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Vokietija nutraukia 
derybas su Lenkais

Lenkų sejmas nepasiten
kinęs Pilsudskio režimu

• I

South Dakotos gubernatorius 
vetavo mirties bausmės 

įstatymą
4 - — ■■■■■ .■ ■ ■

Vokietija nutraukia dery- Pilsudskio kabinetui gal 
bas su Lenkais teks trauktis

Pert laktacijos dėl prekybos su
tarties nebusiu atnaujintos 
kol Lenkai nepaliaus gnję 
lauk vokiečių

BERLINAS, vas. 13. — Vo
kietija įteikė Lenkų delegacijai 
Berline notų, pareikšdama, kad 
jei tarp Vokietijos ir Lenkijos 
nebus susitarta dėl vokiečiu 
teisių Lenkijoj, tai dabartinės 
derybos dėl prekybos sutarties 
nebegalėsią būt toliau veda
mos.

Berlino valdžia kaltina Len
ku vyriausybę, kad ji per mė
nesių mėnesius sistemingai, 
ypač Aukštojoj Silezijoj, gujus 
laukan vokiečius iš jų ekonomi
nių pozicijų, atsisąkydamu pra
tęsti jiems leidimą toiiaus pa
silikti vietose, ligi visai savo 
reikalus likviduos. Lenkai darą 
tai su užsispyrimu, nežiūrint 
atkarlotinų Vokietijos protes
tų.

Socialistu burmistras ne*c

pritaria prisirengimo 
kampanijai

MILWAUKEE, Wis., vas. 13. 
— Miesto galva (majoras) Da- 
niel Hoan,« socialistas, atsisakė 
paskirti tris Mikvaukees atsto
vus nacionaliniame karinio 
prisirengimo komitete. Hoan 
pareiškė, kad visokia prisiren
gimo kampanija veda greičiau 
prie karo, ne kad prie taikos 
išlaikyme.

Graikai jaučiasi Fran- 
cijos užgauti

ATĖNAI, Graikija, vas. 13.
labai užsigavus, kad 

Franci jos užsienio ministeris 
1‘riand, pakvietęs, be kita, Ru
munijos ir Jugoslavijos atsto
vus dalyvauti Francuzų rytų 
armijos veteranų bankiete, ne- 
pakvietos Graikijos atstovo.

I “NAUJIENŲ” 
KONTESTAS

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

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

Kaina 3c

Ginčuose dėl biudžeto sejmas 
> pareiškė nepasitenkinimo 

valdžia

VARŠUVA, vas. 13. — Len
kų sejmas vakar, atakuodamas 
valdžios patiektą biudžetą, pa
reiškė nepasitenkinimo dabarti
niu režimu taip, kad atrodo, 
jogei Pilsudskio kabitetui teks 
eiti laukan. ,

Antruoju skaitymu sejmas 
apkarpė .arba visai atmetė įvai
rių ministerijų pateiktas sąma
tas. •

Premjeras Pilsudskis gal ne
pabos sejmo ir norės pasilikti 
valdžioj, paleisdamas dabarti
nius ministerius ir sudaryda
mas naują kabinetą; politiniuo- 

jse rateliuose teeinu kalbama, 
kad sejmo vakarykštė akcija 
buvus atkreipta prieš patį Pil
sudskį.

Kaip paprastai, Pilsudskis 
sejmo posėdy nedalyvavo! 
Premjero padėjėjas Bartel už
tikrino sejmą, kad maršalas 
Pilsudskis nemanąs kovoti par
lamentinę sistemą, bet kad sa
vo pcI*tikos jis nekeisiąs dėl 
partija ginčų.

Kini; nacionalistai netur 
nieko bendra su 

bolševizmu
BRIUSELIS, Belgija, vas. 13. 

— Kantono valdžios atstovas 
prispaustųjų tautų kongrese 
pareiškė, kad Kinų nacionalis
tai nieko bendra neturį su bol
ševizmu, kaip kad svetimų im
perialistų valdžios stengiasi 
jiems prikišti. Kinų nacionalis
tai, kuriems atstovauja Kanto
no valdžia, kovoja tik už savu 
krašto laisvę ir nepriklausomy
bę.

Žemės drebėjimas

Kalifornijoje
CALEXICO, Gal., vas. 18.— 

šeštadienio rytą visame Impo
rtai Valley klony įvyko žemės 
drebėjimas, su pertraukomis 
tęsęsis per šešias valandas. Ca- 
lexico ir Mexicali miestuose ke
letas triobesių gadinta, nerj 
šiaip didelės žalos rodoš nepa
daryta.

Lengvas žemės drebėjimas 
buvo jaustas taipjau kai ku
riose Arizonos vietose.

Žemės griuvimai sunai
kino 20 mylių gele

žinkelio i
LIMA, Peru vi ja, vas. 13. — 

Susisiekimą geležinkeliais tarp 
pajūrio ir centralinių Peruvi- 
jos provincijų sutrukdė dideli 
žemės ir uolų nuo Andų kalnų 
nugriuvimai, kurie Centralinėj 
geležinkelio linijoj išardė dau
giau kaip dvidešimt myliu bė
gių.

Chicago, III. Pirmadienis, Vasaris-February 14 d., 1927
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George Young ilsisi po plaukimo Catalina kanalo.

Gubernatoris atmetė mir
ties bausmės įstatymą

Priimdama tokį įstatymą legis- 
lat u ra sulaužius įsakymą “ne
užmušk”

PIERRE, S. I)., vas. 13. — 
Gubernatorius Bulow vetavo 
valsti jos legislaturos ką tik p'i- 
imtą įstatymą, kuriuo įvedama trafiką siūlo, kad visas Lon:io- aviatoriai, padedantieji kenser-

Diazo valdžiai kovotivėi mirties bausmė už žmog- no tramvajų
žudybes.

Grąžindamas atgal nepasira
šytą bilių gubernatorius paaiš
kinamajame laiške sako, kad 
priimtas įstatymas laužąs vieną 
didžiausių įsakymų, "kuriuo vi
sa musų civilizacija pagrista. 
“Neužmušk,” — sako guberna
torius Bulo\v, yra . privalomas 
organizuotos visuomenės vy
riausybei lygiai taip, kaip ir 
atskiram visuomenės nariui.

Gen. Serrano — kandi
datas i Meksikos 

prezidentus
M EKS1KOS MIESTA S, vas. 

13. — Kadangi generolas Ai
varo Obregon pareiškė, jogei 
jis nepriimsiąs kandidatūros 
ateinančiais prezidento rinki
mais, nacionaline revoliucinė 
partija (Partido nacional revo- 
hicionario), kuri kontroliuoja 
daugumą kongrese, ir kuri iki 
šiol veikė dėl Obregono kandi
datūros, nutarė dabar remti 
kandidatūrą generolo Francisco 
Serrano, federalinio distrikto 
gubernatoriaus.

Vietoj pasitraukusio Alberto 
Pani, finansų ministeriu tapo 
paskirtas Luis Alontes de Oca, 
g,eneralinis Meksikos Vcontiolie- 
ritis.

MOKINYS NUSIŽUDĖ

ELG1N, Minp., vas. 13. — 
Motina, nuėjusi į daržinėlę, 
rado po balkiu pasikorusį savo 
16 metų sūnų, George Christen- 
seną, vidurinės mokyklos mo
kinį. Priežastis nusižudymo 
nežinoma.

MASKVA, vas. 13. — Se
niausias Rusijoj žmogus, pasi
rodė, esąs Ivan šapkovsky, 
kaukazietis. Jis yra 145 metų 
amžiaus.

BAHIA, BLANCA, Argenti
na, vas. 13.— Vandenyne ties 
Argentinos pakraščiais, netoli 
nuo Bahia Blanca, pasirodė le- džiasi 5:20 valandą. Mėnuo lei- Towne. Jo sąskaitose pasirodė
dų kalnai.

Siūlo municipalizuoti Lon
dono susisiekimą 

. f —- --------

Darbo partija proponuoja, kad 
miestas nupirktų visas trans
porteri jog linijas

LONDONAS, vas. 13. —
Darbo partija paskelbtame sa
vo pranešime apie Londęno

linijas, omnibu-, vatorio
sus ir požeminius geležinkelius 
(subvvays) paimtų į savo ran
kas miestas. Toks perėmimas 
miestui pareitų apie 105 milio- 
nus dolerių.

Darbo partija proponuoja, 
kad butų įsteigta tam tikra 
centralinė trafiko komisija, su
sidedanti iš visų Londono mies
to dalių (boroughs) atstovų ir 
turėtų transporto ministerijos 
galios. Ji koordinuotų trafiko 
tarnybą, išvystytų naujas tar
nybas ir darytų ekonomijos, 
“suderinamos su dariai žmonių 
teisėmis.” Komisija nustatytų 
važiuotės kainas ir perimtų į 
savo rankas visas esamas pri
vačiai valdomas susisiekimo įs
taigas.

MĖSININKAS NUŠOVĖ SAVO
Dlį KONKURENTUS

ROCHESTER, N. Y., vas. 
13. — Mėsos krautuvininkas 
Harry Gordon, kurs ilgą laiką 
tąsės po teismus su savo dviem 
konkurentais Harry Katzu ir 
Sam Toltzu, nusitarė greičiui 
pabaigti su jais. Vakar jis pa
siėmęs porą revolverių nuėjo 
pas Katzą tąjį nušovė, o pas
kui nuėjęs pas Toltzą ir tąjį nu
kovė. Be to jis dar pašovė jų 
draugus. Morrisą Klassą ir F. 

Coherią. 1
Gordon areštuotas.

PARYŽIUS, vas. 13.—Fra n- 
euzų karo teismas pasmerkė 
mirties bausmei vokietį J. Kle- 
msą, kurs Morokoj kariavo 
kartu su riffiečiais prieš fran- 
euzus, pasivadinęs EI Iladži 
vardu.

$200,000 GAISRAS
HAVRE, Mont., vas. 13. — 

Sudegė trijų aukštų ofisų ir 
apartmentų triobesys. Nuosto
liai siekia 200,000 dolerių.

Chicagai ir upielinkei federa- 
inis oro biuras šiai dienai pra
tašau ja:

Nenustojęs oras; gali būt 
sniego; nedidelė temperatūros 
atmaina; stiprokas mainąsis 
vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 34® F.

Šiandie saulė teka 6:47, lei-

džiasi 5:53 vai. ryto. $20,728 nepritekliaus.

J. V. aviatoriai Nikaraguoj 
užmušą daug motery ir 

vaiky
MEKSIKOS MIESTAS, vas. 

13. — Nikaraguos liberalų val
džios atstovas Meksikos Mies
te, Pedro Zapeda, gavo žinių, 
kad Jungtinių Valstijų karo

Nikaraguos liberalus, mėtydami 
iš oro bombas ant Chinande- 
gos miesto, užmušę daug non- 

i kombatantų, tarp jų daug mo- 
iterų ir vaikų. Tais bombarda
vimais miesto centre buvę su- 

t naikinta dešimt blokų triobe- 
, šių.

Nikaraguos liberalai žy
giuoją paimt Matagalpą

MA N AGI’A, Nikaragua, vas. 
13. — Diazo konservatorių 

• valdžios , jėgos deda pastangų 
i apginti Matagalpą nuo laukia
mo liberalų puolimo. Sako, kad 

| liberalų ‘vadas, gen. Moncado. 
j su dviem armijom iš 2,000, vy
rų žygiuojąs į Matagalpą. Prieš 

itas jėgas konservatariai tikis 
i surinkti apie 4,000 savo kariuo-
■ menės.
I s Liberalai paėmė Muy Muy 
miestą, esantį apie penkiolika 

, mylių nuo Matagalpos. 9 
i___________
SSSR atmetė Tautų Są

jungos kvietimą p ... .
MASKVA, vas. 13. — Sovie- 

■tų valdžia atmetė Tautų Sąjun
gos pakvietimą dalyvauti kon
ferencijoj, kurioj numatoma

■ sukurti tarptautine sri.j linkta
nukenlėjusiems dėl didelių ne-

Inimių žmonėms padėti.

Anti-revoliucijos bilius 
Arkansase atmestas

. _
LITTLE ROCK, Ark., vas. 

iii. — Legislaturos atstovų bu
to vakar priimtą įstatymą už
ginti evoliucijos mokslo dėsty
mą tos valstijos mokyklose, 
valstijos senatas dauguma bal
sų atmetė.

AUTOMOBILIS UŽMUŠĖ MO
TINĄ IR DUKTERĮ

WEST FRANKFORT, III., 
vas. 13. Automobilio užgau
tos buvo užmuštos Mrs. 
Weatherall ir jos ketvertų me
tų duktė, o Mrs. Beecham bu
vo pavojingai sužalota.

REDVVOOD CITY, Gal., vas.
13. — Nusišovė vietos First

National banko iždininkas Fr.
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SoIoiių kautynės Washing- 
tono kongrese

WASH1;NGTONAS, vas. 13. 
— Kongrese vakar įvyko dve
jos muštynės tarp musų įstaty
mų leidėjų.

Senate ginčuose dėl bankų 
biliaus kiio kumščiu kova tani 

i senatorių Glaaso iš Virgini jos 
(ir šen. Wheelerio iš Montanos. 
Kiti senatoriai juos pagaliau 
perskyrė.

Atstovų bute per debatus 
dėl farmų biliaus kongresma- 
nai Tincher <ir Strong, pasi- 

i krikštiję “melagiais” šoko 
• viens antrą kumščiomis, bet 
į veikiai buvo kitų kolegų per
skirti, ir abiejų nosys išliko be 
)raudonų burbulų.

Ką reiškia Solonas prieš 
Kansaso įstatymų 

leidėjus!
TOPEKA. Kas, vos. 13.

Kansas valstijos senatas vakar 
“šauniai pasižymėjo”. Po karš
tų ir audringų debatų jis pri
ėmė tris labai svarbius įstaty
mus:

‘L Neleista valgyti aviečių 
»pajų (raspberry pieš).

2. įsteigti sanitarinę inspek
ciją prerijų šunų namams.

3. Jaunesniems senato na
riams atimama privilegija lai
kytis gražias stenografes.

Šiandie prasideda ka
syklų savininkų ir ang

liakasių derybos
M1AMI, Fla., vas. 13. —Ry

toj [šiandie] čia prasideda 
minkštosios anglies kasyklų 
savininkų atstovų ir Jungtinių 
Kasyklų Darbininkų unijos va
dų* derybos dėl naujo algų kon
trakto, kurs turės pakeisti 
Jacksonvillės kontraktą. Pas- 
ta rojo terminas baigiasi atei
nančio kovo 31 diena, t

Masiniai revoliucininkų 
areštai Portugalijoj
IJSABONAS, Portugafja, 

vas. 13. — Revoliucininknm- 
pasidavus valdžios kariuomenei, 
Lisabone prasidėjo skaitmenin- 
gi areštai. Iki šiol suimta 
iau daugiau kaip trys šimtai 
civilių asmenų. Kratos ir suė
mimai tęsias toliau.

ADF. vadai svečiuose pas prez. 
Coolidgeą

VVAS111NGTONAS, vas. -13. 
— Vakar svečiuose pas prezi
dentą buvo Am. Darbo Federa^ 
cijos i>rezidentas Wm. CJt-evii iri 
sekretorius Fr. Morrison.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

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

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti delfo, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iŠ kitų 
miestų

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Iii.

No. 37

“Darbai” bedarbiams
Arba kaip smurtininkų valdžia 

Lietuvoj “išsprendė” bedar
bių klausimą

Kauno “Socialdemokratas” 
štai ką praneša:

Numatoma bedarbiams dar
bai Kauno, Kazlų Rudos ir 
Kaišiadorių urėdijose, kur galės 
mišką kirsti apie 300 žmonių. 
Bedarbiai turės atsinešti kirvį 
ir piuklą. Butų bus duodama 
Kauno urėdijoj 30 darbininkų, 
Kaišiadorių 80 ir Kazlų Ru
dos — 20. Kiti' turės ieškotis 
vietų . privačiuose butuose.

Kas iš Kauno bedarbių nesu
tiktų vykti į miškus, nustos 
teisės gauti bedarbiams darbo 
Kaune.

Kadangi ne kiekvienas bedar
bis gali nusipirkti piuklą il
ki rvį ir ne kiekvienas galės 
gauti butus, tai tuo budu be
darbių skaičius turės “sumažė
ti”, o liks, kaįp buržuaziniai 
laikraščiai sako, “tinginiai” ir 
“valkatos.”

štai kokie pranešimai išsiun
tinėjami bedarbiams:

“Šiuo pranešama, kad Tams
ta nuo pirmadienio (1927 mt. 
sausio 24 d.) privalai išvažiuoti 
į darbus prie miškų eksploata
cijos sulig nurodyto per Darbo 
Biržą adreso.

“Toliau Tamsta negausi dar
bo prie miesto viešųjų darbų.

“Darini Biržos Vedėjas (pa
rašas) .”

Ilgesnių aiškinimų nereikia. 
Pagyvensim — pamatysim, 
kiek iš t<i bus naudos bedar
biams.

Del pramogos rusu gais
rininkai padegė 

triobesius
KIJEVAS, l’kraina, vas. 13. 

— Prieš keletą dienų gavę pa
gyrimą už šaunų pasižymėjimą 
gesinant gaisrus Profsojuzo 
Klube ir Navigacijos kompani
jos įstaigoj, vietos gaisrininkų 
komandos nariai dabar tapo 
atiduoti į teismo rankas, kalti
nami dėl padegimų.

Policija sako, kad gaisrinin
kai, neturėję ką veikti per kele-
tą savaičių, tyčia dėl pramo
gos buvę triobesius padegę.

INFLUENZOS EPIDEMIJA 
EUROPOJ NESILIAl JzV

GENEVA, Šveicarija, vas. 
13. — Tautų Sąjungos sveika
tos skyriaus išleistas biulete- 
nas skelbia, kąd per pirmą šio 
mėnesio savaitę Anglijos mies
tuose influenza ‘ mirė 818 žmo
nių. o Bulgarijoj daugiau l<aip 
1OO.
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N amai ir Žemė
lueluviŲ NeJiUjiojanui Turto Taryba 

Incovp. 1925 m. bsl. 12 d.
L. N. T. Tarybos Valdyba:

K. J. MACKE, Pirmininkas — 2436 W. 59th Street
J. YUiKEVlčlUS, Sekretorius — 8647 Archer Avė., I*afayelte 4195
A. N. MARULIS, Iždininkas — 6641 So. VVestern Avė., Republic 5550

Istorinė pažiūra j 
Real Estate K? sako kiti apie Chicagą Musy žinios Klausimai

Nepasitikėjimas savo 
žmonėmis

mus. Nuo tos minties privalo
me atsikratytį. Niekas kitas 
nepagelbės, jei nesirupinsim pa
tys pavieniai, arba kaipo tauti
nė dalis.

Lietuvių Nekilnojamo Turto 
Taryba daro, ką tik gelčdama, 
kad prašalinti šią musų klaidą, 
kuri daugiau negu kas kitas 
sulaiko Amerikos lietuvių eko
nominį plėtojimąsi.

— G. Lucas.

Jau buvo nekaltą rašyki apie 
visokius nuotikius, kur musų 
tautiečiai pakliūva j kitataučių 
rankas. Dar vienas pavyzdys, 
manau, nepakenks dalyko aiš
kumui.

Tūlam Lietuvių Nekilnojamos 
Nuosavybės Tarybos nariui bu
vo pavesta parduoti namą už

Xr“’.XiKoilel naudinga garsintis?
sienos su užrašu: “House and —
Lot for Sale”.
šalį vienas lietuvis, kurs kreiva! 
akim žiurėjo į musų agentus ir 
pastebėjęs parašą, atsiminė,' 
kad ir jam reikėtų namo. Ta- 
sai lietuvis beto manė, kad pcr-Jbna tik per 
kant nuo agento, reikės bran
giau mokėti. Jis todėl pradėjo 
pats apžiurinėt nanlą, nedrįsda
mas eiti vidun. Pagaliau savi
ninkas pradarė duris ir paklau
sė:

— Ko tu nori?
— Namo pirkti, 

musų žmogus.
— Gerai, eik vidun ir mudu 

čia apkalbėsime visą propozici
ją atvirai ir nuodugniai.

jiemdviem, svetim- 
klausinėti. kiek jis 

banke ir su savim

lentą
“House

Praeidamas pro Garsinimas laikraščiuose maži
na pardavimo išlaidas

pačiam arba 
kant pas žmones 
jiems sąlygas, 
laikraščiuose ne

Praeitis parodo, jog nekilno
jama nuosavybė yra seniausia 
turto rūšis. Babilionijoj, Grai
kijoj, Romoj, kaip užrašai ro
do, pardavinėjimas ir pirkimas 
nek. nuosavybės buvo plačiai 
plaplitęs. Nežiūrint tačiau į 
tokį senumą šioji biznio šaka 
tik paskutiniais laikais įgijo sa
vo aiškią ir skirtingą formą.

Kodėl taip buvo, reikia aiš
kinti sekamai: pramonės ir biz
nio atžvilgiu pasaulis žymiai 
pasistūmėjo pirmyn tik perei
tam šimtmety. Iki to laiko pro
gresas buvo labai lėtas. Broke
rio profesija čia daug kuom ne
siskiria nuo kitų. Kadaise ban
kininkas buvo tik paprastais 
pinigų mainytojas; gydytojas 
—kirpėjas ir aptiekorius. Da
bartinis real estate biznis turi 
keletą senovės liekanų, kurios
nurodo tą ilgą vystymosi kelią, daryti vietą žaidimams. 
Nuosavybė pereina tiesioginiai i 
į pirkėjo rankas be tarpininka
vimo. Užsiėmimas real esta
te yra antra profesija bankid- 
rio, advokato ar gyvulių pir
kėjo. Yra tokių ofisų, kurios i met karalienė Viktoria 
veikia po real estyte iškaba, bet i Britų sostą, Chicago buvo ina- 
pardavinėja visokius 
šis užsiliko nuo praeities. Pas- keliauninkas 
kutiniu laiku panašus dalykas kaimo, bet kiek metų praėjus 
vis rečiau pastebimas ir ga 
užilgo visai pranyks. —P.

Puikiausiai sutvarkytas mies
tas Amerikoj

To
kus

eze-

Pereituose metuose Anglijoj 
pasirodė veikalas keturiuose 
tomuose: “The World of 
day . Apie Ghicagą štai 
ten pasakyta:

Pastatytas ant Michigan
ro krantų Chicago ir jo debe
siniai triobesiai kaba ore it 
aukštos uolos. Michigan bulva
ras yra linksmiausia ir dau
giau patraukianti vieta. Nėra 
tipingesnio reginio kaip čia. 
lietingoj nakty, kuomet tūks
tančiai šviesų iš langų, iška
bos, .automobiliai atsimuša į 
šlapią perpildytą gatvę, ar ra
mioj nakty, kuomet mėnulis 
meta savo švesą ant .plataus 
Grand parko, liečiančio bulva
rą, iškovoto nuo ežero, kad pa-

Greitas augimas

Bėgyje trijų gentkarčių 
cago persikeitė iš tuščių, 
rų lygumų j didelį miestą.

alvj- 
Kuo- 

užėmė

Pasidaugino namų statymas
Pereitam mėnesy namų sta

tyba gerokai pašoko aukštyn. 
Sulyginus su tuo pat laiku 1926 
metais, gausime aštuonioliką 
nuošimčių priaugimo. Sausio 
mėn. š. m. išduota buvo leidi
mų už $21,878,100.

Kituose miestuose 
ma panašus reiškinys.

pastebi-

Dai vienas k Ii ubas

1. Klaus. Kaip stora turi būti 
cementinė pamato siena dvie
jų aukštų namo? J. J. K.

Atsakymas. Miestuose yra 
maždaug nustatytas skaičius 
iolių. Nežiūrint namo plano 
sunku tikrai pasakyti. Bet de
šimties colių užteks.

2. Klaus, šalę mano namų 
guli 
Ar 
kad 
kia

lotas žemiau 
jis tik nebus
beizmente visad prisisun-

vandens? —P. G.
Atsak. Beabejo. Iškaskit grio

vį, arba apipilkit sienas žeme.
nau-

New Yorko

Jau yra nuskirta vieta 
jam Romany Jdiubui, kurs kai
nuos apie $2,00(R(M)0. šis kliu- 
bas bus kopija
Luinbs Kliubo, kurs tilpsta vi
sos artistinės ir 1muzikalės 
pajėgos.

Statomo kliubo direktoriai 
y Va daugiausia pasižymėję pia
nistai, kompozitoriai ir lošė
jai. Narių tikimasi sutraukti 
iki 3,060.

šalygatvio. 
priežastim,

DAINOS
ir

Nauja t Radio setas, su 
katra gausi iš visur, vie
nu dialu, 6 tūbų už $49.50
Atwater Kent 6 tubu 
uz

Lai kurie mano, kad parduo- 
nekilnojamą nuosavybę ga- 

asmenius, t. y. 
agentui besilan- 

ir perstatant 
Pagarsinimus 
visi supranta

taip, kaip reikėtų. Iš mano dau
gelio pažįstamų lietuvių ir sve
timtaučių tarpe, sutikau keletą.' 
kurie garsinasi todėl, kad kiti!. 1 taip daro. Nenorėdamas atsi
likti jis seka jų pėdomis. Pasi-: 
taiko kai kada ir tokių, kurie 
ir suprasdami garsinimo reikš
mę, nuvažiuoja į krašlutinybę.

. Prirašo tiek nepaprastų 
lų, kad žmonės ne be 
ima abejoti.

| Joks brokeris negali 
Igerų pasekmių tokiu garsinimo 
• budu. Kiekvienas skelbiamas 
žodis privalo būt apgalvotas ir, 

.savo vietoj, nes tik tuomet jis, į 
atneš tau laukiamą naudą. Nė 

I ra antros dirvos, kur garsini 
niasis butų taip svarbus, kaip į7 
,__ 1 estate. Desėtpus tukstan-j

kaf», ėių žmonių pasiekia paskelbta* 
tas nieko negelbsti, lietuvis už- mintis. Ir nors ji ne visad at-į 
mokėjo visą sumą pinigų ir ma-' 
no, jog jis, vengdamas 
rio. sutaupino kelius 
Tuom tarpu svetimtautis gavęs'tas 
viršaus tūkstanti dolerių, juo
kiasi iš 
tuvių.

tautis ėmė 
turi pinigų 
kišenini. Pasirodo, kad lietu
vis nebiednas ir prie savęs turįs 
keletą šimtiniu. Namo savi- • *
ninkas tuomet pradėjo daug 
mandagiau kalbėtis ir paprašė' 
už savo narna $16,000, reiškia 
vienu tukt.-a.ntim daugiau negu 
buvo pažymėjęs pas agentą. Pa-'rea| 
siderėjęs, bet matydamas,

stebuk- 
pamato

miestukas. Vienas anglų 
prilygino jį prie

ne-

$70
Nupigintos kainos 

ant Radio
Freshman 5 tūbų už $22 
R. C. A. Radiola, 4 tūbų 
už ................................ $12
R. C. A. Radiola, Super 6 
tūbų už ....................... $79
DeForest 5 tūbų už .... $49 
B. Baterijos........... $3.75
45 volt už ..............  $1.95

JOS. F. SUDRIK 
RADIOS, PIANOS 

FURNITURE 
3417 So. Halstcd St. 
Tel. Boulevard 4705

Del keturių balsų
Surinktos L. Eremino

šios dainos tinka chorams 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinj ir dainuok. Daina tai 
/ra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: * liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su- 
diprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri 
siuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Ilalsted St. - 

Chicago. III.

Slogas — namo sargas

Pirkdami namus žmonės 
kreipia domę beveik išimtinai 
į sienas. Labai mažai kas ap
žiūri stogą. O tuom tarpu, sto
gas apsaugoja visą namą nuo 
lietaus, sniego šalčio, šilumos 
ir tt. Stipras ir geras stogas 
prailgina triobesio amžių.

Sara Bernhardt (pagarsėjusi 
l'rancuzų artistė — Red.) kal
bėjo apie Chicago kai^o “pul
są Amerikos”. Dabartiniu lai
ku kiekviena svarbesnė indus
trija yra įsikūrus šiame mies
te. Joki pavieni įstaiga nėra 
taip garsi kaip Stock Yardai, 
kur šešiolika milionų gyvulių 
užmušama kasmet su tokiu to
bulumu, kad nėra beveik jokio 
eikvojimo ir viskas dedama į 
šaldytuvus, iš kur siuntinėja
ma į visas šalis. Chieagos Pre
kybos Rūmai yra viso javų 

Aišku, kad šis įstatymas buvo pardavimo centras. Pirmiausias 
(pramonėj, Chicago yra pagar-

► Amerikos miestų 
savo tobulu miesto planu, savo 
parkais bulvarais. Galima ke
liauti bulvarais daugiau kaip 
šimtą ir dvidešimts mylių pa
čiam miesto apvažiuojant jį du 
syk. Vienu atžvilgiu didysis 
1871 metų gaisras buvo nau-

kaip aiškinti įsta
tymus?

Anglų ir romėnų teisėj 
daug tokių vietų, kurias 
seka išaiškinti 

ienas

yra 
pasi

tik su dideliu 
vargu. Vienas senesnių moks
lininkų Puffendorfas sumini 
tokį įstatymą: ‘‘kad kiekvienas 
kurs išlies kraują gatvėj, bus 
k u< >s n>ark ia u s iaii n u baustas. ’ ’

taikomas prieš muštynes ar ui 
puolimus. Bet ;

i jog daktaras rado gatvėj nuo
mario parblokštą žmogų ir per
plovė jo gyslą, kad jį atgaivin- 

|ti. Kraujas palietas, ir advo- 
1 Ratai ilgai ginčijosi dėl dakta- 
i ro kalties.

atsitiko taip, sėjęs tarp

veda prie pirkimo, bet kiekvle- kad laike audr08 kiekvienas al_ 
broke- nam beveik atsitikime gerokai • leidžjalltis laiva tul.gjo išsiža. 

šimtus. I pagelbsti Joks samdytas agen- dcu palikt()S nuosavytSs ir jog 
negalės apeiti tiek žmonių Į 

ir paskelbti jiems apie parduo
to žmogaus ir visų lie- damą žemę ar lotą, kaip laik- 

i raščio kopija.
Garsinimo naudą galima su- 

' ne“tdėti į tris punktus: 1) jis maži- 
tautų na išlaidas suradime užintere- 

lietuvį. suotų asmenų, 2) Taupo pajč- 
ir 3)

lš kitos pusės pavyzdžių 
trūksta, kur svetimų 1 

. agentai nuskriaudžia
Parodo kokį mažos vertės namą'gas ir laiką aiškinime 
ir primygtinai įkalbinėdami ir Gelbsti pardavimui.
girdami, ištraukia aukštą kainą.1 Daug esti atsitikimų, 

neturi pakanka- met žmogus perskaitęs laikras
is jo paima vok- ty apie skelbiamą namą, pats 
nelabai lengva užeina ar telefonuoja į ofisą ir 

agentui nebereikia pas jį važi- 
. net. Yra daug kitokių paleng

vinimų, kuriuos teikia garsini- 
i mas visam nekilnojamos nuo- 
• savybės bizniui.—Southsidietis.

Didelė dalis nuostolių ir keb-'---------------- 7------------- - -------
hunų atsiranda dėl to, kad lie-' Nėra kito Šaltinio, 
tuviai mažai pasitiki savim ir kurio plauktų 
savo tautiečiais. Vis manoma.! naudingų Žinių, 
jog svetimi yra gudresni už <ain Naujienos.

Jeigu pirkėjas 
mai pinigų, tai 
sėlius, kuriuos 
bus išmokėti. žmogus 
niekad nevartotų tokių triksų ir 
nestumtų į balą, iš kuries sunku 
išbristi sausam.

Point Place

k uo

Rengia koncertu

Po pasekmingos Nekilnoja
mos Nuosavybės Tarybos ban- 
kieto, kilo sumanymas sureng
ti ir viešą vaJ<arą, tokioj pat 
draugiškumo dvasioj.

Programą sudaryt apsiėmė 
p. A. Vanagaitis.

"-n— ■■■
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LIETUVON- 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 89»2

*44

8514-16 Koosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 
. CHICAGO, ILL.

laivas su visu kroviniu priklau
sys tiems, kurie pasilieka lai
ve. Pavojingoj audroj visi 
jurininkai apleido laivą; pasi
liko tik vienas sergantis, kurš 
negalėjo pabėgti.' Priepuoliais 

Ligonis 
mok si i-

laivas pateko į uostą, 
reikalavo viso turto ir 
ninkai vėl susiginčijo: 
niui priklauso laivas.

Tokių atsitikimų yra daug 
ir šiandie. Kad tikrai suprasti 
įstatymus, reikia atsižvelgti 
kas jį išleido, kokiam tikslui ir 
kiek jis tinka šiame dalyke.

—Paulius.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose*

lika tūkstančių senovinių trio- 
besių, davė progos iškilti jų 
vieloj naujiems namams.

Kas įdomu Chicago]?
Svarbiausiu Chieagos pasilin

ksminimo centru yra Municiptfl 
Pier, pastatytas it koks palo- 
cius. 
tris ketvirtadalius 
baigiasi šokių i 
tilpti apie 6000 žmonių. Karš
čiausioj nakty gyventojai at
vesta šioje vietoje. Field mu
ziejus, Chicago Art Institute, 
turintis nepaprastų rinkinių, 
sudaro dailės centrą visiems 
vakarams. Chicago Temple yra 
piliečių pasididžiavimas. Sta
tytas 1923 metais jis kainavo 
$3,500.000.

New Yorkas yra apartamen
tų miestas; Chicago 
miestas. Chicaga panašus Lon
donui, svečiai prašomi į namus 
ir vaišinami. New Yorke sve
čiai kviečiami j, restoranus ir 
teatrus.

pastatytas
Jis įsiduoda į ežerą apie 

i mylios ir 
sale, kur gali

li am u

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk -

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose
Šioj knygelėje skaitytojas ras 

visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausinių ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyraą ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminų bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietis 
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda 
mas 25 centus.

(Pacific and Atlantic Photo]

, O., priemiestis, kur sausio 22 d. įvyko ekspliozija. Padariny] 7 žmonės tapo 
užmušti, o 5 sunkiai sužeisti.

aujienųs
1739 So. Halstęd St. 

Ch:”ago, III.

Kas Keliaus Lietuvon
Gegužio 21 d., 1927?

-

United State Lines Laivas Leviathan
Kai Geniušas Per Vandenis Plauks

’ . 4

Kviečiame Visuš fš Visur
\ -*1

Tuojaus Kreipkitės Del Informacijų

NAUJIENOS
1 739 S. HalstedSt,, Chicago, III. i



J

Pirmadienis, Vas. 14, 1987

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Konteuto Honoratę Komisija: Kontesto Numeratoriua:

ANTANAS Ol.šEVSKIS, ANTANAS RIPKEVIČIUS.

SOPH1E KRASAUSKIENfi, Kontesto V i gili jus:
DR. STEPONAS B1EŽ1S. JONAS JANKUS. ,

Kontesto Pradžia Vasario 1. 1927. Kontesto Baiga Balandžio 30, 1927.

, NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS

Indiana Harbor, Ind.
Iš SLA. 185 kp. darbuotės.

Vasario 4 d., SLA. 185 kp. 
tarėjo susirinkimą. į šį susi
rinkimą buvo atsilankęs

Musu Kontesto Veikėjai
Marė Jankauskienė

Jėga. randasi

patriotai.

P-ia Jankauskienė yra 
uikri moteriškė, .h i gali v 
‘Naujienų” konteste vyrai, ko- j 

v ra
suorganizuoti visus seviko pro
to lietuvius im> “Naujienų” vė-
•ava

nuilstamų 
to karžve

N ii kas
jienoms

ra vienas ne- 
ienų’’ kontes- 
nori padidinti 
y to jų armiją, 
fins su “Nau-

daugiau
raliuiais. in*.s 
mai galėsime 
vo nuveiktais

amžinai.

kalus ir kokią rolę lošia toji or
ganizacija šios šalies lietuvių 
gyvenime, ragino visus prigulė- 

| ti prie tos organizacijos ir 
dirbti visiems sutartinai. To- 

žmonių prisirinko pilna liaus kalbėjo apie Lietuvos per- 
Kalbūjo “Naujienų”) versmą, kas ir delko jį padarė,

redaktorius p. Grigaitis. Kalbė- Reikia pasakyti, kad draugas 
tojasi gana gerai kalbėjo ir har- Grigaitis moka taip 
boriečiai ilgai nepamirš tų žo- nuosekliai dalykus 
džių, kuriuos

giais, 
svetainė.

rimtai ir 
išaiškinti,

rininkų sąmoksle dalyvavo ir j j 
rėmė.

Mes protestuojame prieš Lie
tuvos užpuolikus, konstitucijos 
sumindžiojimą, prieš karo sto
vio įvedimą, piliečių teises pa
naikinimą, nekaltų žmonių aren
tus ir žudymą.

Mes atsisakom pripažinti 
Smetonos ir Voldemaro klika

juo senų laikų naujienietė. Jai ( 
‘Naujienų” ik pakeisi keliais 
kitais laikraščiais. P-ia Jankau-* 
>kienė labai myli knygas skai
tyti. Jai patinka gražios apysa
kos. romanai iv gražios eilės. 
Knygų, kur rašoma ir skleidžia-i 
na neapykanta ir plūdimas 
viens kito, jai nerodyk.

šiame konteste p-ia Jankaus
kienė pasižadėjo ir

nnugus.

hutu

prenume
ir links

laimėt i

Barbora Rumshus 
(Bumšienė)

Nuo 
die

DU

Barbora Stulpinienė
štai “Naujienų” patriote, 
t “Naujienų* pirnumicm 
s p. Stulpinienė buvo
Naujienomis”. P. jos nebūvi 

vieno . * Naujienų” baliaus.
nkieto, ar pikniko. “Naujie- 
s” buvo josios globoje. JiB< 

viską 
kas ‘i 
ii pat 
ii pa

nežinojo. Galų gale štai ir 
ti viešai pasirodė. Ji norin-

Ji už naši nrja N. ir agi- 
i už “Nūn i ienas”. Ką reiš- 

li prizas (ji turtinga mo- 
hn ji nori parodyti sa- 

■di numylėtam laikraščiui, 
daug, b-1 reikia nors kar

tą gerai patarnauti kasdie mus 
namus lankančiam svečiui 
Naujienoms p. Stulpinie-

tens)

Vincas Sabaliauskas
i SaLiliauskas pirmajai 

pramynė erškėčiuotus takus 
\Vest Sidėj. Nežiūrint tamsy
bės priešų k liūdimams, Vincas 
tyliai ir ramiai arė, akėjo ir 
sėjo grūda “Naujienų”. Dabar 
jis džiaugiasi savo darbų vai
siais.

P-as Sabaliauskas per dvyli
ką metų “dakfariavo” žmonių 
tuos daiktus, kuriuos jie nešio
ja ant kojų (batus). Dabar mu
sų Vincas laiko atostogas. Be 
to jis yra labai gero budo: 
jam kas ir bloga darytų, 
nepyksta. Kartą “šventasis 
nelis’’ jam pasakė, kad jis
tų “Naujienas” platinęs, bet jis 
pasakė: “Aš gyvenu savuoju 
protu ir noriu būti visada išti
kimas Naujienoms.”

P-as Sabaliauskas yra “Nau
jienų” kontestantas. ■ Visi pri
valo užsirašyti per jį “Naujie
nas”, kad suteikus daugiau 
energijos ir dovanas, kurios yra 
paskirtos.

nors

ber-
mes-

dvi-

štai jums linksma moteriškė 
pati viena, būdama našlė 

.avo darbu 
<os išmokino 
P-ia Bumšienė 
gražius rubus. 
vii ėja, dar ir 
įlietus vrstuvėsi 
kietuose, 
laipsnį

viena, 
užaugino ir muži- 

savo vaikučius.
siuva moterims 
Ji yra ir puiki 
dabar prirengia 

? ir kituose ban- 
Pasiekti šį aukštą 

savo užsiėmime pagel- 
“Naujienos”. Jose kasdie 

ir virti, 
musu Barbora randa viso- 
“paternų” (madų) už pi

kai ną.

ji randa 
l'en 
kių 
gią

Aš esu labai dėkinga “Nau
jienoms’’ už jųjų pamokymus, 

pareiškė p-nia Bumshus.
Atsilyginimui už “Naujienų” 

geradarystes, kurios yra teikia
mos skaitytojams, p-ia Bum- 

“N.” kon- 
teste. Ją, kaipo vertą paramos 
ir laimėjimo dovanų, parems 
miisu lietuviai. c

Jenas Baldauskas

Bardauskas yra didis 
darbuotojas apšvietos dirvoje, 
lis skaito keturis laikraščius, 
o knygų, knygų — galėtų krau
tuvę atidaryti. Žmogus nelan
kė aukštos mokyklos, nė uni
versiteto, bet žino daugiau už 
kai kuriuos lankiusius. Jis ne
pavydus, jis norėtų matyt vi
sus lietuvius aukštai stovint 
apšvietoj. Delei to tapo “Nau
jienų” kontestantu. Nors visi* 
lietuviai supranta svarbą 
užsirašius “Naujienas”, 
žmogaus reikia, kad jis 
šytų. P-as Bardauskas
duos žmogų, nereiks jam tuo 
rūpintis. Už jo pa tarnavimą ir 
pasišventimą “Naujienos” p. 
Bardauską apdovanos. Links
ma, kad musų draugas Bardaus
kas laimūs dovanas.

turėti 
bet 

užra- 
pava-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingoj

Mrs. MICMIEVICZ-VIOIKIEHE
AKUftERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika* 
vusi l'ennsyl* 
vanijos ligoti* 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pr 
gimdymo.

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

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

įsidėjo į širdis, kad Grand Rapido lietuviai se-1 tikra Lietuvos valdžia ir pareiš- 
Ilarboriečiai labai patenkinti p.' nai tokių rimtų prakalbų girdė-! kiame, kad mes nelik nrremsi- 

Tą parodo ir pačios ‘publi- me jos, bet visais galimais bu- 
prieš ją ir teik

sime pagelbą Lietuvos darbu 
žmonėms, kad jie kaip galint 
greičiau nusikratytų savu nau- 

Tik trys'jųjų despotį.
Rezo-

JLA.j Grigaičio kalba ir girdėtis pa- jo.
P-as*geidauja, kad dar ir vėl kuomet kos rimtas ir pavyzdingas užsi- dais kovosime

Grguž’s pasveikino 185 kp., pa-Įbutų surengta p. Grigaičiui pra- 
;al ydamas trumpą, bet įspudin-i kalbos kitokioj temoj, 
gą kalbą. Aiškino apie t 
organizaciją ir nurodė, dėl 
reikia visiems lietuviams priyii 
lėti, pri<> SLA. 'kaipgi ragino na 
rili* prie vienybės ir draugišku-'nose” ir kituose laikraščiuose.

A. Susirinkimas priėmė proteste 
ko’rezoliuciją prieš Lietuvos fa- 

istus smurtininkus ir nuta- 
ė patalpinti dienrašty “Naujic-

nie ir nurodė 
nesutikimų

Aš manau, 
kalba atneš daug naudos SLA. 
185 kp. Gal jau visai pražus 
nesusipratimai tarp SLA. 185 
kp. narių, nes jau taip atrodo.

Išvertę

l larboriei jai labai apgai 
tauja, kad p. Gegužis visai 
tikėtai atsilankė i Barbora * € 
neturėjome progo- tinkamai 
likti ir pagerbti kaipo savo 
ga 11 izac i jos p rezi d en tą.

Siame tapo

n<

sil- 
or-

nu
ge

Laike pertraukos kalbos buvo 
parinkta aukų Lietuvos socialus-’ 
tų apsigynimo fondui.

Aukojo:
A. Tungaudis $5.00.

laikymas.
Po prakalbos buvo persk ai ty 

ta protesto rezoliucija, ir pri 
imta veik vienbalsiai, 
pakėlė rankas priešais.
liuciją priėmus pirmininkas pa-'kol Lietuvoje nebiu 
prašė 
kiek aukų lėšom padengti.

Aukojo:
J. Silgius $5.00.
Po vieną dolerį aukojo: 

Bernotas, I). Greičaitis, A. Kais- 
nas, K. Jakubauskas, T. Alek
synas, J. Bračiulis, P. Aleksy* 

Jokubaitis, ,1. nas, P. Kauskas, S. Naudžius, K. 
Survilas, B. Razgunas, A. Deki- 

' naitis, A. Lapinskas ,N. Geikuš- 
(tis, J. Rimkus, M. Kušinskas, K. 
Vaičiulis; smulkių aukų .surink
ta $4.00. Viso $26.00. Visiems 

varde kuo-

Mes nenuleisinie rankas tol,i 
• i itsteigta de-į 

publikos, kad sumestų ’ mokratinė valdžia ir kol smurti-' 
j įlinkai sulaužiusieji savo prisie-' 

apgaule bei: 
priespau- \ 

nebus nu-* 
bausti už savo kriminali žygį.

Masinio Mitingo,
Pirm. Tarnas Aleksynas, 
Sek r. S. Naudžius

gą ir d ry susie j i 
ginklo pajėga uždėti

A. dos jungą žmonėms,
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

ūkių įtempimą, ir galvos 
skaudėjimą

cice, r 
V. Tu r

Mrs.
DR. G. SERNER

(LIETUVIS)
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare.

Nedaliomis nuo 10 iki 1.

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

neralinio organizatoriaus p. 
taičio ir kviesti jj j Barbora, lis ir ręikia pripažinti, kad P> 
SLA. organizacijos reikalais. | Yasulis gana gerą prakali 
Yru manoma pradėti organizuoti 
jaunuolius j 185 kp. ir yra daug

I 
kitų reikalų, taipjau ir reikalas 
užbangti 185 kp. nesu-iprati-. 
mus ir plačiau supažindinti har-’ 
boriečius su SLA. organizacija.

Gavėneš, K. Hermanas, 1. Dan
tų, L Kuimis, 
Avelis, V. Rudžius, P. 
Kesilis, B. Cibulskienė, 
kevichius, A. Milakno,
kus ir Juzokaitis po $1.00, smul- 

. kiais $10.00. Viso $32.00.
Pinigus .pasiimtum Lietuvos aukojusiems tariam 

Socialdemokratų Rondo iždinio- pij širdingą ačiū, 
kui šmoteliui.

Susirinkimą vedė B. B. Yasu-j kalbėjo antru atveju. Jau 
B. teko biskį ir komnistams, 

šiose prakalbose komunistai 
siSJo labai mandagiai, už 
jiems reikia atiduoti kreditas. 
Pabaigus prakalbas buvo duoda
mi klausimai, į kuriuos kalbėto
jas atsakinėjo gana rimtai.

— S. Naudžius.

pasake atidarydamas susirinki
mą. Pranas Kesilis.

Po rinkimo aukų kalbėtojas 
čia 
bet
ap- 
ką

Yards 4951
Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUSERKA 
Halsted St.
Viršuje Unfvereal

Bank

Grand Rapids, Mich,

3252 So.

■*' i

u. .
4ot

’IOH

k u nagai bU^rtj.

reikah.is nuo 12 iki

8 vakarą Kitu iai-

t yM ir imu rar> 
kreipkitės *u

♦ >>
Vasario 6 d., SLA. 185 kp. ir 

LPD. Kliubas surengė masini 
mitingą protestui prieš Lietu
vos fašistus, bei smurtininkus. 
Mitingas nusisekė visais atžvil-

Juozas Martin
štai žmogus 

musų gyvybę. Jei jis panorėtų, 
mes tuoj savo kojas* pąkraty- 
tunie. Bet jis yra geros širdies 
žmogus. Jis neverda 
musmirių; jis verda ir 
labai 
tinka 
jojo 
labai
si kontestantai tarnauja visuo
menei ir “Naujienoms”, tai jis 
turi būt su jais, .lis maitina kil
nus, tai nenori kad kas tuos 
žmones njaitintų dvasiškai. Jis

mums 
kepa 

gardžius pietus. Jo pietus 
ir karaliui, tik bėda, kad 

nėra. Virėjas p. Martin 
energingas vyras. Kad vi-

pats užrašysiąs visiems savo 
pažįstamiems ir draugams 
“Naujienas’’. Savo dovaną 
pažadėjo savo širdukui.

Draugo P. Grigaičio prakalbos.
PROTESTO REZOLIUCIJA.

LDLI). ir SLA. bendrai abi 
kupos sušaukė Grand Rapidso 
lietuvių masinį mitingą, kad iš
nešti protesto rezoliuciją prieš rj sušaukė Lietuvių Literatūros 
Lietuvos karininkus ir klerikaJi- Draugijos 30 kp. ir Susivieniji- 
nius fašistus, smurtu nuvertu-’mo Lietuvių Amerikoje 60 kp., 
sius teisėtą, žmonių išrinktą val
džią. Mitingas įvyko septinta- 
dieny, sausio 30 d., šv. Jurgio 
Draugijos svetainėje. Nors 

j svetainė nemaža, bet žmonių 
buvo pilnutėlė, kas reiškia, kad 
žmonės 
perversmu.

Pirmininkui 
paprašius publiką 
laikyti, pristatė 
Grigaitį, 
savo kalboj perbėgęs SLA. rei-

Mes, Grand Rapidso lietuviai, 
susirinkę į masinį mitingą, kū

1927 m. sausio 30 d., švento 
Jurgio Draugijos svetainėje, 
grieščiausiai protestuojame 
prieš Lietuvos armijos karinin
kus, smurtu nuvertusius teisėtą 
Respublikos valdžią ir prieš vi

suinteresuoti Lietuvos sus tuos gaivalus, kurie tų ka-

d. T'. Aleksynui 
ramiai užsi
kalbėti d. P. 

Kalbėtojas trumpoj

KIMBALL
Grojikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbes Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

Tai • stayette <109 4 *

B. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confin^ment reikaluose patarnau
tu namuo.se arba ligonbutyje. Mo
terims :r merginoms 
suteiksiu veltui.
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrink it.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

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

patarim us 
Valandos nuo 2 

o pietų iki 9 vai. vak. (Ki-

Patyrusi gydytoja iri akušerė 
Nanrapatii

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom SU Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

{vairus Gydytojai
Telephone Yards 0334

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

»«DR, HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

, Dienomis: Canal 
8110. Nakti

South ' hore 2288 
Boulevard 4186

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

Telefonai:

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunae Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas’ Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

. Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

K. JURGELIONIS
ADVOKAZA® 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Bylos viguose teismuose. — Ab
straktai. Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

jau

Jonas Butkus
yra žymus

J. P. VVAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. -Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

P-as Butkus 
tuvis. Gamta jam suteikė 
tingai aukštą 
Prie to jis yra labai darbštus. 
Būdamas elektros meehaiiiku 
daug pasitarnauja lietuviams. 
Kam sugedo lempa ar gręsia 
pavojus nuo elektros, jis tuoj 
sutaiso. Dabar p. Butkus sako, 
kad tarnausiąs tik tiems lietu
viams, kurie skaito “Naujie
nas”. Jei norės, kad p. But
kus .jiems patarnautų, tai pri-. 
valo pas jj užsirašyti ant metų! 
“Naujiėnas’\ P-as Butkus, ro
dosi, norėtų dovaną laimėti de- 
ei savo gražios pačiutės, ku- Į 

rią prisiviliojo iš Bockford, 111. j

lie- 
ypa- 

ir gražų kūną.

Kuomet renkesi sau pianų, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus paki
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jus eSate tikrus, kad Kim
ball yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Thus Honored” (Vienin
telis išdirbėjus laimėjęs augšči^u- 
šias dovanas). «

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoples

) |W0 IM- t M'"1

PIANŲ KRAUTUVES 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

ADVOKATAS
11 S. L* Šalie St^ Room 2001

Te. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart PanedOHo ir 
Pštnyčios.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 536 
Tel. Central 6390

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

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirargaa 

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. No- 
dėliomis ir šventadieniai# 10—12 diau.

Naujienų Spaustuve
yra VDijioi Spaustuvė

LIETUVON — 
užrašykite savo ginti* 
nems ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Looiuis, kumpas 18 ir Blve 
I.sland. Ofiso valandos, nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktiniu Tel. Fairfax 6858

namuo.se


NAUJIENOS
The LithaaniaD Daily News 

Published Daily Eicept Fhmday 
by the IJthuanlan Daily Metre Pah.

Edltor P. GRIGAITIS 
17M South Halsted Street 

Chlcagn, III. _ 
Telepbone Rooaevelt 8SM

Subscription Rateai 
|8.00 per year ln Canada. 
|7.00 per year outside of Chicago. 
18.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered m Second Claai Matter 

March 7th, 1014, at tho Poat Office 
of Chicago, Iii, nrdar <he act of 
March 8rd 1879. 18.00

4.00

Uisimokijlmo kaina:
Chicago je — paltu:

___  18.00Metami ....  -
Fu a ai matu . __ ___ ____$4.M
Trimi mCnMiami ......... ..... .. 2.00
Drlam Kilnoiama . ..... _____1.58
>iaaaxu miūnitl -- -- _____ .75

ChicagoJa par naMotoJui:
Viena kopija . .............. . ______, 8c
Savaitei .. ..... ....  --,T1- _____ '18c
Minėsi ui ,, / - — ____ 76c

Suvienytose Valstijos^ na Chicagoje,
paltui

Metami_ _____________ ____ <7.01
Pusei meta ........... _____8.50
Trims mėnesiam! —- .J___ 1.75
Dviem mėnesiam! ----- - _____ 1.25
Vienam mineįiui______ _____ .71

NAUJIENOS, CHIesgc, IU. [Pirmadienis, Vas. 14, 1927

drovi, 1738 S. Kalstei St, Chicago, 
111. — Talefoaaii Booaavalt f5W.

Lietuvon ir kituY utMieniuoMl 
(Atpiginta)

MetamN __
Pumi metų 
Trime mėnesiams   ............2.M0
Pinigui reikia siąiti palto Money 

orderiu kartu au uiaakymu.

KOVOJA” SU NEDARBU

Tautininkai ir krikščionys, pasigavę valdžią Lietu
voje j savo nagus, ėmė savotišku budu “spręsti“ nedarbo 
klausimą.

Pramonės krizį pašalint jie negali. Del gruodžio 17 
d. perversmo krizis pasidarė dar aršesnis.

Bedarbiais rūpintis jie nenori, ką parodo tas faktas, 
kad jie išbraukė iš valstybės biudžeto šiems metams tuos 
pinigus (1,600,060), kurie buvo skiriami viešųjų darbų 
organizavimui. Vietoje to, dabar bus mokamos algos ku-

Bet bedarbių visgi yra, ir net vedama jų sąrašai. Tad 
reikia kas nors su jais daryti. Ir sugalvota ve kas:

Bedarbiams skiriama darbai Kauno, Kazlų Rudos ir 
Kaišiadorių urėdijose prie miškų kirtimo. Kiekvienas be
darbis turės atsinešti savo kirvi ir piuklą. Butų bus pa
rūpinta visose trijose urėdijose 130. Kuriems bedarbiams 
neišteks tuose butuose vietos, tie turės ieškoji buto pas 
privatinius žmones.

Dabar bedarbiams pranešta, kad jie į tuos miškus va
žiuotų. Kas nevažiuos, tas bus išbrauktas iš bedarbių są
rašo ir nebegaus pašalpos.

Kadangi ne kiekvienas bedarbis gali nusipirkti kirvį

tuo vyriausybės pasiulymu bus proga pasinaudoti tiktai 
daliai bedarbių. Likusieji gi automatiškai “iškris” iš be

bus laikomi “tinginiais” ir “valka-darbiu skaičiaus. Jie
tomis”, kurie neturi darbo dėl to, kad nenori dirbti.

Tuo budu tautiškai-katalikiškoji vyriausybe, kaip be
matant, “sumažins” bedarbių skaičių. Pakartojus savo su
manymą keletą kartų, ji, pagaliau, nuo bedarbių visai at
sikratys.

Ir nedarbo klausimas bus “išrištas”.

eikvojo, šelpdami visokius be darbo vaikščiojančius skur
džius, ir piktino visus “valstybiniai nusistačiusius” buo
žes ir biznierius, kurių gaspadoriška išmintis 
nedirba, tas neprivalo ir valgyti!“

sako: “Kas

DEL VASARIO 16 DIENOS

Už dvejeto dienų Lietuva švęs savo devynių metų ne
priklausomybės sukaktuves. Švęs jas ir daugelis Ameri
kos lietuvių kolonijų.

Šiemet ta šventė nebus linksma. Po gruodžio 17 d. 
įvykių visos lietuvių visuomenės ūpas prislėgtas; visi jau
čia, kad nepriklausomos Lietuvos gyvenimas dar nėra pa
statytas tvirtais pagrindais.

Pirmiaus šitoje metinėje šventėje būdavo daugiau
sia reiškiamas musų visuomenės pasiryžimas tęsti kovą 
dėl atvadavimo Vilniaus. Bet dabar jau tenka kalbėti’ir 
apie atvadavimą visos Lietuvos!

Lietuvos žmonės šiandie neturi laisvės. Iš piliečių, ku
rių valią pildo krašto valdžia, jie pavirto beteisiais “val
diniais“. Jų nerinkta ir nekviesta vyriausybė pasako 
jiems, ką jie privalo ir ko jie neprivalo daryti.

ku tiktai tiek, kad dabartiniai Lietuvos valdovai norėtų 
sėdėti žmonėms ant sprando visuomet. Šituo tikslu jie jau 
yra sugalvoję padaryti tam tikrus pakeitimus Lietuvos 
konstitucijoje, kurie atimtų arba bent susiaurintų balsa
vimo teisę biedniemsiems visuomenės sluoksniams.

Konstitucijos sudarkymas dabar yra didžiausias pa
vojus, kuris grasina Lietuvos demokratijai ir krašto at
eičiai. Todėl, apvaikščiojant vasario 16 d. šventę, šiemet 
būtinai reikia, kad juo platesnės žmonių minios pakeltų 
savo balsą prieš tą pražudingą atžagareivių sumanymą. 
Kalbose ir tam tikrose rezoliucijose turi būt garsiai pasa
kyta Lietuvos valdovams, kad mes stojame už demokra
tinę respubliką ir priešinsimės visokioms pastangoms už
dėti Lietuvai monarchišką, diktatorišką ar kokį kitokį 
despotų jungą!

Garsinkites NAUJIENOSE”

“"n I ŪKININKŲ PARTIJA GAVO

Apžvalga y KINKŲ DREBĖJIMĄ

Lietuvos klerikalų laikraščiai 
'rašo, kad ūkininkų “partija” 
' (buv. santąriečiai), kuri turi 
j smetoninėje valdžioje du atsto- 
(vu, Aleksą ir Jankevičių, krei
pėsi į Voldemarą, versdama jį 

šv. Juozapo sąjungos organas, pradėt derybas su vai. liauji-' 
“Darbininkas”, So. Bostone, ra-^ninkais dėl įėjimo valdžion, 
šydamas apie savo buvusiojo re-j Jeigu Voldemaras neprisikal- 
daktoriuus, p. Gudo, pasitrauki- bintų liaudininkų stot į valdžią, 
mą, pripažĮsta, kad jisai nuėjo tai ūkininkų “partija” ketina 
pas protestonus-metodistus. Tai trauktis iš valdžios.
patvirtina tas žinias, kurios bu-j Tuomet valdžioje pasiliktų 
vo tilpusios kituose So. Bostono, tiktai tautininkai, turintys Sei- 
lietuvių laikraščiuose. Juose bu- mc viso 3 atstovus, ir krikščio- 
vo rašoma, kad p. Gudas keti- nių blokas, susidedąs iš 30 at- 
nęs patilpti metodistų kunigu.

“Darb.” sako, kad per kelio- krikščionių eina kova. Voldema- 
liką paskutinių mėnesių

“gerokai nu-

Bet tarp tautininkų ir

(“Darb.”) buvęs

buvęs ‘D-ko’ 
laiku tik sa-

jisai ras turėjo du krikščionių aky- 
plėšas, Tomkų ir Klimaitj, net 
išgabenti į Varnių koncentraci
jos stovyklą.

Taigi dabartiniai Lietuvos 
diktatoriai stovi kaip ant vištos 
kojos.

“nes p. Gudas, 
redaktorius, tuo 
vo kūną teatsinešdavo į ‘D-ko’i 
redakciją, jo gi siela jau bu
vo metodistų kirkužėje. Dabar
nusikratėme p. Gudo; kiti LIAUDININKAI IR VALDŽIA 
žmonės stojo prie ‘D-ko’ vai
ro”. Naujienose” jau buvo aną 

i dieną rašyta, kad Lietuvos vai. 
Bet kas tie kiti žmonės, 1). 1 |jaudininkai “tiktai tuomet” su- 

uepasako: turbūt netui, kuo pa-, jdėtis prie Smetonos-Vol- 
sigirti. . | demaro valdžios, jeigu pastaro-

Visgi yra įdomu girdėt tokią j j panaikintų karo stovį, atsteig- 
naujieną, kad asmuo, bene per konstitucines laisves ir palei-
11 metų redagavęs katalikišką suimtuosius legalių organi-

( zacij ų žmones. Taip buvo pra- 
i nešta vieno “Tėvynės” bendra
darbio straipsnyje.

Tuo pačiu klausimu Kauno

i
Socialdemokratas“ kalba taip:

“Kaip laikraščiai praneša, 
liaudininkų vadas Toliušis 
vienam laikraščio korespon
dentui pareiškęs, kad liaudi
ninkai vėl prisidėtų prie val
džios, jei dabar valdančios 
partijos sutiktų pašalinti ka
ro stovį, įvesti spaudos laisvę, 
paleisti areštuotus ir perrink
ti Seimo prezidiumą. Koalici
ja su socialdemokratais jau 
esanti išardyta*’.* t
Mums jau teko šituo klausi

mu išreikšti savo nuomonę. Vai. 
liaudininkai visiškai pažemintų 
save, kaipo demokratinę parti
ją, jeigu jie stotų valdžion kar
tu su tais gaivalais, kurie yra 
nu vertę juos smurtu. Mažų ma
žiausia ko jie turi reikalauti, tai 
kad dabartiniai krašto valdovai, 
atsteigę pilietines laisves, pa
skelbtų naujus rinkimus į Sei
mą. Visuotinu balsavimu žmo
nės pareikštų, ar jie pritaria 
dabartiniems krašto šeiminin
kams, ar nuverstosios valdžios 
partijoms. Tuomet 
kokios iš to reikia 
vados.

Socialdemokratai
liaudininkais nesisiulė 
siūlys. Jeigu liaudininkai norės 
po rinkimų dėtis su tautinin
kais ir klerikalais, tai socialde
mokratai jiems kliūčių nedarys. 
Bet stoti talkon su tais elemen
tais, kurie ne žmonių valia, o 
tik ginklu įsiveržė į valdžios vie
tas, tai jau butų tiesiog ne
gražu.

butų aišku,

į bloką su 
ir nesi-

laikraštį, ėmė ir pabėgo — ne 
tik iš savo darbo, bet ir iš ka
talikų bažnyčios! •

Vl'ĖJO DU “SOCIALDEMO- 
TO” NUMERIU

Po ilgos pertraukos vėl atėjo 
iš Kauno “Socialdemokratas” —. 
sausio 20 d. ir 27 d. numeriai.

Iš jo patiriame, kad sausio 13 (j 
d. “Socialdemokrato” numeryje 
cenzorius buvo išbraukęs tiek 
daug raštų, jogei tas numeris 
nutarta visai nebeleisti.

Iš dviejų atėjusių numerių 
paskutiniame išbrauktas visas

.Ekspliozijos ir kitokios
1 nelaimės kasyklose. — 
Maksim Gorkio laiškas.

— žuvusieji laiškai
Kasyklų biuras skelbia, jog

vedamasis straipsnis. Jo vietoje praeitais metais dėl ekspliozijų
įdėta skelbimas.

UŽDARYTA DAR 4 
LAIKRAŠČIAI

Kauno karo komendantas su
stabdė “žiežirbos” ir “Proleta
ro” leidimą. f

“žiežirba” tai socialdemokra
tinio jaunimo organas, o “Pro
letaras” — Lietuvos profesinių 
sąjungų laikraštis. Komendan
tas juodu sustabdė “už kenks
mingą valstybei pakraipą”.

Uždaryta taip pat pašto tar
nautojų laikraštis, “Paštininkų 
žodis”, ir aušrininkų moksleivi
jos organas, “Aušrinė”.

Ar tai ne barbarų politika ši
taip persekioti spaudą? Lietu
voje yra labai mažai laikraščių 
— daug mažiau, negu kitose 
jaunose valstybėlėse. Tečiau 
“patriotiškieji” smurtininkai, 
pasigavę valdžią į savo rankas, 
stengiasi ir tą silpną spaudą pa
smaugti.

DEŠINIEJI IR KOMUNISTAI 
PRALAIMĖJO

Sausio 30 dieną įvyko seimo 
i inkimai vokiečių respublikoje 
Thueringene. Rezultatai buvo 
tokie: socialdemokratų išrinkta 
18 (buvo 17), komunistų 8 (bu
vo 12), tautiniai socialistinės 
darbo partijos 2 (buvo 3), de
mokratų 2 (buvo 4), ūkio par
tija 5 (0), smulkių savininkų 1 
(0), buržuazinio bloko 19 (31), 
vokiečių liaudies 1 (4). Viso 56 
(buvo 72).

T'liueringeno seimas tapo su
mažintas: vietoje 72 atstovų da
bar reikėjo išrinkti tiktai 56 at
stovus. Vienok, nežiūrint to at
stovų skaičiaus sumažinimo, so
cialdemokratai savo atstovybę 
dar padidino. Tuo tarpu buržua
zinis blokas, susidedąs iš kata
liku centro ir trijų kitų kapita
listinių partijų, prakišo 12 vie-
tų. Komunistai taip pat žymiai 
susilpnėjo.

ir -užgriuvimų žuvo Amerikoj 
2,250 suviršum angliakasių. Ir 
tai nežiūrint to, kad pastaruo
ju laiku pusėtinai daug kas pa-

saugoti. Statistines žinias apie 
žuvusiųjų skaičių biuras pra
dėjo rinkti gan senai.
matyli, jog buvo daug nelai
mingesnių metų nei praeiti.

1907 m. buvo gal labiausiai 
nelaimingi. Tais metais žuvo 
3,242 angliakasiu. Po to beveik 
kiekvienais metais žūdavo per 
2,(MM) žmonių. Išimtį sudaro 
1921 m., kuomet žuvo 1,987 an
gliakasiai, ir 1922 m. su 1,979 
aukomis. Vieni labiausiai ne
laimingų metų Amerikos ang
lių pramonėj buvo 1913 m. su 
2,821 auka. **■ . • • Nors praeitų metų ckspliozi- 
jos labiausiai atkreipė žmonių 
dėmesį, bet tikrenybėj daugiau 
angliakasių žuvo nuo užgriuvi- 
mų ir kitokių priežasčių. Nors 
ekspliozijų praetais metais bu* 
vo daugiau, neįįu 1925 m., bet 
žmonių žuvo kiek mažiau.

Francisco, Ind., ekspliozijoj 
žuvo apie 30 žmonių. Tačiau 
nelaimingiausi praeitų metų 
ekspliozijų buvo Wilburton 
(Okla.) kasykloj, kur tapo už
mušta 91 žmogus. Kasyklų biu
ro rekordai rodo, jog kitais-me- 
tais buvo ir baisesnių nelaimių. 
Pavyzdžiui' gruodžio 6 d. BK)7 
m. netoli nuo Monongah,W. Va., 
dujų ekspliozijoj žuvo 
žmogus, o Jacob’s Greek, Pa., 
tais pačiais metais 239.

Nors tai ir baisios tragedijos, 
bet kitose šalyse, ypač Japoni
joj, Anglijoj ir Francijoj yra į- 
vykę ir didesnių nelaimių. Dau
giausiai angliakasių žuvo, kiek 
biurui yra žinoma, 191M1 m. 
Courriers kosykloj (Francijoj). 
los kasyklos ekspliozijų užmu
šė 1,100 žmonių.

Biuro rekordai rodo, jog pra
eitais metąįs įvyko 16 stam
besnių oksp

nuo

kasyklose, pasitaiko apie 10 vai. 
ryto ir 2 vai. po pietų. Tie ne
laimingi atsitikimai darbinin
kams k’ kompanijoms atsieina 
maž daug $23,(HM),000. Anglia
kasiai, kurie negali dirbti dėl 
lengvų sužeidimų, nustoja apie 
$11,000,0(M) bėgiu 
metą.

kasyklų biuras
yra galimybė žymiai sumažin
ti nelaimingų atsitikimų skai
čių. Esą reikalinga tik, kad 
kasyklų savininkai teiktų ge
resnę apsaugą, o angliaksiai

tik vienų

mano, jog

Iš j U j labiau saugotųsi.

jų, o 1925 m. 
tačiau 1925 m. žmonių 
kplioziiu žuvo dautfii

♦ ♦ ♦
Komunistų laikraštyj “Izves- 

tija” telpa sekamas M. Gorkio 
laiškas:

“Nuo kai kurio laiko mano 
asmeniški laiškai literatams 
spausdinama laikraščiuos^.

“Man prisiipena, kad se
niau literatai su mažesniu ar 
didesniu kantrumu palaukdavo 
korespondento mirties, o jau 
po to spausdindavo jo laiškus.

s-pausdin- 
gal nėra

jie tapo

prie jau

galiu iš- 
jog Lu-

uos draugų truputį lukterėti ir 
nestatyti mane į juokingą ir 
neparankią pozą žmogaus, ku
ris tarsi dalina ‘patentus’, ‘pa
liudijimus’ ir t.t.

“Aš manau, kad ir plunksnos 
draugams skubėjimas 
ti mano laiškus irgi 
geras dalykas.

“Man rodosi, kad'
suvedžioti A. Lunačarskio ir 
Piksanovo elgesiu, kurie klai
dingai mane priskaitė 
mirusių rašytojų.

“Tik tąja klaida aš 
aiškinti sau tų faktą,
načarskis ir Piksanoyas nuta
rė išleisti* M. Gorkio vieną lo
mą ‘Parinktų kurinių’, neatsi- 
klausdaini net autoriaus, ar jis 
nori, kad tai butų padaryta, ir 
kokius iš savo kurinių jis pats 
‘pasirinktų’.

“Prie progos: Lunačarskio ir 
Piksanovo ‘parinkti’ Leskovo, 
(r. Uspenskio, V. Korolenkos ir 
kitų kuriniai Išrinkti gan ne
tiksliai ir, mano žvilgsniu, vi
sai nektsako tikslui, kurį pa
statė redaktoriai: prisilaikant 
aukštos dailenybės duoti tur
tingą socialinį turinį”. *

Kaip žinia, Lunačarskis yra 
bolševiku švietimo sarati
Ir štai tam ponui Gorkis pri
meta, jog su jo raštais buvo

negražiai pasielgta. Maža to: 
laiške gan aiškiai pasakyta, jog 
Lunačarskis ,pasiėmė dirbti to
kį darbą, kurį jis negali tinka
mai atlikti.

* * ♦ i
Washingtone randasi taip 

vadinamas “žuvusių laiškų ofi
sas”. Į tą ofisų siunčiama visi 
laiškai ir siuntiniai, kurie dėl 
vionokios ar kitokios priežasties 
nepristatoma adresatui. Ypač 
daug tų “paklydusių” laiškų 
susirenka Kalėdų šventėmij. 
Pasveikinimai dabar siunčiama 
paprastai uždarytais laiškais. 
Siuntėjai retai kada parašo sa
vo adresus aut konventų. Todėl 
nepristatyti laiškai siunčiama į 
Washingtonų, kur jie tampa 
atidaryti. Laiškai atidaroma 
Ino tikslu, kad suradus, siuntė
jo adresas.

Jeigu adreso nepasiseka su
rasti, tai laiškai naikinama.

Laiškai tankiausiai neprista
toma dėl netikusio adreso. 
Siuntėjai arba klaidingai adre
są užrašo arba užrašo taip, jog 
niekas jo negali išskaityti. Kad 
pripratinti žmones teisingai ir 
aiškiai adresus užrašyti, viena
me mieste prie laiškų dėžučių 
buvo pridėti parašai: “The 
inoving finger writes, and 
having vvrit—not balf the world 
can read one word of it.”

“Žuvusių laiškų ofiso” vedė
jas, Frank C. Staley, sako, jog 
karts nuo karto pasitaiko itin į- 
domių kurjozų. Kartą buvo 
atidarytas laiškas, kuriame bu
vo įdėta $35 ir raštelis. Raštely 
buvo parašyta tik tiek, jog jo 
siuntėjas rengiasi nusižudyti. 
Siuntėjo parašas figūravo kai
po “Tom”. Tasai “TouP’ siun
tė raštelį ir pinigus savo* žmo
nai. Kadangi laiško nebpvo 
galima pristatyti, tai nutarta 
buvo surasti siuntėją ir,.jeigu

galima, grąžinti jam pinigus. 
Puvo padarytas tyrinėjimas ta
me mieste, iš kur atėjo laiškas. 
Pasirodė, jog apie tų laiką, ka
da laiškas buvo pasiųstas, vie
nas žmogus kėsinosi nusižudy
ti. bet nenusižudė tik sun
kiai susižeidė. Tolimesnis tyri
nėjimas parodė, jog tai ir buvo 
laiško siuntėjas. Jam tapo su
grąžinta $35.

Atidaroma, sako Staley, į- 
vairiausio turinio laiškai: mei
liški, bizniški ir kitokie. Nežiu- 
lint į tai, kas laiškuose nebūtų 
rašoma, jų turinys niekam neiš
duodama.—K. A.

gyvenimas;
MinesiniB žurnalas

Antanas Zymontas 
Redaktorius-Leidėj as 

900 W. 52nd Street 
Chicago. III. 

Tel. Boulevard 3669

Gyvenimas už vaaarj mėnesį jau 
atspausdintas,—jsigykit ji. Turinys 
yra sekamas:

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

Prenumerata metams ....... 12
Pusei metų ..........................  $1
Kopija ................... -..........  20ck- _____ ,

Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
maistai.

EAGLE BRAND
CONDENSED M1LK.

Garsinkite! Naujienose

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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 46th St. Chicago, 111

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

r/ i J j ouo 9 iki II vai. ryte; Valandos j nuo 6 iki 8 vaL vakare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
D\)WIAT—SASS

1707 W. 47tb SI.

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

8 iki 2 vai. po pietų

nuo
nuo

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

'Tai. Boulevard 2160 
— Valandų! —.

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

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare. » 
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGĖMS
3327 So. Halsted Street 

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaakee 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 

Ultravioletinė iviesa ir diathermia

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

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

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos j nu» » >į! „ll

l nuo G iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS 1B CHIKLKGAS

4611 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Bes., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospecl 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

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

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

1—3 po pietų, 7—9 vakare

Office Boulevard 7942

.. Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

4615 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, 1LL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentistas

3213 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179

Res. Telefonas Hemlock 2615
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MUSŲ MOTERIMS žuvies.

“Veda Dora Vilkienė-

ų IR KAIP VIRTI
ĮVAIRUS DAŽALAI

Mėsai, žuvinis ir daržovėms 
rusvas dažalas

2 šaukštu sviesto bei taukų

i/2 šaukštuko druskos
1 m šaukštuko pipirų.
Pakepink sviesto ir vienų ne

didelį supjaustytų svogūnų, kuo
met sviestas pasikeptus, pri
dėk miltus ir dar pakepink. 
Įpilk % puoduko vandens bei 
rašalo, išmaišyk, tegul verda 5 
minutes. Paduok prie mėsos, 
daržovių arba kleckelių.

Dažalas su kiaušiniu prie 
žuvies

2 kiaušinių tryniai
I puodukų rusvaus dažalo
1 šaukšto acto bei citrinų

sunkos.
Padaryk rusvų dažnių iš pa

kepinto sviesto su svogūnais, tik 
vietoj rašalo vartok rašalų, ku
riam virsi žuvį. Iš lengvo pilk 
rusvą dažalą prie išplaktų try
nių ir duok virti pakol daugiaus 
sutirštės. Nuimk nuo ugnies ir 
pridėk citrinos sunką, apipilk 

šiuo dažalu.žuvį
Kiaušinių dažalas

6 kirtai virtus kiaušinius 
t puodukų saldžios Smetonos
1 šaukštą sviesto
Truputį paprikos

I šaukštus smulkiai sukapo
tų petruškų.

Sudėk pirmutiniai paminėtus 
<>dan ir 
5 iki 10

minutų. Nuimk nuo ugnies, 
pridėk petruškas, išmaišyk ir 
uždėk ant virtų saldžių kopūs
tų, 'asparagų bei žuvies.

Citrinų dažalas dėl virtos 
žuvies.

3 kiaušinių trynius

2 citrinų sunkų
I puoduko rųs-alo nuo žuvies
II puoduko saldžiųjų migdo

lų.
Cukraus pagal skonio.
Supjaustyk migdolus išilgai. 

Viskų kartu sumaišyk, virk dvi
gubame puode nuolat maišyda
ma. Paduok karšta.

Dažalas nu krienais No. 3.
Sutarkuok krienų, pridėk tru

putį acto, sutarkuok rugių o- 
buolių ir pridėk kiek patinka, 
sutarkuok arba sumalk saldžių
jų migdolų, pridek cukraus 
kiek patinka, paduok prie 
virtos, karštas jautienos.

Petruškų, sviesto dažalas
l šaukštų sviesto
1 šaukštų sukapotų
1 šaukštuką citrinų
Truputį druskos ir
Ištrink sviestų pakol neišro- 

dys kaip smetona, pridėk drus
ką, pipirus, citrino sunkų ir 
petruškas. Aptepk jais, keptą 
žuvį arba steiką.

Holandiškas dažalas

GHIGAGOS 
ŽINIOS

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

Muštardos dažalas
3 šaukštus sviesto
1 šaukštuku karšto vandens 
3 šaukštukus prirengtos var

tojimui muštardos.
Ištarpyk sviestų, pridėk muš

ta rdą ir vandenį. Užpilk karš
ta ant virtos, karštos žuvies.

Dažalas su krienais No. 1 
3 šukštus tarkuotų krienų 
1 šaukštą ado
1 šaukštu cukraus
V4 šaukštuko druskos 

puoduko tirštos saldžios 
smetonos. 
plak smetonų, sumaišyk 

viską be smetonos; smetonų su
dėk paskiausiai. Paduok su šal
ia mėsa, virta ar kepta, su te
rmitais, virtu arba keptu kum
piu.

Dažalas su krienais No. 2.
2 šaukštu tarkuotų krienų

2 šaukštu saldžios smetonos 
1 puodukų maytfnnaise.
Viską kaitų sumaišyk ir pa

dėk ant ledo arba šaltoj vietoj.

Kaltina mokyklos 
viršininką

petruškų 
sunkos 

pipirų.

l/2 puoduko sviesto
2 kiaušiniu tryniu
1 šaukštu citrinos- sunkos
Truputį cayeniH pipirų

1 i šaukštuko druskos
l/2 puoduko karšto vandens.
Ištrink sviestų idant butų 

kaip smetona,(dėk po vieną try
nį ant sykio ir trink-maišyk. 
Pridėk citrinos sunkų, druską, 
pipirus. 5 minutes prieš padįlo
siant stalan supilk karštų van
denį, gerai ir greit išmaišyk. 
Virk dvigubame puode pakol 
sutirštės. Geras prie žuvies.

Palmei* mbkyklos, 5031 N. 
Kcnneth avė., viršininkus Avery 
VVolfrum liko areštuotas, nie- 
kuriems tėvams pasiskundus, 
kad jis bus kalbėjęs nepadoriai 
į mokyklos mergaites. Vyriau
siu skundėju yra policijos ser
žantus, \ kuris jį ir areštavo. 
Mokyklos viršininkas- betgi už
gina kaltinimą, sako, kad jo 
areštas buvo padarytas neteisė
tai, stačiai tai buvęs išvogimas 
iš namų ir kad tai yra nieku- 
rių tėvų pastangos pašalinti j 
iš vietos, nes jis buk nusidėjęs 
jiems labiau suvaržydamas- vai
kus ir pašalindamas vienų mo
kytojų, kuri turėjusi pas tėvus 
daug užtarėjų. Visa tai turės 
išspręsti teismas.

Dalyvaus Ne>*rilc.la.u-
somybės Iškilmėse

Artistas Stasys Pilka

senas žaizdas, ligas rečtal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Ave>
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

ŠALDYTAS FIGŲ PUDINGAS

12 pailgų pyragaičių (lady
z (

y2 kvortos saldžios, tirštos 
Smetonos

•/o puoduko labai smulkaus 
cukro

.)

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

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

!4 puoduko orandžių sunkos.
Išmirkyk figas vandeny, su

piaustyk mažais šmotukais ir 
sudėk j orandžių sunką, tegul 

nupilk

geriau

stovi per naktį. Iš ryto 
sunkų.

Paimk molinį bliudą, 
paplokštų. Paimk lady
perdalink imt pusę, vidurio pu
sę dėdama dėk į viršų, ant jų 
uždėk pusę išplaktos 
o ant Smetonos dėk

smetonos, 
eilę figų;

gers, uždek likusių išplaktų 
smetonų, paskui vėl figas, o 
ant galo vėl eilę lady fingers, 
ant pačio viršaus uždėk baltų 
išsviestuotų popierį, ta puse, 
kur aptepei sviestu, turi būti 
viršuje. Apdenk, pririšk su 
šniūru, kad nenuslystų nuo 
bliudo, apdėk ledais, tegul taip 
stovi 4 5 valandas. Išimk, pa
dek ant torielkos, padabink 
vyšniomis.

BROD TORTAS

kiaušinių tryniai 
puodukas cukraus 
puodukas- saldžiųjų migdo
lų, x sumaltų.
puodukas sutarkuotos bal
tos, sausos duonos.
citrina, sutarkuok skurdę 
ir išspausk sunką.
kiaušinio baltymai, išplakti.

1 šaukštuko baking po\v- 
der.

Išplak trynius su cukrum pa
kol bus visai balti. Įmerk duo
nos trupinius į citrinos sunką. 
Viskų kartu išmaišyk, o ant 
galo sudėk išplaktus baltymus.

Kepk dviejose blėtose.
Perdek šiuo mišiniu:

Trynhlį 2 kiaušinių 
1 puodukas cukraus 
Sunka vienos citrinos 
*/2 puoduko sukapotų 

’kiškų riešutų.
1 kiaušinio baltymas, išplak

tas.

vala-

Ištrink trynius su cukrum, 
pridėk likusius dalykus, o ant 
galo sudėk išplaktus baltymus.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Birthday Party
Vasario 5 d. buvo surengia 

birthday (gimimo dienos) par
ty panelės V. VVilimaitės, “Nau
jienų” kontesto dalyvautojos. 
Birthday1 party. surengė jos 
draugas J. Walter, “Naujienų” 
skaitytojas, namuose prie 1426 
Culloni avė. Ten susirinko gra
žus jaunimo būrelis, daugiau
siai buvo L. ir K. Joniškiečių 
Kliubo nariai. Mat p-lė V. VVi- 
limaitė yra Joniškiečių Kliubo 
narė. Ir visi gražiai linksminos 
iki 12 v. nakties. Paskui visi 
svečiai susėdo prie stalo, ypa
tingai prie “birthday cake”, 
kuris buvo labai puikiai pri
rengtas p-lei V. VVilimaitei. 
Prie uždegto “kekso” su metų 
žvakėmis prasidėjo vakaro pro
gramas. J. Brijunas padarė 
trumpą prakalbėlę, paaiškinda
mas kodėl p-lei V. VVilimaitei 
yra surengtas gimimo dienos 
paminėjimas ir apie jos vedi
mą doro ir puikaus gyvenimo. 
Nors ji ir yra augus Ameriko
je, bet ji neužmiršta /nė liet u- 

ji ir dabar dalyvauja di- 
Naujienų” konteste

vių 
džiajame 
ir jai. gerai vedasi. Tad Briju- 
nas pataria visiems, kurie tik 
skaito “Naujienas”, o nėra už
siprenumeravę, tai kad priduo
tų savo prenumeratų p-lei V. 
^Vilimaitei, kaipo “birthday 
surprise”, nes ji yra pasiryžus 
laimėti pirmų prizą “Naujienų” 
konteste. Tolinus kalbėjo J.

Joniškiečių Kliubo 
linkėdamas dėl 

dar dau-

Butaulis, 
pirmininkas, 
p-lės V. Wilimailės 
ginus energijos veikime lietu
vių dirvoje. Ji ir dabar sklei
džia apšvietę lietuvių tarpe, 
platindama vieną iš geriausių 
dienraščių — “Naujienas”. Jis 
taipgi reikalavo, kad p-lės V. 
VVilimaitės ta birthday party 
butų aprašyta ‘'Naujienose:”, 
kaipo “Naujienų” kontesto ben
dradarbės. Visi kalbėtojai ąiurt-

lai-

šo
ry, 
at-

naujoj vietoj

DR. YAITUSH
OPTOMETR1STAS 

Akiniai $4 ir augičiaa

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis,-nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 
žiiusias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Val.i 10 
iki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

2675. Labai graži šokiams suk
nelė: Galima siūdinti iš batisto arba 
šilkinės materijos. Sukirptos mieros 
36, 38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 
36 mierai reikia 3’3 yardų 40 colių 
materijos ir % yardų skirtingos ma
terijos.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankotę urba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 

centų. Galima prisiųsti pinigus 
■rba kiaso. Ženkleliais kartu su .už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

(Vardas ir pavardė)

4 Adresas)

(Miestas ir vaisi.)

SIUSKIT PEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

dalyvaus Lietuvos Nepriklauso
mybes iškilmėse trečiadieny, 
vasario 16 d., Lietuvių Audito
rijoj ir duosiąs chicagiečiams 
nematyto-negirdėto, atatinka
mo tos iškilmingos dienos dva
siai.

25 METŲ PATYRIMO

Brighton Park

/ t
Phonc Pult man 0621 

Ką tik grįžo iš Europos
Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedėlioj 10 iki 1 į

__ _ _ - I

Pritaikime akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo. -

limaitei butų linksmas ir 
hiingas gyvenimas.

Po vakarienės visi svečiai 
ko ir linksminosi iki 6 vai. 
to. Paskui visi draugiškai 
sisveikino, linkėdami p-lei
Wilimaitei laimėti pirmą prizų 
“Naujienų” konteste.

Pačioj birthday party p-le 
VVilimaite užrašė bent kelias 
“Naujienų” prenumeratas: J. 
Kliubo pirmininkui J. Butaučiui 
ir kliubo sekretoriui Jr jo vei
kiantiems nariams: W. Bukniui, 
fi. Petraičiui ir kitiems, kurių 
lavardžių nepamenu.

J. W. Joniškietis.

Garsinkitis Naujienosa

Kaip ir kitosfe kolonijose, taip 
ir čia yra madoj rengti “sur
prise partes”. Panaši “surprise 
party” vasario 5 d. buvo suren
gta dėl p-ios Tičkienės, 2743 
W. 37 PI. Prie surengimo pa
sidarbavo p-ia Palolienė ir ki
tos moterys, kurių pavardžių] 
nežinojau. Mat p. Tičkus gyve
na. šioje vietoje pep 15 metų ir 
užsiima anglių vežiojimu ir 
perkraustymu, tad jo kaimynai 
ir sumanė juos palinksminti, 
surengiant partę ir įteikiant 
jiems dovanų.

Palte buvo labai linksma ir 
nieko netruko — visko buvo 
užtektinai ir svečiai išsiskirstė 
tik nedėlios rytą, pavalgę pus
ryčius.

Reikia pasakyti dėl muzikan
tų. Muzikantai vienas už kito 
varžos; kad gavus groti partė- 
se; groja uždyka, — bet jiems 
apsimoka, kadangi nemažai su
sirenka pasitinkant įeinančius 
svečius. Mano nuomone, butų 
geriau apmokėti muzikantams 
vietoj lupti dolerius, delei ku
rių paskui net ir tarp muzikan
tų kariais iškila nesusiprati
mų. — Buvęs,

KAROLIS MIKOLENAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 13 dieną, 5 valandą va
kare, 1927 m., sulaukęs 38 me
tų amžiaus; gimęs Vilniaus rė- 
dyboj, Tverece apskričio, Kuku
čių kaimo, palikdamas didelia
me nubudime savo mylimuosius 
ir mylinčius moterį Petronėlę, 
po tėvais Kleivaitė, sūnų Leo
ną 13 m., dukterį Aldoną 5 m. 
Pusseserę Jozefą Klonienę ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 2937 So. Michigan Avė.

• Laidotuvės įvyks Seredoj, Va
sario 16 dieną, 1:30 valandą po 
pietų iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines. , ■

Visi A. A. Karolio Mikoleno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai, Pusseserė 
ir gimines.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.
I I l»

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.

Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 8t., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebekit mano iškabos

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vaka
ro. Ned. nuo 9 ryto iki 11:30 dieną

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Town of Lake
Kaip bus minima nepriklauso 

mybes sukaktuvės?

Ryloj vakare, p. Krcnčiaus 
svet., 46 gatvė ir Wood įvj’ks 
ilgai laukiamos iškilmės — pa
minėjimas devynių metų Lietu
vos nepriklausomybės.

Kiekvienas lietuvis yra kvie
čiamas dalyvauti ir savo atsi- 
ankymu pagerbti tų dienų, ku

rioj musų kraštas galutinai iš
kovojo liuosybę. Juk smagu 
uis mums prisiminti, kad mu
sų broliai anoj pusėj vandenų 
nebevelka svetimo jungo.

Bus taipgi ir muzikali* pro
grama. Be aukščiau numatytų, 
maloniai sutiko dalyvauti dar 
p. Elena Gupšiutė, šokėja, E. 
Možis ir V. Gaurilaitis smuiki

ninkai. —K.

A f A
MARIJONA SHELVES 

. Po tėvais Pestinikiutė 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 12 dieną, 3:00 valandą 
iš ryto, 1927 m., sulaukusi 24 
metus amžiaus; gimusi ir augus 
šioj šalyj. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Joną, sūnų Arterj, 
tėvą Joną Pestiniką, dvi sese
ris: Oną, po vyru Norkevičienė 
ir Amilija ir vieną brolį Vytau
tą, dėdę Petras Mickaitis, 
Springfield, 111., dėdę Antaną 
Pestiniką, Lietuvoj Antaną Ar
miną, dvi tetas Lietuvoj, tris 
pusbrolius, vieną Amerikoj, du 
Lietuvoj, taipgi šešias pussese
res: Evą (Jievą) Burbienę, Pet
ronę Augustaitienę, Elzbietą 
Batutienę, Marijoną Stonienę, 
Jievą Pestinskiutę, Magdaleną 
Popierienę, Lietuvoj. Kūnas pa
šarvotas, randasi 329 So. Fran- 
cisco Avė.

Laidotuvės įvyks Utarninkc, 
Vasario 15 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų bus nulydėta j Apvaizdos 
Dievo parapijos bažnyčią, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimie
ro kapines.

A. a. Marijonos giminės ir 
pažįstami esate kviečiami nuo
širdžiai dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę liekame, 
Vyram Sūnūs, Tėvas, Seserys, I 
Brolis ir visi giminės.

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, IU.

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietsvis 

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

OFISAS: 
668 W. 18th St 
Tel. Cana) 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063 i--------------

f............ ...........— — 1
Phonc Boulevard 7314
Pristatome į viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted Stn Chicago

KAZIMIERAS VANAGAS

A 4js A

' DOMININKAS JUŠKA
Mirė Vasario-Feb. 12 dieną, 

7:36 vai.’ ryto, 1927 m., sulau
kęs 6 metų amžiaus; gimęs 
Chicagoj. Paliko dideliame nu
liūdima tavą Domininką, motiną 
Aleksandrą Juškus ir dvi sesu
tes: Valeriją ir Alvirą. ,

Laidotuves atsibus Vasario 
15 d., 7 vai. ryte iš namų 3138 
So. Auburn Avė., j Šv. Jurgio 
bažnyčią, o iš tenais į šv.! Ka
zimiero kapines, širdingai pra
šom dalyvauti musų mylimo sū
nelio laidotuves giminių, susė
du ir pažįstamų.

Nubudę liekame,
Tėvai ir Seserys

a!
ONA DAGIENĖ 
po tėvais Jakaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario: 12 d., 11:45 vai. iš ryto 
1927 m., sulaukus 40 metų am
žiaus. Gimus Lietuvoje, Kauno 
rėdybos, Tauragės apskr., l^au- 
kovos parapijos, kaimas Taut
vilų. Paliko dideliame nuliūdi
me savo mylimuosius ir mylin
čius vyrą Petrą ir 2 sūnūs: 
Franciškų 12 m. ir Juozapą 9 
metų Amerikoje. Lietuvoje pa
liko Isunų ir 2 dukteris. Kū
nas pašarvotas randasi 3236 S. 
Emerald avė. \

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

'Visi a. a. Onos Dacienės gi
minės, draugtti ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pa
skutinį patarnavimą ii- atsisvei
kinimą.

Nuliudj liekame.
Vyrai, Hunai 

ir dukterės
Laidotuvėse patarnauja gra- 

horius A. Masalskis, Tel. Bou- 
leyard 4139.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 13 d., 10:30 vai. ryte 
1927, sulaukęs 58 metų am
žiaus. Kauno rčd., Aleksandra- 
vos apskr., Vidžių parap., Pru- 
ti kaimo. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Vladislavą po 
tėvais Krauklaitę, 5 sūnūs: 
Franciškų, Valantą, Vladislovą, 
Steponą, Kazimierą; dukterį 
Varoniką, žentą Joną Mosią, 5 
švogerius, švogerkas ir kitus gi
mines. Kūnas pašarvotas randa
si 4330 So. Wood st.

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

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

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai. Duk- 

teries ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon •— t. ' bus 
brangi dfivana.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Visi švęskime Lietuvos 
nepriklausomybės 

šventę

tinka. Jie negalėdami pakęsti 
kelionių ir atsakę, kad ir jie, 
raud. biznieriai, yra negeresni 
už politiškus Židikus. Raudo
nieji pradėjo rėkti ir šaukti, 
laikyti spičius paskui spičių, 
kad atimti dviems priešinin
kams balsą. Tai jiems buvo len
gva .padaryti, nes valdyba yra 
jų ninkose. Bet ir tai tik keli 

•raudonieji biznieriai balsavo, 
visi kiti gi buvę susirinkime 
nuo balsavimo susilaikė.

Announcements

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

DEL KELIAVIMO LIETUVON

Personai
Aamenu Ieško

Vasario 16 jau 
praeis pora dienų 
minėsime Lietuvos 
somybę. Tiesą pis 
mes mes pradėsime 
re, tai yra vasario 
dieną susirinksime į

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Vyrai dėl pardavinėjimo darbo 
$30 LAIKE DVIEJŲ SAVAIČIŲ IR 

TOLIMESNIO MOKINIMOSI 
Alga ir komifiinas vyrams, 

kurie padarys daug
Organizacija, kuri platina gerai ži
nomus produktus Čhicagoje suteiks 
dėl 65 tinkamų vyrų suteiks 2 savai
tes specialių instrukcijų, specialėj mo
kykloj ir mokės jiems $30 j savaite 
pačioje pradžioje mokslo. Visi vyrui, 
kurie tiks tam darbui ir atliks jį ge
rui dar gaus komisiną prie savo al
gos. Jie galės uždirbti $2400 iki $4000 
į pirmus metus. Pirma klesu jau yra 
užbaigta ir vyrui jau pastojo durban. 
Sekama klesa prasidės panedėlyj, va
sario 21. čiu nėra bonų, real estate 
arba apdraudos kompanija. Pardavi
nėjimo pardavinėjimas reikalingas, 
bet nebūtinas. Aplikantai turi gerai 
kalbėti angliškai ir lietuviškai. Atsi
šaukite asmeniškai (visas pasikalbė
jimus yra slaptai užlaikomas)K 32 W. 
Randolph St., Room 1214 (New 
Masonic Temple). Ofisai atitari nuo 
Į) ryto iki 9 vakaro Šiandien jr kož- 
ną dienų, taip nat ir nedėlioj.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial
1'nansai-Paskolos

PAIEšKAU savo sesers. Marijonos 
Servaitės, po vyru Jokubauskienčs; 
žinau, kad gyvena Šaginaw, Michigan, 
bet nežinau adreso. Meldžiu atsišauk
ti arba kas ją žino suteikti man jos 
adresą. ,

JUOZAPAS SERVĄ
355 Kensington Avė., Chicago, III.

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

Kreipkitės:
3253 So. Normali Avė.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komikas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260
. ■■ i . ■■ ■ .—i , „ ■ ,i----------------- ---------------------------

Jaū artinasi “Naujienų” eks
kursija Lietuvon ir laikas vi
siems pradėti rengtis.

Atsiminkit, kurie nesat Ame
rikos piliečiais, yra labai geras

Tautiškos Draugystės Mylė
tojų Lietuvos Brolių ir Seserų 

nH‘s susirinkimas įvyko vasario I d.
nrpriklau-’ Narių atsilankė vidutiniškai, dalykas apsirūpinti iš anksto su 

kilis, iJti!- Draugijų sąryšio 'palaikymui leidimu sugryšti, Lietuvos pa‘- 
ryt vaka-1 Aušros knygyno dviejų deiega- portu ir kitais r 

15-tą. Tą tų raportas išduotas paviršuti- kumentais, kurių 
Town of niai. Trečiojo rapotras Luvo 
prire.igi: - dauginusia nusiskundimas ant

iip sakai.v raštininko. Girdi, tokis žmogus tuvon ateinančią vasarą, kreip-

rteina.

tnąsius iškilnę
— “mišparus”; o (rečiaiiienj 
susirinksime į Lietuvių Audito 
riją ir čia šventi 

Chivugos lietuv 
dyt visam pašau 
rūpinasi Lietuva, 
idant ji butų nepriklausoma ir siems 
kad jie sugeba tinkamai ir šau
niai paminėti jos m priklauso
mybę. Kad tatai butų i nulyta 
ir dar stipriai pabrėžta, visi 
chicagiečiai privalo dalyvauti 
Neprikjausomylnts paminėJiTiTa Į taip greit jis pasidarė i 
iškilmėse.

Jau gan didelis burvs žmonių 
sutiko duot puikų ir tinkamą 
tokioms iškilmėms programą. 
Jau prisirengusi yra musų gar
sioji “Birutė”; rengiasi: A 
tas Pilka, Ona Biežienė, S. 
sauckienė, Ma.skaliuniutė n 
Jaunuolių Orkestras; o prakal
bas rengiasi pasakyti: Lietu-

gavimas už
ima pusėtinai laiko.

Kas tik rengiatės keliauti Lie-

no:
Aušrai, esą pilnos Naujie-I 
prirašytos “nesąmonių”. I 
reikia ka nors daryti su I * •:'i nori parc

ui, kad jie j tuo žmogum, kad jis daugiau to 
kad jie nori nedarytų. Reiškia, raudonio-1 

biznieriams tas žmogus į 
j nepatinka. Betgi- visi žino, kad 
kada jis buvo su jais ir jiems 
dirbo, tai jis buvo geriausias > 
žmogus. Bet kaip tik jis alsi-1 
metė nuo raudonųjų biznieriuj 

i r nebe-.

kitės į “Naujienas”, o čia ju'U 
reikalai bus aprūpinti ir geriau
siai sutvarkyti nuo pradžios iki 
galo. Kitų miestų lietuviai taip 
jau gerai aprūpinami ir priren

giami kelionei, kaip ir vietiniai.
Pradėkit rengtis tuojau.

i NAUJIENOS

geras ir žalingas, 
suvaldyti, nes jis nebeklauso jų 
komandos.

Skaitytas laiškas ir nuo ko
kio tai bendro fronto, prie ku
rio buk prisidėję 11 draugijų, ‘ v>u 

raudonųjų biz- 
Bet nežiūrint

biznierių pastangų, tas 
liko atmestas. Nariai 

reikalo, kad

Kra-J—turbut visas

Kodis, P. Grigaitis, Dr. Zimon- 
tas ir St. Vitaitis iš New Yor- 
ko ir pagalios, Reąjorteris l’lipa 
rengiasi pasiklausyti ir recen
ziją parašyt.

Na, kad jau taip yra ir to
kios nepaprastos iškilmės bus, 
tai jūsų Reporteris Pupa šau
kiasi į visus lietuvius ir sako: 
“Broliai ir seserys, palikit na
mus, palikit biznius, palikit p- 
fisus, palikit bažnyčias, palikit 
klioštorius,* palikit klebonijas, 
palikit visokias kjlas vietas, ku
rios skiria ar skirtų jus nuo 
didelių iškilmių ir nuo laisvos 
—nepriklausomos Lietuvos, ir 
visi kaip vienas eikite čia, km 
kviečia jus 
Komitetas!’

Kitna lietuvių politinis 
susirinkimas

Taipgi šis kliubas kviečia 
narius ir šios kolonijos 
susirinkti |

kurį reikią 8 vai. vakaro, į kitą .susirinkimą, 
kuris įvyks 6324 S. \Vestern uve. 
(šalę Marųuette State banko). Susi 
rinkimo bus išaiškinta svarba, ko
kius lietuviai kandidatus turi rem
ti į įmesto ir Cook apskričio ad
ministraciją. Kulbės .žymus lietu- 

ir svetimtaučių kalbėtojai.
J. A. Mickeliunas, pirm.
V. Rukštalis, pram. kom. nar.

visus 
šios kolonijos lietuvius 
panejlėly, vasario 14 d.,

Vilniaus Vadavimo
• •-Rep. Pupa.

Roseland
Musų draugijose

jau

kp.

Čia 
yra 
na-

Vasario 3 d. įvyko susirinki
mas SLA. 139 kp. Narių atsi
lankė pusėtinai, matyt, ką nors 
nujautė. Laikraščiuose
daug buvo rašyta apie nuo se
nai esančius kivirčus 36 
Panašus dalykai nuo senai 
dusi ir musų 139 kuopoj, 
irgi raudonieji biznieriai 
užvaldę kuopą. Tad kurie
riai nepritaria jų diktatūrai, 
tai prieš juos didžiausį triukš
mą keliama, visaip juos kolio- 
jama, šmeižiama ir niekinama. 
Bet priešingoji pusė turi laiky
ti uždariusi burną, ne^ tuojaus 
narius spenduojama 6 mėne
siams. Nebegalėdami pakęsti 
liolševikų diktatūros, dalis na
rių turėjo kreiptis su skundu 
į Pildomąją Tarybą, kad kaip 
nors įsismaginusius musų rau
donuosius biznierius suvaldžius, 

buvo gana 
biz-

šis susirinkimas 
nesmagus raudoniesiems 
nieriams. Jie net nusigando pa
matę “Tėvynės” Redaktorių ir 
generalinį organizatorių p. S. 
Vitaitį, kuris yra centro įga
liotas ištirti narių skundą. Čia 
ir pasirodė musų raudonųjų 
biznierių visa veidmainybė. Jie 
melavo kaip jiems tiko, o pir
mininkas davė balsą tik sa
viems, opozicijai gi balso vi
sai nedavė. Suspenduotieji 6 
mėnesiams aiškinosi, kad pe
reitame susirinkime jie pareiš
kę, jog SLA. yra pašelpos or
ganizacija, o ne politiška. Už 
tą jie tapo iškoliėti tautiškais 
fašistais. Reiškia, jie turi eiti 
i raud. biznierių lagerį ir pro
testuoti prieš visus, kas tik 
Rems raud. bižnieriams nepa-

Pranešimas 18-tos apielinkės lietu
viams. Norinti gauti “Naujienas” 
kasdie anksti iš ryto j savo namus, 
malonėkite duoti žinią “Naujienoms”, 
o “Naujienos” bus atnešamos j Jūsų 
namus apie 6 valandą ryto— mokėti 
už “Naujienas galėsite kas savaitė 
arba sykiu j mėnesį. Pranešimą pri
duodami pažymėkite pilną savo adre
sų ir kur turi būti paliekamos “Nau
jienos”.

merių štabas, 
raud. 
laiškas 
pasakė, kad nėra 
kas jais naudotųsi ir jų vardu
bandytų meškerioti iš žmonių 
pinigus svetimam bizniui. Bu
vo taipjau nurodyta, kad tie 
kvietėjai nėra rimtai nusistatę. 
Nesenai tie patys žmonės rengė 
protestus prieš senąją demo
kratinę valdžią, o dabar tą 
valdžią neva užtaria ir protes
tuoja prieš fašistus. Bet jiems 
nėra skirtumo, ar <..... . ..........
ar fašistinė valdžia, — prieš vi-l 
sus raud. biznieriai protestui)-1 
ja, nes viskas jiems netinka.- 
Susirinkimas nesipriešino, jei ‘ 
ant vietos kuris narių paga
mintų protesto rezoliuciją; su
sirinkimas tada ją priimtų.
Bendi afrontininkai tada nutyloj Gerai žinomas vietos 

tojas ir chirurgas Dr.
H. Lippman šiomis 
sugryžo iš Europos, 
specializavosi moterų ligose ir 

, praleisdamas 9 
rezoliucija nereiKannga. mėnesius didžiausiose Vienuos,

Kiekvienas mylintis laisvę iri Austrijoj, klinikose. Taipjau 
demokratiją žmogus turi pro- atidžiai sekė medicinos ir chi- 
testuoti prieš Lietuvos fašistus,' rprgijos progresą Europoj, 
kurie patrempė šalies konstitu-l Besilankydamas Europoj jis 
ei ją ir patys užsisėdo ant taipjau aplankė Latvija ir Lie- 
nių sprando ir laikosi t “ 
gelba teroro ir ginklo. Bet to
je kovoje mes negalime eiti iš
vien su raudonaisiais biznie
riais, kurie yra tokie pat kru
vinos diktatūros šalininkai ir 
yra griežti priešininkai laisvės j 
ir demokratijos.

Pranešimas Brighton P" r ko 
Lietuvismę*

visiems Brighton Parko 
kad aš aprūpinu šitos 

■7 , lietuvius “Naujienoms”
demokratinė kasdie anksti, išryto, pertnt, kurie 

I norite rauti “Naujienas” kasdie ryt- 
męčialj per išnešiotoją, malonėkite 
duoti man žinią žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4500 South 
Tai man Avė., Tel. Prospect 1887.

su savo 11 draugijų. Ne tas 
jiems rūpėjo. Jie norėjo komi
tetų, aukų rinkimo, o protes
tuoti ant vietos — kain jiems

Pranešu 
lietuviams, 
apielinkės

Roselanti
gydy-
Lewis 

dienomis 
kur jis

Be aukų Jiems chirurgijoj,

ten pabūvą, kur jjs turi giminių. Bū
damas Kaune jis matė atidary
mą Seimo pereitą birželio men.

i Dr. Lippman vėl užsiima 
i praktika senojoj v etoj, 233 E.

Bridgeportas
žvaigždės Kliubo ___ -___

bendrafrontinin- Jaunuoliai sujudo. Rengia
kalbas

/.uksinės 
susirinkime 
kai su savo 11 draugijų taipjau 
negalėjo pasirodyti. Šis kliutas 
turi daug profesionalų, biznie-| Vas. 8 d., Mark \Vhite sq. 
rių ir sportininkų ir vietos ją-,Pai’ko svet., įvyko SLA. 183 
me raudonąjam bizniui nėra. Jaunuolių kuopos mėnesinis su- 
Jei jie ir atsineša kok| raš'tpa-1 sirinkimas. Be kitko nutarta 
laikį, tai tas tuoj atsiduria gur- SLA. generaliam organizato

riui S. Vitaičiui surengti pra
kalbas. Tam išrinkta komisi
ja iš J. Grušo ir J. Kaleno. 
Jaunuolių kuopos prakalbos J- 
vyks vasario 27 d., Lietuvių 
Auditorijoj, 1 vai. po pietų. Be 
gerb. Vitaičio kalbės dar ir Jau
nuolių draugas Dr. Karalius. 
Prakalbos bus pamargintos 
muzika ir tt. Visi jaunuoliai, 
jų tėvai, draugai ir pažystami 
rengkitės į šias pirmas Chicagos 
istorijoj prakalbas, kurias ren
gia patys lietuviai Jaunuoliai 

SLA. 183 kp. — Kv-lis.

be. Reiškia, Roselande raudo
niesiems biznieriams pradeda 
nebesisekti. — Narys.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

pra-

REIKIA partnerių, investuoti $50 
arba $500 j musų biznj, kuris atne
šė per aštuonis paskutinius ketvirta
dalius metų dividendų 5% kiekvienas, 
per paskutinius dvejus metus. 
UNITED BUYERS ASSOGlATION

Lock Box 38 
Peoria, III.

Exchangc—Mainai

Furnishcd Rooms
PASIREN'DAVO.IA švarus, apšil

dytas kambarys vienam vaikinui. 
Patogi vieta, arti gatvekarių. Vaikų 
nėra. 6614 S. Artesiun avė. Bem
inėk 3579.

FLORIDA
Jūsų e<|iiity Floridoj savasties gal 

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

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

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

Galit derėtis.

For Kent

kcal Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

KAUFMAN STATE BANK
-124 N. La Šalie St„ Chicago

NUOMON 2 flatai po 6 kambarius, 
karštu vandeniu šildomi.

4218 So. Rockwell St.

Situation Wantefl
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už virėją. 3241 So. 
Halsted St. Klauskit restauracijoj, 
l'heodor Kilton.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

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

VYRŲ NUO 17 IKI 35 METŲ
Patyrimas nereikalingas, $18 

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

SUPERTNITENDENT
82 W. Washington St.

Room 425

BARGENAI

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
mus, po 6 ir 6 kambarius, ji: 
tas pagal vėliausios mados. Na 
randasi 6653 S. Tahnan a ve .

na

nori
P. C. CARSON 
2341 W. 95th st. 
Tel. Beverlv 4650

REIKIA 5 patyrusių moterų ir 2

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

MR. KASPER, Mgr.

• NAUJAS marinis namus 5 
kambarių, geras namas, graži 
ta, karštu vandeniu apšildomas 
rnas floras. Namas randasi 46; 
\Vuslilenaw avė.

ir 5 I 
vie- 
pir-

BE NUOŠIMČIŲ
Duodame paskolas nuo $100 iki 
$300 ant notų. Pinigus išmokame 
j 12 valandų. Vienatinis ofisas 
šiuur-vakarinėj dalyj miesto, ku
ris teilęia paskolas tokiomis sąly
gomis. Pasinaudokit iš tos progos.

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Avė. 

kampas Hamilton Avė.

Educational
Mokyklos

vyru prie sortavįmo skudurų. H. Dray, į vj^kos duonos;
1447 Blue Island Avė.

Help Wanted—Female
______ Darbininkių Reikia_________

MERGINOS, MOTERYS
Beauty setai, Veido creąm’ai, 

pauderis, talcum, paprastai $2, 
apmokėtu persiuntimu tik $1. 
Mail Orderiai, Beaut-E Company 
Yankton, South Dakota.

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

REIKIA veiterkos, gera
1321 W. 18th St.

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
namus, vaikų nėra. Kambariu ir val
gis, užmokestis, juigal sutartj. Gali
ma matyti po 5 vai. vakare, o ne- 
dėldieniais visą dieną.

JONAI} KABAŠINSKAS 
2031 St. Paul Avė.

Help Wanted—Malė
_________ parbininkų Reikia_________

REIKIA patyrusių operatorių prie 
moteriškų kautų.

2868 W. 21st Place ,

ATYDA sales manageriams. Mes 
garantuojame sales manageriams 
pilną arba dalį laiko darbų. Atsl- 
šukit ir pasikalbėkit su Mr. ('.lemens 

SHEKLETON BROS.
Subdividcrs and developers 

Room 416 — 160 N. Sa Salio St.
Phone Central 8008

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

Matvkit Mr. Collins, 
Rni. 512,

32 W. Washington St.

LIETUVIŲ DARBININKŲ.
Del specialio' darbo trims vaka
rams kas savaitę, gera mokes
tis. Atsiųskite savo vardą ir 
adresų tuojau, aš atvažiuosiu 
ir išaiškinsiu jums.

Naujienos,
1739 S. Halsted st.

Box 869

SOUTH SIDE
VYRŲ

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

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

GENERAL MANAGER 
Ro.om 660

FIRST NATIONAL 
BANK BLDG.

31 So. Clark St.

REIKALINGAS kepėjas prie lat- 
; gera alga ir pasto

vus darbas. Atsišaukit nuo 10 iki 12 
valandą. -6457 So. Mozart St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

6'KAMBARIŲ murinę ooliage, lo
tas 35 y 125 lt. Geras bargenas, vie
ta labai graži, netoli karų linijos 
Archer avė. Namas randasi 2825 \V. 
39th Place.

MEDINĖ cottage, karštu vande
niu apšildoma, geras naujas, gera 
transportacija; parduosiu pigiai. Na
mas randasi 4552 S. Francisco avė.

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

International Barber College 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. \Vells st.

Mišcellaneous
Įvairus

_______________________________ NAUJAS tik baigiamus būdavot!
GROJIKUS pianas, biskj varto- keturių pagyvenimu namas ir 3 ka

las, su 60 mielių ir benčiumi, $75, | Ų) (‘r«z* 1viet1a.; T‘,nas ran*
turi būti cash. 2918 Mihvaukee. Avė. dasi 6601 S. Rtx,kwell st.

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

PARDUOSIU savo $750 vertės 
grojiklį pianą už $105, pridėsiu 
benčių. 75 rolelius ir cabinet, $25 
cash, o kitus išmokėjimais. Daujo
tas, 6136 S. Halsted St. namas.

JEI jus norite nusipirkti gerą 
grojiklj pianą pigiai, tai pasiinaty- 
kit su Otto Phieffer, 1 fl. 2332 W. 
Madison St. Aš norėčiau gauti $100 
cash, pridėsiu 64 rolelius ir cabinet 
dykai.

PARDAVIMUI gražus fono
grafas, atiduosiu už $27, pridė
siu daug rinktinių rekordų.

1538 W. Chicago avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI 6 kambarių ra
kandai, geram stovyje, galima pirk
ti atskirai ir visus ant sykio. Gali
ma parendavoti ir fintą 6 kambin 
rių, moderniškas, karštu vandeniu 
šildomas.

6515 S. Talman avė., 2 fl.
Tol. Hemlock 7081.

PARDAVIMUI 3 šhiotų skurinis 
frontruimio setas ir gramafonas su 
daugeliu rekordų. Labai pigiai. 7013 
S. \Vashtennw aVe. Republic. 0182.

Automobiles
FORD sėdim 1925 m. modelis 

pardavimui. Parduosiu pigiai, nes 
reikia greit' parduoti. 6515 South 
Talman avė. Tel. Hemlock 7081.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

EXTRA BARGENAS

Pardavimui bučernė ir 
sernė, geroj vietoj, biznis iš
dirbtas; nepraleiskit geros pro
gos ; sykiu parsiduoda ir trokas; 
jį galima pirkti ir atskirai.

5306 So. Union Avė.
Tel. Yards 1321

gro-

GROSERNC ir delikatessen parda
vimui, geras biznis.

4638 So. Spaulding Avė.

PARDAVIMUI* grosernė ir bučer- 
nė, visokių tautų apgyventoj apielin- 
kėj. Turiu apleisti miestą dei ne
sveikatos mano moteries.

Box 868 •
1739 S. Halsted St. 

NA J IENOS

PARDAVIMUI 2 krėslų barbernė, 
naujai {rengta lietuviškoj kolonijoj. 
Gausit pigiai. 6640 So. Mozart St.

JOKANTAS BROS.
4138 ARCHER AVĖ.

Lafayette 7674

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Ma’evojam ir popieruojam. Ui- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANčI(WiS, Prez.

PARDAVIMUI 8 ruimų Run
gą low ir dviejų karų garažas. 
Parduosiu už $9,000, įmokėti 
$1500, o kitus $02 į mėnesį kar
tu su nuošimčiais. 5744 South 
Richmond avė. Prospect 2954.

PARDAVIMUI rezidencija, yra 7 
kambariai ir gali gyventi dvi šei
mynos. Yra visi įtaisymai. Daug 
žemės ir galima laikyt gyvuliu. Vi
sai luti prie gatvekarių. Kaina 
$5,500, įmokėti $1,500. Klauskit Ed. 
Bakševičiaus.

W. HAYDEN BELL
4336 S. Kedzic Avė.

Tel. Lafayette 8600

TIKRAS BARGENAS
PENKIOS rendos, yra elektra ir 

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

2213 W. 21 St.

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

3847 W. 66 St.

PARDAVIMUI 
mūrinis namas, 5-5 kambarių, fumhs 
šildomas. Kaina nebrangi.

6443 So. Rockwell St.

1H moderniška

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International In ves t men t 
Corporation \

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

Sol Ellis & Sons, Inc.
Johbers In

i Plumbing ir namų šildymo reikmenų
2118 So. State SU^Chicago, III.

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

Tel. Cicero 130

Tel. Lafayette 8705—8706

. RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

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

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St 
Tel. Roosavelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKCERIA1
_ Grosemių, Bu- 

į^į^jr) Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. M u 8 W 

^B^^apecialurnas, Geras patar 
navivias, Žemos kainos. 

Sontheima, 1912 State St.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausia iš lietuvių, kur duoda 

užgančdlnimą. Jvedam elektros d ra
tus, motorus, taisom elektros reik
menys, fik’ėerius ir tt.
W. P. Stephan Electric Co. (not inc) 

2522 So. Halsted SL Chicago
Phone Victory 7452

VynuogiŲ Sunka
Saldžios ir šviežios, galima pada
ryti greitai iš Guasti grynų Vyn
uogių Syrupų — receptai ant pa
reikalavimo.

Kaliau Vineyard Co.
400 W. Kinzie St., Chicago, III.

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteiį


