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Latvių fašistai- taisosi 
pervartai

Anglijos koperatyvai jun 
gias su Darbo partija

Radikalai neturi show 
angliakasių seime

Dominuoja konservatoriai; vi
sos “raudonesnės” rezoliuci
jos atmetamos

sekimo angliakasių konvencijoj
Latvijos fašistai tykoją 

griaut valdžia
Nepatenkinti Socialdemokratų 

valdžios pertraktacijomis su 
sovietų valdžia

Anglijos kooperatyvai 
jungias su Darbo 

partija
Anglijos kooperatyvų sąjunga 

turi penkis milionus narių

LONDONAS, sausio 27. — 
Anglijos kooperatyvų sąjunga 
žada netrukus prisidėti prie

MASKVA, sausio 27. [Chica- 
gos Daily Nevvs koresp. Junius 
B. \Vood]. — Maskva anaiptol 
netiki, kad įvykęs praeitą sa
vaitę Valmare, Latvijoj/ maiš-( Darbo partijos. Galingai koope-
tas buvęs tik vieno girto Jauno ratyvų sąjungai, turinčiai pen- 
karininko, Olino, avantiūra.

I^atvijoj, kur dabar valdžioj prie Darbo partijos, 
yra liberalai [socialdemokra- žymiai sustiprės tiek 
tai], veikiausiai veikia tos pa- kai tiek finansiškai, 
čios, Anglijos ir Francijos re
miamos, Lenkijos įtakos, kurios 
kaip spėjama, prisidėjusios; 
prie įvykinimo gruodžio mėne
sį pervarto Lietuvoje.

Kai andais Daily Nęws ko
respondentas buvo Rygoj, gat-i MEKSIKOS MIESTAS, 
vėse viešai buvo kalbama apie šio 27. — Praeitą naktį Buena- 
tai, kad Latvijos fašistai taiko- vista mieste, Sonoros valstijoj, 
si padaryti sukilimą prieš da- gaisras sunaikino apie 200 na- 
bartinę socialdemokratų vai- mų. Smulkesnių^ žinių praneši- 
džią. Taigi ir minėta khrinin- mai nepaduoda, 
ko Olino — kurs dabar sėdi! 
kalėjime — avantiūra benepa- 
rodo tik, kad Latvijoj esama 
plataus sąmokslo ne tik dabar
tinei savo valdžiai nuversti, 
liet ir naujoms politinėms Pa
baltijo valstybių kombinaci
joms įvykinti.

Andai atnaujintos Latvių su 
sovietų Rusija derybos dėl ne
puolimo ir prekybos sutarčių, 
matyt, paragino Lenkams sim
patizuojančiu.^ Latvių fašistus 
sukrusti veikti. Lenkija mat 
labai nenori, kad tarp Latvijos 
ir Rusijos butų pasirašyta bet 
kuri garantijų sutartis.

Jeigu, kaip daugelis mano, 
Lenkų kariuomenė ateinantį 
pavasarį peržengs Rusijos sie
ną žygiuoti į Minską ir Kije
vą, tai pro-lenkiški Latviai ga
lės būt jiems svarbus talkinin
kai.
* Daliartinė Latvių liberalinė 
valdžia yra linkus daugiau Ru
sijai, ne kad Lenkijai. Propo- 
nuojamos sutartys su Rusija 
jyilitiškai pastatytų Latviją 
svarbion pozicijon tarp Pabalti
jo kraštų, ir ji pataptų Rusi
jos komercijos kelias į jūres 
per niekados ueužšalantį uostą.

Latvijos kaimynas Estija, 
kur valdžioj yra konservatoriai, 
politiškai labiau simpatizuoja 
Varšuvai, ne kad Maskvai. Del 
tokios Estų orienteijos, Latvių 
karininko Olino sukilimas Val
mare, netoli Estų sienos, atro
do ypač reikšmingas.

kis milionus narių, prisidėjus 
pastaroji 
morališ-

visas pluoš-

daugiau lai- 
nepartinio 

Federacijos

kiekvienas 
pasiūlymas 
ir atmeta-

Milžiniškas kapitalistų 
pelny augimas

7 užmušti, daug sužeistŲ 
ekspliozijai sugriovus

21 Meksikos maistini! 
krito kautynėse

savo draugus.
priešus

savo ii

200 namu sudegė Buena
vištoj, Meksikoj

sau-

Trys žuvo aliejaus trau
kinio katastrofoj 

------------( 
Traukiniui nukritus nuo 

kilo didelis gaisras
tilto

TULSA, Okla., sausio 27. 
Netoli nuo Catoosa, Okla., 
tui sulužus nukrito žemyn 
Louis and San Francisco lini- 

, • f

jos aliejaus traukinys,* suside
dąs iš dvidešimt vagonų. Sep
tyniolika vagonų buvo pilni ga
zolino. Vagonams nudardėjus 
žemyn ir susikūlus kilo milži
niškas gaisras. Kiek žinia, 
traukinio tarnautojai žuvo, 
terialiniai nuostoliai siekia 
100,000 dolerių.

til-

Ma- 
apie

Vokiečiai steigią aero
planų fabriką Turkijoj

BERL1NAS, sausio 27.
Junkero aeroplanų kompanija, 
kuri gauna iš valdžios stambios 
subsidijos, dabar stato dideles 
aeroplanų įmones Cezarejoj,! 
Turkijoj. Tai betgi laikoma di-Į 
dėlėj slapty,.

Turkai bandė 
francuzais ir vokiečiais arsena
lui pastatyti Angoroj, tečiau 
derybos iki šiol nepavyko.

DIDELIS QUAKER OATS 
MALŪNO GAISRAS

Pola Negri skundžiama 
dėl $16,000 skolos

Praeitais metais korporacijos 
sumokėjo valdžiai taki ų $1,- 
256,793,285, arba 300 m Tonų 
dolerių baugiau ne kaip 1925 
metais

WASHINGTONAS, ‘ sausio 
27. — Kaip pajamų mokesnių ___

(income tax) pranešimai rodo,'salę. 
A ft 1 1* 1 • 1 » z.

27.
už-

• MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 27. — Susikirtime su fede- 
raiine kariuomene Xochipaloj, 
Morelos valstijoj, maištinin
kų vadas Urbano Lavi , buvęs 
Guerreros valstijos gubernato-

TU R NĖR, Idaho, sausio
— Septyni asmenys buvo 
mušti, apie dvidešimt pavojin
gai sužeisti įvykus acectileno 
gazų ekspliozijai, kuri praeitą rius, ir vienuolika kitų maišti- 
naktį sugriovė čia mormęnų ninku buvo užmušti.

INDIANAPOLIS, Ind., sau
sio 27. — Angliakasių organi
zacijos United Mine Workers 

Įof America konvencijoj, kurioj 
dominuoja konservatyvus ele-

, • • • • • . • mentas, komunistai ir šiaipKomunistai neturi visai pasi- radikalai šiemet neturi visai 
pasisekimo. Kiekvienas jų pa
keltas klausimas, 
“raudonesnis” 
tuojau sumušamas 
mas.

Buvo pasiūlytas
tas rezoliucijų pakreipti darbi
ninkų judėjimą į politikos lau
ką/ jungti jį bendram politi
niam veikimui, bet tai pasi
rodė perdaug “raudona”. Kon
servatoriai, vietoj to, pravedė 
savo rezoliuciją, kuria iš nau
jo pareiškiama, kad Amerikos 
darbininkai galį 
mėti laikydamies 
Amerikos Darbo
nusistatymo, ir kad Amerikos 
darbininkų principas politikoj 
esąs toks; kovok savo 
ir rem

Rezoliucijų komisija
gam raporte pasmerkė 
tą rezoliuciją reikalaujančią, 
kad Jungtinės Valstijos pripa
žintų sovietų Rusiją. Savo ra
porte komisija nurodė, kad so
vietų agentai Jungtinėse Val
stijose gauną tiesioginių įsaky
mų iš Maskvos, ir eidami tais 
įsakymais veikią, stengdamies 
sugriauti Amerikoj darbo uni
jų judėjimą.

Komunistų rezoliucijos, ku
riomis reikalauta pasmerkti 
Britų darbo unijas, tarptautinį 
profesinių sąjungų susivieniji
mą (Amsterdamo internaciona
lą) ir Amerikos kasyklų darbi
ninkų uniją už tai, kad Britų 
angliakasių streikas nepavykęs, 
buvo didele balsų dauguma at
mestos.

Rezoliucijų komisija patvirti
no rezoliuciją už kasyklų ir 
geležinkelių nacionalizavimą.

[Pacific and Atimtie Photo]
Do.'-ąthy A. Mason, kuri pa

traukė teisman Alanson B. 
Houghtoną, Amerikos ambasa
dorių Anglijai. Esą ambasado
rius ją įtaręs deimantinės špil
kos pavogime. Dėliai to ji bu
vusi areštuota.

Aramus darbininkų strei 
kas Kolumbijoj

Standard Oil kompanijos 
jaus laukuose paskelbta 
padėtis

alie- 
karo

v

Anglija neįsileidžia Ru
sijos filmų

LONDONAS, sausio 27. 
Vidaus reikalų ministerija 
gynė importuoti į Angliją Ru
sų krutam uosius paveikslus
pavardytus “Juodasis Sekma
dienis”. Ministerija sako, kad 
tos filmos esą bolševikiška pro
paganda. ,

Filmos “Juodasis Sekmadie
nis” rodomos Vokietijoj.

už-

Plakimas kalinių North 
Carolinoj teisėtas

( RALEIGH, N. C„ sausio 27. 
susitarti su'— Valstijos aukščiausias teis

mas išsprendė, kad nusikaltėlių 
plakimas North Carolinos kalė
jimuose esąs teisėtas, ir pakei
tė žemesniojo teismo nuospren
dį, kuriuo vienas kalėjimo vir
šininkas už kalinio nuplakimą 
buvo nubaustas ?5 doleriais.

CEDAR RAPIDS, Iowa, sau
sio 27. <— Dulkių ekspliozijos i 
pagimtytas gaisras praeitai 
naktį Quaker Oats malimui pa-1
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MOTINA IR DU VAIKAI ŽU
VO UGNY

naktį Quaker Oats malūnui pa- WARREN, Pa., sausio 27.— 
darė apie 50,000 dolerių žalos.. Praeitą naktį gaisras sunuiki- 
Ekspliozijos buvo du darbinin
kai sužeisti.

NELAIMĖ GELEŽINKELY

JERSEYVILLE, III., sausio

LOS ANGELES, Cal., sau
sio 27. Berlino Margraf kompa
nija padavė į teismą žinomą

* filmų aktorę Polą Negri, reika
laudama iš jos $16,000. Būda
ma Berline Negri pirkus bri
liantų, už kuriuos Margrafo 27. — Chicago and Alton trau- 
kompanijai likus kalta 16,000 kinys netoli nuo čia užmušė 
dolerių ir jų iki šiol nesumo- farmerį Johną Fultsą, 50 m. ir 
kėjus. t jo dvejetą arklių.

no gyvenamus Clarence Hitys 
namus, kurių ugny žuvo Hillso 
žmona ir du maži vaikai. Moti
na žuvo bandydama vaikučius 
gelbėti.

Influenza Londone
LONDONAS, sausio 27. —- 

Per praeitą savaitę Londone 
mirė infhicnzos liga 200 žmo
nių.,

BARRANKA, Kolumbija, 
sausio 27. — Kolumbijos prezi
dento dekretu vakar Bermeja 
apygardoj buvo paskelbtas ka
ro stovis. Toje apygardoj ope
ruoja Tropical Oil kompanija, 
Standard Oil kompanijos fill- 
ja, ir jos nuosavybėms ginti 
pasiųsta du kariuomenės regi- 
mentai. Darbininkai yra pa
skelbę streiką. Ne tik aliejaus 
laukuose, 
tuose jie
kompanijai dirbti. Garlaivių 
krovimas ir iškrovimas visai 
sustojęs. Laivų darbininkai at
sisako gabenti dagi valdžios 
kareivių kuopas. Būrys streiki
ninkų Barrankoj bandė paimti 
du upės šarvuotlaiviu, bet buvo 
atmušti. Jų vadai suimti. Ju
dėjimas Barranquilloj ir visuo
se kituose Magdalenos upės 
uostuose visai paralizuotas.

bet ir visuose uos- 
atsisako Tropical

Vengdamas arešto pasikorė
CHEROKEE, Iowa, gausio 

27. —- Policijai darant kratą 
farmerio Otto Heinsc namuose, 
kur jie ieškojo degtinės, far- 
merys, nenorėdamas pasiduot 
areštui, pasikorė.

ORĄ
Chicagai ir apielinkei tedera- 

inis oro biuras šiai dienai pra
tašau ja:

Nenusistojęs, oras; 
stiprus pietų vėjas.

Vakar temperatūros 
minimam 1°, 
Fahrenheito.

šiltėja į

buvo 
maksimum 28°

(income tax) pranešimai rodo, salę. ' Pranešimai iš Pachuca sako,
Amerikos kapitalistų ko; pora-1 Salėj buvo suruoštas basket-ikad vienas asmuo buvo užmuš- 
cijoms 1925 metai buvo labai holo žaismas, kurio žiūrėti bu-, tas, o šeši kiti suimti 
geri. Ne tik korporacijos tu |vo susirinkę daugiau kaip 200 
rėjo* milžiniškų pelnų, bet ir'žlnonių. 
atskiri kapitalistai 
milžiniškų pinigų.

Mokesnių departamento ką braukė degtuką, 
tik paskelbtas 1926 metų pra- ekspliozija, sugriovus 
nešimas re lo. kad 1926 duetais vieno aukšto salės triobesį. 
valdžia surinko pajamų mokės- -----------------
niais koiosaię sumą — $2,172,- 30,000 Kanados geležin- 
127,321, palyginus su $1,825,-' 
704,135 surinktais 1925 metais.

Tos sumos kapitalistų korpo
racijos 1926 m. sumokėjo $1,- 

1256,793,285, o atskiri asme
nys — $915,334,035.' 

| 1925 metais 
į buvo sumokėjusios 
218, o atskiri pajamų mokes- 

inių mokėtojai • 
j 1926 metais kapitalistų kor
poracijos sumokėjo 
mokesnių suvirš 300 
dolerių daugiau 
metais, o atskiri pajamų mo- j 
kesnių mokėtojai 1926 m. su-į 
mokėjo 45 milionus dolerių 
daugiau ne kad 1925 metais.

žaismui prasidėjus 
uždirbo”.sugedo žiburių įtaisas, ir salėj 

pasidarius tamsu kažin kas į- 
Įvyko baisi 

medinį

Tepej i 
dėl Rio, Hidalgo valstijoj, kur 
sąmokslininkų kuopa organiza
vo sukilimą.

Ojo de Agua kovoje su fede- 
raline kariuomene žuvo astuoni 
maištininkai, tarp jų jp maišti
ninkų vadas Esteban Orozoco.

keliečių gaus dau
giau algos Lietuvos žinios

MONTREAL, Kanada, sau 
šio 27. — Kanados 30,0(M> ge

ležinkelių darbininkų streiko 
korporacijos j§vengta, samdytojams ir gele- 

$956,268,- j žinkeliečių atstovams pagaliau 
priėjus prie susitarimo, kuriuo

Arkivyskupas Matulevičius 
miręs

— $869,435,917. darbininkams pridedama algos 
nuo 2 iki 4 centų valandai dau- 

pajamų gjau Darbininkai buvo reika- 
milionų |av centų priedo valandai.

ne kad 1925, v

Chicagoj gauta žinių, kad 
miręs Kauno arkivyskupas 
Jurgis Matulevičius. Jis buvo 
56 metų amžiaus.

3 užmušti, 6 sužeisti 
laivo ekspliozijoj

Lietuvos “Socialdemo 
kratas” vėl eisiąs

Išsprogdino Buenos 
Aires prefekto 

, . namus
Policija įtaria “radikalus”; 

darbininkai areštuoti

NEW ORLEANS, La.J sau
sio 27. — Aliejaus laive C. T.

• Waring šiandie įvyko gazolino 
tanko ekspliozija, kurios trys* 

: darbininkai negrai buvo už
mušti, o šeši kiti pavojingai 
sužaloti.

BUENOS AIRES, Argentina, 
sausio 27. — Vakar čia buvo 
bomba išsprogdinti uosto pre
fekto namai. Policija mano, ka<H 
tai padarę kraštutinieji darbi
ninkų elementai, šešiasdešimt 1 
astuoni darbininkai areštuota.

Reichstagas laikinai pa
liovė posėdžius

BERLINAS, sausio 27. 
Ligi bus sudarytas naujas 
binetas, reichstagas paliovė 
vo posėdžius iki vasario 3 die
nos.

ka- 
sa-

Kas užsiima svai
galų šmugelių MIRĖ PASLYDUS ANT 

OBUOLIO ŽIEVĖS
Floridoj areštuota šerifas su 

keliolika policininkų

FORT LAUDERDALE, Fla., 
sausio 27. ---- Prohibicijos agen
tai padarė visą eilę kratų ir 
areštavo trisdešimt du asme
niu. Tarp areštuotų yra kaun- 
tės šerifas, šeši jo padėjėjai ir 
septyni policininkai, kaltinami 
dėl svaigų jų gėrmų šmugelio.

SPRINGFIELD, III., sausio 
,27.—Užvakar čia mirė Aleksan
dra Galinienė. Prieš savaitę lai
ko ji, paslydus ant obuolio žie- 

vės, puolė ir baisiai užsigavo.

Žiemių Kanadoj šaltis
56 žemiau zero

TORONTO, Ontario, Kanada, 
sausio 27. — šiaurinėj Ontario 
provincijos daly baisus šalčiai. 
Horne Payne apygardoj šaltis 
siekia 56 laipsnius žemiau zero.

Keturi vaikinai trauki
nio užmušti

sausioABERDEEN, S. D., 
27. — Jų automobiliui atsidū
rus į lekiantį traukinį buvo už
mušti keturi . vaikinai, Foss, 
Pratt, Boerger ir Griesson, visi 
20—25 metų amžiaus.

KARVĖS STREIKUOJA: NE
DUODA PIENO

SACO, Me., sausio 27. —šioj 
apielinkėj karvės paskelbė 
streiką, protestuodamos prieš 
šalčius. ,

Fermeriai, kurie pristato pie
ną vienai vietos pieninei, pra-

šiandie saulė teka 7:08, lei-'nešė jai, kad dėl didelių šalčių, 
džiasi 4:58 valandą. Mėnuo te*' siekiančių 24° žemiau zero, 
ka 2:40 vai. ryto. i karvės visai nebeduoda pieno.

Kauniškis Smetonos organas 
“Lietuva”, kurs iš savaitraš
čio dabar virto dienraščiu, pra
neša, kad j g gautomib Rikliomis 
Lietuvos socialdemokratų laik- 
inštis “Socialdemokratas” nuo

' sausio 8 dienos vėl pradėsiąs 
eiti. [Fašistams padarius gruo
džio 17 d. pervartą, “Socialde
mokratas” buvo uždarytas].

Taipjau pradėsiąs vėl eiti fa
šistų vado Grigaliuno-Glovac- 
kio laikraštėlis “Tautos Valia.”

Kauno miesto tarybos na
riai komunistai areštuoti

Rado pasikorusį studentą
NEW HAVEN, Conn., sau

sio 27. —Vakar rado čia pa
sikorusį Richardą Untermey- 
erą, Yale Kolegijos studentą, 
žinomo rašytojo ir poeto Louis 
Untermeyero sūnų. , •

Kauno “Lietuvis” sausio 5 
d. leidiny praneša, kad pasku
tiniame miesto tarybos posėdy 
darbininkų kuopos atstovai 
(komunistai) pasiūlę miesto ta
rybai įnešti protestą dėl karo 
lauko teismo sprendimo, 
riuo buvo sušaudyti keturi 
munistų vadai.

Del šio, pasak Smetonos
gano, “antivalstybinio jprotesr- 
to ir dėl kitų [kokių?] nusi
kaltimų” visi tie atstovai buvo 
areštuoti ir padėti kalėjime.

ku- 
ko-

or-

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

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

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

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

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

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

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

t
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STI* AIPSNIS 213

MJtma yra dalytu* gyvoa 
tvarias M«yrai t u«ui

NAUJIENOS, ChlcSgū, UI.

EROVfis SKYRIUS
j DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

'lot tai laimingu., nuotikiu, retai atsi-l 
alką*. Jai kūdikis nesijaučia gerai 

arba neauga kaip reikia, motina tu
rėtų nevilkindama pasitarti su ge
ru (laktai u Iš kitos pusės, normalis 
kūdikis, gaudamas tinkamos priežiu- 
os ir tinkamo maisto arba iš krūtų 
xrba iš Borden’s Eagle Pieno, turi 
išaugti i sveiką, normalį vaikutį. 
Milionai ir milionai kūdikių išaugo į 
vikrius berniukus - mergaites sudė
jus motinos priežiūrą su sotumu 
Borden’s Eagle Pieno. Idant lietuvė 
motina žinotų kaip vartoti Borden’s 
Eagle Pieną. Bordeno Kompanija 
atspausdino lietuvių kalboje pilną pa
mokinimą kaip paruošti Borden’s 
Eagle Pieną kūdikiams įvairių amžių.

BiurokratasCiceroj du menai

Ko “šakė” neatskįria?
Na-gi “Kunigo ir Kiaulės”... 
kaityk “šokę” 1 N. 1927).

.. ............. ............................    i ■

Juokučiai
Penktadienis, Sausis- 28, ’27

Vėdinimas

Geriausias laikas išgydyti skauda
mą bumą pačioje pradžioje. Jei tę
sis ilgai gali pasidaryti pavojus. Ge
riausiai visuomet turėti pas save na
muose Turpo, ir gerai patrinti iš vir
šaus skaudamą gerklę. Terpentinas 
yra geros gyduolės, bet paprastas 
terpentinas turi nemalonų kvapsnį ir 
degina. Tas yra prašalinta in Turpo. 
Tas gyduoles vaistininkai pardavinėja 
ir jus turėtumėt jas turėti savo na
muose. • i

kariavo du 
buržujui ir proletarų, 
menininkas, muzikalia 
sėdėjo ir laukė, kada 
suplieks proletarus,

veltui. Buržujų, arba 
bolševikiškas koras

Koks skirtumas .tarp Pilo- 
• Don Piloto?
Pilotas kryžiavojo Kristų, 
on Pilotas Kristaus “apaš

talus” kunigus...

GYVENIMAS
MėnebtiiiH Žurnalas * 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidcj as 

900 W. 52nd Street 
Chicago, IIL

Tcl. Boulevard 3669

"CASCARETS” DEL SKIL
VIO SUIRIMU IR GALVOS 

SKAUDĖJIMO

Vaikui pripratę prie kambarių kur 
nuolatos eina švelni srovė šviežio 
oro mažiau serga gerklės ir nosių li
gomis negu tie, kurie laikomi troš
kiuose kambariuose prie nejudinamo 
oro. Atviras porČius yra puiki pro
ga išvėdinimui.

Vienok, joki vėdinimo sistema ne
užtenka vaikui, 
kus išvėdinti“, netik kambarį* 
audringame, ar žiemos ore jei gali
ma, reikia uždarytame porėiuje duoti 
vaikui šviežio oro. Jei nėra kitokio 
išėjimo, tada atidaryk langus pusva
landžiui, tai aprėdyk vaiką lyg vesti 
ant oro, o jei taip daroma, tai įšil- 
dyk kambarį vėl pirm negu nuimsi 
nuo kūdikio drapanas. Vaikai gau
nanti šviežio oro ir mankštymų svei
kesni ir laikysis.

Skaityk atydžiai kas savaitė aituos 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

Reikalauja ir “vai- 
Net

BULGARIŠKA ŽOLIŲ 
ARBATA

Gerkit ją karštą eidami gulti. De 
prašalinimo slogų. Dcl sustiprinimo 
kepenų. Del gero veikimo vidurių. 
Bulgariška Žolių (Kraujo) Arbata 
yra sudėta iš grynų žolių. Ji pritai
so kraujo ir užlaiko jus sveikais. Par
duodama visur vaistinėse arba at
siunčiama paštu, šeimynai boksas 
$1.25 arba 3 baksai $3.15, arba G bok
sai $5.25. Adresuok it H. H. Von 
Schlick, Pres. Marvel Products Co., 
25 Marvel Bldg., Pittsburgh, Pa.

pereitą nedėlią 
korai: 
Padaužų 
kritikas, 
buržujai 
tik 
Kranklių 
prasidėjo su visu internaciona
lu. Turbūt iš Maskvos taip 
buvo įsakyta. Na, or po to ėmė 
dainuoti arba cypti buržujiškų 
kompozitoęių operečių ir operų 
ištraukimus. Kritikuot nega
liu. profanas toj srity.
Vieno yko tai nesupratau. 
Kodėl pavyz. bolševikai, kurie 
sako esą proletarai-darbininkai 
ir visur skelbia prolelmeną šį 
karta dainavo buržuaziškas v

labui)

tiek pat būtinas

suteiks viską
Jis tyčiomis

Sotus maistas yra 
kaip šviežias oras ar munkštymaį. 
Eagle Brand Pienas 
reikalingą augimui.
pritaikintas varnams dėlto, kad leng
vai virškomas ir nenųvargina opių 
viduriukų. Eagle Brand pasekmin
gai buvo vartojamas kavoje su neda- 
penėjimu Europoje ir Netolimuose 
Rytuose. Jis turėtų būti dalis kiek
vieno vaiko valgio.

SIUSKIT PEK 

NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmopėsir 
taip pataria Lietuvos banko*

buržuazines, mėgino “su krau
jais” dainuoti, tik tos dainos 
nevyko. Buržuaziniam-kapita- 
lisitniam korui netinka krauge
riškos dainos dainuoti sykiu su 
operečių dainuškomis.

Programą gavo užbaigti pro- 
letai iškas Burutės koras. Visi 
lauk. Stovi taip pat ir Duru
le ir Vanagas sykiu. Pradėjo 
dainuoti. Misliju sau: na, k'ad 
tave bala, ir gėdos netur toks 
koras dainuot mužikų-darbinin- 
ku dainas, 
menys tas
piemenys juk 
žmonių pavidalai: 
verti darbininkų 
Vanagui už tokį
proletaro. Burutci reikėjo ope
ras dainuoti, tai butų buržua
ziškas vardas tikęs, o dabar 
darbininkų, mužikų dainas dai
nuoja ir dar kaip?

(Sumanymas Lietuvos
Jau antrą karvės amžių va

rau, o da nė kartą Lietuvos 
prezid atu nebuvau. Visi bal
suoja, balsuoja, ‘o manęs neiš- 
balsuoja. Dabar, kai Lietuvoj 
jo mylista ponas šviežia Sme-f 
tona yra prezidento vietą pa
siėmęs ir žada permainyti kon 
slituciją, aš turiu labai svarbų 
įo konstitucijai projektą.

Seimo nariai, ministeriai, 
prezicįrntas ir visi kiti valdinin
kai nebus daugiau išbalsuoja- 
mi; jie patys save “kaulaisr iš
loš. Kiek piliečių, tiek bus ir 
“kaulų” Juose bus įmaišyta pre
zidento,. minisleiių, drožnykų ir 
kitų valdininkų “kaulai1’. Visi 
“kaulai” turi būt supilti į mai
šą. Kiekvienas pilietis ima po 
“kaulą”, o laimingašai —kad ir

židento kauliuko... Kam tų par
tijų, prašymų, kad balsuotų už 
mane, kad aš pats 
išlošti.

šis projektas yra 
dingas konstitucijai 
sidžiaugs kiekvienas

save galiu

labai nau- 
ir juo pa
pilietis.

—Patarėjas.

Koks skirtumas tarp ‘mo
kyklos ir bažnyčios?

Mokykloj mokyti mokina, 
o bažnyčioj mulkina.

—Kas mielaširdiilgesnis: 
vis ir žuvininkas?

Žuvis. Ji niekad negalvoja 
žuvininko pagaut.

ŽŪ

Kas kiečiausias pasauly? 
-Kiaušinis.

' — Kodėl?
—Pamėgink perkąst, tai ži
)Sk

—Kodėl asilų vadinu asilu?
Tod<l, kad... kad jis asilas.

— Visai ne.
-Na', o kodėl?

—Todėl, kad tas,‘kuris pir
mą kartą pamate asilą ir-gi bu
vo tokiu pat vardu pavadintas...

GRAŽIAI KALBĖJO...

Ak, kaip gražiai tas ponai
tis kalbėjo! Iš kur jis tik ir 
ima tuos žodžius, tuos kalbos 
pažibus...

Apie ką jau jis, panele, 
taip pasakojo?

—Apie mane.

Gerbiamieji Draugai, — pri
sidėkite prie išleidinėjimo mė
nesinio žurnalo GYVENIMAS 
— užsirašyki! jį tuojau. Bu
siu labai dėkingas.

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

Iminėtus išeis 12 knygų. Gale me
tų galima sudaryti į vieną knygą 
— 384 puslapių.

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kama 25 centai — gaunamas 

Naujienose
knygelėje skaitytojas ras 
reikalingus pamokinimusvisus 

ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
foiTnoje, kuriuos 
kiekvienas vyras 
be jokių sunkumų 
kyt egzaminą bilc
stijoje ir lengvai gauti pilieti*- 
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsdn* 
mas 25 centus.

išsimokinęs 
ar moteris 
galės išlai- 
kokioj val-

iNaujienos 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

šį vakarų! Išvalyki! savo zui
nus, prašalinki! galvos skau
dėjimų, Slogas, Rugšiumus

iš vidurių

Nusipirkit už 10c. baksiuką.
K Palikit šaly — tik vienam 

sykiui - Druskas, Pilės, Cas- 
tor Oil arba Purgative Vande
nį, kurie pereina kiaurai per 
žarnas, bet neišvalo jų ir neat
šviežina tų organų ir neturi jo
kio afekto ant skilvio ir žarnų.

Užlaikyklt savo vidurius šva
riai ir šviežiai su Cascarets, ku
rios puikai išvalo skilvi, pra
šalina nesuvirškintą maistą, 
rugšiumus ir visokius gasus, 
prašalina perdidelj tulžies kar
tumą ir prašalina iš vidurių vi
sas užkietėj tįsias K dalis 
dus iš žarnų.

Cascarets paimtos iš 
jus labai gerai jausit
Jos veikia, kol jus miegate — 
nepadaro gripo, nesusargina ir 
kainuoja tiktai 10 centų bakse- 
liui vaistinėje. Miliūnai vyrų 
ir moterų vartoja Cascarets 
dabar ir vėliau neturi Galvos 
Skaudėjimo, Raugėjimo, Sunkių 
slogų, Nevirškinimo, Rugštumų 
Viduriose arba l zkietiejusiu 
Vidurių. Cascarets turi rastis 
kiekvienose namuose# Vaikai 
mėgsta jas vartoti.

ir nuo-

vakaro, 
iš ryto.
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Daugelį sykių sveikas, normalia 
kūdikis nereikalauja gydytojo atidos,

Duok savo
kūdikiui 
gerinusį 
inaista

Lietuvoj visi pie- 
dainuoja. O 
paprasčiausi 

mažiausiai 
vaikai! Geda 
pasisavinimą

S?»įiiMKS3SI»3»lffl^^ !. į
ĮĮ| Rs z s ESkįj

skausmas 
pranyks

T EI negalit penėti savo kruti- 
” mis kūdikio, nedaryk ban
dymo su kitais maistais, bet 
pradek gerai—duok jam maisto 
kuris jau yra išauginęs daugelį 
stiprių vyrų ir moterų, negu 
visi kiti maistai sudėti daiktan 
—duok savo kūdikiui Borden’s 
Eagle Brand Condensed Pieną. 
Tai maistas kuris išaugina 
stiprias kojas ir stiprų kūnų. 
Patvirtintas ir patariamas gy
dytojų vartoti, nes jis yra aug- 
štos rųšies ir gerai sudėtas.
Jei Juk prisiusite mum* Jitų paskelbimų 
•u Jūsų vardu Ir adresu, arba prislųHlte 
nuims atvirute, mes pasiųsime Jums, 
dykai, pamokinimų Jūsų kalboje kaip 
penėti Jūsų kūdiki: taipgi vaikų knygutę 
Ir kltokbm (domdos literatūros. Parsiduoda 
visose vaistinėse Ir grosernėse.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg., New York, N. Y.

Geriausis Kūdikiams

viduriuose ir skilvyje ne- 
nieko geresnio ir pagel-

VELTUI! VELTUI?
Pareikalaukite veltui duo

damos pavyzdines bonkutės 
BAMBINO. Mes norime, 
kad jus iibandytumet jį!
F. AD. RICHTER & CO.

Berry & So. 5th StJ. 
Brooklyn, N. Y.

Nuo užkietėjimo viduriu, dieglio ir 
mėšlungio 
gali būti 
bingssnio.

FM1END

Kuomet kūdikis verkia ir skautmo 
kankinamas spardosi savo maitomis

35c. vaistinėse.

To-tas
Rengiamas

Liet. Piliečių Darbininkų Pašei. Kliubo Chicagoje
Šeštadienyj, Sausio 29 d., 1927

M. MELDAŽIO S VE T.
2242 West 23rd Place

* $500.00 Dovanoms
Ateik ir pasiimk sau skirtą dovaną.

Pradžia 7:30 vai. vakare
Gera muzika J. PHILLIPS

]žanga 50c

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxz
, DIDELIS MASKARADINIS BALIUS

SU BRANGIAIS PRIZAIS 
Rengiamas

Lietuvos Seserų Tautiškos Draugystės
SMje, Sausio-January 29tą d., 1927

Lietuvių Liuosybes Svetainėj 
14th Street ir 49th Court, Cicero, UI.

Tikietai iškalno 65c Prie durų
J. POCIAUS Muzika

Širdingai kviečią RENGIMO KOMITETAS

75c

lZXXXIlXXX14.i^XXUlIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kas Valdo
Public Utility Kompanijas

lietuviš-

turčiųKrankliai ir Burutė 
mainytis k t >r vedžia i s.

Grojikliai Pianai
Užsitarnavo ir laimėjo 

didžiausias dovanas 
(Aukso Medalius, Diplomus ir 

Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

įnyOtaMv-“

» HiValstija

»

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922*32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Utility Securities Company, 72 West Adams Street, Chicago 
Be jokios man atsakomybės, malonėkit atsiųsti literatūros kur 
pasakoma, kaip aš galiu investuoti j public utility ataką, mo
kant j apie 6%, lengvais išmokėjimais ji

’ Vįardas
Gatve

Miestas

Surembėjimai
Greita, saugi, tikra pagelba nuo 
surembėjimų ir skaudamų 
kojų.

Aptiekose ir čeverykų 
krautuvėse.

DlScholl's Uždėkit vieną ir 

^ino-pads

Lengvina skausmą 
Niekas nesuteikia tokios 
malonios nagelbos kaip 
originalis Raume Benguc. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite. 

Gaukite Originalea 
Francu/Aškas

BAUME BENGUS 
C ANAlOČ.SliUl )

i
i
t

ibiem koram vienu papeikimą. 
Ateity įspėju šit ką: buržuazi
niai kerai nesivadinkit proleta
rinius, o proletariniai— buržua- 
riniais. Padaužos daužys visus 
apgavikus. Vanage, dabokis, 
nes su kitu tokiu pasirodymu, 
busi pas bolšproletus nugrus-

Valstybiniai mokesčiai
Nuo šių Viešpaties Orakulo 

metų išėjo naujas zokonas apie 
geresni mokesniu rinkinio su
tvarkymą, kad tie mokesniu) 
Žmonių neapsunkytų. Mokes
niais bus apkrauti žmonių pra
sižengimai ir jų kvailybes; o 
kad nuspręsti mokesnio didu
mą, įvyks teismas, susidedantis 
iš prasižengusiojo. kaimynų. 
3us apkrautos* tos kūno ir dva
sios ypatybės, kuriomis žmonės 
daugiausia mėgsta girtis, ir tuo 
atveju kiekvienas turės būti 
pats sau teisėjas. Daugiausia 
Airės mokėti gražios lyties fa
voritai, patirtų malonumų ir jų 
rųšies proporcijoje (apie pa
tirtų malonumų daugumą pa
kaks j ii pačių pasigyrimo). 
Juokdarių gabumus, drąsa ir 
mandagumas yra mokesniu ap
krauti. Tuo tarpu garbe, tei
singumas, išmintis ir mokslas 
auo mokesnio yra visai paliuo- 
suoti, nes niekas jų kitam ne

•niekados nesigirs.

Moters privalo mokėti Aukos 
nius, proporcingus savo gražu
mui ir sugebėjimui puoštis, taip 
pat sulig jų pačių jsikainavi- 
mo. Gi ištikimybe, nekaltybė, 
jrotas, gerumas yra nuo mo- 
cesnių paliuosuoli, nes visos 
;qs rųšies įplaukos neapmokėtų 
mokesnių rinkimams padarytų 
išlaidų.

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

hal

AžlURĖKIT per langą i 
savo kaimyno lanką — 
vienas taiso tajerį — 
kitas malevoja savo ga
ražą — senas dėdukas

užsikėlęs koją ant kojos skaito laikraštį. Tokie tai yra Illinois 
valstijos gyventojai — daugiau negu 650,000 jų — kurie yra sa
vininkais public utility kompanijų valstijoj.

Išaugo su pagelba mažų 
investuotojų

Nepaprastas pasidauginimas vartojime 
elektros, gaso ir elektrines transporta- 
cijos, padare tai galimu, taupymu tūk
stančiu vyru ir moterų, kurie visi sy
kiu prisidėjo prie kompanijos, investavo 
• ivo pinigus/ kad pabudavojus dideles 
‘genęrating’ dirbtuves, gaso sandelius ir 
dastatymo sistema.

Negali būti geresnio investmento, kaip 
investavimas j kompanijas kurios tei
kia žmonėms šviesą, * šilumą ir patogu
mus arba Į tas kompanijas kurios nu
veža ir parveža iš darbo greit ir pigiai. 
Tas patarnavimas yra būtinas kaip tur
tingiems taip ir bėdniems žmonėms. Jie

gali suteikti savo nuvargusiems raume
nims pasilsi. Išlaidos už tokius gauna
mus patogumus yra labai mažos.

Jus esate kviečiamas tapti 
šėrininku

Kokią saugesnę vietą jus manote sura
sti dėl taupymo pinigų negu public 
utility apsaugos? Jos teikia 6% ir di
videndų čekiai atsiunčiami jums kas 
trys mėnesiai. Šerai yra.apie $100 ir 
visi gali įsigyti. 

/
Lengvais mėnesiniais išmokėjimais yra 
labai lengva dėl alginių darbininkų, kad 
pastojus j kelią finansinės neprigulmy- 
bės — o jei kuris nepajiegia išmokėti, 
pinigai yra grąžinami. Rašykit šiandien 
dcl gavimo dykai literatūros.

UTILITY SECURITIES
COMPANY

72 West Adams Street, CHICAGO
St. Louis Milwaukee Louisville Indianapolisv

Kuomet renkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus pakė
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 augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nckaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoples
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Vikrumas ir Stiprumas
Kad visuomet yra pripažįstama, kad kūno silp

numas yra nenatūralia — kad stiprus, gerai maiti
nami žmonės^gerai laikosi, kuomet tie kurie badauja 
dėl vitaminų stokos arba nedamaitinami, greičiau 
pagauna kosulį, slogas ir kitokius užsikrėtimus.

SCOnS EMULSION 
turi savyje sveikatą teikiančius vitaminus cod-liver 
aliejų ir turi specialės vertės dėl visokio neda- 
maitinimo stovio. Scott’s Emulsion yra inalo« 
nūs vartoti ir pagelbėti atbudavoti kūną i jįjį 
vikrų ir stiprų.

Scott & Bovvne, Blocmfield, N. J. 26-19

O

ŠIAME BILDINGE

Flaxman Building 
4713-15 So. Asl land Avenue

Security už $65,000 I-irmi Morgičiai 6S< 
Bonai J leisti

Nepaprastai Gerai Apsaugoti 
, ‘Morgičiai

vS5h LS PLUKUS naujas namas, pastatytas iš plytų ir 
terra colta, yra trys didelės krautuvės ir didelė 
svetainė iArenduota dc' biliardų ir bovvling. Namas 

yra vertas $135,990. virš antrai ek paskolos; remiu įplaukų 
$15.000 j metus.
Randasi tiktai per koletų durų j pietus nuo 47th Street ir 
Ashland Avė. Pačiame viduryje geriausios retail biznio sek
cijos (.'hicagoje. Paskutiniu I:: ku praplatinimas Ashland 
Avenue padarė šitą anielinkę • re’tai augančią negu kada 
noru pirmiau. Apiel’nkė tusiai apgyventa. Nėra geresnės 
dietos xis.ame mieste dėl Flasmin Namo, kaip š».

f

Atsilankyki^ į Bankų
Jus galit investuoti Bile suma t inigų nuo $100 ir augšČiau 
į šiuo* bonus. Atsilankykit j banką dabar ir priverskit savo 
pinigus uždirbt? 6% saugiai.

DEPOSITORSSTATE BANK
*AMmdcAwni

4rt47fhStrcet
\cmbcr Federal

APSIDRAUSK!

$10,000 ■ POLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

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

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

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

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

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

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

Vardas ..........................................................................
%

Adresas (gatvė) ............................................................
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Walerbur», Coliu.
Protesto rezoliucija

NViUčrburio Lietuviu Progre
syviu Draugijų sąryšis, laikyta- 
ne savo susirinkime sausio 3 
I., 1927 m., Venta Hali, 103 
(ireen St., \Vakrburv, (’onn., 
itstovaųjantis 12 draugijų, tu
rinčių apie 7,000 narių, nutarė 
išnešti protesto rezoliucijų 
prieš fašistinius lietuvių laik
raščius, ypač prieš “Vienybę”, 
kuri save vadina pažangiuoju 
'aikniščiu, tučiaus po padaryto 
Lietuvos fašistų smurto, “Vie
nybe” tuojaus ir pradėjo gar
binti fašistus.

Taigi, mes reiškiame didžiau- 
j pasipiktinimą tokiems laik- 

raščanrs, kurie garbina Lietu
vos fašistus ir klaidina Ameri
kos lietuvių visuomenę.

Sarvsio valdyba:
Pirmininkas G. J. Kazlauskas 
Sekretorius P. Motiečius 
Iždininkas Geo. .J. Lasky.

namie, taip ir ant kapų vyriau
siu kalbėtoju buvo Šukys. Jis 
sakydamas “brangus musų 
drauge, mes eisim tavo pabrėž
tu taku ir dirbsim tavo darbų 
tol kol jis bus įvykintas”, atsi
klaupė ant kelių ir prisiekė 
taip, kaip anais metais svetai
nėje kalbėdamas apie Lenino 
nirti prisiekė, taipgi atsiklau

pęs, kad neperžengs jo prisa* 
kyinų. Mat toks jau Šukio" nu
sistatymas: jis prisiektų ir prieš 
žąsinų, jeigu tik tas šnypštų 
priešais socialistus.

Harvey, III.
Trečiadieny, sausio 26

Grand Rapids, Mieli-
Perdaug- didele spraga

d., 
iioje kolionijoje buvo sureng
iąs protesto mitingas prieš Lic- 
uvos fašistus. Mitingų rengė 
Rambiausios vietinės draugijos 
—Kliubas, SLA. kuopa ir 1.1. 
Kada jau viskas buvo suplanuo- 
a ir komitetas sudarytas, tai 
>rie rengimo prisiplakė ir vie- 
iniai komunistai su savo A. L. 
). L. D. Geraširdžiai draugijų 
itstovai nenorėjo kelti ginčus, 
odei leido ir tai maskvinei or- 
>an izaci.jai prisidėti ir sutiko,

jos kalbėtojas.
Draugijos .sumaniusios pro- 

,esto mitingų, norėjo, kad kal- 
)ėtų “Naujienų“ redaktorius P. 
Grigaitis. O bolševikai iš savo 
pusės įpiršo koki tai Šarki u ną.

Trečiadienio prakalbos paro
je, kad iš tokio rengimo nieko 
rimto negali išeiti, nes kur pri
sišlieja komunistai, ten jie vis

ikų sugadina.

I Bolševikų “oratorius”, atsb 
I vežęs iŠ Boselando keletą savo 
I clapčiukų, sukūlė svetainėje to- 
I <į šlykštų jomarkų, kad net 
I >iauru buvo klausyti. Vietoje 
I ;albūti apie smrutininkus-fašis- 
I us, kurie nuvertė teisėtą Lie- 

uvos valdžią, jisai beveik visą 
avo kalbą pašventė tos val- 

| ’žios šmeižimui ir niekinimui.
) kuomet pirmininkas, pama- 
ęs, kad bolševikų pleperis ne 

I emoje kalba, paprašė jį gret
inus baigti savo “praklbąr, tai I 

I isai ėmė bjauriai plūstis I 
I aip rusiškas ižvosščikas. Plu-Į 

’imais jisai ir pabaigė savo Į 
raiba apie “bendrų frontų”.

Mitingas butų užsibaigęs vi-Į 
ai skandališkai, jeigu “Naujie- Į 
ių” redaktorius nebūtų paėmęs!

i also atitaisymui tų melagysj 
'Jų, kuriomis komunistų “orą-Į 

; orius” mėgino apmulkinti pub- 
iką. P. Grigaitis antroje savoj 
kalboje nurodė, kad bolševikų Į 

i auškalas ne tik iškreipia tak
us apie Lietuvą, bet nemoka 
let skaityti: pav. Šarkiunas,Į 
-.kaitydamas ištraukas iš laikoj 
’aščių, minėjo vis kažin kokią 
‘koliaciją” (tai reiškia lenkiš
kai: vakariene), kuomet tenai, 
buvo rašomą apie koalicinę vai-Į 
Ižią. Pagaliau, “N.” redakto-j 
•ius parode visą komunistų Į 

veidmainystę: kaip jie tam pa 
čiam mitinge balsavo už atstei-| 
{imą demokratinės tvarkos Lie- I 
’uvoje, o jų “oratorius“ savo! 
kalboje demokratijų niekino, | 
kiek tik jo menkas protelis iš
neša.

Harvey’s lietuviams tai buvo Į 
gera pamoka. Jie dabar žino,! 
kad su tokiais fanatiškais gai- j 
valais, kaip komunistai, visai 
negalima susidėti. Jei kam dar 
buvo neaišku, kad Maskvos da
vatkos savo tamsumu ir nekul- 
turingumu gali pilnai susily-11 
ginti su fašistais, tai dabar pa-ĮI 
sidarū visiems aišku.

Nežiūrint komunistų sukelto I 
triukšmo, publika sumetė $8 su ĮI 
viršum aukų išlaidų padengi- Į 
mui. Tik labai gaila, kad ren
gėjai ir draugijos turi nemato-Į 
numo dėl to triukšmo, kurį su- 

spragą. Reiškia, Karalius mif-Įkėlė komunistiški nepraustbur-Į 
damas paliko tokių spragą, kad I niai. Kitą kartą Ilarvey’e lie-1 
dabar turi stoti keli i jo vie- tuviai nesiduos tiems šarlata- 
tų, kad ją užpildyti. Bet kaip J nams apgauti.—Dalyvis.

Mirus P. Karaliui musų ko
munistai pasijuto kaip drugio 
nukrėsti. Tuoj Šukys telegra
favo Vilniai, kad mirė P. Ka
ralius. Žinoma, Vilnis pasisten
gė Įdėti ant pirmo puslapio ap
garsinimų, kaip kokio didvyrio, 
ne dėlto, kad mirė toksai žy
mus asmuo, bet dėlto, kad Šu
kys- pasiuntė tų telegramų. Čia 
man neapeina kištis j komunis
tų reikalus, lai jie garsina kas 
iiems patinka. Bet aš noriu 
parodyti kas gi buvo tas mini
as P. Karalius, kur j palaidojo 
gruodžio 30 d.

Kaialius buvo toksai, kaip ii 
kiti Maskvos garbintojai. Ta 
buvo vienas iš akliausių svajo 
tojų apie pasaulinę revoliuciją 
r žymus narys tos klikos, ku

ri L indė rimtas organizacijas 
•aidemoralizuot. Pavyzd., kuo 
mot atėjo Įsakymas, kad reikia 
užgriebti SLA., Karalius pri 
parašė Į vietinę kp. ant pusant 
.o šimto pomirtinės, be pašel- 
pes ..ligoj. Reiškia įstojo ant 
mažiausio laipsnio, kokio buvo 
galima, kad tik tapti tos kuo
pos nariu ir dirbti tai organi
zacijai pragaištingą darbą. Ži
nomų, tas nepavyko. Nebūtų 
nieko nuostabaus, kad tai tur
tingas žmogus butų taip pa
sielgęs, bet P. Karalius buvo| 
biednas ir, kaip girdėt, mirda-Į 
mas paliko pusėtinai skolos. Į 
Tai vienas dalykas. Antra, kuo-1 
met buvo rengiami programa11 
ir renkamos aukos Lietuvos | 
našlaičiams, tai Karalius buvo 
pirmutinis piešas tų parengi-1 
rnų. Bet kaip gavo įsakymą, | 
kad reikia rinkti aukas Rusi-1 
jos našlaičiams, tai Karalius I 
su kitais savo draugais per nak-1 
tis rinko skudurus ir pinigus, | 
kad tik daugiau pasiųsti Rusi-1 
jos biednėm vaikam. Jau nemi-Į 
nint daugiau, skaitytojai gali I 
įsivaizduot kokią didelę spra-| 
gą paliko mirdamas tas asmuo! 
darbininkų klasei.

Bet nežiūrint to visko, musų 
bolševikams jis buvo, didvyris. 
Jį laidojo kaip kokį genijų. 
Buvo surinkta rusų, žydų, ang
lų ir lietuvių į tas laidotuves. 
Kalbėjo apie 7 kalbėtojai. Iš 
namų lydint kalbėjo Šukys ir 
Gečas (anglas). Nulydėjus ant 
kapų ten kalbėjo visa eile kal
bėtojų, nors kiti visai neverti 
pavadinti kalbėtojais. Pavyz
džiui, K. ir A. pasakė tik tiek, 
kad Karalius prigulėjo prie 
musų organizacijų ir jam mi
rus meldžiam rašytis kuoskait- 
lingiausia, kad užpildyti tų

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

bayer

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

Kiekvienas n e s u 1 a u ž yt a s 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak-' 
siukai iš dvylikos tabletų kai- _ _ _
nuo ja keletu centų. Aptiekoriai J'ęikalŲ atlikimo SU 
taipgi parduoda buteliuose po T "" *
24 ir 100.

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

Tel. Lafayctte 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

1120 So. Richmond Street

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

31 UI So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Yartb 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUSERK '
3252 So. Halsted St.

Motei y»

ku pagal salartj.

Viriu jt

>tate

ir mergi 

nos Kreipkitės iv 

reikalais nuo 12 ik) 

8 vakaro. Kitu lai

UnlvetBH

Bank

Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika
vusi Pennsy I- 
vanijos ligon- 
bučluose. Sąži
ningai patan 
nauja, visokio 
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pt 
gimdymo.

Už dyką' pa 
tarimas, dar ii 
kitokiuose rei 
kaluusę mote
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite pa 
gelbą. •

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

ukaudėjima
Patyrusi gydytoja ir akušerė 

Naprapatš

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

.......... ..........— . m —..........  /

Del greito piniginių

Lietuva; už pigią 
kainą, naudokitės 
Maujieinij kabletrrmnu

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8992

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Dentistas Grubman 
3464 So. Halsted St.

Valandos: 9:30 ryt. iki 8:30 vak.
Nedėliomis: 10

GERAS 
Z DARBAS,

ŽEMOS 
KAINOS 

Dirbame ant išmokėjimo 
kas nori 

DENTIST GRUBMAN 
3464 So. Halsted St.

iki 12 dieną

KrPONAS

Atnešk ši kuponą su 
savim, ~ nuleistu 
20 <• už darbų pra
dėtų prieš Vasario 

J dieną.
H 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxx

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

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

3323 South Halsted St.
Tek Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 Iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas

190 No. State St, Room 1012 
Tel. Dearbom 2734 '

Valandos nuo 9:80 iki 2:30 vai. 
Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — (ngaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 mergišiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

arti Leavitt St 
Telefonas Canal 2552

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 530 
Tel. Central 6390

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

DR. G. SERNER
(LIETUVIS)

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679 |---------------------------------------------------h

ŠALIN PLIKUMAS!
'Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis Kalvomis. Ai 
turiu stebėtiną bubą <lel užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo budaa 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.

įvairus Gydytojai
Telephone Yard« 0094

DR. MAURICE KAHN
46'31 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8200

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So, Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

Vakar 2151 W. 22 St. puo 7 iki 9 
Roosevelt 9090

Namų Teleč«.£ai Republic ,9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St, Room 2001

Te. Randolph 1134—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panediflio ir 
Pitnyčioa.

Siųskit Naujienas, 
Lietuvon — tai bus 

/brangi dflvaiiK

■f - OR. HERZMAN •»'
— 1S RUSUOS —

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

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

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

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

. Dienomis: Canal
Telefonai: J 81į°' Nak3ltfi 

j South * hore 2288 ■ 
I Boulevard 4136

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

L .......   — —■ —

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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriikų, Vyrišką,
Vaikų ir visų chroniškų ligų- 

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

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Na- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN ' 
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tai. Fairfaa 6858

<__________ ___________________ .___ >
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TEISĖJAS BEN B.
LINDSEY

Šiomis dienomis Kolora
dos aukštesnysis teismas

namų J u v e n i 1 e C o u r t • teorija susiveda prie seka- 
(jaunų prasikaltėlių teis-^mo: daryk taip, o nedaryk 
mų). Per visų tų laikų jis šitaip. Aišku, jog tokiame 

atvėjyj tikro draugiškumo

Kiek artimi tarp teisėjo tarp tėvų ir vaikų negalima 
ir buvusiųjų jaunų prasikal
tėlių yra santykiai, liudija 
jau tas faktas, kad vienuose 
rinkimuose jie daugiausiai 
pasidarbavo, idant Lindsey 
butų išrinktas!

Teisėjo Lindsey darbai 
(tų pat jis sako ir savo raš
tuose) parodo, jog vyriau
sia vaikų nusikaltimo prie
žastis yra tėvų skurdas ir 
tamsumas. Dauguma tėvų, 
sako jis, nemoka auklėti sa
vo vaikus. Tėvai nesupranta 
savo vaikų ir nėsistengia jų 
suprasti. Visa jų auklėjimo

buvo to teismo' teisėjas. Jis* 
pasidarė tiek popularus, kad j 
žmonės jį kiekvienų kartų1 
išrinkdavo, 
kad būdavo atsitikimų, jog j

laukti. Vaikai ieško sau 
draugų kitur, ar tankiausiai 
juos suranda gatvėj. Na, o 
gatvės auklėjimas, žinoma, 
prie nieko gero neveda. Gal 
įdomu bus tėvams patirti, 
jog kai kuriuose Amerikos 
miestuose apie 25% jaunų 
mergaičių “iškrypsta iš tie
siojo kelio”. Tai, sako teisė
jas Lindsey, yra pasėkos 
kvailų pasakų apie garnį.

Tai tiek apie teisėjų Lind
sey, kurį Kolorados politi
kieriai sumanė dabar paša
linti. Bet ar tatai jiems pa
siseks padalyti, — tai dar 
klausimas^ Lindsey žada ko
voti iki paskutiniųjų prieš 
teismo nuosprendį.

[KORESPONDENCIJOS

Hartford, Conn Indiana Harbor, Ind
Hartfordo lietuvių protestas

----------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

„.žiūrint i ‘“ Lietuvoj Banditizmasbusį visame pasaulyj teisė
jų Ben B. Lindsey, kuris pa
skutiniuose Denvero rinki
muose sumušė Ku Klux Kla
no kandidatų tik kelių de- 
sėtkų balsų dauguma. Teis
mas pripažino, jog Lindsey 
buvo išrinktas neteisėtai. 
Girdi, viename distrikte be
veik visi žmonės balsavę už Lindsey stodavo į rinki- j ka(Į pavyko iš valdžios išstum- 
Lindsey. Tai esu negalimas mus kaipo nepriklausomas ti socialistus ir bedievius. Pa- 
daiktas. Greičiausia ten bu- kandidatas ir išeidavo per- žangieji nusiminę, kad Lietuvą 
vę suktybių. Jeigu balsai galėtoju, nežiūrint į politi- ir vel kler*halai valdys.
teisingai butų buvę skaito- kierių machinacijas ir ku- Tečiaus, jei šaltai ir sveikai 
mi, tai rinkimus esu butų nigų priešingų nusistatymų? irnK1 svarstyti Lietuvos įvykį, 
laimėjęs klaniečių kandida- Lindsey savo knygoj mini;
tas. Ir nors klaniečių kan- ir kai 
didatas jau yra miręs, ta
čiau teismas visgi nutarė 
teisėjo vieta jam pripažinti, net bažnyčiose veždavo agi-į 
o Lindsey pašalinti. , rn‘

Tu r būti, Koloradoj nėra 
kito tokio žmogaus, kurio

mokratų partijų mašineri
jos agituodavo prieš jį.
tai todėl, kad jis keldavo! 
aikštėn kaip vienos, taip ir 
kitos partijos juodus dar
bus.

Kaso Dr. A Montvidas
Oi ---------

Įvykusiu Lietuvoj perversmu
I visi lietuviai yra susirūpinę. 
| Vieni juomi džiaugiasi, kiti jį 
i smerkia. Tai yra momentinė 
psichologija. Katalikai, reak
cionieriai, klerikalai linksmi,

prie gyven-
Gy ventoj ai

! kiekvienas lietuvis, be pažval- 
. . , . Įgų skirtumo, prieitų prie išva-

kui’lUOS dvasiškius,! (jos> tokia valdžios keiti- 
kurie bijodami užrūstinti, mo forma yra baisiai pavojin- 
“Šio pasaulio galinguosius” i ga visiems, kurte mato tvarkos 

’ v v ; reikalingumą. Ne viena vals-
1 tybė be tvarkos negali gyvuoti 
| ir tarpti. Ar tai butų vieno- 

rųšies monar-

kaip teisėjo Lindsey. Dabar 
jiems pasitaikė proga su juo 
atsiteisti.

Teisėjas Lindsey prieš ke- 
liolikų metų iškėlė aikštėn 
tiesiog netikėtinų , Denvero 
politikierių korupcijų. Jo 
knyga “The Beast” yra tik
ras apkaltinimo aktas. Ten 
atvirai aprašoma, “šaunių
jų” Denvero piliečių juodie
ji darbai. Aprašoma, kaip 
vienas paleistuvystės namų 
laikytojas verbuodavo bal
suotojus, samdydavo mušei
kas ir vogdavo balsus. Ap
rašoma taipgi, kaip įvairios

nytojai, kaip ir politikie-kios ar kito7ios 
riai, parsiduodavo už dole- chija, ar respub 
r j. Tik susipratę darbinin-’si sulig įstatymų ir jsigyvenu- 
kai visuomet būdavo jam iš
tikimi. Jie rengtįjLvo mitin-

siu įpročių.
I kur visuomenė neturi jokio bal- 

r: .. .įso šalies reikalų sprendime, 
gus ir vesdavo UŽ jį aglta- valdžios sudarymas ir pakeiti- 
cijų. mas eina nustatyta tvarka. Tie-

Bet kodėl teisėjas Lind- jyoRarclRsHnėse y^lsty-
sey pasidarė tiek popula- bėse valdžia 

gyventojams

davo publikų, ačiū tam, kad 
jos papirkinėjimais ir balsų 
vogimu (tų darbų atlikdavo 
specialiai nusamdyti mušei
kos) išrinkdavo į įvairias 
valdiškas vietas savo žmo
nes. Jei korporacijoms tek
davo bylinėtis, tai teisėjas 
visuomet palaikydavo jų pu
sę, nes tankiausia tai būda
vo jų žmogus.

Teisėjo Lindsey knygoj 
paduodama ne pliki tvirti
nimai, o gryniausi faktai. 
Jis mini vardus ir pavardes 
tų žmonių, kuriė vienokiu 
ar kitokiu bud u prisidėjo 
prie korupcinės Denvero po
litikos. Tai lyg savo rųšies 
iššaukimas traukti jį į teis
mų už šmeižimų. Tačiau nei 
vienas knygoj suminėtų po
litikierių (o jų ten paminė
ta pusėtinai dahg) nedrįso 
iškelti prieš Lindsey bylų. 
O tai daryti jie nedrįso to
dėl, jog jie žinojo, kad Lind
sey turi pakankamai įrody
mų, idant pateisinti savo 
tvirtinimus.

Prieš dvidešimt penke
rius metus teisėjas Lindsey 
įsteigė Denvcryj taip vadi-

gerame stovyje. Stovi taip, 
krip seniausia draugija.

Paskiau seka visokių nutari
mų dėl labo Kliubo. Nutarta 
surengti balių vasario 13 d. Tas 
balius bus metinis balius, nes 
Kliubas susitvėrė šiuo laiku. 
'Nutarta surengti 
nančią vasarą. • 
bams likosi 
jos.

Kaip matome Liet. Balt. Ro
žės Kliubas stovi gana gerai.

pikniką atei
tiems dar- 

išrinktos komisi-
Metinis Liet. Baltos Rožės 

Politiško Kliubo 
susirinkimas.Mes Hartford, Conn. lietuviai 

savo masiniame susirinkime, 
laikytame sausio 16 d., 1927 
m., Lyric Teatre, apkalbėję fa
šistų smurtą, nuvertusį Lietu
vos teisėtų vyriausybę, radome 
1 utinu reikalu vienbalsiai pri
imti sekančių protesto rezoliu
ciją: ,

Kadangi fašistai po vadovys
te dvarponių ir klerikalinio ele
mento vadų, kariniu. Plechavi
čiaus, (ilovackio, Skorupskio, 
Smetonos ir Voldemaro, gink
luota jėga užpuolė Lietuvos 
Seimą, išvaiko Seimo narius, 
areštavo teisėtų šalies vyriausy
bę su Valstybės Prezidentu Dr. 
K. Grinium, ir

Kadangi mes įmatome, jog 
smurtą organizavo ir vadovavo 
kademų elemento vadai, buvu
sieji ministeriai laike kademų 
administracijos, kurie yra pa
traukti į teismą už padarytus 
skandalus eikvojime valstybės 
pinigų savo asmeniniams ir sa
vo partijų politikos reikalams, 
ir

B. R. Politiškas Kliubas
laikė savo- metinį susirinkimą - j^aįp gįr(iėti, sekamam susirin- 
sausio 4 d. J. Ivanovo svetainėj. kjme žada įstoti nemažai naujų
Susirinkimas buvo gana svar- narjų.
bus, todėl buvo gana skaitlin- raSyti prie Kliubo, 
gas.

Svarbus buvo tuomi, kad bu-

narių. Taigi kurie norite prisi- 
ateikit se- 

vasario 8 d., 
J. Ivanovo 

nepamirškite
I būti ant baliaus vasario 13 d., 

susirinkimą| pa^joj svetainėj.
— Šekretorius.

kantį susirinkimą 
| kaip 7 vai. vakare 

vo priimta visa eile svarbių nu-, svetainėj. Taipgi 
tarinių.

Tuoj atidarius s 
pirm. Pranas Hendersonas pa
prašė užimti naują išrinktą val
dybą dėl 1927 m. Pirmininkas 
pasilieka p. Pr. Hendersonas, I KUNIGAS NUBAUSTAS UŽ 
vice-pirm. Vincas Ciperis, pro-i DEGTINĖS LAIKYMĄ 
tokolo raštininkas Klimas 
Strumskis^turtų rast. Pr. Rudis, 
kasierius St. Bartkus, kasos glo- Teismas pripažino kaltą ir nu- 

Kaz. baudė katalikų kunigą Inocen- 
Gri- tą Montanarį, kurs buvo kal

tinamas dėl laikymo svaigiųjų 
gėrimų.

COBONA, Cal., sausio 26.—

bejaį Ant. Samoška ir 
Petkus, maršalka Vincas 
maila. Toliaus sekė visa eilė 
raportų. Finansų komisija ra
portavo, kad Kliubas turi turto 
$505.01. Nors Kliubas da) 
jaunas, vos pora metų senumo, 
bet jau sugebėjo tiek sutaupinti. 
Nors ir buvo nemažai išlaidų,' 
bet vis dar lieka pinigų kasoj.I

Sekantis raportas turbut bu-t 
vo bene svarbiausis. Peskaity- 
ta ir priimta naiija konstituci
ja, konstitucijos komisijds ra
portą išdavė P. S. Rindokas. 
Jo raportas priimtas vienbalsiai. Į 
Reiškia, dabar Kliubas yra visai I

kiša, bet vėl dirba, kad kituo
se rinkimuose laimėjus. Jei 
kuri partija nori laimėti, ji tai
ko savA programą 
tojų -reikalavimų.
balsuoja už tokius kandidatus, 
kurie jų supratimu ir patyrimu 
mokės tvarkyti ir saugoti kraš
tą. Gyventojai gali apsirikti, 
bet už savo klaidas jie ir nu
kenčia.

Bet daleis'kime, kad kuri nors 
rinkimus pralaimėjusi partija 
(arba asmuo) neturėdama gy- 
yeįttęjupse pritarimo ir patikė
jimo, kAip atsitiko Lietuvoj, 
padaro konspiraciją ir jėga pra
šalina žmonių p 
džiąl Daleiskime, 
partijos vartoja šitokią takti
ką. Tuomet žmonių rinktai 
valdžiai nelieka vietos; tuomet 
valdžios amžius yra nežinomas, 

Net monarchijose, kraštas nustoja buvęs respubli
ka. Jis nėra nė monarchija sni 
patvaria valdžia; jis nėra anar
chija, nes kas nors visgi val
do, —bet valstybė tampa ban
ditizmo valstybe, nes kas pada- 

’rys geresnę konspiraciją, kas 
susiorganizuos ginkluotą jėgą, 
tas valdys kraštą. Šitokią val
dymo forma yra baisi betvar
kė; šitaip valdomas kraštas 
negali skaitytis civilizuotu; su 
juo jokia tvarki valstybe nesi- 
skaitys.

apsau-
savo

organi

pastatytą val-
, kad visos-

Kadangi įmatomo, jog tie 
skandalai norėjo smurtu nu
versti teisėtą valdžią, paskelb
ti karišką diktatūrą, p 
teisinu Tribunalą, idant 
gojus save ir paslėpus 
skandalingus darbus, ir

Kadangi prie smurto
žavimo prisidėjo Bymo^katali- 
kų kunigai, kaipo reakcijos ir 
teroro rėmėjai dėlto, kad teisė
ta šalies vyriausybe remdamosi 
konstitucijiniais jstątiymais at
sisakė mokėti kunigams algas, 
teikti įvairiems vienuolynams 
ir auklėjamiems kademų fašis
tams subsidijas iš valstybės iž-

gali pasidaryti 
sunkenybe; kad

rys? Kokie yra jo nuopel- jįe gajj ,griebtis sukilimo kaipo
nai? Šiandien jis yra žino
mas kiekvienam žmogui, 
kuris tik studijuoja vaikų 
prasikaltimo klausimų. Den- 
vero J u v e n i 1 e C o u p t 
pasidarė pavyzdžiu visam 
pasauliui. Kas metai Den- 
vero teismas iš įvairių pa
saulio kraštų susilaukia sve
čių, kurie atvyksta studijuo
ti to teismo metodus. Atva
žiuoja ten vokiečiai, anglai, 
japonai ir t. t. j

Vargu yra pasaulyj kitas 
žmogus, kuris taip gerai pa
žintų vaiko psichologijų, 
kaip teisėjas Lindsey. Jis 
supranta vaikus ir moka už
kariauti • jų pasitikėjimų. 
Jeigu prisieina vaikų pasių
sti į pataisos namus, tai tei
sėjas Lindsey gauna iš to
kio vaiko garbės žodį, kad 
jis pats be jokio sargybinio 
nuvažiuos į paskirtų vietų.

tik trys neišpildė savo žodį.
Tiesų pasakius, teisėjas 

Lindsey kitaip supranta sa
vo pareigas, negu kiti. Jam 
rupi ne bausti jaunų prasi
kaltėlį, o pataisyti jį. Ir toj 
srity j jis daro tiesiog ste
buklus. Net “nepataisomie
ji”, kuomet pakliūva į jo 
rankas, palieka tokie jau ge
ri, kaip ir visi kiti vaikai. 
Tarp prasikaltėlio ir teisėjo 
susidaro kuopuikiausi san
tykiai. Kartų pažinęs teisė
jų, vaikas neužmiršta jo, — 
su visokiomis savo bėdomis

patarimo.

įnagio valdžios pakeitimui, nes 
! kitokių kelių jie neturi. Tuomet 
sukilimas gali būti pateisintas. 
Bet niekad sukilimas negali bū
ti pateisintas demokratinėse 

i valstybėse, kur palys gyvento
jai yaldžių renka. Juk yra į- 

! statymai nusižengusius valdi- 
' ninkus bausti ir pašalinti. Be 
[ to, gyventojai renka j vyriau- 
isybę tik tokius žmones, kurie 
yra patikėtini. Atsiradus nepa
prastam reikalui monarcliisti- 
np arba ir demokratine vyriau
sybė gali paskirti diktatorių to 
reikalo sutvarkymui. Bet nuver
timas esamos vyriausybės jėga 
be didžiumos gyventojų pritari
mo ir paskelbimas savęs vyriau
sybe yra banditizmas, yra, kaip 
rusai sako, samozvanco aktas. 
Ar šitą aktą papildo asmuo ar 
partija, nedaro skirtumo. Nors 
banditišku badu vyriausybės 
paskelbimas nesivadina anarchi
ja, bet prie jps jis veda.

Įsivaizduokite, kad ir vėl bū
rys konspiratorių susitartų ir 
nuverstų dabartinę Lietuvos 
valdžią. Paskui vėl kitas būrys 
nuverstų aną. Kur tuomet pa
baiga? Kas’su tokiomis valdžio
mis skaitytis? Kaip gali gyven
tojai patikėti šalies likimą šito
kioms banditų vyriausybėms? 
Samozvancų vyriausybė nėra at- 
sakominga nė prieš ką. Ji gali, 
slėgti ir išnaudoti gyventojus; 
dėl ilgesnio pasilaikymo ji gali 
vartoti aršiausias represijas; 
svetimoms šalims ji gali kraš
tą išnuomoti ir parduoti.

Imant specifiškai, Lietuvos 
valstybė yra respublika. Kon- 

keliais 
i buvo 

tvar- 
į .iu 

pąrti- 
stengiasi pravesti 

savo žmones į valdžios vielas. 
Vienos partijos laimi, kilos pra-

stitueijos nurodytais
ten renkama ir skiriama 
krašto valdžia, šitokioj 
koj gyventojai spiečiasi 
interesus atstovaujančias 
jas", kurios

DR. K. DRAUGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nub 2 iki
8 vek. Seredomis pagal sutartį.

* Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

ni

Lietuviai Daktarai

visai
kuri partija Lietuvoj
Lai kiekvienas mano,

Ne

nekeliu ginčo
apie tai,
geresnė.
kad jo partija geriausia.
apie tai čia eina kalba, o apie
tvarkų, apie krašto kreditą 
kitose valstybėse, apie nepri
klausomybės išlaikymą. Viskam

mas išmušė pamatą. Da vienas- 
ąntras šitokis nuotikis —ir 
Lietuva skaitytus banditų šalis, 
o šitokiai šaliai nėra vietos ci
vilizuotų valstybių tarpe.
.Ar tai lietuvis butų katalikas, 

ar nepartyvis, ar bile kurios 
partijos narys, jis turi bjaurė
tis Smetonų, Voldemarų, kleri
kalų ir fašistų žygiais Lietuvoj.

[Pacific and Atlantic Photoj

Prof. Charles 1). Marx iš Le- 
land Stanford universiteto. Jis 
yra vienas žymiausių tvenkinių 
statymo žinovas.

do, ir
Kadangi mes įmatome, jog 

kunigai su savo pąsekėjais fa
šistai ir dvarponiais veda dery
bas su Lenkijos dvarponiais 
imperialistais atnaujinimui Lie
tuvos-Lenkijos unijas su įstei-, 
girnų monarchijos, ir

Kadangi Smetonos-Voldcnia- 
ro vedamos vidaus ir užsienio 
slaptos politikos, tarpininkau
jant Vatikanui, yra numatyta 
išprovokavimas karo tarp Lie
tuvos ir Lenkijos, kad per to
kį karų davus progos lenkams 
užpulti Lietuva ir ją amžiams 
pavergti;

Todeki mes, Hartfordo lietu
viai, grieštai protestuojame 
prieš smurtininkus, Lietuvos iš
davikus ir konstitucijos įstaty
mų niekintojus!

1) Reikalaujame, kad fašisti- 
nė-militariška diktatūra ir karo 
stovis su karine cenzūra tuo- 
jaus butų prašalinti;
2) Reikalaujame, kad neteisė

tai išrinktas A. Smetona vals
tybes Prezidentu su Visa jo vy
riausybe taipgi butų prašalin
tas; /

3) Taipgi reikalaujame, kad 
kdugreičiausiai butų paskelbti 
nauji rinkimai i Seimą ir tokiu 
budu butų sudaryta nauja tei
sėta parlamentarine 
riausybė.

4) Reiškiame Lietuvos pilie
čiams gilios simpatijos ir pasi
žadame ją remti visomis išga
lėmis kovoje prieš reakcijų už 
garbę tautos ii* demokratinius 
idealus, šalin tautos išdavikai 
ir įstatymų niekintojai! Lai gy
vuoja laisva, 
nepriklausoma

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard' 5918
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted S't.
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.)

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BKENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

rz , > J nuo 9 ikt II vai. ryte;
valandos į I)U0 6 iki 8 val. vakare

šaly vy-

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomii 

, 8 iki 2 vai. po pietų

nuo
nuo

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermla

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

Dr. G. A. O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Res. 6000 "So. Campbell Avė.

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

Tel. Lafhyette 4146
.. , . I nuo 9 iki 11 v. rytoValandos j „uo ikj ? val vak

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

1—3 po pietų, 7—9 vakare

demok ratinga
Lietuvos Bes-

S. Prašome visus lietuvių 
šiųlaikraščius perspausdinti

rezoliuciją,
T. Valkevičius, 
Bronis Vedeikis.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai '

M. Yuška, x
3228 W. 38th Street, Chicago, UI.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chlcago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandas — 

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

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michijan A ve.
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 Su. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais; 1(1 2

Office Boulevard 7942 x

.. Dr. C. Z. Vczelis -
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.
o

Res. 6600 So. Art esi an Avė. 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chlcago, III. t

D-BAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS 
Dentistas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Rch. Telefonas Heinlock 2615
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and destroy books. Your mind

— the Book-lover

“Street-Corner Stuff”

are

CHEER UP!

v

Būt, by the vvay, haven’t you 
read that much-discussed book 
yet: Mr. Dreiser’s “An Ameri
can Tragedy ?” The f irst volume,

to
or

slamming joyed the second volume more 
those than the first, būt you may 

not. . •

Ūse your common sense vvhen. Warwick Deeping’ has an in- 
you read. Don’t forget that the ’ teresting story in “Sorrel and

For politicians, William Earn- 
est Hocking’s “Man and the 
State” will provide food for

skirt long and full. 
dark hair, combed in 
braids, falls over her 

in front. Earrings,

STANLEY LUCAS — Circulation Manager
---------

“Selected Poems of Carl

“Read not to eontradiet nor to believe, 
būt to consider and weigh’*

t
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An ideal motto, me-thinks, 
for readers. Indeed vvhy not get 
the full vahie, the full pleasure 
out of books? You may not likę 
certain books; you may not as you may have heard, deals 
agree vvith other books; true.lopenly vvith sex; the second 
Būt then does that mean that j volume has a court trial. I en- 
you are justified in 
and ripping to pieces 
particular books?

L IŪse your common sense vvhen j

book may be faulty in some re-'Son”. I alsojiked the style, and 
spects; it may have a number. old man, Sorrel, certainly is a 
of vveak spots, so to speak; būt. character vvorth knovving.
that at the šame time, the book j 
may also be par excellence in 
regard to some things.

‘ No, I do not ask you to likę thought. Būt you can also read 
and praise every book you read.’this book even if you’re not 
Never! I only ask that you be politically inclined. This book 
openminded, considerate and|Will give you some ideasxthat 
not dogmatic in your criticisma j are vvorth having.
of book Clever is the J»ook, “Tvvisted 

Each book has its peculiar Talės” by Christopher Ward. 
specialty, its ovvn little message, The author directs his “Jiumor- 
its own particular value. Read j our sallies’’ at Mr. Conrad’s 
many books and all kind of vvorks and style. You vvill es- 
books. Then, I assure you, you pecially likę this book if you are 
vvill not be so quick to condemn fond of Mr. Conrad’s books.

vvill be as ready to note thej Sandburg”, edited by Rebecca 
good points of a book, as the VVest, is a book that many en- 
bad points. By vvide reading'joy and appreciate. If, per- 
you vvill learn to find interest- chance, you are not acųuainted 
ing.facts and nevv ideas in <>s yet vvith Mr. Sandburg’p poet- 
every book. , r/, you ought to get acquainted,

So novv, let me mention a fevv tout de suite. And this book 
books, picked at random, and vvill help you do that.
let me just hint at the nature If you are interested in psy- 
of the books and not really chology and sociology, you vvill 
criticize or summarize. I shall be especially amused and moved 
have done a great deal if I have by “Arrovvsmith” vvritten by 
roused your interest to read one'Sinclair Levvis.
of the books. I Another book that I mušt

“The Royal Road to Romance” mention, is Albert W. Atvvood’s 
by Richard Halliburton happcns| “The Mind of the Millionaire”. 
to come to my mind first. This' I guess, most everybody vvould 
book reads just likę fietionj likę to be a millionaire. Būt be- 
though it is nonfietion. The fore you become one, first pre- 
author, a young Princeton pare yourself for it, by reading 
graduate, vvrites about his trip about his mind.
around the vvorld. Būt, ’nuf 
said. You just go and read this 
educational and fascinating 
story of the young man’s ex- 
periences. I enjoyed this book 
immensely (and so I suppose 
that’s vvhy I told you about 
this book, first of all).

And then, there’s that clever 
vvork of John Erskine, namely: 
“Galahad”. All vvho liked the 
“Private Life of Helen of Troy” 
vvill also likę this book, I think. 
In “Galahad”, fun is poked at 
Lancelot and Guinevere and 
Elaine.

For the serious minded, there 
are several* books I ought to 
mention. “The Nature of the 
World and of Man”, vvritten by 
a number of University of Chi
cago men, is a book that does 
not ręst on the library shelf. It 
is alvvays “out”. And it is some 
book!

“Adventurous Religion” by i 
Harry Emerson Fosdick is a 
book that one might read. Hovv
ever, I prefer listenipg to M r. 
Fosdick speak, 
book, for oh!
likę hearing this man speak!

Another non-fietion book that 
affords interesting and yet 
educational reading is Will 
Durant’s “The Story of Philoso- 
nhy“. Really you’ll enjoy it as 
well as you’ll profit by it.

Many things, vve say, are 
“trivial.” By that vve mean, 
they are of not much impor- 
tance. Hovvever, there is a 
more interesting meaning at- 
tached to the vvord, trivial.

The Latin vvord, trivium, 
meant a place vvhere three roads 
met, i. e. a cross-road. From 
this, it came to mean, a fre- 
quented place, or public square. 
Soon, the vvord vvas used 
connote: a public street, 
highvvay.

Thus “trivial” inatters
such that arq to be discussed on 
street-corners. Private thought 
and serious meditation are not 
reųuired for a “trivial” problem.

There are times that are hard 
to reading his to endure. Often one feels as 

there’s nothing if life vvere not vvorth living.
< Not infreųuently vve let our. 
troubles dominate over us and 
vvreck us. Būt, see here, 
fellovv-man, brace thyself and 
endure and succeed! Remember: 
“To the stars through dif- 
ficultics

THE ACCUSEO GYPSIES
We do not trust them; vve 

fear them; vve suspect them; vve 
accuse them of being liars, 
thieves, kidnappers — anything. 
Hovvever, this is only because 
we do not know them. And 
therein, vve are the guilty ones, 
the wrong-doers.

We find fault with them be
cause they retain their o^vn 
ways and customs, because they 
do not meekly imitate our man- 
ner of living. The fact that they 
are different from us, that 
they are individual, pure, gen- 
uine, makes us have an unfavor- 
able opinion of them. It seems 
that we should be pleased if 
they too, yielded and vvere made 
an alloy in the Melting Pot, 
America.

Who They Are
Nevertheless, to this day, the 

Gypsies remain real true Gyp- 
sips. They štili have the charac- 
teristies that originally their 
race had, vvhen it left its native 
land, Egypt, at the time vvhen 
Sultan Selim and his Turks 
banished the Gypsy race from 
2gypt because it refused to be 
subdued. After this the Gyp- 
sies spread all over Europe and 
went in large bodies to thė dif- 
:’erent countries of the world.

As soon as they settled i n the 
various places, they began to be 
cnown as Hungarian gypsies, 
Spanish gypsies, and even as 
ciganes and zingari. No longer 
did the name, Gypsies, the con-! 
traction for Egyptians, suffice, 
or their other name, the Rom- 
anies, vvhich is derived from a 
vvord in their East Indian lang
uage, “rom”, meaning husband.

Yet, even if they became thus 
scattered, they are never taken 
for any race other than thei 
Gypsy. They can alvvays be 
recognized.

Their Characteristics

Fortune Telling
Intently we listen to the Gyp- 

j sy vvoman who. speaks rapidly 
jin a low voice. Our eagerness is 

that of a child. We forget our- 
selves, even though we had in- 
tended to be self-composed and 
vvatchful and alert. She is as 
calm and thoughtful, and pru- 
dent and quick, as ever.

First, she looks into our paims 
hnd then, longer and 
greater serutiny, into our 
Her gaze, her voice, her 
ing overvvhelm us. We go 
vvondering hovv she could say so 
much and that it all seemed 
true. Then vve remember that, 
Severai times, vve gavę her 
money vvith vvhich she blessed 
us and vvhich vve never took 
back. We remember that vve 
paid her tvvo or three times the 
price that she told in the begin- 
ning. Būt at this, we cannot 
help būt smile and again return 
to brooding over vvhat she said.

It was something about money 
and hovv we spent it rather 
easily. Then vve vvere told that 
a few of our friends were 
jcalous of us. Next, our loves 
vvore mentioned — of course, we 
had more than one. After this, 
our life, in general, vvas dis- 
cussed. We had some bad luck, 
būt gobd luck is also not always 
absent. This, our fortune teller 
‘tylayed up” a bit, by hinting 
that something important was 
going to happen to us vvithin 
the next month and that we 
should be on our guard.

Now, as we loOk back upon 
our “fortune”, it all seems to 
have been true. ĖVerything that 
she 
The

with 
eyes. 
bear- 
avvay

prophesied has happened. 
clever Gypsy!

The How of It

The Gypsy vvoman ahvays 
wears bright-colored dresses 
with the 
Her long, 
two thiek 
shoulders
many medallions, and rings are 
also an ęver present adorn- 
ment.

For years and years the Gyp
sies have been telling fortunes, 
Hence, they have come to knovv 
people. They are able to read 
character from stature, face and 
hands. It is not the palm that 
they study so much, vvhen “duk- 
kering”, though they pretend 
that.

Indeed, as vve remember, thą 
Gypsy vvatched our face and 
eyes moi'e than our palm. If 
vve smilėd at something she had

Their homes, too, are easily j said, immediately she asked if 
distinguished. In the vvinter it vvere true and then began to 
Gypsies itsually live in cheap' elaborate more fully on that 
rented houses, vvith large vvin-' certain point.
dovvs in front, in vvhich they’ More than this, as soon as 
hang bright-colored eurtains. In ( Gypsies movė into a neighbor- 
the summer many leave for the hood, they find out all they can 
open fields and tent-life. ; about it and remember the little 

The men, for the most part,1 details. Then too, knovving that 
are horse traders, metai vvork-1 certain facts are true about all 
ers, herb doctors or musicians.1 people, in fortune telling they 
The vvomen, besides telling for-^tell these facts that vvill apply 
tunes, make and sėli baskets, to anyone’s life. Of course the 
and dance. ' ' expression of face and shape df

, . . , u ' palm and hand alsoIn most instances, hovvever, * . . y. „ ..
’ r r- • u j i n their judging of theGypsies are distinguished by the i 

vvomen’s fortune-t e 11 i n g. na,p?1 C
Throughout the cities of AmerJ 
ica, it is said, nearly all vvomen. 
vvho tell fortūnos, are Gypsies.; 
And by fortune-telling, or “dūk-, 
kering”, as they call it, Gypsies 
make most of their money.

Furthermore, it is

assist in 
person’s

we are

The University of Chicago is 
offering an evening leeture 
course for those who can not 
attend its regular classes and 
for those who vvould likę to 
broaden their knowledge in 
various subjeets. These leetures 
are given in a non-technical 
language in a systematic form 
and by U. of C. men of recog- 
6:45 P. M. to. 7:45 P. M. at The 
nized authority.

The leetures are given from 
Art Ipstitutė of Chicago. Single 
admission is fifty cents. Course 
ticket (ten to eleven leetures) 
is three dollars.

These leetures, which started 
January 4, will continue to 
March 21. They are held four 
days ’ a week. MOndays and 
Tuesdays are devoted to 
“Creative PersonalitiesThurs- 
days , to “International Rela- 
tions 'and Fridays, to “The 
Nature of the World and of 
Man.”

NEWS AND NONSENSE
Yea! Me!

Attention! Look! I’m here!
So everybody CHEER!
I guess I’m not so bum
Since I’m allowed to come
Again, and not just once.
Hurrah! Hurrah! Nuisance!

Extra! Nevvs! Extra!
Haven’t you hcard the latest? Tliere are some wno go 

around saying that Miss Pūkas runs this column and is Nuisance. 
If I were you, Aldonna, I’d get mad. Really I shouldn’t stand 
such nonsense!

Some More Nevvs
A few have ventured to say that Anthony is the guilty one. 

Hah! hah! hah! A future lawyer idle away his time 
vvonder.

likę that? I

ANNOUNCEMENTS
I have received a number of 

letters from readers of The 
Studento’ Corner. That isi a 
favorable sign. It shows that 
people are really interested in 
this page, vvhich is great en- 
couragement.

One of the letters vvas from 
East Saint Louis, Illinois, 
bringing congratulations from 
Frank and Julia Yociss. Their 
kind message vvas certainly ap- 
preciated.

Other letters contained artic- 
les for The Students’ Corner. I 
am waiting for many more such 
letters and hope I 
disappointed.

Hovvever, each 
artiele mušt have
name and( address on it. Anony- 
mous contributions vvill positiv- 
ely not be considered. Also, you 
will please send material that 
is original, rather than copied.

— Ed.

shall not be

letter and 
ithe vvriter’s

Members of L. S. A. A.1 
Where are the contributions 
that you, promised me vvhen you 
elected me Editor? Are you 
not going to keep your word? 
Būt štili, am I expected to keep 
mine ? 
vvrite!

Come on, members,
— Ed.

next issue
Corner,

of / The 
appearing

The
Students’ 
tebruary 9, 1927, will be the 
Commencement Number.

Are fhere any L. S. A. A. 
members who are being 
graduated from high school, 
college or university, this 
January ? Any <^ne knowing of 
such persona will please let me 
know immediately. — Ed.

“KN0W THYSELF!”
You vvatęh, you criticize, you 

laugh at others. Are you so 
confident that you are not likę 
they? Can it not be that you 
are even worse? To be sure, 
study others and profit by them. 
Būt, take care of what you say, 
for perhaps, you do not even 
“Knovv Thyself!”

Būt 
vvhy vvorry. As long as there is a Nuisance and 
Nuisance is true to that name, all is O. K., it seems

To Her
Your eyes are likę the stars that šiline,
Your lips are likę the svveetest wine,
Your teeth are likę the snovvy pearls, 
You’ve got it on all other girls.

Not So in Our Club
A t Drake University, it is reported, somebody 

that “ladies prefer brunettes’’. Būt cheer up, blonde-men! That 
sūrely can not be true everyvvhore. For that matter, vvill you 
consider tl>e officers of L. S. 
and NOT ONE is a brunette.

Or—or—are there no—no

Nu tai šiur
Ak! AS tave myliu!
Ale vis dar tyliu,
Ba negali žinot,
Gal biškį vėliau—
Gal aš kitų
Mylėsiu labiau.

as long as 
to me.

A. A.? Three men vvere elected

ladies—in our club?

— JKeistutys
Just ’thinks!

is vvhat man ahvays says in
Says? No!

“Oh! Yes, isn’t it though?” 
answer to a girl’s: “Isn’t the snow just lovely and white and 
soft and beautiful?” Uh-huh, that’s vvhat he saysj Būt vvhat 
does he think?

If it is of a place where one> can’t possibly find any sno\^ or 
ice—not even to cool oneself -and that’s vvhere he wishes the 
snow vvould go and \vhile he bends and shovels and shovels the 
snovv, he thinks and to 
though! Yes, infernally 
and da-n heavy too!”

Isn’t it beautiful,
And ohlso soft and w1rite? Yes,

himself he says, 
so!

Apology
got in trouble. My! My! Such is 
fied another person’s name to a

An
In the very first issue I

the life of Nuisance! I sk.
poem that I vvrote, and, it leems as if I’ve got to right myself. 
Well novv, that’s done!

So.... I apologize, Willie.
Never You’Mind

You say they laugh at you
Because you cannot skate
As vvell as they all do? (
Just don’t you care, Lucy,
They, too, until they learned, 
Had many a black-blue knee.
So never ycu mind, Lucy,

Just giggle at them. To learn
To skate is not easy!

f

You bet, • • t,
this coming year shall be the biggest i n tbe history of L. S. A. A. 
A t tli^ very first meeting the members vvere so enthusiastic and 
so anxious to present, discuss and decide upon so many vvonder- 
ful, brilliant plaus and actions that they almost forgot to go 
home. The meeting did not adjourn uiitil the very lašt second 
before the eloors of McKinley Park Hali vvere locked. And that is
not exaggerating it!

' Way Up There
Do toli us, Norbert, hovv does it feel to šit vvay up there in 

f»ast year’s vice-presideht vvaš not as 
given a single opportunity to

the
lucky as you are. 
preside.

To Myself 
They call me He! 
They call me She! 
They call me It! 
And then they quit.

SUll
I shall not tell 
Which, vvho, or vvhat, 
lf Benu or Belle, 
I may be, būt—
Štili
1 shall not tell 
Which, vvho or vvhat, 
In Heaven or Heli, 
1 may bv. Lut—

not

Grunted, Gypsies are skillful

Presideatial Chair?
Leo was

NUISANCE

even though
avvare of all this and knovv that 

i vve remember of our “fortune”, 
only vvhat comes to pass, štili

1 vve go to Gypsies and pay them 
, money to tell us our “fortunes”.

onj J “A Lovable Rogue”

through this that the outsider, We learn very little about the 
or “Gujo”, comes in elose con- Gypsies. They are careful not 
tact vvith the Gypsies. Only here to tell us anything about them- 
do vve give attention to the Gyp-\selves. Secrecy is an outstand- 
sies. It is here, too, that vve ing trait in them. That is the 

tpay them large sums df money' reason vvhy vv'e, the “Gajo” br 
to tell us something about our- “Gorgio”, look askance at them 
selves, our fortunes, thust u n- and are suspicious of them. 
consciously, suggesting that the
Gypsy is vvise and <pever and, in lying, cheating ahd stealing. 
perhaps, even more so than vve Būt is that not also true of sortle 
are.

In a word, the Gypsy is just 
“a lovabltt rogue”. His race con- 
tim$s to be a mysterious, indi- 
vidual race. The Gypsies are 
interesting, fascinating people. 
Their manners and customs are 
full life and vivacity. They 
are as a pieture vvhich is bright- 
ly colOred and beautiful, buĄ 
which is not thoroughly under- 
n tocnl.
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Oulbranaen Trade Mark

balsų

Chicago, UI Chicago, UI

GERBIAMASIS-JI

išpildykite šią žemiau

Mano Vardas Pravarde

Adresas

Naujienų” Kontesto Departmentas
kontestantas

Franshmans Masterpiece Ka
ilio imami iš J. F. Budrik, 3417- 
21 So. Halsted St., Chicago, III

gavęs ne
gauti šitų

nema 
Bruns

gavęs 
gauti 
Elgin 
aukso

mo-
Kai-

$60.00
Pooley

Budrik,

Kiekvta 
itą Jacquar 
pverčiamoins paduškaitėms

esamą Blanką ir siųskite j “Naujienas

Jei Tamsta nori veikti šiame “NAUJIENŲ” kontes- 
te, kad laimėjus dovanas sulig savo noro bei pasirinkimo, 
kaip~tai :Automobilių, Radiolą, Pianą, Deimantinį Bruce- 
letą, Deimantinį žiedą, Deimanto Špilką, Parlor Setą, 
Lotą, Laivakortę į Lietuvą ir atgal, Auksinį Laikrodėlį, 
Tuder Komodę, Lempą, Gintarinius Karolius, Gintaro 
Sagutes arba “cash” pinigais 
esamą Blaką ir atsiųskite į “NAUJIENAS

Kiekvienas kontestantas ga
vęs nemažiau 3,880 balsų gali 
gauti šitą Tudor komodę, gerai 
padaryta, su dideliu veidrodžiu, 
riešučio medžio. Kaina $100.00

Kiekvienas kontestantas gavęs ne
mažiau 6,450 balsų gali gauti šitą 
Bemard up-right pianą, gero balso ir 
tvirtos konstrukcijos. Kaina.... $200.00

Bernard up-right Pianai imami iš 
J, F. Budrik, 3417-21 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Panatrope Radiolos imami iš — 
'. Budrik, 3417-21 South Halsted

$900.00
— Jos.

Halsted Street,

Kiekvienas kontestantas 
nemažiau 1,270 balsų gali 
šitą 4 tūbų Radio, modelio 
Kaina .................................. .

Jacųuard parlor setas imami iš — Peoples Furniture Co., ^9 

South Halsted St., 4177-83 Archer Avė., Chicago, 111.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų 
gali gauti šitą Fordą touring automobilių, naujas pilnai 
įrengtas. Kaina...................................................  $400.00

i kontestantas gavęs nemažiau 6,450 balsų gali gauti 
parlor setą 3 šmotų su gražiai išdroštais f rėmais ir 

Kaina ...... $200.00

PASARGA: — Išpildę šitą Blanką iškirpkite ir pri- 
siųskite į “NAUJIENAS”. Ant konverto užrašykite 
sekamai :

Šitos Tutor komodes yra ima
mos iš Peoples Furniture Co., 
1922-32 So. Halsted St., 4177-83 
Archer Avė., Chicago, UI.

Kiekvienas kontestafitas gavęs 
žiau 14,000 balsų gali gauti šitą 
vvick Panatrope 6 tūbų The Cordova sty- 
lius. Geras fonografas ir Radio. Kai
na tiktai ............................   $450.00

BLANKA
Aš noriu įstoti ir veikti šiame “NAUJIENŲ” 

Konteste, kad laimėjus dovanas. Prašau gerbiamo 
“NAUJIENŲ” Kontesto Vedėjo priimti mane į 
Kontestantus ir suteikti reikalingas informacijas:

Kiekvienas kontestantas gavęs nema
žiau 14,000 balsf gali gauti šitą Gul- 
bransen Registruojant} Pianą — «geros 
išdirbystės. Kaina ..................  $450.50

Kiekvienas kontestantas gavęs ne
mažiau 6,450 balsų gali bauti Šitą 
Atvvater Kent 6 tūbų Radio — pilnai 
įrengta. Kaina ................... $200.00

Atwater Kent Radio imami iš J. F. 
Budrik, 3417-21 So. Halsted St., 
Cricago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs 
nemažiau 3,880 balsų gali gauti ši
tą Brunswick Fonografą, Seville 
modelio, labai gražaus balso. Kai
na ..........................................  $115.00

Ševillio modelio Fonografai ima
mi iš J. F. Budrik, 8417-8421 So. 
Halsted St., Chicago, III.

C cilinderių, 5 pasažieriu ir 4 durų Sedaną. Kaina *
Paige automobiliai imami iš stambiausios lietuvių firino

Kiekvienas kontestantas 
mažiau 2,580 balsų gali 
puikią ant grindų pastatomą Lempą. 
Kaina .......................................... $60.00

šitos Lempos imamos iš Peoples 
Furniture Co., 1922-31 So. Halsted 
St., 4177-83 Archer Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas (tavęs nemažiau 46,200 balsų Rali gauti šitų puikų, naujų ir pilnai įrengtų I’aige 
pasažieriu ir 4 durų Sedaną. Kaina .... •••>-•••••• •• -.......... . ■■■-■ —  ......... ............. ...................... - - - *--- '' Suromskts, 5833 S. Westem Avė., Chicago, III.

Kiekvienus kontestantas ga
vęs nemažiau 3,880 balsų gali 
gauti šitą Freshmans Master
piece Radio — pilnai įrengtą. 
Kaina ............................ $100.00

Kiekvienas 
nemažiau 3,880 balsų gali 
šitą auksinį laikrodėlį — 
“Crushion”, balto 14 karato 
17 akmenų ir 6 “adjustmentų”. 
Kaina .................................. $100.00

Fordo automobiliai imami iš stambiausios lietuvių au 
tomobilių firmos — C. P. Suromskis, 5833 So. Western Avė. 
Chicago, Illinois.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 
26,000 balsų gali gauti šitą Brunswick Pana
trope 8 tūbų, kuriame yra sykiu * brangus 
fonografas ir Radio —> be baterijų, be vielų, 
varomas elektros spėka. Kaina .... 
Šita Panatrope Radiolas imamas iš 
F. Budrik, 3417-3421 
Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 26,000 
gali gauti šitą Kamball Grijiklj Pianą su vėliausiais ir ge
riausiais pagerinimais. Kaina ......................  $975.00

Šitje Kimball Pianai yra imami iš — Peoples Furniture 
Co., 1922-32 So. Halsted St. ir 4177-83 Archer Avenue, 
Chicago, UI.

Kiekvienas Kontestantas gavęs 
nebažiau 2,580 balsų gali gauti 
At\vater-Kent Radio, Pooley 
delio, Console Speaker, 
na ...................... .•...............

Atvvater-Kent Radiolai 
modelio imami iš Jos. F 
3417-21 So. Halsted St., Chicago,

gavęs 
gauti 
111A.
$25.00

Šie 4 tubij Radio, modelio 111 A, 
yra imami iš Jos. F. Budrik, 3417- 
3421 So. Halsted St., Chicago, III.

Gulbransen Pianai imami iš — Jos
Budrik, 3417-21 So. Halsted Street

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 40,000 balsų gali gauti šitą puikų, naują ir pilnai įrengtą Jewett automobilių, 
G cilinderių, 5 pasažierų Sedaną. Kaina .......................................................................................................................  $1,365.00

Jewett automibiliai imami iš stanbios lietuvių firmos — C. P. Suromskis, 5833 So. Westem Avė., Chicago, III.

“NAUJIENŲ
Šimtams vyru ir moterų didelėseir mažose* lietuvių kolonijose yra proga laimėti dovanas daiktais ar pinigais sulig pasirinkimo. “Naujienos” kviečia Jumis į darbą ir už 

sužymėtos. Didelių ir mažų kolonijų lietuviai stokite tuoj darban — j “Naujienų” kontestą, išpildykite čia 
gausite pilną kontesto aprašyrtią; skubinkitės, nes kontestas prasidės Vasario-Feb. 1 d., 1927

jyiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų gali gauti šita Frizay 3-jų 
šmotų parlST'setą. Seto frėmai yra rankomis drožti, labai gražaus darbo. Kaina .... $450.00

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 5,190 balsų gali gauti šitą 
7 šmotų valgomojo kambario setą — visi šmotai tvirtai padaryti iš 
riešučio medžio. Kaina .................................... :............... :............... $150.00

šie *7 šmotai valgomojo kambario setai yra imami iA ----- Peoples
Furniture Co., 1922-32 So. Halsted St., 4177-83 Archer Avė., ChicaRo, III.

m
■ • 1' .111 ’ IflH

« « J f (Įtfhiįiii h u v
■ '-i- -

n

k 11
įč j,/, i'



Penktadienis, Sausis 28, 77 NAUJIENOS, Chicago, III.
I

CHICAGOS 
ŽINIOS -

Gatvekaris susidaužė 
į traką

Sužeistas motormanas ir vie
nas pasažierius

Apie 9:30 ketvirtadienio ry
tą, 18-tos gat. gatvekaris va
žiuodamas vakarų link, prie 
Union gat. užvažiavo ai\t 'tro- 
ko ir susikūlė. Gatvekario visa 
priekinė platforma nugriauta, 
kelios sėdynės atšoko iš vietos, 
keletas langų ištrupėjo, sienos 
susikraipė; o trokas visai ma
žai tenukentėjo. Gatvekary 
sunkiai sužeistas motormanas 
ir vienas ‘ pasažierius. Motor
manas keletą minutų po kolizi
jos buvo nualpęs; paskui biskį 
atsigavo ir be sąmonės nuvež
tas pas gydytoją. Pasažierius 
sužeistas lengvai; kiti pasažie- 
riai, kurių buvo pie 15, nesu
žeisti, tik apiberti dulkėmis ir 
sudužusiais stiklais.

Nelaimės priežastimi buvo 
plieninis trokas, vežusis apie
10 tonų anglių * ir priklausęs 
Consumęrs kompanijai. Važiuo
jant gatvekariui apie 10 mylių 
į valandą, staiga Union ’gatve 
atbėgo milžiniškas trokas ir ke
letą colių atstu užlindo gatve- ( 
kariui už akių. Vienoj tik aki
mirkoj įvyko kolizija.

Tuo pačiu gatvekariu važia
vau ir aš, jūsų reporteris Pu
pa; bet man nieko blogo neatsi
tiko. Pagelbėjus konduktoriui 
ištraukti iš griuvėsių motorma 
ną, ir .beapžiurinėjant nelaimę, 
priėjo vienas pažystamas ir 
klausia: “Ar ir tamsta čia va-1 
žiavai — ar neišsigandai ?”

“Nė biskio, — sakau, — aš; 
turiu su savim $10,000 apdrau- 
dos kontraktą, kurį “Naujie
nos” duoda savo skaitytojams.” i 
Kaip tai gerai, misliju sau, yra 
turėti su savim tokį brangų 
apdraudos kontraktą!

—Reporteris Pupa.1

Nori užgriebti namų. | Trys žvejai nedidelėj valty 
? . i buvo šalčio sučiupti ežere neto-

Kadangi 8 augštų namo prie jį Michigan City. Jie pakliuvo 
184 U. VVashington St., ageu-'^.u.p kurie apsupę jų vai
tas Myron Lažams atsisakė.ų jr jje nebegalėjo išplaukti, 
pagelbėti valdžiai nuteisti - du ( vienas didelis ir stiprus laivas 
žmones, kurie buvo kaltinami,, pantje prįe jų prieiti, bet pats 
kad jie varė tame name būtie- Į įstrigo įarp ledų ir vos išsigel- 
gerystės biznį, tai fedeialinis Į Pagelbon atėjo ir aero- 
komisionierius įsakė distrikto ‘ p|anaj, kurie įšalusiems į ledus 
prokurorui užvesti prieš tą žvejams pristatė maisto ir šil- 
agentą bylą tikslu visai užgrie-t {esnjų drabužių. Aeroplanai 
bti tą namą ii paskui jį pa r- negalėjo nusileisti ir tik iš oro 
duoti kitiems. I numetė reikiamą maistą ir dra

bužius. Išrodė, kad jie leduose 
Areštavo bombininklis turės žiemavot|, iki ledas ežere 

-------— 'neištirps ir jų nepaliuosuos.
Septyni žmonės, jų tarpe Bet trys stiprus laivai dideliu 

trys moterys, tapo areštuoti. vargu prie jų prisimušė ir vi- 
sąryšy su padeliojimu bombų sus tris žvejus išgelbėjo, 
prie čeverykų taisymo dirbtu-į -----------------
vėlių. Bandoma juos surišti Boland Perry iš Rochester, 
ir su nušovimu mėnuo atgal N. Y., kurį laukė areštas už
šaučiaus Samuel Cohen, kada pametimą savo pačios, nusi- 
tasis gryžo namo 6448 Eggles- nuodijo Parkway, hotely, kada 
ton Avė. - i policija atėjo jį areštuoti. Po-

Visus juos areštuota polici-licijai atėjus jį areštuoti už pa
jai padarius puolimą ant na- čios pametimą, jis užsirakino 
mo prie 6830 So. Green St., savo kambary ir tuoj išgėrė 
kuriame rasta apie 60 lazdučių nuodų, nuo kurių veikiai pasi- 
dinamito. • mirė.

BILLY^.UNCLE

Rado negyvų lietuvį

Vakar ryte prie 18 Place, ne
toli Peoria st., rasta negyvą, 
lietuvi, žinomą tik vardu Igna
cus. Pavardės kol kas nesuži
nota.

Bado jįz negyvą skiepe, kur 
jis viręs munšainą. Jis buvo 
basas, sukritęs ant statinės. 
Gasas taipjau buvo atsuktas. 
Policija spėja, kad jį kas api
plėšė ir nužudė. Jis yra gal 
dieną ar daugiau išgulėjęs ne
gyvas.

Jo lavoną nuvežta pas gra- 
borių (iordon, prie 19 ir Halsted 
gatvių.

Rado sušalusį žmogų
Nors užpereitą naktį ir ne

buvo labai šalta, bet visgi šaltis 
pasiekęs netoli zero, — bebuvo 
tik vienas laipsnis augščiau ze
ro. Tečiaus dabar oras eisiąs 
šiltyn.

Visgi kad ir nebuvo didelio 
šalčio, vieną žmogų rasta suša
lusį. Juo yra Peter Musleph. 
Rasta gi jį riegyvą užpakaly 
namo prie 208 Illinois St. Sa
vaitę atgal Musleph buvo Areš
tuotas už girtavimą, tad ir da
bar manoma, kad būdamas gir
tas sukniubo elėj ir sušalo.

Apiplėšė dvi moteris

Dvi moterys liko sumuštos 
ir apiplėštos plėšikų prie pat 
savo namų.

Mrs. Anna Katz buvo užpul
ta prieangy savo namo 1242 
\Vinnemac Avė. Ji nešėsi savo) 
mergaitę, bet nežiūrint to plė
šikas ją sumušė ir pabėgo pa
stvėręs šernolę ir keletą žiedų, 
vertės $600.

Mrs. Bessie Hornsby, 3627 
Sheffield Avė., buvo užpulta 
kito plėšiko prie pat namų. Jis 
pastvėrė ją, bet jai pasiprieši
nus jis ją sumušė ir pabėgo 
pastvėręs tik piniginę.

Trys jauni plėšikai užpuolė 
Spiegei, May, Storn and Co. 
sandėlį, 923 Fullerton Avė. ir 
nuginklavę sargą atėmė $725, 
kuriuos klerkas buvo surinkęs 
iš draiverių.

Išgelbėjo tris žvejus

Lietuvių Rateliuose
'Kas dedasi “Naujienose”

Kontestas. — Už trejeto die
nų “Naujienos” pradės savo 
didįjį kontestą, į kurį bus į- 
traukta bent šimtas (jarbuoto- 
jų. Sulyg kontesto vedėjo pra
nešimų, kontestas tęsis per 
tris mėnesius ir nepaliks nė 
vieno lietuvio, mokančio skai
tyti, Chicagoje ir apielinkėse, 
kuris nebūtų aplankytas. Kon
testo vedėjas apskaitliuoja, 
kad apie $15,000 buy išdalinta 
dovanomis kontestantams. 

♦ ♦ ♦

Koncertas. — “Naujienų” 
koncerto komisija pasikvietusi 
talkon gerb. kompozitorių p. 
Vanagaitį, pradėjo rengtis prie 
koncerto. “Naujienų” koncer
tui yra pasamdyta visos Wicker 
Park svetainės, kuriose bus 
duotas specialiai dėl “Naujie
nų” prirengtas programas, šo
kiai, užkandžiai ir žaidimai. 
Koncertas bus kovo 27 dieną.

♦ W ♦

“Naujienų” ekskursijos Lie
tuvon. — Ateinančią Vasarą 
bus surengtos dvi didelės eks
kursijos Lietuvon, viena, gegu
žio 21 d.; antra liepos 19 d. 
Bus daroma pastangų, kad to
se ekskursijose dalyvautų lie
tuviai iš visų šios šalies mies
tų ir apielinkių. . Abejose eks
kursijose vadovaus gabus ir ge
rai instruktuoti palydovai.

, * * ♦

Piknikai. — Ateinančią va
sarą “Naujienos” žada turėti 
du pikniku, vieną birželio 26 
dieną, kitą rugpiučio 21 d. 
“Naujienų” pramogų rengimo 
komitetas praneša, kad buvo 
manyta rengti tik vieną pikni
ką, bet gavus daugybę parei
kalavimų iš gerų naujieniečių, 
esą rengiamasi prie dviejų.

—Reporterių

, * Bridgeportas
I)r-tė šv. Petronėlės kviečia 

visus i savo linksmą )>alių sek
madieny, sausio 80 d., Ch. Liet. 
Auditorijoj, rengiamą paminėji
mui 11 metų sukaktuvių dr-jos 
gyvavimo. Draugės, kurios ne
ėmė pašelpos per 10 metų, bus 
apdovanotos auksiniais žiedais 
ir gyvų rožių bukietais. Visi 
pamatykite kaip pagerbiamos 
šios draugijos narės. Be to bus 
gera muzika, tad turėsime pro
gos pasilinksminti. Tad visi 
nuolankiai esat kviečiami atsi
lankyti. —Draugija.

Padėka
širdingai ačiuoju visiems už 

aukas, sudėtas manęs, Paulinos 
Radvilienės, sušelpimųl. Trokš
tu žodžių išreiškimui padėkos 
aukotojams, kurie dalyvavot 
Liet. Auditorijoj sausio 8 d. sū
ri ngtoj dėl p-ios Malinauskie
nės “surprise party’’. Aukų su
rinkta $16. Ypač ačiū p-iai Moz- 
gers už jos rūpestingą priren- 
gimą rinkinio aukų ir už ku
rias savo “dry goods” sankro
voj surinko.

Aukojo: Mrs.* Mozgers $5; 
Ona SlažaT $3; Ona Cukrus 
$2; J. Mockus, M. Bernotaitis, 
Gaidamavičienė, p-ia Janus, 
Sakalas, J. Pikelis po $1; M. J. 
Upaltonig/ K. Vaicukauskas, J. 
Valentas po 50c; P. Lukas 25c.

Dar kartą ačiitoju visiems au
kotojams. Paulina Radvilienė.

K? norima padaryti su
■ Lietuva? |
Ateinanti sekmadienį turėsime 

progos plačiau su tuo susi
pažinti

Kiekvienam Amerikos lietu
viui yra svarbu nuodugniai iš
tirti .paskutinį įvykį Lietuvoje 
ir sužinoti prie ko jis veda. 
Ar bus musų demokratija už
gniaužta, ar gal pasiseks ben
dromis spėkomis išgelbėti ją?

Ateinantį sekmadieny tai ap
svarstysim. šis susirinkimas 
skirsis nuo kitų mitingų tuom, 
kad jame bus dėstomi dalykai 
be jokių prietarų ir demagogi
jos, kaip kad daro priešinga 
pusė. Tegul patys klausytojai 
sprendžia, kas yra kaltininkai 
to nelaimingo įvykio Lietuvoj.

Katalikų spauda histeriškai 
šaukia, kad senoji valdžia ban
džiusi pražudyti kraštą ir par
duoti jį svetimiems. Aną dieną 
Chicagoj kunigai kėlė gvoltą ir 
paskelbė visus laisvamanius ša
lies išdavikais. >

Taigi poryt, 11 vai. iš ryto 
Lietuvių Auditorijoj, Dr. A. 
Zimontas, adv. S. Kodis ir kiti 
paaiškins mums ar lietuvių 
klerikalai yra tokie nekalti avi
nėliai, kaip jie- save vaizduo
ja. —K.

Brighton Park
Lietuvių finansinė organizacija

Jau bus apiie metai laiko kai 
čia tapo suorganizuota lietuvių 
finansinė organizacija po var
du “Mid-West Home Loan Ass- 
ociation of America. Nežiūrint 
kad ši organizacija yra dar jau
na, bet labai sėkmingai gyvuo
ja; jau turi nemažai dalininkų 
ir gana ridelį kapitalą. O kad 
užtikrinus saugumą dalininkų 
pinigams, minėta organizacija 
yra valdžios žinioj, turi korpo
racijos carterį ir turi leidimą 
bizniui daryli, tatcnt duoti pa
skolas ant pirino, antro ir tre
čio morgičių. ^rba. judgemenl 
notų, statyti, parduoti, pirkti 
namus,, žemę; j taipgi supirkti 
įvairius vertingus popierius, 
priimti pinigus nuo tų, kurie 
negali ar nenori būti dalinin
kais, o tik nori pasidėti pini
gus taupinimui ant nuošimčių 
ir t. t. Iš čia paminėtų dalykų 
manau visiems bus- aišku, kad 
BYighton parkiečių “Mid-West” 
yra pilnai legališka ir turi' pil
ną teisę varyti biznį ant pla- 
žios skalės, ko kiti negali to 
padaryti. O svarbiausia tai už
tektinai gera garantija, kad 
dalininkų įdėti pinigai bus sau
gus. Viena, kad tai yra valdžios 
priežiūroj, antra, atatinkami 
valdybos nariai yra po kauci
ja, o trečia, tai pinigai dedami- 
skolinami į nejudinamą turtą 
“real estą te”. Kiek žinoma, tai 
lig šiol dar nebuvo niektus su
radęs saugesnės vietos pini
gams, kaip nejudinamas turtas, 
jeigu tik bus apsižiūrėta, kad 
nepermokėjus arba nedavus 
perd delę paskolą. Taipjau su
dėti pinigai į nejudomą turtą 
neša kur kas didesnį nuošimtį. 
Pavyzdžiui, taip vadinama Mid- 
West už praeitus 1926 metus 
savo dalininkams metiniam su
sirinkime sausio 14 d. išmokė
jo po 10 nuošimtį, o dar arti 
dviejų nuošimčių nutaria palik
ti į apsaugos kapitalą. Ar gali

ma kur kitur gauti toks didelis 
nuošimtis? Bet reikia neužmirš
ti, kad Mld-W(‘st yra jauna ir 
•kad buvo paleista apyvarton 
tik apie keletas tūkstančių do
lerių. Nėra ne mažiausios abe
jonės, kad ateityje neš daug di- 
desnj nuošimtį, kuomet bus su
keltas didesnis kapitalas. Nors 
jau ir dabar priklausantys da
lininkai yra pilnai patenkinti, 
taipgi patenkinti ir tie, kurie 
kreipėsi su reikalu gauti pasko
las ir gavo. Kam mūsiškiams 
lietuviams eiti kur nors pas 
svetimtautį savo finansinius rei
kalus atlikti, kad jie gali tai pa
daryti pas savuosius, gauti už 
pigiau ir apturėti teisingą, man
dagų patarnavimą. Susirinkimai 
laikomi kas kiekvienas penkta
dienis, po adresu 4100 Archer 
avė., 8 vai. vakare. Norintys 
prigulėti ar gauti paskolą tegul 
kreipiasi direktorių susirinki
mai). Paskolos duodama vi
siems, kam tik galima duoti ir 
visokiom sumom. x

Ne Reporteris.

3 Metų Sukaktuvės 
JULIJONAS 

ANDRUŠUNAS
Kuris persiskyrė su šiuo pasau
liu Sausio 28 d., 1924 metuose, 
12:15 valąndą ryte, po sunkios 
ilgos ligos plaučių uždegimo ir 
sunkios operacijos Šv. Antano 
ligonbutyje. , ,

Paliko dideliame nubudime 
moterį Kostanciją, po tėvais 
Galinaitė ir sūnų Aleksandrą 
7^2 metų amžiaus ir bi^jlj Ka
zimierą. Lietuvoje, du broliu ir 
vieną seserį. Velionis paėjo iš 
Pasvalio apskr., Joniškėlio pa- 
rap., TurČnių kaimo. Išgyveno 
Amerikoje 18 metų.

Musų mylimas vyras ir tėve
li, tave slegia šalta žeme. Mu
sų širdis spaudžia, nes be ta
vęs reik gyventi šioje pasauly
je. Ilsėkis brangus vyre ir te
veli, laukdamas musų, nes mes 
tavęs nebesulauksime.

Egzekvijos ir Šv. Mišios už 
velionio sielą įvyks Sausio 28 
dieną, 1927 m., Dievo Apveiz- 
dos Bažnyčioje, ant IBth ir 
Union gatvių, 7:36 vai. ryte.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose liūdnuose pa
maldose.

Liekame nuliūdę,
Moteris Kostancija, 
Sūnūs Aleksandras ir ( 
Brolis Kazimieras

MARIJONA URNIKIENe 
Po tėvais Dumčaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 25 dieną, 11:20 valandą 
naktj, 1927 m., sulaukusi 36 me
tų amžiaus; gimusi Kauno’ rė- 
dyboj, Tauragės apskr., šilaliip 
parapijoj, Deblių kaimo. Išgy
veno Amerikoj 15 metų, paliko 
dideliame nuliūdime vyrą Juo
zapų, 2 sūnūs Juozapų 10 me
tų, Edvardą 7 metų, brolj'Juo
zapą ir gimines, o Lietuvoj tė
velius, brolius ir seseris. Kūnas 
pašarvotas, randasi 4329 South 
Califoj’nia Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Sausio 29 dieną, 8 valandą ry
te iš namų j Nekalto Prasidė
jimo Panelės švenčiausios para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Urnikie- 
nis gimines, draugai ir pažj- 
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą..

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Sunai, Brolis 

Iir Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. Ji W. Beaudelle
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800. So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

A 4* A
BARBORA PERUTIENfi
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 26 d. 1927 m. apie 6 
vai. po piet”. Turėjo amžiaus 
apie 51 metus. Kilo iš Kauno 
ridybos, Šiaulių / apskričio, 
Meškučių parapijos, Gibaičių 
kaimo. Išgyveno Amerike apie 
21 metus. Paliko didžiam nu
liūdime vyrų Juozapą, dukte- 
rę Juliją ir sūnų Edwardą. 
T'aiir pat paliko seserę Uršu
lę Markunienę ir švogerį Mar
kūną Amerikoje. Lietuvoje pa
liko seną motinėlę, brolį Vin
centų ir seserę Viktoriją Yac- 
kuvienę.

Kūnas pašarvotas randasi 
327 W. 33rd Place. Laidotu
vės įvyks sausio 29 d., 1927 
m., 8 vai. ryto iš namu į Šv. 
Jurgio bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. O iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pinei.

Visi a. a. Barboros Peru- 
L tienčs giminės, draugai ir pa

žįstami esate nuoširdžiai kvie- 
’Čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai 'paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, duktė ir sūnūs.

Laidotuvėms patarnaus gra- 
borius A. Masalskis. Telefo
nas Boulevard 4139.

J. F. R ADŽIUS
Pigiausiai Lietavis 

Graborias Chicagoje 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby-, 
etii.

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

SKYRIUS:
8288 S. Halsted SL 

Tel. Blvd. 4063 I 
i, 7

Tel. Boulevard 4189

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, II)..............—-..... ........... ..........

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabami 

Vainikams
3316 So. Halsted Stn Chicago

Jei nork turėt 
auolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

SULAIKYK AGON1ZUO-
JANČIUS SKAUSMUS

NUO RHEUMATIZMO

Skausmas, uždegimas, tini- 
mas, visi pasiduoda John- 
son’s Belladonna Plaster’iui

Greita, tikra, nuostabi pagelba, ku
rių Johnson’s Belladonna Pla.ster’is 
suteikia Rheumatizmo ar Podagros 
atvejais priklauso nuo to, kad bella
donna vaistai per odą sunkias tiesiog 
į apimtas vietas, ar per nervus eina 
j apimtas dalis. Belladonna veikme, 
kai ji panaudojama viršsakytu budu 
veikia labai urnai ir yra daug kartų 
stipresnė, negu belladonna imama j 
vidurius. .

štai dėl ko skausmas pasiduoda 
taip urnai — tarsi magišku budu — 
kuomet Johnson’s Belladonna Plaste- 
r’is yra vartojamas. Uždegimas pa
lengvinamas, tinimas sumažinamas, 
ir malonus, ramus, komfortas sutei
kiamas labai greitu laiku. Johnson’s 
turi savy galingą belladonną ir. visas 
vaistingumas palaikomas pilnoj for
moj dėl greito ir patvaras persisun- 
kimo per odą į skausmų vietą. John
son’s Belladonna Plaster’is turi visą 
jėgą, tad galite būt tikri patenkini
mu, reikalauk Johnson’s Belladonna 

iPlaster’io jos vardu. Parduodami vi
sose vaistinėse.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
npTOMF.TRISTAS

Akiniai $4 ir augščiau

UE AKIU SPECIALISTAS
Palengvina akių įtempimą, kuru 

esti priežastimi' galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę Ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 
M>fas su elektra, parodančia ma- 

dsiaa klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikui. Vai.! 10 
iki 8 va). Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Bouhvard 7589

1 Brighton Music & 
Jewelry Store

Expert Watch Repairing 
Gerai ir greit darbas atliekamas. Pil
nai garantuojamas. Taisome visokių 
Išdirbyščių didžiausius ir mažiausius.

i C. J. GURIN 
4216 Archer Avenue 

Chicago, III.

Atėjo Kultūra No. 12 pil
kas įdomių mokslinių straip
snių ir beletristikos. Kaina 
40c. Galima gauti

NAUJIENOSE ' 
1739 So. Halsted St.

AFTER ILLNESS
Let Tanlac build you up
If illness has claimed you for a victim, 

if your Health is poor, your vitality iow» 
build back robust health with Tanlac.

It is nature’s own body buildcr. made 
from roots, hcrbs, and barks. Ovcr 52 
million bot ties already sold.

Many thousands of happy healthy- 
folks owe theirpresent sparkling health 
to Tanlac. Some of these are your own 
neighbors. They’ll gladly tell how 
Tanlac restored tncm to robust health. 
Ovcr a hundred thousand letters from 
ęateful friends are on file thanking 

anlac for the good it has done.
Yourdruggist has Tanlac. Getatria! 

bottle today, and start on the road back 
to vigorous, sturdy health.

TANLAC
FOR YOUR IIEAETH

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

Pranešam visiems “Nau
jienų” skaitytojams, kad 
“Naujienos” įsteigė didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausioj kny
gos lietuviams. Neturinti 
“Naujienų” knygų katalo
go — malonėkite pranešti, 
prisiusime, šiame kataloge 
rasite visas sau reikalin
gas knygas.

"NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, 1U.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustu<4. ,



NAUJIENOS, Chicago, III.

LIETUVIŲ RATELIUOSE
Joniškiečiu susirinkimas Teatras Muzika

PRANEŠIMAI RAKANDAI PARDAVIMUI MORTGECIAI-PASKOLOS
SVARBUS SUSIRINKIMAS

Sausio 23, 
svet. Įvyko
Kliubo
Narių

metinis’ 
atsilankė 
nekurto

DALYVAUJA VIETIN l artistų koncerte1900 Union avė. 
Joniškiečių L. K. 

susirinkimas, 
nedaug ir tie 
ytin pavėlavo, 
irs ir tinginio

paprotis jau kur-kur gali būti, 
tik ne pas joniškiečius. Gal iš 
dalies ir valdyba padarė klai
da, kad tokioj užmirštoj irJ a|>-

rinkimą.
Išklausius valdybos raportus’, 

pasirodė, kad pereitais metais, 
joniškiečių kliubas daug nuvei
kė. Buvo surengti keturi pa- 
)engimai ir visi davė geras pa-j 

s. išskyrus vieną, kuris: 
mažą nuostolį. Skaitytas! 
; iš Joniškio nuo Juozo 

Bujupo, kad surengtoj p.p. Gas- 
paraiciams surpris? party su
rinktos aukos $26.76 tapo ap-i 

267 litu 56 centu iri A * I
Joniškio la b< la ry I >čs 

Skaitytas ir priimtasĮstaigai.
laiškas nuo B. Vaitekūno, ku
riame prašoma, kad jį, kaipo 
joniškietį, Joniškiečių Kliubas 
paremtų, paremiant rengiamą 
jo jubiliejini vakarą 36 metų 
jo lietuvių s<*enos darbuotės 
paminėjimui, nutarta visom 
išgalėm dėl i pastangas, kad 
kuodaugiausiai išplatinti ir par
duoti tikietų.

P-lės. AnČiutes rekomendacija 
įstojo du veiklus nariai—R.
šniukas ir B. Vaitekūnas. Per 
praėjusį mėnesi viso įstojo 14 
naujų narių. Iš pirmiau buvo 
49 nariai, dabar viso randasi 
62 nariai. Reiškia jdniškiečių 
kliubas auga kaip aut mielių. 1 
Ižde pinigų randasi $114. Nu
tarta surengti našlės Antaninos 
Burnickienė naudai vakarėlį. Į 
komisiją įėjo V. Vaitekūnas, V. I 
Bukinus ir B. Petratis. Nutar-! 
ta užbaigimui sezono surengti 
vakarą su perstatymu. P. Vaite
kūnas apsiėmė su savo draugais 
artistais sulošti puikų veikalą. 
Tuo darbu rūpintis pavesta val
dybai. Nutarta vietoj mėnesi
nių duoklių 10c mokėti į me
tus vieną dolerį. Nutarta, kaip 
greitai Lietuvos smetoninė val
džia pavirs į išrūgas ir kaip 
greitai /)ns įleidžiami į Lietuvą 
pažangesnieji laikraščiai, taip 
greitai bus pradėta siuntinėti į

J. Ramanauskas
Vienintelis lietuvių tenoras Chicagoje, kuris prie sunkių . 

materialių aplinkybių pasiekė jau ganėtinai aukšto balso iš
lavinimo laipsnio. Jis su buriu kitų vietinių artistų dalyvau
ja nedėlioj,. sausio 30 d., Lawn Manor Community Center, 
prie 6641 So. Troy St., vietinių artistų koncerte. Kaip jį taip 
ir kitus artistus visuomet verta remti visais žvilgsniais.

Pirmas vakaras Manjuette 
parko kolonijoj

ko užtvirtinta senoji
O. Bulaitis, prot. rast. J. 
įtinąs, fin. sekr.
ninkas- Pauga.—

Jonkus, 
Narvs.

pirm. J.
Bri- 
iždi-

Didelė nauja lietuvių koloni
ja —Marųuette parko, pagalios, 
susilauks lietuvių vakaro. įki
šiu! ta graži kolonija neturėjo 
savo svetainės, tad ir nebuvo 
kur rengti vakarus. Bet da
bar vietos gyventojai pasistatė 
prie (1641 S. Troy St., gražią 
ir patogią svetainę La\vn Manor 
Community Center. Toje gra
žioje svetainej-e ir yra rengia
mas pirmas lietuvių vakaras. 
Jis bus ateinatį sekmadienį, 
rausio 30 d. lai bus musų 
vietinių artistų, kurie visuomet 
mums tarnauja, koncertas. Ja
me dalyvaus S. 
J. Ramanauskas

■M. Y ozą v i tas ir
kininkė Lulu Raben. 
certo gi bus šokiai.

Reiškia manyti. 
Marquette park iečiai
į savo pirmą vakarą, 
žinos ir kitu kolonijų lietuviai, 
kurie panorės išk'iusyti gerą 
koncertą ir Kartu pasilinks
minti su Marquette parkieČiais 
gražioj jų svetainėj. - Br.

Laiškai Atėję Naujienų 
Ofisan

Kiasauskienė, 
.1. Byanskas, 

viešnia smui- 
Po kon-

Prašom ateiti Į Naujienų 
ofisą atsiimti šituos laiškus, nes 
busim priversti siųsti krason.

kad visi 
susirinks 

Šuva-

Lietuviu Skyriaus Visasvlotinės 
Moterų Parodos (Momen’s Worlds 
Eair) laikys susirinkimą Mark 

iVVhite Squnre svetainėj (llbrary) 
sausio 31 d., 8 vai. vakare. Bus 
renkama nauja valdyba šiems me
tams. Norima surengti dar puikes
ne Jr šaunesnę parodą negu pra
ėjusiais melais. Suprantančios šio 
musų darbo svarbą moterys turėtų 
prisidėti ir pasidarbuoti.

F. Sinkus, sekr.

PARDAVIMUI puikus rakandai, 
moterų dresės ir skrybėlės, pigiai, 
šaukit nuo 8 iki 10 ryto. Edgewater 
1088

—r-

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, su namu ar be namo. Su visais 
įrengimais; parduosiu už pirmą tei
singą nasiulymą. Priežastį patirsi! 
ant vietos,

Kreipkitės:
4104 S. Campbell avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė arba mainysiu j mažą namą.

4533 So. Richmond St.

PARDAVIMUI barbernė, važiuo
ju Lietuvon. 1829 S. Halsted st.

APSIVEDIMAI
IEŠKAU apsi vedimui vaiki

no arba našlio. Aš esu 28 me
tų amžiaus; taipgi esu turtin
ga. Rašykit laišką. B. S., 2906 
S. Union avė., Chicago, UI.

PAIEšKAU merginos apsivedi
mui nuo 25 iki 35 metų senumo. 
Meldžiu su laišku prisiųsti paveiks
lą. Aš vaikinas 38 metų; turiu savo 
pinpertę ir moku gerą ir pastovų 

, darbą.
| Laišku NAUJIENOS. 1739 South 
Halsted Street. B0x 625.

JIESKO PARTNERIU
REIKALINGAS pusininkas į room- 

ing house arini parduosiu visą.
3251 So. Michigan Avė.

Reikalingas partneris
NAMŲ kunti aktorius norėtų gau

ti pųrtnerĮ su biskiu pinigų. Yra 
(iiąig darbu ateičiai. Proga visam 
amžiui dėl tinkamo žmogaus.

Bo< 101
3210 S. Halsted st.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
El’RNlšIOTl
don dėl dviejų $4 Į savaitę, o 
vienam $3.50.
dėl darbininkų. Čia yra daug
pigių restaurantų ir krutamu 
paveikslų. 25 N. Halsted st.

kambariai ren-

Geriausia vieta

ti derybas, gal p. Janeliunas
sutiks chicagiečiams
tą vietą. Mes išsistatysime antn> hibų. 
puikiausią svetainiukę ir teat- 
rg|į. — Bridgeportietis.

HFNDAI kambarys vaikinams, 
merginoms ai* vedusiai porelei, 

užleisti 703 West 21 Place. Iš užpakalio ant

RENDAI kambarys Į bungalovy.
Karštu vandeniu 
si parankumai.
Street

apšildomas ir vi- 
6605 S.
r b*’s f

Hirlimond

Paskutinė operos diena

Rytoj baigiasi operos sezo
nas. Dar du vaidinmai ir vi
sa^ operos trupė išvyksta gas- 
troliuti į kitus miestus. Prade
dant nuo Bostono trupė aplan
kys viso 17 didesniųjų Ameri
kos miestų.

šiandien operos nebus.
Rytoj, paskutinę dieną, 2 vai. 

po piet, eina “Gianni Schicchi” 
ir “Jutlith”.

Vakare gi bus paskutinis vai
dinimas, papigintomis kainomis 
—“The Masked Bull”, dalyvau
jant Raiša, Lenska, Shear, Mar- 
shall, Bonelli, Defrere ir Laz- 
zari.

REIKIA' DARBININKŲ
MOTERŲ

I’,E!KALINGA moteris, kad mo
kėtų gaminti valgius restaurante ir 
kuknę apvalyti. 248 —‘ 157th St. 
llarvey, III. Tel. Harvey 498—J.

RUKI A moteries arba merginos 
namų darbui prie mažos šeimynos. 
Reikalingas paliudvmas. šaukit: 
RockwHI 9598.

REIKIA DARBININKŲ
VYRU

PARDAVIMUI 4 kambarių fia
las, pimpi l’urnišiotas, yra $800 
vertės Kimball grojiklis pianas 
(beveik naujas) ir roleliai, Victor 
fonografas ir rekordai, pastatomu 
lempu ir t. t. už $1000. Arba par
duosiu pianą skyrimu už $400. Tik
ras bargenas. Veiki!* greit. Pardavi- 

— apleidžiu miestą. 
SLYFERTH 
Gary Place, 
3 upt.

netoli Broadway,
Phone Buckingham 1682

NAMAI-ŽEME
Nauji Namai

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

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Avė. 

kampas Hamilton Avė.

rno
DR.
626

Kelioliką naujų muro 
gatavų apsigyvenimui, 
pas mus pardavimui.

namu 
randasi

SI M ANO DAUKANTO Skoli
nimo ir Budavojinio Draugija 
(Spulka) skolina pinigus ant

Namai dviejų augštų po ke
turis ir penkis kambarius, pui* 
kaus muro, moderniški įrengi
mai ir nepaprastai geroj vietoj.

Ben. Kazanauskas, Rašt.
2247 W. 23rd Place,

CHICAGO, ILL.
Iš sandelio išpardavimas

11 grojikllu pianų po $75 ir augš- 
čiau, yra roleliai ir benčius, taip
gi 2 baby grand pianai. Turi būt 
parduoti tuojau. Jei norite išmo
kėjimais. Atdara visą dieną nedė-

$1,500.00 įmokėti, o likusią 
sumą kaip rendą, po $60.00 i 
mėnesį. Rendos atneša po $90.00 
į mėnesį.

Ganai 3968

SERAI—BONAI
851 Milwiiukee avė.

PARDAVIMUI 90 karų gara
žas, automobilių landrė ir repair 
šapa. Galit tuojau eiti į biznį, 
randasi South Side. Tel. Went- 
worth 1249.

PARDAVIMUI grosernė’ ir bučer- 
nė. .lipų pasiūlymas nupirks šj 
biznĮ. Tel. Cannl 6772.

GROJIKUS pianas, biskj varto
tas, su 60 mielių ir benčiumi, $75, 
turi būti ca$h. 2918 Mihvaukee. Avė.

PARDUOSIU grojiklĮ pianą, taip 
kaip naujas, už $85, su 75 Foteliais 
ir benčiumi, cash. M r. Rudaitis, 
6512, So. Halsted St.

PARDUOSIU savo vargonus ir 
fonografą už $55, pasimatykit mi 
manim. 6136 S. Halsted st. 1 fl.

PARDAVIMUI bučerne ir groser
nė. Seniausia ir geriausia vieta šioj 
apielinkėj, arba mainysiu ant mažo 
namo arba mažesnio biznio. Įplaukų 
apie $100.00 j dieną. Pardavimo prie
žastis, nesutikimas partnerių.

1967 Canalport Avenue 
Roosevelt 4395

4-rių augštų muro namai jau Į 
baigiami būdavot ir dabar ant 
pardavimo. Tik $2,500.00 įmoJ 
keti, likusius’ išmokės rendoriai 
ir dar pelną pirkėjui duos. Ge
riausias investmentas Chicago
je.

Kelioliką puikių muro bunga-' 
low po 5 kambarius, su labai ma
žu įmokėjimu.

Keli 
barius 
tų-

muro Kamai po 5 kam* 
mainui ant farmų ar lo-

Visos šios sąvastys yra ge- 
riausis pirknys Chicagoje ir pir
kėjai čia gali uždirbti greitu lai
ku didelius pinigus. Kreipkitės: ?

W. Hayden Bell
Ed. Bakševičius 

Manager 
4.336 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 8600

FIKČERIAI bučemės pardavimui
pigiai. 1143 E. 93rd St., Tel. Chester- tu vandeniu
field 2736. 'i ‘
-------- -—T—

CICER
PARDAVIMUI Ri 

šapa, geroje vietoje: 
per daug metų. Pafduoaiu 
namą kuiną. Priežastis pardavimo, 
išvažiuoju i kitą miestą. Atsišaukite 
vakarais.

4841 W. 14th St.

k) ir 
iznis

PARDAVIMUI kriaučių šapa, . 
su gerais įrengimais, darbo iki, 
davaliai. Norinčiam dirbti gera . 
ateitis, gausit bargeną. Priežas
tis pardavimo svarbi. F. DEGI
MAS, 804 W. 31st St.

PARDAVIMUI 2 flatų po 7 kam
barius namas najai baigiamas. Karš- 

i šildomas, dviem boile
riais, 2 tankos, 2 oečiukai. Parduosiu 

-----------pigiai. Marųuette Parke. Savininkas 
Į Williams Sabaskas, 6940 S. Maple- 

Fiectric WOO<1 Ave* Tel. Prospect 4906.
išdirbtas
už priei-.' NAUJAS 2 augštų mūrinis namas, 

4—4 kambarių, yra skiepas ir viš- 
kai, moderniškas, randasi prie 47 
PI., l‘/4 bloko Į vakarus nuo Wes- 
tern Avė. Parduosiu išmokėjimais. 
Savininkas ant vietos. 

2422 W. 47th PI.

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

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

Galit derėtis.

KAUFMAN STATEBANl
124 N. La Šalie St., Chicago

(VAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting

& Hardware Co.
Ma’evojam ir popieruojam. Ui- 

laikom malevą, poplerą, 
stiklus ir t. t.

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

—------------ -J

Sol Ellis & Sons, Inc.
Jobbers In

Plumbing ir namų šildymo rėikmenų
2118 So. State St., Chicago, UI.

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

Tel. Cicero 130

rel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.

Beleskas Y. 
Budrienė A. 
Bakes J. 
čekanavičius Y. 2 
Chavey Joe 
Dubauskis Miss 
Gimbutas S 
Grib Veronika 
Geniotas Stephen 2

Kur statyti “Birutei” 
svetainę?

daug metų birutiečiai 
apie įsigijimą sau nuola- 
pastogės. Mėgino nusi-

tfra.neširnai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia' 
ar kviečiau

REIKIA dviejų vyrų pardavinėti 
automobilius, suteikiama kliubo na
rystė ir daug pagelbos. Vikrus vyrai 
kurie nebijo darbo, gali uždirbti virš 
$100 j savaitę. Patyrimas nereikalin
gas. Mes išmokinsime jus. Nuolat 
darbas. Atsišaukit nuo 10 ryto iki 
3 po pietų. Pasimatykit su 

M R. ROBERTSON 
arba M R. GREEN

TOtJRISTS MOTOR SERVICE 
2300 So. Michigan Blvd.

REIKALINcks nevedęs jeni- 
torius, mokantis savo darbą, ne
gi rtuoklis.

F. LOKIS 
11146 Vernon Avė.

Chicago

Ine.

pianas vertesGROJIKUS
$750, yra 95 roleliąi, kabinet 
benčius, $120, $25 cash. Kitus 
po $2 į savaitę.

Phone Brunsvvick 3931

KĄ turit mainymui? 7 flatų! 
ir vieno storo medinis namas, | 

; mainysiu ant bile ko. Agentams 
komišinas. 901 W. 33 st. Yards 
4669.

STANKO NESTOR

PARDAVIMUI 4 kambarių mūri
nė cottage. Pigiai. Tel. Republic 
8669. Klausk William Zemke.

GARAŽAS

namų statytojai 
4155 Archer Avė. 

CHICAGO

Hoekstra Thomas 
Kazlauskas Chas. 
Kudzma William 
Katauskis Frank 
Kaitis P. M.
Raudis John
Lelingis Joseph 
MesiC Luką 
Norkus V. •

Viešas pranešimas apie dabarti
nių Lietuvos diktatorių siekimus 
Įvyks sekant; sekmadieny, sausio 30 
d., Lietuvių Auditorijoj, Bridgeporte, 
11 vai. ryto.

Kalbės Dr. A. Zimontas, Adv. S. 
Kodis ir kiti. Kviečiami visi atsilan
kyt 
kų 
jos

TURIU parduoti savo $800 ver
tės grojiku pianą, su benčium, vo
leliais ir kabinetu už $115. Prin 
imsiu $50 cash ir po $10 į mėnesi. 
6136 S. Halsted st. 1 fl.

$700 GROJIKUS PIANAS

STATE St. prie transferinio kam
po, 100y125 pėdų, savininkas turi 
kitą biznį, greitam pirkėjui atiduo
siu užs $39.500. Pirmi morgičiai pa
sibaigs į 7‘/2 metų. Priimsiu $15,000 
cash arba mainysiu Į išmokėtą 
cottage arba lotus ir cash. šauki
te C. J. Bray, Hemlock 4701 prieš 
6 vai. vakaro arba Beverly 2639 
vakarais ir nedėliomis.

i.. ... ..i... n .—.. i-   į ;■■■ .. .i ■■

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurj karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi Įvedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 

“Naujienų” adresu:
HOME CONSTRUCTOR 

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

Nieks nesurado per tiek 
o aš štai suradau. Na 
kad mes visi Birutės rė- 
ir birutiečiai, paprašytu-

ir paklausyt daug svarbių daly- 
apie konstitucijos ir demokrati- 
niekintojus.

— A. L. T. Sandaros 25 kp.

REIKALINGAS patyręs bu
feris; atsišaulųt tuoj, pastovi 
vieta, gera mokestis. Turi mo
kėt draivinti fordą ir angliš
kai rašyti. 219 E. 115 St. Tel. 
Pullman 4306..

Beučius, rolės, cabinet ii* 75 
roleliai už $169. Išmokėjimais 
dėl atsakančių žmonių. Tikras 
bargenas greitam pardavimui. 
Atsilankykit 1538 W. Chicago 
avė., 1 fl. arba telefonuokit

Haymarket 4725

MOKYKLOS
DVI LIETUVAITĖS

Mokina visokius šokius, 
nuo 10 vai. 
karais nuo 
2 iki 5 po 

2128

Poškevičius G M.
Peklis Peter 
Petronis Atanas 
Schvvager K.
Sluez T.
Stralia Jonas
Stotkus A.
Vitaitis S. E. 2 
Žily William 
Žoline Frank

Jau 
kalba 
tinęs 
samdyti, tik sunku gauti. Vie
los tokios nėra visam Bridge- 
porte. 
laiko, 
kažin 
mėjai
me Bridgeport Fumiture Co. 
atiduoti mums antrą aukštą. 

[Vietos užtenka tiek ir tiek. Jei
gu Janeliunas ir Piktormanas 
užsispirtų, tai jiedu ir padary
tų ant to didžiulio namo mums 
gražią ir patogią vietą birutie 
čiams., Ten galima^ turėti pui
kiausios svetainės visokiems 
parengimams.

SLA 6-to Apskričio delegatams. 
Suvažiavimas apskričio Įvyks šia
me septintadieny, sausio 30 d., 
vai. ‘po pietų, Liuosybės salėj, 1822 
Wabansia avė. 
lonėkit visi atvykti laiku .. 
vienas nepasilikite namie, nes šis 
suvažiavimas yra metinis. Bus ren
kama apskr. valdyba ir kiti svarbus 
reikalai. —K. J. Semaška,

SLA tt-to Apskr. sek r.

KELI JAUNI vyrai 17 iki 35 me-
1 tų gali uždirbti gerą algą dirbdami
2 ir besimokindami telegrafijos prie 

. Gerb. delegatai ma-. geležinkelių. Veikit greit, Mgr. 
atvykti laiku ir nei 30 North Dearborn St.

švėkšniečią Ratelio metinis susi
rinkimas Jvyks ned., sausio 30 d., 
2 vai. po pietų, p. Krenčiaus svet., 
4600 S. Wood st. Visus narius kvie
čiame dalyvauti šiame susirinkime.

Valdyba.

RAKANDAI

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė su namu ar be namo. Biznis iš
dirbtas per ilgus laikus.

4248 So. Artesian Avė.

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

KRAUTUVIŲ FIKCERIAI
Grosemių, Bu- 
Černių, Delikate- 
sren, Restauran- 
tų, Kandžių, Be- 
komių. Musų 

specialumas, Geras patar 
navimas, Žemos kainos, 

bostheims, 1912 So. State St.
— - - j

MORTGECIAI-PASKOLOS

Kas diena aš vaikštinėdamas 
ant Olstryčio tarpe 33 ir 32 
stryto, pažvelgiu j tą pusę. 
Gaila tokią gražią ir patogią 
vietą žvirbliams uždyką ren- 
davoti.

Roseland. — LSM. Ratelio repe
ticija dramos “Valkata” bus šian
die, Strumilų svet. Visi lošėjai pra
šomi susirinkti. —Valdyba.

n • i ii •• Birutės Fondo Valdyba galė-Uarsinkites Naujienose tų tuomi pasirūpinti ir.užves-

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bo Amerikoj metinis susirinkimas 
Įvyks 30 d. sausio, 12:30 vai. po

PARDAVIMUI 4 kambarių furni- 
čiai. 2 lovos,, patalinė, 2 komodos, 
valgomojo kambario setas, 3 šmotų 
parlor setas, gazinis pečius, minkštų 
anglių šildomas pečius, lenoleum 
9x12, karpetas 8x10. Viskas kaip nau
ja, vartota 3 mėnesiai. Naujas Ford 
Coupe. Parduosiu viską kartu arba 
po vieną. Parduodame, nes apleidžia
me Chicagą j šiltus kraštus. Kas jie- 
ško bargenų, gali kreipties.

1517 So. 49th Avenue 
1-mos lubos 
Cicero, III.

PARDAVIMUI naujų ir senų ra
kandų Storas. Užtikrinta vieta pi- 
niąų padarymui. 18 metų vienoj vie
toj. Pardąvinio priežastis—liga. Ne
praleiskit geros progos. Kreipkitės: 

Naujienų Skyrius 
3210\So. Halsted St. 

/ Box 100.

EXTRA!
Pardavimui pool rumis, ge

roj biznio vietoj; bargenas. 
Kreipkitės sukatomis arba ne
daliomis. 3508 So. Halsted st. 
J. Wėnclow.

. , . ANT pardavimo 4 ruimų rakan- j PARDAVIMUI garažas, 75yl25
pietų, Mildos svetainėj. Visi bukite dtu, tiktai 3 mėnesių vartoti. Ir1 pėdų. Biznis, stakas ir Įplaukos ge- 
laiku ir naujų narių atsiveskite, tuos pačius 'kambarius galit paitn- ros, 5mctų lysns. Atsišaukite Jonn 
Veltui Įstojimas. —K. Laucius, pirm. ti. 3245 Pameti avė. Michigan 0724. Kuchinskas, 2221 \Vesl 22nd St.
laiku ir naujų narių i
Veltui Įstojimas. —K. Laucius, pirm.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Faskola suteikiama 
i vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
8804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausis iš lietuvių, kur duoda 

uzganėdinimą. Įvedimi elektros dra- 
tus, motoruą, taisoin elektros reik- 
\vennScJaf,k?erlus ir n- 
W* ktephan Electric Co. (not inc)

2522 So. Halsted St.. Chicago
_Phone Victory 7452

Vynuogių Sunka
Saldžios ir šviežios, galima pada- 
•yti greitai iš Guasti grynų Vyn- 
U0Rių Syrupų — receptai ant pa
reikalavimo.

Kaliau Vineyard Co.
VV. Kinzie St., Chicago, III.

ODŲ prakurams malkas, 
:vra. baksų dirbtuvės, da- 

Aic'f SUi Aroku South sidėj už $5. AtMŠaukU nuo 3 iki 7 vakaro. 
Jel- \ards 5055.


