valandą iš 
ryto, iš namų j Visų šventų pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nuly
dėta j Švento Kazimiero kapi
nes.

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, IIL 4

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St, Chicago

SERGANTI ŽMONES

Nubudę liekame,
Sunai ir Dukterys.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp. Telefonas 
Boulevard 5203.

Jei jus turi*; sunkių 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
pūslės, užkrečiamas 
ligas, šlapumo arba 

•f privatiškas ligas, pasi- 
tarkit su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

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

čia nieko nėra viršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra naturalė pašakmė didžiausio mo
kytojo — PATYRIMO.

Serganti žmonės yra kviečiami pa
sinaudoti tokiu pačiu gydymu per Dr. 
Ross kur jis yra išgydęs tuksiančius 
kitų.

MOTERYS su “socialėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chroniškų tro
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien.Cascarets veikia kuo-

Dr. B. M. Ross
35 South Dearborn St

Nusipirkit už 10c bakseiį.
Slogos — ar tai butų galvo

je arba kitoje dūlyje kūno —

Kampas Monroe S L Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto auglto.

DVIDEŠIMTS PENKI METAI
TAME PAČIAME NAME.

skilvį, prašalina rug- 
nesu vii skintą malttą

prašalina perviršį
štumus, 
ir gasus;
tulžies nuo kepenų ir išmeti, 
lauk nesuvirškintas dalis mai
sto ir nuodus iš skilvio.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

'Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Didelis Pasisekimas

Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Atsišauk i t, Informacijos Dykai.

muskulams.
Tikrasis pažymJtas Inkaro 

Vsisbaženkltu.
35c.—vaistinėse—70c.

kepenis pradeda smarkiau vei
kti ir apsaugojant skilvį nuo 
slogų. Vartok i t Cascarets šį va
karą dr atsikelsite iš ryto sn 
sveika galva ir jus rtusistebė- 
site kas pasidarė su jūsų slo
gomis.

Atsiminkite, kad greičiau- 
sis pasiliuosavimas nuo slogų, 
tai paimti, vieną arba du Cas
carets vakare, jos išvalo siste
mą. Nusipirkitj už itlc bakseiį 
bile vaistinėj.- Neužmirškite 
vaikų. Jiems patinka tie Sal
dainiai Cathartic ir jos praša
linai slogas iš mažų vaikų sis
temos.

Antra vertus, tiems, kurie 
nutuko dėl to, kad jų viena ar 
kita endokrinė liauka kiek rei
kia nedirba, badavimas, idant 
suliesėjus, yra iš tikrųjų svei
katai kenksmingas. Juk jeigu 
tik dėl ne tikslaus endokrinių 
Jaukų darbo žmogus nutuko, 
tai ji? turi labai daug badauti, 
kad suliesėjus. Tokis badavi
mas, reikia tiesa sakyti, visą jo 
sistemą gali tiek nusilpninti, kad 
jis ar į kokios nors pavojingos 
ligos nasrus dabar pateks arba 
veikiausiai ant tiek sugrius, kad 
neišlaikys, na, ir pasimirs.

Be to, kaip yr ne gera žmogui, 
jeigu bandomu jį per greitai ba
davimu suliesint!, taip jau yra 
ne gera, jeigu bandoma tą patį 
padaryti endokrinių liaukų eks
traktais. Užtat nuosaikumas 
kaip viename taip ir kitame at- 
vejyj yra tiesiog būtinas reika- 
kalas.

BILLY'S*UNCLE

Pasaulinė čempionė “back 
stroke” plaukikė Sybil Bauer 
pasimirė Mielinei Reese ligoni
nėj delei po operacijos gimusių 
komplikacijų. Ji buvo 22 m., 
Nortlnvestern universiteto stu
dentė.

PAIN-EXPELLERIS
yra *•

Geriausiu vaistu nuo papra- 
etų peršalimų, reumatJŠkų 
skausmų ir palengvinimas 
skaudamiems Ir gellantiems

AD. RICHTER & CO.
Berry & So. 5tn Sts,

Brooklyn, N. Y.

STONLSL. VINCK.UTONIS
Mirė Sausio 30 d., 1927 m., 6 

vai. vakare, sulaukęs 49 metus 
amžiaus. Velionis paėjo iš Se
meliškių vai., Trakų apskr.

Paliko dideliame nubudime 
motelį Emiliją ir vaikus: Bro
nislovą, Antaną, Oną, Povylą ir 
Bladisiovą, seseris—Jievą Ka- 
raugienę, Eleną šukevičienę ir 
švogerįj F. Karangą, 2 pusbro- 
jus—-Juozapą ir Andriejų Jan
čiauskus. Petrą ir Domininką 
Venckutorius.. Laidotuvės atsi 
bus Vasario 3 d. iš namų £548 
W. 39 PI., 8 vai. ryte j Šv. Jur
gio bažnyčią, o iš ten j šv. Ka
zimiero kapines. Giminės, drau
gai širdingai prašomi dalyvauti 
laidotuvėse mano vyro. Lieka
me nubudę,

Moteris, Sunai, duktė ir 
giminės. .

JULI JONAS STULGINSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 29, 1927 dieną, 6:00 va
landą vakare, sulaukęs 65 metų 
amžiaus; gimęs Bumblių kaime, 
Liolių vaisė., Raseinių apskr. 
Amerikoj išgyveno 14 n\etų. Pa
liko dideliame nubudime sūnų 
Joną ir 2 dukteris: Marijoną ir 
Oną.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4512 S. Paulina St.

Laidotuvės įvyks Sefedoj, va
sario 2 dieną, 8:30 vai. ryto iš 
namų j šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Julijono Stulgins
kio gimines, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnus, Dukterys.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius I J. Zolp. Tel. BoulevAtd 
5203. i Atėjo Kultūra No. 12 pil

nas įdomių mokslinių stfaip- 
mių ir beletristikos. Kaina 
40c. Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

ąas* ___ • jFeenamint
*The Chewing LAXAT1VE

Gardus, mint kramty
mui gumas, kuris užlaiko 
vidurius reguliariai. Vai

kai mėgsta jį.

15c ir 25c
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Lietuvių Rateliuose
North Side

Baigė High School

Aldona

vie-
tė-

metu

kimą ir viską aptarę. Tokiu bu
du klerikalai atmetė protesto 
rezoliuciją.

Kalbėtojas pasiūlė parinkti 
aukų padenyimui lėšų. Bet vėl 
klerikalai pradėjo visais bal
sais šaukti, taip kad nė aukų 
nebandyta rinkti. Didžiausiu 
riksmo pasižymėjo vienas žmo- t 
gelis, kuris jau kelintą kartą1 

r...... .. ....... ....... ...............  savo kailį maino. Seniau buvo'
čia jau yra bent trys priežas-1socialistas, vėliau komunistas, 
tys 1) komunistai pražudė vi- dar vėliau tautininkas, o dabar 
sišką žmonių pasitikėjimą; 2) 
komunistams pritruko centų 
gazetoms leisti ir aukų nebe
gauna; 3) komunistai bando 
prisimeilinti prie biznierių 
progresą mylinčių žmonių, 
juos apgaut* ir išnaudoti. 

♦ ♦ ♦
O čia kas? — Raudono 

do žmogutis sulaikė Heporterį 
Pupą ir sako:

—Pirk tikieta ant provesy- 
vių bunkieto? 

Kas

5- ta tajemnyčia.: Komunis
tai pasivadino • “darblečiais”. 
Priežastis, kad apgauti darbi
ninkus ir polieją.

6- ta tajemnyčia: Komunistai 
vėl vadinasi 
čia priežastys
toks Maskvos noras ir nepasi
sekimas apgauti darbininkus.

7;ta tajemnyčia: Komunistai 
pasivadina “progresyviais.” O

ranesimai SIŪLYMAI KAMBARIĮ PARDAVIMUI I MORTGECIAI-PASKOLOS

“komunistais.” 
susibėgo dvi:

išvirto.fašistu
Kaip matyt, musu 

apspito klerikalai, 
bliauti moka ir musų visiiome 

ii\nėn darbuotojams 
kad darbo padėti, iki pasiseks čia 

išsklaidyti tamsos miglas.
—Domininkas A belikta.

vei-
Sausio 23 d. buvo čia suren

gtos prakalbos apkalbėti ar 
protestuoti prieš dabartinę Lie
tuvos valdžia. Kadangi buvo 
garsinta, kad kalbės kunigas,de “progresyviai”? Iš

Kam jiems bankietas? lai daug rymiškių katalikų su- 
baliavos, delko ir ka- sirinko, bet kalbėjo nepriklau- 

pabėrė Heportęųis Ihi- somųjų kunigas.
virtinę klausimų, 
vis darbininkų reika-

Kalbėtojas 
avo toli nuo temos, to- 
hi jo kalba pasidarė per- 

kad spaudą daug išsišakojus, bet visgi daug 
kad organizacijas ir gerų dalykų papasakojo.

■Taipjau bandė sujudinti jaus- 
nusisto- mus, kaip kad kiti kunigai da- 

Rymo katuli*

as, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia. .
_r ~ T -------

KIEK KAINUOJA ZMCGtil 
LEISTI $100.00 T

16.00 j metUM net vi«u 
likuti gyvenimą.

PRA

RENDON kambam dėl vyrų', 838 
W. 33 PI. 3 fl. iš užpakalio. 
---- 4----------- -------------------------- --------

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

4475 So. Talman Ąyb. 
Lafayette 0455.

nymui labai geras biznis — 
liardwarė Storas, ant biz-' 
niavos gatvės,\renda pigi,'

4457 S. Tahnan Avė. 
Lafayette 0455.

2- R1 MORGIOIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

koloniją • '-r--------
kurie tik Kiekvienas musų praleistas dole 

! ria sudaro nematomą Juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 

teks daug tam tikra darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šįmtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada Jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų Jums Jei padė
tumei juos į banką ar spulką? / 

Naujienų. Smilką 
$6.00 gryno pąmb i 
$100.00 — pamislyk 
šimtas' uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi 
doleris.

Kiekvienas musų nraleistas dole- 
b sudaro nematomą Juostą cen

tų ir kiekviena* centas atlieku

ką?
uždirba po 

nt kiekvieno 
klek jūsų 

laikytumėt jį

au sekretorių 
,o nuo jo su

žinosi kaip greit dauginsis

V NAUJIENŲ SPULKA, 
1789 So. Halsted St.

justi

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

GREIT reikalinga moteris pri
žiūrėti vaiką 2l4> melų. 1917 South 
Halsted st.

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

Klauskit VIZBARAS, x

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARDAVIMUI grosernė la* 
bai pigiai, už mažai pinigų iš 
priežasties ligos. Kas norit pirk
ti, kreipkitės greičiaus.

3832 S. Lysve avė.

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00 
3804 S. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

SERAI-BONAI

šiuo laiku daugelis jaunuolių 
baigia high school’es. Ročius/ 
tame nėra nieko nepąprąąu^. 
l>et tarpe lietuvių re^r^^r 
nes daugumoje lietuvių jaunuo
liai leidžiami yra į parapijines 
mokyklas, kur jie stumdomi iš 
kampo į kampą iki penkiolikos 
ar šešiolikos metų ir luonii 
visas mosiąs (kurio suvis neįgi- 
ja) užbaigiamas, o jaunuoliai 
išstumiami skurdo globai.

Kas kita su jaunuoliais, 
rie pradinį mokslą baigia 
šose mokyklose. Pastarųjų
vai turi daugiau džiaugsmo, o 
jaunuoliai laimės, nes turi ge
resnę progą pasiekti ir augš- 
tesnius mokslus.
v Tarpe laimingųjų jaunuolių 
yra ir Aldona Birutė Gaiškis; 
plačiai žinomo visuomenės dar
buotojo P. Gaiškio duktė.

Aldona būdama šešių
mergaitė pradėjo lankyti mo
kyklą. o truputį vėliau 
privatines muzikos lekcijas. 
Abiejose mokyklose Aldona tu
rėjo gero pasisekimo ir visuo-1 
met gaudavo aukštus atžy
moj imus. Beje, Aldona pasižy
mėjo ir vaikų draugijėlėje Bi
jūnėly], kaipo gera lošėja ir 
dainininkė. ,

Dabar Aldona vos šešiolikos 
metų, sausio 28 d. baigė Austi n 
High School keturių metų ko
mercijos kursą. Bet tuomi ne
sitenkina, žada stoti kolegijon 
ir pasiryžus atsiekti pasibrėž- 

• to tikslo. .Muzikos mokslą tę
sia toliau, dalyvaudama 
gresyviuose vakaruose, 
biama brolio Vytauto, 

. italentuoto smuikininko, 
taipjau lanko Austin 
School ir 
orkestre.

šie du pavyzdingi jaunuoliai 
tai yra pažibos musų visuome
nėje. Garbė Gatskiams už taip 
rūpestingą vaikų auklėjimą.

— Tas Pate.

imti

pro- Į 
pagel-' 
kaipo 
kuris 
High 

priklauso mokyklos

Pirmyn choro 
susirinkite laiku 
vasario 1 d., 8 v. vak. į Liuosy- 
bės svet., 1822 VVabansIa avė., 
nes turėsime dainuoti protesto- 
to mitinge, kurį rengia North 
Sidės Draugijų Sąryšis prieš 
Lietuvos smurtininkus, nuver- 
tusius buvusią Lietuvos val
džią. —Pirm. Jonas Čepaitis.

dainininkai 
antradieny,

Septinta komunistu tajam- 
nyčia ir kitos slaptybės 

/

Taigi, taigi, jūsų Reporteris 
, Pupa atidengė septintą komu

nistų tajemnyčia ir pradėjo ty
rimą daugiau jų atidengti. Ko
munistai nuo savo atsiradimo 
išrutuliavo jau septynias ta- 
jemnyčias ir keletą naujų pra
dėjo. Ir štai kaip pasekmingai 
ėjo jų darbas ir delko ėjo:

1- ma tajemnyčia: Komums- 
tai pasiskelbia 
niais”. Priežastis
šios tajemnyčios buvo karas.

2- ra tajemnyčia: Komunistai 
pasivadina “bolševikais.” Prie
žastis buvo Lenino pergalė ant 
Kerenskio.

3- čia tajemnyčia: Komunis
tai apsiskelbė “komunistais”. 
O tai dėlto, kad Leninas taip 
nutarė..

4- ta tajemnyčia: Komunistai 
užsigynė savo vardo. Priežas
tis, baimė poliemono.

“kairespar- 
atsiradimui

Chalapin and Company 
Dalyvauja J. Babrovičius 

"THE BARBER OF SEVILLE“ 
Vienatinis Perstatymas 
NEDALIOJ, VASARIO 6 

3:80 vai. po pietų 
AUDITORIUM

Kainos $1.10, $1.65, $2.20, $3.30, 
$4.40, $6.60

kur jie?
Kur jie 
da ? — 
pa čielą

—Tai
lamsr drauguti;
palaikyti,
sustiprinti

—Na tai dabar!
bėjo Reporteris Pupa, — kokia ro, bet vistiek
čia nauda spaudai, kad Jus ba- kams jo prakalba nepatiko. Bu- 
liavosite?!

— Ilibki 
valgis apie

dideiriai 
doleris,

KENDŽIŲ ir delicattessen krautu
vė pardavimui. Parduosiu pigiai 
2979 Archer Avė.

MAN REIKALINGA
Keturių ar penkių gerų, švarių 
vyrų, kurie gyvena Chicagoj ar
ba jos apielinkėj dvejus ar dau
giau metų. Pas mane darbas pil
ną laiką arba dalį laiko. Aš pa
geidauju tokių vyrų kurie nori 
pasiekti ką nors ateičiai ir už
dirbti daug pinigų. Turi būti 
virš 
kit 
su

PARDAVIMUI Ice Cream parlor 
fikčeriai, 2244 W. 28rdJ3l. Canal 
1068. X

MES PERKAME
Už $40 cash, $100 vertes Lietuvos 
Valdžios Bonus nuo patvirtintų le
galių savininkų.

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

Galit derėtis.

KAUFMAN STATE BANK
124 N. La Šalie St„ Chicago

PARDAVIMUI bučernės fikčeriai 
labai pigiai. Kas kiek’ duos už tiek 
atiduosiu. Turiu parduoti šią savai
tė. Chesterfield 2736.North Side Draugijų S'ąryšis 

gia protestan prieš Lietuvos smurti
ninkus šį antradienį, vakario 1 d., 8 
vai. vak., Liuosybės svetainėj, 1822 
Wabansia Avė. Visi kas lietuvis, di
delis ir mažas, turime pribūti ant 
viršminėto protesto mitingo, būdami 
šalininkais demokratijos ir laisvės ir 
kaipo tikri sūnus Lietuvos turime pa
reikšti smurtininkams tą ko jie yra 
negirdėję. Todėl northsidiečiai buki
me visi. Buš geri kalbėtojai ir bus 
gražius programas su dainomis Pir
myn Mišrus Choras. Prakalbų tiks
las aiškiai’ nušviesti dabartinę padė
tį Lietuvoje ir išnešti protestą prie
šais fašistų žygius musų tėvynėje.

— Rengėjai

Koseland. — Vasario 1 d., 7:30 vai. 
vakare, Aušros kambariuose 10900 So. 
MicĮiigan Avė. įvyks Lietuvių Im- 
provement and Benefit Kliubo mėne
sinis susirinkimas. Bus svarstoma pa
prasti reikalai. Visi nariai atsilanky
kite paskirtu laiku.

— J. Tamašauskas, Sek r.

reą-

25 metų amžiaus. Atsišau- 
asmeniškai ir inasimatvkit. at*on P^’k,s PAISAI. Idl.VKll

PARDAVIMUI Universal Cornbin- 
i 3-jų menesių vartotas. 

7301 So. Union Avo. Tel. Vincennes 
4113. i

F. A. SUNEGA
29 So. La Šalie St.

Room 346
Ofisas atdaras iki 8 vakaro

MOKYKLOS|vo pasiūlyta protesto rezoliu- 
tikietas; ei ja prieš dabartinę Lietuvos 

vis šis fašistų valdžią, bet ją atrfietė. 
j Buvo įnešta parinkti aukų dvi 
padengimo lėšų, bet ir čia už-

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

—O kam
Musų dieni 

centų nebėra... 
nai reikia — t 

—Velniui! Ar -jau jam cen-’Romos trustą, tas 
tų nebėra? — nusistebėjo 1 
porteris Pupa; o raudonasis’tymo’ nieks 
žmogutis da labiau paraudo. 

♦ ♦ ♦
Tūkstantis dolerių, arba.

Atidengęs šią paslaptį. Repor-’ninku susirinkimas ir jie at- 
teris Pupa suskato ieškoti pa- metė pakvietimą prisidėti prie 

’ . i protesto prieš klerikalų smur- 
Toks nusistatymas melros- 

komunistai parkiečiams tautininkams gar- 
gauti tuks-(bės neatneš, nes visur tautinin- 

() kaip dabar kai protestuoja, kelia balsą 
susipratę” dar- prieš nedorą pasielgimą kleri-

doleriai?
surpraiz... riko, kad nereikia.

Toks jau rymiškių katalikų 
nusistatymas, kas pakritikavo 

yra pras
ite-j čiausias žmogus. To jų nusista- 

i jiems nepavydi.
■ Bet buvo keista, kad vienas 
Itautininkas pasistojo ir tarp 

..— kitko pareiškė, kad buvo tauti
ninkų susirinkimas ir

likusieji
Ičiui 
ūksiančio buti-į

NAMAI-ŽEME

slapties šaknį, ir surado.
Kad pratęsus gyvenimo die-'tą. 

nas savo gazetai, 
'greitu laiku turi 
tAntį dolerių, 
gauti? Seniau 
bininkai ir šėrų pirkdavo ir au
kų sudėdavo; o dabar — nieko. 
Tiesa, vieną-kitą šimtuką pasi- 
dėkojant IJetuvos smurtinin
kams, pavyks'suubagauti, bet 
tai lašas juroje. Šerų dabar 
jau nė nesiūlyk, jau ir “susi
pratę” darbininkai žino, kad 
jie neverti nė' tos popieros, 
ant kurios spausdinti.

Taigi komunistai pasivadino 
“progresyviais” ir lando po 
žmones ir biznio įstaigas siū
lydami pirkti sandvičių už $5! 
Tą savo sandvičių biznį, komu
nistai pavadino “progresyvių 
bankietu” ir mano, kad publi-. 
ka nepastebės ir šimtais 
burbės. —Reporteris Pupa.

Bridgeport. — Saldžiausios širdies 
V. Jėzaus mėnesinis susirinkimas 
įvyks Antradienį. Vasario 1 <1., 1927 
m., 7:3Q vai. vak., Liet. Auditorijos 
salėj, 3133 So. Halsted St. Visi lia
nai esate kviečiami pribūti, nes ran
dasi daug svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi atsiveskite draugų dėl prisi
rašymo. Kviečia

A. Bugailiškis, Rašt.

SU-

Meta Perk
Fašistinių smurtininkų užtary

tojai

kalų, o musų tautininkai gi tą 
klerikalų smurtą užgiria.

— Tautietis.

Roseland
biblis

SLA. 36 kp. mėnesinis susirinkimas 
|vyks Seredoj, 2 dieną vasario (feb.) 
Chicagos Lietuvių Auditorium, 3133 
So. Halsted St., 8 vai, vak. Visi na
riai dalyvaukite susirinkime. Tai mu
sų yra pareiga lankyti susirinkimus.

—-S. Deikus, seki.

DAR keletą jaunų vyrų, 17 iki 35,' iTTCnriC1!? VI
gali uždirbti gerai prie abelno darbo. JVullvIa IVllUdo 1 1 J
ir sykiu mokintis telegrafijos prie ge- j —------- —
ležinkelio. Atsišaukit tuojau, MAN- nidolo ateitie nrin trans AGER, 30 N. Dearborn, Room, KHl.l ateiUS, prie iraus
--------------- i-------- -—-------- r. fermio kampo, prie 

cementinių kelių. S 
kas parduoda biznio kampų 

Ir dalinam laikui darbininkų, pa- 100 pėdų iš fronto, prie Ar- 
tyrimas nebūtinai reikalingas.1 cher karų linijos, prie kryž- 
Aš nurodysiu jums kaip uždirb- kelio 79th ir Bank St. Gera 
ti užtektinai pinigų. Išmokinsiu vieta ..dej gasolino ..stoties, 
kaip ir dirbsiu sykiu su jumis, ‘užkandžių budos, Roadhouse 
Pažinimas anglų kalbos nebūti- ir t. t. Kampas skersai ke- 
nas. Atsišaukit nuo 11 ryto iki lio apkainuotas $30,000. Sa- 
3 po pietų, Panedėlyj, Utamin- vininkas parduos savo 100 
ke ir Seredoj ir klauskit 

manaUEr
Foreign Language Department 

Room 660
Ist National Bank /Bldg.

31 So. Clark St.

DVI LIETUVAITĖS
Mokina visokius šokius. Valandos 

nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo 7 iki 9. Nedėldieniais nuo 
2 iki 5 jjo pietų.

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

dviejų 
ivinin- *

ĮVAIRUS SKELBIMAI
SALESMENŲ Tel. Yarde 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
. Bridgeport Painting

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Ui- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

pėdų kampą už $15,500, iš
mokėjimais arba mainais. 
Del smulkmenų pasimatykit 
su Mr. Fitch, Mgr.

Kreiptis pas

J. N, ZEWERT & 00,

Sol Kilis & Sons, Inc.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130
' "» ■ . ------------------ -------- - - -į  - - - ■ ■ , . .11^ ■ » —

4377 ARCHER AVĖ.Sausio 23 d. vėl įvyko 
tų prakalbos su pave 
Pirm pradėjimo prakalbų ir ro-Įsario 2, 1927, Chicagos Uetuvių Au- 

giesmi, akompanuojant muzi- 1 visi nariai malonėkit susirinkti laiku, 
kai. Po giesmių žmogelis sto-1 Randasi daug reikalų aptarimui, 
vintis^prie durų kalbėjo baisu1 Gu,binas. rašt.
maldą, sekėjai sekė jį nulenkę 
galvas. Po giesmių ir maldos 
prakalbų pirmininkas pristatė 
Jakutį iš Chicagos ir pasakė, 
kad bus rodomi paveikslai, o 
jisai juos aiškins.

Na, ir pradėjo aiškinti nuo 
pirmojo paveikslo — Kryžiaus, 
Saulio, Samuelio, Dovydo avių 
ir liūtų būryje, popiežių, veži
mo ir kitokius paveikslus. Per
bėgo per suminėtus paveikslus, 
genesnius pusės paaiškino, u 
.prastesnius paliko. Negana to, 
kad savotiškai aiškino tuos pa
veikslus, dar prie to visokius 
prilyginimus darė iš jų, pareik
šdamas, buk taip Kristus anais 
metais sakęs per savo apašta
lus ir pranašus. Taip darant 
lengva pasigauti sekėjų. Kadan
gi per tokį trumpą laiką paro

I Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgėporto laikys savo 

I mėnesinį susirinkimą, trečiadienį, Va-
— -- ••• r*- — — ~ J-----ę -- - — | r»C*J 11/ *

dimo paveikslų, sugiedojo dvi ditorijoj, 3133 So. Halsted St. Susi- 
, . rinkimas prasidės 7:30 vai. vakare.

Sausio 23 d., susiruošiau 
Melrose Park lietuvių susirin
kimą su prakalbomis. Kalbėti 
paskviečiau tautiškąjį kunigą 
Stanislavą Tautą, žmonių susi
rinko labai daug, bet kad nebu
vau paėmęs iš policijos permi- 
to, tai atėjęs į salę radau poli
ciją, kuri vaikė iš salės publi
ką. Paklausiau, kame dalykas. _ 
Ji atsakė, kad aš netury.s pei<-Jdė virš tuzino paveikslų, ma- 
mito, tai ir prakalbų negalima į žai juos paaiškipf), dar prie to 
laikyti, nes jiems yra praneš-1 jo paties išmislitais prilygini- 
ta, kad čia busiančios raudonų
jų prakalbos. Kun. Tautui pa
aiškinus, kad tat jis čia kalbės 
ir kad čia nėra jjkis raudonųjų 
mitingas, policija pasitraukė ir 
prakalbas leido laikyti. Bet jau 
daug žmonių ^buvo išvaikyta, 
taip kad salėj gal buvo pasili
kę tik apie 40 žmčnių.

Kun. Tautas kalbėjo svarbes
niais šio laiko klausimais ir 
pasiūlė priimti protesto rezoliu
ciją prieš Lietuvos smurtinin- 

•kus, kurie nuvertė Lietuvos 
demokratinę valdžią ir save pa- 

l siskelbė šalies valdonais. Bet 
Į klerikalai, kurie oiųa išvien su 
’ fašistais, pradėjo visokiais bal
sais šaukti, kad tokios rezoliu
cijos nereikia, \nes jie turėję 
kur-tai beismante savo susirin-

mais. Publika mažai galės iš jų 
pasimokinti? Pabaigus pavei
kslus rodyti pagarsino keletą 
knygučių. Vėl sugiedojo keletą 
giesmių pritariant muzikai. 
Po giesmių maldą balsu kalbė
jo Jakutis, galvą nulenkęs kar
tu su savo sekėjais.

Pdblikos buvo apie šimtas. 
Mačiau pusėtinai karštų kuni
go- Lapelio parapijonų. Kadangi 
biblistai neima įžangos ir. kole- 
ktų nedaro, o prie to dar jie 
nepripažįsta ir pragaro su čyš- 
čium, kur būna čystijamos dū
šios, tai jų prieinamesnis ir 
laisvesnis tikėjimas ir traukia 
Lapelio parapijomis. Tuo budu 
biblistai virsta 
rentų kunigui Lapeliui. \

North Sidčs Draugijų Sąryšio De
legatų mėnesinis susirinkimas įvyks 
Seredoj, Vasario 2 d., 8 vai. vak. Liuo- 
sybės svet., 1822 Wabansia Avė. Visi 
delegatai malonėkite i laiką pribūti, 
nes turim daug svarbių klausimų iš
rišti.—K. Czepuleviz, rašt.

20 Wardo Lietuvių Politikes ir Pašėl
tos Kliubas laikys savo mėnesini su
sirinkimą seredoj, Vasario ((Feb.) 2 
d., 7:30 vai. vak. J. Savicko svet. Visi 
nariai bukit laiku, nes yra daug svar
bių dalykų aptarti. Taipgi neprigulin- 
frys prie minėto kllubo esate kviečia
mi atsilankyti i šį susirinkimą. Insto- 
iimams jauniems vyrams iki 40 m. 
bus veltui.—Kliubas.

Roseland.—LSM. Ratelio susirinki
mas bus šiąnd’e, Strumilo svet. Visi 
nariai prašomi "būti, nes yra rengia
mas vakaras vas. 13 d., tad reikia 
darbininku. Yra i r-kitų svarbių reika
lų.—Valdyba.

Pranešimas 18-toę apielinkes lietu
viams. Norinti gauti “Naujienas” 
kasdie anksti iš ryto j savo namus, 
malonėkite duoti žinią “Naujienoms“, 
o “Naujienos“ bu^, atnešamos į Jūsų 
namus apie 6 valandą ryto— mokėti 
už “Naujienas galėsite kas savaitė 
arba sykiu i mėnesį. Pranešimą pri
duodami pažymėkite pilną savo adre
są ir kur turi būti paliekamos “Nau- 
iiehos“.

PraneiimRB Brighton P«rko 
Lietuviam*

Pranešu visiems Brighton Parko 
lietuviams, kad aš aprupjnu šitos 
anielinkės lietuvius “Naujienoms” 
kasdie anksti, išryto, nertai, kurie 
norike gauti “Nau lianas“ kasdie ryt
mečiais rer išnešiotoją, malonėkite 
duoti man Žinia žemiau pažymėtu 
Adresu: Pranas Jurėnas. 4438 South 
Fairfield Avė.. TgL Prospect 1887. 
--------• ■ ______ 1------------------------

ASMENĮ) JIESlOJIMti
PAJIEŠKAU savo brolio Jono Bui- 

vido, kokia 10 metų kaip persisky- 
rėm. Turiu svarbų reikalą, meldžiu 
jis pats ar kiti jį pažįstanti praneš- 

nmtu konKU- ti man jo adresą.
PRANAS BUIVIDAS 

2001 E. University Avė 
Champaign, III.

REIKALINGAS žmogus seno 
amžiaus, nepijokas, kuris norė
tų dirbti namų darbą prie va
lymo kambarių. Valgis, kamba- 
ris ir $15 j mėmes j.

•1606 S. Halsted st.

Southwest Side — namas

PARDAVIMUI

NAUJAS mūrinis bungalovv, 6 
kambarių, moderniškas, karštu van- j 
deniu šildomas, su grindimis viš
kai, netoli parko, gera transportu-' 

Įcija, savininkas parduos lengvais j 
I išmokėjimais. 6529 S. Fairfield avė. 
Repubhc 4163.

i #

| 3 STORAI, 12 flatų muro namas, 
kampas Halsted st., arti Garfiekl

. .... . blvd. Parduosiu pigiai arba mainy-GRO.IIKLIS pianas, biskį varto- sju kas turite Kreipkitės pas 
tas, su 60 rolelių ir benčiumi, $7o, j PAUL,
turi būti cash. 2918 Milwaukee. Avo. 3236 W. 55th st.

-------------- Tel. Republic 4170

Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

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

ir
fonografų už $55, pasimatykit su

PARDUOSIU savo ,vargonus 

manim. 6136 S. Halsted st. 1 fi.

taisau senus namus
’ ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 

STATAU NAUJUS NAMUS
Už prieinamą kainą taisau namus, 

statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurj karpenterystės darbą greit irTIKRAS bargenas. Naujas 2 flatų ' - — ----- , o----  -

’ namas, 30x125 pėdų lotas, 5-5 kam- i tlnkamai. Taipgi įvedu namų apšiidy- 
barių, 3 karų garažas, $4,000 cash, W Reikale virš pažymėtų darbų 
kitus kaip vendą, augštos klesos apie 
linkė. Del smulkmenų šaukit savi 
ninką, Beverly 7780.

40 AKRŲ farma, 80 mylių nu§ Chi- 
cagos, Michigan valstijoj. T; 6 aki ii 

PARDAVIMUI pirmos klesos ga- vynuogių, aviečių, žemuogių, 2 ark- 
solino stotis. Geriausioj, vietoj,,ne- liai, 2 karvės ir viskas reikaliųua 

farmai. Puikus namas furnas šiklo- 
mas. Namuose vanduo: visokie far- 
mos įrankiai. Kaina $16,000.00. 3250 
W. 69th PI., Paul. Kalmanek.

kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
“Naujienų“ adresu:

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

PARDAVIMUI pirmos klesos ga-

toli vldurmiesčio. Turi būt parduo-1 
tas tuojau, dėl nesutikimi partne
rių. Tai yra proga, visam įamžini.

Kreipkitės:
823 W. Jackson blvd.

PARDAVIMUI school supply ir 
candy store, netoli Tildcn High 
School. Priežastis — negaliu .apsi
dirbti, nes turiu'du bizniu. 4801 S. 
Union ąve.

TUHIU parduoti savo $800 ver
tės grojiklj pianą, su benčium, ro- 
leliais ir kabinetu už $115. Pri
imsiu $50 cash ir po $10 į mėnesį. 
6136 S. Halsted st. 1 H.

PARDAVIMUI gYosernė ir bučer
nė, jsteigta- 2 metai. Geras biznis. 
1441 Hasting St., II augštas.

WURLITZĘR PIANAS 
DYKAI

Tiktai užmokėkite išlaidas 
atvežimo nuo musų iki savo 
namų. Atsišaukit, 1538 W. 
Chicago Avė., 1 fl.

PARDAVIMUI grosernė ir delica-

nls, Parsiduoda pigiai. Noriu par
duot kuogreičiausiai. 4530 W. Van 
Buren St. Tel. Van Buren 0733.

NAUJAS 2 augštų mūrinis namas, 
4—4 kambarių, yra skiepas ir viškai, 
moderniškas, randasi prie 47 PI., 1 
bloko j vakarus nuo Western Avė. 
Parduosiu išmokėjimais . Savininkas 
ant vietos.

2422 W. 47th PI.

PARŲAVIMUI 7 ruimų Cattage. 
luotas 50 pėdų, platumo, elektra, mau
dynė, -karštu - vandeniu apšildomas. 
Kaina $4,400.00. Cash $500.00, liku
sius po $35.00 j mėnesį. Namas ran
dasi prie 3610’ S. Wallace St. Savinin
kas C. Valaitis, 3404 S. Morgan St.

MORTGEClAI-PASKūLOS
RE NUOŠIMČIŲ

paskolas nuo $100 iki 
notų. Pinigus išmokame 

Vienatinis ofisas

Duodame 
$300 ant 
j 12 valandų, 
šiaur-vakaripėj dalyj miesto, ku
ris teikia paskolas tokiomis sąly
gomis. Pasinapdokit iš tos progos. 

Industrial Loan Service 
1726 W. Chicago Avė.

kampan Hamilton Avė

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
• Grosemių, Bu- 

Černių' Delikate- 
suen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. M u a ą 

apecialurnas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS 
-Seniausis iš lietuvių, kur duoda 

uzganėdinimą. Ivcdain elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik- 
!?ren^s’ f’kčerius ir tt.
W. P. Stephan Electric Co. (not inc) 

2522 So. Halsted St., Chicago 
 Phone Victory 7452

Vynuogiy Sunka
Saldžios ir šviežios, galima pada- 

*yti greitai iš Guasti grynų Vyn
uogių Syrupų — receptai ant pa
reikalavimo.

Italian Vineyard Go.
400 W. Kinzie SL, Chicago, III.

KAM reikalingu virėja dėl kfik- 
.Vestuvių, sueigų ir visokiems 

ii ?,e,a,ns’. Ksu patyrusi gaspa- 
c ir moku gerai savo darbą. 

Tp1 r<}!n*t,a» 320a So. Auburn avė.
’ ”<)lj’cv«Į'd 6170. Kreipkitės ry- 
nuo ,) vai.,' vaknrnis nn 6 vai.


