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Kalifornijoje sniegas 
{užmušė 14 žmonių

Vėl 90 žuvo žemes drėbė 
jime Balkanuose

Lenkų Pilsudskis tylėjimu nu 
galėjo Sejmą

Kaliforniją atlankė baisios 
audros

Per audras, sniegynui nuo kal
no nugriuvus, keturiolika 
žmonių žuvo

Kinai atmetė Šanhajaus Norvegijai gresia visuoti- 
neitralumo planą ' nis streikas

SAN FRANC1SCO, Cal., vas. 
16. — Pietinėj ir centrai i nė j 
Kalifornijoj užvakar ir vakar 
siautė baisios audros, kurios 
padarė didelės pragaišties ir 
per kurias žuvo, kiek žinia, 
vienuolika žmonių. Didžiausios 
pragaišties padaryta South 
(’alifornia Edison kompanijos 
Big Creek stovykloj kalnuose, 
septynias dešimt penkias my
lias į vakarus nuo Fresno. Ten 
atitrukęs nuo kalno sniegynas 
nugriuvo į pakalnę, sutriuškino 
septynis triobesius, vienuolika 
žmonių užmušė, daugiau kaip 
dvidešimt sužalojo, o trijų pa
sigendama, — pastarieji vei
kiausiai žuvo sniegyno palaido
ti.

Tarp Edisono kompanijos 
stovykloj žuvusių vienolikos 
darbininkų, dviejų pavardės pa
našios į lietuviškas \Vm. Lutes 
ir J. \Valoves.

Darbininku kareivybės 
lavinimas sovietijoj
MASKVA, vas. 16. Kad 

kraštas butų įmanomai geriau 
prisirengęs gintis nuo galimo 
svetimų valstybių ’ užpuolimo, 
sovietų vyriausybė organizuo
ja visuose fabrikuose ir dirb
tuvėse praktišką visų darbinin
kų lavinimą aviacijos ir kovo
jimo chemiškomis priemonė
mis. Karo mokslo kursas te- 
sis šešis mėnesius ir bus pri
valomas.

MIEGOJO ASTUONIAS DIE
NAS IR MIRĖ

BALTIMORE, Md., vas. 16. 
— Vietos ligoninėj mirė mote
riškė, Mary Hammill, kuri per 
astuonias dienas miegojo, ne- 
pabusdama. Užmigo ji priė
mus kažkokių vaistų nuo galvos 
skaudėjimo, ir daugiau nebe- 
atbudo, nors daktarai bandė 
visokiais budais ją pažadinti.

“NAUJIENŲ” 
KONTESTAS

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

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

Vėl smarkus žemės su- 
purtymas Balkanuos

Hercegovinoj dar 90 žmonių 
užmušta, dvidešimt šeši na
mai sugriauti

BEI jG R AI) AS, J ugosla vi j a, 
vasario 16. — Smarkus žemės 
drebėjimas Hercegovinoj vakar 
vėl atsikartojo. Liubinėj buvo 
dvidešimt šeši namai sugriau
ti ir daugiau kaip devyniasde
šimt žmonių užmušta.

žemės drebėjimo srity, Sė
mės sluoksniams pasikeitus,! 
viena nedidelė upė visai prany-
ko.

Francija Italija atsisako 
mažint laivynus

PARYŽIUS, vas. 16.—Fran
ci ja atmetė Jungtinių Valstijų 
prezidento (’oolidgeo pasiūly
mą mažinti karo laivynus.

Apie tai ji formaliai prane
šė \Vashingtonui.

ROMA, Italija, vas. 16. — 
Pusiau oficialiai skelbiama, kad 
Italija, sekdama Franci jos pa
vyzdžiu, taipjau atmetanti pre
zidento Coolidgeo padarytą 
Did. Britanijos, Francijos, Ja
ponijos ir Italijos valstybėms 
pasiūlymą tartis dėl karo laivy
nų mažinimo.
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Chicag’og batai Kanado
je parduodami puse 

kainos
WINNIPEG, Manitoba. Ka

nada, vas. 16. — Gaminami 
Chicago j batai importuojam’ 
ir parduodami Kanadoje daug 
pigiau, ne kad Jungtinėse Val
stijose. Tie patys butai, kur 
Chicagoj reikia mokėti $4.25 
porai, importuoti į Kanadą par
duodami po $2.25, o batai, kui 
Chicagoj moka $3,75, Kanadoj 
parduodami po $1.75.

Šanhajaus gynėjo ka
riuomenė sumušta

ŠANHAJI'S, Kinai, vas. 16. 
—Pradėjęs ‘‘generalinį ofensi- 
vą” prieš kantoniečius, šanha
jaus gynėjas gen. Sun Cuan- 
fanas tapo pats kanton iečių su
muštas. Pranešimai sako, kad 
jo kariuomenė traukias nuo 
llangčau į Šanhajų.

DU BROLIAI TRAUKINIO 
UŽMUŠTI

LAVRENCE, Kas., vas. 16. 
— Traukiniui užgavus autą 
buvo užmušti du Kansas uni
versiteto studentai, Frank ir 
George Colemanai, broliai.

10 MILIŪNU KOVAI SU JA
VŲ KIRMINAIS

VVASHINGTONAS, vas. 16. 
Senatas šiandie pritarė paskir
ti 10,000,000 dolerių kovai su 
javų kirminais.

Pilsudskis tylėjimu nuvei
kė opozicija

Seimas, vien maršalo pasirody
mo posėdy pabūgęs, priėmė 
valdžios biudžetą

VARŠUVA, vas. 16. — Dieną 
pirmiau atrodė, kad sejinas 
sumuš maršalo Pilsudskio vai-' 
džią ir I’ilsudskis bus privers- 

, tas rezignuoti, arba pasiskelbti 
diktatorium ir paleisti sejmą.

Sejmą Pilsudskis traktuoja 
iš aukšto. J jo posėdžius jis 
retai kada teateina, ir su sej
mo nariais jis mažai tesiskaito. 
Į posėdžius jis paprastai siun
čia vicepremjerą B artelį.

Kai Pilsudskis pristatė savo 
biudžetą, sejinas ėmė kelti mai-l 
štą. Jis buvo pasiryžęs biu
džetą atmesti, o tai butų reiškę 
sumušimą valdžios. I

Kai ginčai dėl biudžeto jau ' 
buvo pabaigti ir ruoštasi eit 
prie balsavimo, staiga sejmo 
posėdžių salėj pasirodė Pilsud
skis, karininko rūbuose, kuris 
sunkiais žingsniais nuėjo prem
jero ložon ir ten atsisėdo.

Sejme pasidarė tylu. Opozi-I 
cija neteko žado. Atrodė, tar
tum maršalas butų visus užhip
notizavęs. i

Pilsudskis nepratarė nė vie-
no žodžio. Išdidžiai apžvelgęs 
sejmininkus, jis sėdėjo ned- 
krutindamas ir laukė balsavi
mo pasekmių.

Balsavimas pasibaigė ir sej
mo pirmininkas paskelbė rezul
tatus: biudžetas ištisai priim
tas.

Pilsudskis tada atsistojo, šal- i
tai, jokio jausmo ffeparodyda- 
mas, padėkojo pirmininkui ir 
tuojau išėjo iš posėdžių salės.

Tik po valandėlės, kai Pil
sudskis jau buvo išėjęs, sejmo 
opozicija atsipeikėjo, bet jau 
buvo per vėlu. Trukšmo išven
gti posėdis veikiai buvo užda
rytas.

italų aviatorius skrenda 
per Atlantiką

ROMA, Italija, vas. 16. — 
Italų aviatorius Francesco de 
Pinedo ruošias šį vakarą kaip 
8 vai. skristi per Atlantiko 
vandenyną, iš Bolamos, Portu
galų Gvianos, į Port Natai, 
Brazilijoj. Drąsus aviatorius ti
kis 1.875 mylias kelio perskris
ti per 18 valandų.

BANKŲ B AN K.ROT A VIM AS

DAYTONA BE AG H, Fla., 
vas. 16. — Vakar bankrutavo 
vietos American Bank and 
Trust Co., o šiandie vėi savo 
duris uždarė antras bankas — 
East Coast Bank and Trust Co., 
turėjęs $100,000 pagrindinio 
kapitalo ir $100,000 surplus.

DEL PINIGŲ NUŠOVĖ SAVO 
BROLI

PEORIA, 111., vas. 16. -—Su
sikivirčiję dėl pinigų, Henry 
Meyer, 66 m., nušovė savo bro
lį Dominicką Meyerį, 58 metų. 
Brolžudys areštuotas. '

Gaisrininkas žuvo ugny
WILLIAMSPORT, Pa., vas. 

16. — Praeitą nlktį gaisras 
sunaikino čia keletą damų, pa
daręs apie $1,000,000 nuosto
lių. Gaisrą gesinant vienas 
gaisrininkas žuvo ugny.

Automobilis užmušė

GLINTON, la., vas. 16. — 
Automobilis užgavęs užmušė 
du berniuku, A. Dolphą, 18 me
tų, ir P. Buelovvą, 17 metų. Au
tomobilio šoferis, H. Ingwer- 
sen, areštuotas.

iFucinc and Atlantic Photo J

TJarion laeyers (Vermiiion, S. D.), studentė, kuri bandė .°pi 
plėšti banką, kad turėjus pinigų už- mokslą užsimokėti.

L L G. W. suspendavo 
kutulius lotos

Lokalai, komunistų kontroliuo
jami, atsisako klausyti cent
ro.

NEW YORKAS, vas. 16. — 
Generalinis vykdomasis Inter
nationa! Ladies Garment Wor- 
kers unijos komitetas suspen
davo keturias vietos unijas 
(lokalus), bolševikų kontroliuo
jamas, už tai, kad jos atsisakė 
sumokėti Internacionalinei uni
jai taksus ir asesmentus. Su
spenduotos unijos yra Cloak 
Operators No. 2, Cloak Opera
torė No. 9, Cloak Pressers No. 
35 ir Dressmakers No. 22. 
Joms duota įsakymas savo tur
tą ir knygas perduoti Interna
cionalinės unijos centrui per ke
turiasdešimt aštuones valandas.

•

VVASHINGTONAS, vas. 16. 
— Leland Harrison ir Hugh 
Wilson, abudu iš Illinois, ski
riami Jungtinių Valstijų minis- 
teriais resp. Švedijai ir Švei
carijai. .

KAIP PAVASARĮ
Andais vienas senas senas 

indėnas pranašavo, kad šiemet 
busiąs labai ankstyvas pavasa
ris. Ar tas raudonodis yra ge
ras pranašas, ar ne, nežinia, 
bet pastaros dienos, bent Chi- 
cagos apielinkej, atrodė visai 
pavasariškos: šiltos, gražios ir, 

kas jau visai nepaprasta šiuo 
metų laiku, — naktį iš antra
dienio į trečiadienį Perkūnas 
po debesius stipriai trankėsi 
ir žaibus blaškė, nors lietaus 
ir negausiausiai palašino.

Chicagai ir apielinkei federa- 
inis oro biuras šiai dienai pra- 
lašauja:

Pramatoma gražu, su nedide
le temperatūros atmaina; vidu
tinis mainąsis vėjas.

% Vakar temperatūros buvo 
tarp 43° ir 52° F.

šiandie saulė teka 6:45, lei
džiasi 5:24 valandą. Mėnuo te
ka 6:28 vai. vakaro.

Francija nori apsitvirtiii 
nuo Vokietijos '

Planuoja išleisti $280,000,000 
sienoms nuo kaimynų fortifi- 
kuoti

PARYŽIUS, vas. 16. — At
stovų buto armijos komisija 
priėmė planą krašto sienoms 
fortifikuoti nuo Italijos ir Vo
kietijos. Sienų fortifikavimui 
numatoma išleisti ape 280 mi- 
lionų dolerių. Tatai turėtų 
būt padaryta ligi nepasibaigs 
Reino krašto okupacija, tai yra 
prieš 1935 metus, o gal ir ank
sčiau, pagal susitarimą.

Francuzai mat stiprokai su
sirūpinę pastaraisiais politiniais 
įvykiais ir kariškomis reveleci- 
jomis Vokietijoj.

Francuzų reakcininkų laik
raštis Action Francaise išspau- 
dino tariamą parodymą, kad 
pastarasis “autonomininkų” 
judėjimas Elsase buvęs tiesiai 
Vokietijos finansuojamas. Vo
kietija tai propagandai esanti 
išleidus apie 56,000 dolerių.

Milionas žydų pasiren
gę apleisti Lenkiją---r-—

NEW YORKAS, vas. 16. — 
Į Nevv Yorką vakar atvyko 
Lenkijos sejmo narys, L Grin- 
baumas, žydas. Jis sako, kad 
žydų padėtis Lenkijoj esanti 
taip sunki, kad milionas jų pa
sirengę apleisti lenkų I žemę ir 
eiti, kur akys matą.

BANKAS UŽSIDARĖ

ALBERT LEA, Minn., vas. 
16. — Del depėzitorių pradėto 
vakar urmu atsiėmimo savo į- 
dėlių, vietos Citizens National 
bankas šiandie užsidarė. Ban
kas gyvavo dvidešimt ketve
rius metus ir turėjo daugiau 
kaip $1,000,000 depozitų.

SUĖMĖ OPIUMO KONTRA
BANDĄ VERTĖS $500,000 t

SPOKANE, Wash., vas. 16. 
— Vyriausybė suėmė geležin
kelio stoty dvi dideles dėžes 
opiumo, vertės apie 500,000 
dolerių, siųstas iš Seattle. Vie
na dėžė buvo adresuota į Chi- 
cagą. Keletas opiumo kontra
bandininkų jau areštuota.

Amerikos valstybės sekreto
riaus Kelloggo pasiūlymams 
kiniečiai nepritaria

ŠANHAJUS, Kinai, vas. 16. 
— Jungtinių Valstijų valstybės 
sekretoriaus Kelloggo pasiūly
mas, kad dabartiniame kare 
tarp šiaurės ir pietų Kinų šan- 
hajus butų padarytas neitrali- 
ne zona, nuėjo niekais. Kiang- 
su provincijos [šanhajaus mies 
tas yra Kiangsu provincijoj] 
užsienio reikalų komisaras iš
leido šanhajaus gynėjo, marša
lo Sun Čuanfano, vardu parei
škimą, kuriuo Kelloggo pasiūly
mas atmetamas.

Savo pareiškime maršalas 
Sun sako:

“J bet kurios svetimos vals
tybės 'pastangas apriboti Kian
gsu jėgas mes galime žiūrėti 
tik kaip į intervenciją priešo 
naudai.”

Kantono valdžia, kuriai taip
jau buvo pasiųsta Kelloggo pa
siūlymo kopija, jau anksčiau 
davė suprasti, kad ji tam pla
nui nepritaria.

Chicagos traukinio 
katastrofa •

Du užmušti, 6 sužeisti trauki
niui nukritus nuo tilto

WHITTIER, Cal., vas. 16. - 
Praeitą naktį, tiltui pužus, į 
patvinusį Puente upelį nuvirto 
greitojo Los Angeles-Chicago 
Union Pacific traukinio loko
motyvą, tenderis, valgomasis 
vagonas ir vienas prekių vago
nas. Mašinistas ir vienas trau
kinio tarnautojas buvo užmuš
ti, šeši kiti asmenys sužeisti.

Sako, kad tiltas buvęs potvy
nio ir siautusios smarkios aud
ros gadintas.

IRGI “LAIKRAŠČIAI”

Del streiko, laikraščių leidėjai 
leidžia rašytus lapelius

ALBUQUERQUE, N. M., 
vas. 16. — Presų darbininkams 
paskelbus streiką, vietos laik
raščiai negalėjo išeiti. Vietoj. 
paprastų laikraščių, New Mexi-i 
co State Tribūne ir The Even-i 
ing Journal leidėjai leidžia1 
rašomaja mašinėle rašytus ir 
multigrafais reprodukuotus la
pelius su keliomis trumpomis 
žinutėmis.

SANTA MONICA, Cal., vas.
16. — Pavojingai susirgo žino
ma filnų aktorė Mabel Nor- 
mand.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj^— 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įęina į 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

Jau streikuoja 14,000 darbinin
kų keturiose svarbiausiose 
Norvegijos pramonėse

OSLO, Norvegi ja, * vas. 16.— 
Praeitą pirmadienį kilo strei
kas keturiose Norvegijos svar
biausiose pramonėse: geležies, 
tekstilės, kasyklų ir batų.

Samdytojai skundžias, kad 
jie moką darbininkams daug 
brangesnes algas, ne kad mo
kama svetur, ir dėl to jie nebe
galį atlaikyti konkurencijos su 
kitais kraštais. Derybose su 
darbininkais pastarieji sutiko 
priimti sumažinimą algos nuo 
6 iki 7 nuoš., bet samdytojai 
užsispyrė nuskelti 26 nuoš. Del 
to darbininkai paskelbė strei
ką, kurs gresia išsivystyti vi
suotiniu streiku, tuo tarpu kai 
samdytojai grūmoja visuotiniu 
lokautu.

šiuo tarpu streikuoja ind
rai 14,000 darbininkų.

Pasikėsinimas prieš Seimo 
neri sd, Viknn< v v

KAUNAS, I. 20. [Sd]. —So
cialdemokratų partijos Centro 
Komitetui praneš}), kad prieš 
kelias dienas 10/ vai. vakaro 
nežinomi asmenys 12 kartų šo
vė, taikydami į Seimo narį so
cialdemokratą Vikonį. Užpuoli
mas įvyko Aleksote netoli at
stovo gyvenamojo namo. Už
puolikai nesurasti.

LNFLUENZOS EPIDEMIJOS 
SIAUTIMAS JAPONIJOJ

TOKIO, Japonija, vas. 16. — 
Oficialiniu pranešimu nuo sau
sio 1 iki vasario 4 d. Japoni
joj buvo 80,000 susirgimų in- 
fluenza, kuria 700 žmonių mi
rė.

MEDŽIOTOJAS NUSIŠOVĖ

NEGAUNEE, Mich., vas. 11.
— Išėjęs zuikių medžioti nety
čia nusišovė \ vietos pilietis 
Constantine Baslo, 43 metų 
amžiaus.

BRIUSELIS, Belgija, vas. 16.
— Belgijos valdžios Kongo au
kso kasyklose dirba 18,000 dar
bininkų negrų. Kas metai jie 
iškasa apie 8,000 svarų aukso, 
vertės 2,750,000 dolerių.

Kareivinės sudegė
HONOLULU, Havajai, vas. 

16. — Luke stovykloj sudegė 
barakų triobos. Nuostoliai sie
kia per 150.000 dohrių.
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numeriai bus atgal

turime atkreipti vy- 
dėmesį į tą, kad iki

LJS.S. Pildomasis Komitetas:

I. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
/. Šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
1. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienfi, 1789 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1789 So. Halsted St.
\. Grebelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

LJSJS. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So.
Halsted St., Chicago, III.

Sekretorius — A. Jusas, 8959 Archer 
Avė., Chicago, III.

Finansų Sekretorius — G. Mankus, 
Chicago, III.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W.
Division St.

Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 
ern Avė.

Nariai — Ona Baniene ir F. Skama- 
rakas.

kiu vilties, kad “Proletaras’’ ne
kliudomai galės išeiti ir konfis
kuotieji 
grąžinti.

Be to, 
riausybė.s
šiol dar Lietuvos Gelžkelių Dar
bininkų ir Tarnautojų Profesi
nė Sąjunga nėra atidaryta ir 
negali veikti. Iš kai kurių vy
riausybės pareiškimų t spren
džiant ekonominės darbininkų 
organizacijos galės nekliudo
mai veikti, bet tikrybėje to nė
ra. Prašytume tą klausimą iš4 
aiškinti ir profesinėms darbi
ninkų organizacijoms nekliu
dyti dirbti

Lietuvos 
na u tojų

jųjų darbą.
Darbininkų ir Tar- 
Profesinių Sąjungų 

Centro Biuras.
LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)

Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

^7 er dvidešimtį 

metu HELMAKAI 
patiko sumaniems 
rūkytojams ir pa
laiko juos pas 
save. HELMAKAI 
kainuoja kvieti) 
centų (langiau ne
gu paprasti eiga- 
retai. Jie suteikia 
gerumą, bet ne 
({augumą ir po vi
so ko gerumas yra 
įvertinamas.

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

SIUSKIT HEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

LSS. nariy domei
l.SS. Pildomojo Komiteto na

riu nominacijos uždaromos va
sario 15 d., 1927 m. Nors mano 
buvo prašyta pasiskubinti no
minacijas ir rezultatus prisiųsti 
į 5 savaites — dauguma kuopų 
i tai nekreipė atydos. Sunku 
prisilaikyti tvarkos, kuomet 
patys nariai nenoriai dedasi 
prie darbo.

Draugai, kai gausite balsavi
mo blankas, neužmirškite jas 
man sugrąžinti paskirtu laiku.

—Marė Jurgelonis, 
LSS. Sekr.

Skaitykite ir remkite 
“Socialdemokratą"

Kiekvienas LSS. narys turė
tų skaityti Lietuvos draugų sa
vaitraštį “Socialdemokratų’’ ir 
mėnesini žurnalų “Naująją Ga
dynę”.

N( skaitant “Socialdemokra
to“. šiandie butų sunku supras
ti tų naujų padėtį Lietuvoje, ku
ri susidarė po gruodžio 17 d. 
perversmo, nes jisai stengiasi 
pasakyti visą tiesą, nebijodamas 
pakritikuoti ir buvusius talki
ninkus koalicijoje, vai. liaudi
ninkus.

Tuogi tarpu “Socialdemokra
to” ėjimas yra labai apsunkin
tas. Cenzūra jį varžo aršiau, 
negu kurį kitų laikraštį. O jo 
skaitytojai susideda iš netur
tingiausių žmonių Lietuvoje, 
darbininkų .

Daugelis sąjungiecių gauna 
“Socialdemokratą” dei to, kad 
jie savo laiku yra aukavę, į L. 
S-D. Rėmėjų Fondą. Tie visi 
draugai dabar turėtų užsimokė
ti prenumeratą, pasiųsdami po 
$2.00 į Kaimą (Kęstučio g. 40, 
būt. 1). Taip pat tegu kiekvie
nas LSS. narys pasirūpina gau
ti bent vieną naują prenumera
torių “Socialdemokratui”.

Smurto dienoms- užėjus Lie
tuvoje, darbininkų būklė tenai 
pasidarė, be abejonės, dar sun
kesnė. Jiems Lutų labai didelė 
pagalba, jeigu kiekvienas mu
sų pasistengtų užrašyt “Social
demokratą” bent vienam savo 
draugui Lietuvoje. Metinė laik
raščio prenumerata * Lietuvoje 
yra tik 12 litų ($1.20).

.įsiminkime, draugai, kad 
tik apsišvietę darbininkai mo
kės sėkmingai ginti savo reika
lus ir kovoti su fašistais- bei 
kitokiais savo priešais.

Represijos Smetonos 
karalijoje

Profesinių Sąjungų Centro 
Biuro narys, drg. Markovas, 
administraciniu budu nubaustas 
3 mėnesiams kalėti.

Drg. Markovas, kaip ir visi 
Centro Biuro nariai, yra so
cialdemokratas. Už ką jį val
džia nubaudė, nežinia. Bet 
charakteringa, kad jam neduo
ta teisės net gintis teisme. Val
džia tiesiog uždėjo bausmę —ir 
atliktas kriukis.

O štai, kitas pavyzdys, kaip 
su darbininkų judėjimo veikė
jais elgiasi dabartinė “tautiš
koj i’’ Lietuvos vyriausybė:

Geležinkelių Karo Komendan
to įsakymu, drg. bulaitis (soc. 
-dem.) išvaromas iš valdiško 
buto, nors jisai, kaipo valdinin
kas, turi teisės tokiu butu nau
dotis. •

Drg. šulaitis yra Geležinke
lių Profesinės Sąjungos Centro 
Valdybos pirmininkas.

Tos sąjungos centrą stengėsi 
užgrobti komunistai, bet nežiū
rint didžiausių jų pastangų ge
ležinkeliečių suvažiavimas iš
rinko į Centro Valdybą social
demokratus. Be to, suvažiavi
mas griežtai pasmerkė Maskvos 
“raudonųjų” unijų Internacio
nalą. Teėiaus smurtininkų vy
riausybė šiandie persekioja so
cialdemokratus, kuriuos gele
žinkeliečiai išsirinko savo va
dais.

Iš to matote, koks veidmai
ningas bliofas yra Smetonos ir 
jo pakilkų pasaka, kad smurto 
perversmas Lietuvoje buvęs pa
darytas tikslu išgelbėti kraštą 
nuo “bolševizmo”. Kauno dik
tatoriai iš tiesų palys vykina 
bolševizaciją Lietuvoje, tik jie 
dengia ją kitokios spalvos 
skraiste.

Vienybė ir disciplina
Lietuvos politikos- gyvenimui 

patekus i skaudų krizį, yra la
bai svarbu, kad jos darbininkų 
judėjimas išvengtų demoraliza
cijos ir pakrikimo. Tatai, ma
tyt, gerai supranta Lietuvos 
socialdemokratų organizacijos, 
los griežtai kovoja ne tik su 
ardančiomis priešingų partijų 
pajėgomis (fašistais, komunis
tais), bet ir su netvarkingais 
elementais savo partijos eilėse.

Paskutiniame “Socialdemo
krato numeryje pranešama apie 
išbraukimą iš paitijos keleto 
narių, nesilaikančių tvarkos ir 
partijos nusistatę mo.

Darbininkų vienybes griovi
kų nepakenčia taip pat ir Lie
tuvos profesinės sąjungos. Taip, 
Bendrosios Darbininkų Profesi
nės Sąjungos Kauno skyrius 
išmetė iš sąjungos du streik
laužiu, Polozovą ir Trefanovą.

*

ProL Saj. Centro Biuro 
pareiškimas

Ponui Krašto Apsaugos- Minis- 
teriui, Kaune.

Vakar, š. m. sausio mėn. 11 
1. atvyko i Lietuvos Darbinin
kų ir Tarnautojų Profesinių Są
jungų Centro Biuro raštinę 
(Kaunas, Kęstučio g. 40 nr.) po
licijos atstovas ir remdamiesi 
Kauno karo komendanto įsaky
mu (Nutarimas 135 nr.) sustab
dė “iki atskiro parėdymo” Lie
tuvos profesinių sąjungų laik
raštį “Proletaras” leidimą.

Nors karo komendanto nuta
rime apie išėjusių numerių kon
fiskavimą nieko nėra pasakyta, 
vienok policija visus senai jau 
išėjusius numerius sukonfiska- 
vo. Viso sukonfiskavo virš IKK) 
ekzempliorių... (Čia keletas ei
lučių iškąsta cenzoriaus. Red.)

Lietuvos Darbininkų ir Tar
nautojų Profesinių Sąjungų 
Centro Biuras reiškia griežtą 
irotestą prieš šį neteisėtą karo 
komendanto pasielgimą ir reiš-

Italijos unijos nepasidavė 
fašistams

Nesenai spaudoje buvo pra
nešimas iš Italijos, kad italų 
Darbo Konfederacija esanti nu
tarusi panaikinti savo organi
zaciją ir įstoti į fašistų unijas. 
Bet pasirodo, kad tai buvo me
las.

Europos darbininkų laikraš
čiuose įdėta sekanti žinia:

“Kadangi fašistų spaudoje 
sk Ibiama, jogei Visuotinoji 
Darbo Konfederacija (Confe- 
derazione Generale dėl La
vom) nutarusi užsidaryti, tai 
Italijos Visuotinosios Darbo 
Konfederacijos vykdomasis 
komitetas ir užsieniuose esan
tys profesinių sąjungų ko
misijos nariai pareiškia kas 
seka:

yra uždėję Italijos darbinin
kai.

“2. Esančios Italijoje val
dybos narių nutarimas, kad 
dabartinėse sąlygose Visuo
tinosios Darbo Konfederaci
jos veikimas tolinus esąs ne
begalimas, anaiptol neriša 
pildomojo komiteto, ir pasta
rasis nesijaučia juo esąs su
rištas, nors susidariusios ne- 
fašistiniam italų darbininkų 
judėjimui apystovos daro jį 
suprantamu.

“3. Italijos Visuotinosios 
Darbo Konfederacijos vykdo
mojo komiteto susitarimas su 
Amsterdamo profesinių są
jungų Internacionalu ir iš
plaukiąs iš jo moralis ir ma- 
tcrialis solidarumas teikia 
neabejotino užtikrinimo, kad 
Italijos Visuotinosios Darbo 
Konfederacijos veikimas ne
sustos ir naujai susidariusio
je padėtyje.”
Taigi aišku, kad -telegramos 

apie menamų Italijos darbinin
kų pasidavimų fašizmui buvo 
niekas kita, kaip fašistinė melo 
propaganda.

Nepaprasta konferencija
Atsiradus svarbiems reika

lams, I/SS VIII Rajono valdyba 
šaukia nepaprastą LSS VIII 
Rajono konferencijų sekmadie
ny, vasario 27 d., 11 vai. ryte, 
Naujienų name. Visos kuopos 
prašomos prisiųsti delegatus. 
Delegatais gali būti ir tie, ku
rie dalyvavo pereito] konferen
cijoj. Kur negalėtų dalyvauti 
delegatai, kuopas prašomos at
stovauti kuopų valdybos.
Konferencijos dienotvarkė bus 

paskelbta ant vietos. —Valdyba.

faoe. pfiesffd 
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Atsidarys Pėtnyčioj, Vasario
Aprubežiuotan skaitlius perstatymų. 

Tikictai parduodami dabar.

užmokėjome kad 
sustabdyti
Šalčius

UžmokėTom $1,000,000 už Hill’s Cas 
cara-Bromide-Quinlno dėlto, kad tai ge 
riauniau išrastas būdas gydyt šaltį 
Hill’s sustabdo šaltį į 24 valandas. Ji E 
sulaiko gripų į 3 dienas.

Veikia pilnai. Netik sustabdo šaltį; 
bet išmeta lauk jo nuodas. Paliuoauoja 
vidurius — suvikrina visų kūnų. Jis su 
tveria spėkų atgaivint jūsų gyveninių.

šaltis dalykas rimtas. Kasmet iš Šal
čio priežasties miršta virš 150,000. Pra
dėkite ir jūs kartu su šalčiu. Neleisk! 
te jam įsikibti. Sulaikykite jj su Hill’s. 
Turėkite po ranka. Kuo greičiau jūJ 
pradėsit, tuo greičiau šalčiui bus galas. 
Visos aptiekos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk

CASCARA J&QUININL
Raudona Dėžė

Kaina 30c

su paveikslu

18.

t <į

prieš
jas,
Darbo Konfederacijos vykdo
masis komitetas persikėle į 
užsienį, idant galėtų toliaus 
eiti tas pareigas, kurias jam

darbininkų organizaci- 
11 ai i jos Visuotinosios

ACID VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

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

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
icid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iŠ vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
?oda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešiintis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
pilė kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles II. Phillips Chemical Co 
r jo pirmtakuno Charles II 
Phillips nuo 1876.

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose
šioj knygelėje skaitytojas ras 

/isus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios -fauną, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilieti?- 
tas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsta- 
nas 25 centus.

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Ch;cago, 111.

MILŽINIŠKAS MASKARADU BALIUS
Rengia

LIETUVIŠKA TAUTIŠKA PARAPIJA
3501 So. Union Avė., Chicauo, UI.

Vasario 19 d., 1927 m.
Pradžia kaip 7:00 vai. vak. Jžanga 50c

Bus duodama dovanos vertės už $300. Trys preisai bus duoda
ma pinigais. Pirmas ir antras auksu, trečias sidabrinis, ir kitiems 
bus dovanomis duodama. Nuoširdžiai busite visi užganėdinti ir taip
gi bus skanių gėrimų, saldainių, cigarų, “čugamo” ir užkandos. Ko
mitetai sumanė taip gerai surengti, kaip dar nebuvo buvę. Kaipo 
Lietuviai, Lietuviams surengs gražų Maskaradų Balių, pasilinksmin
ti ir gerai vakarų praleisti Lietuviškoj Tautiškoj svetainėj. Malonė- , 
kit susirinkti ant šito baliaus prie gražios muzikos, kuri grieš 
BARTKAUS ORCHESTRA.

Nuoširdžiai kviečia visus KOMITETAS

Sustabdykite jį kol neįvy 
.ko ko rimto. Severa’s 

Cough Balsam, pripažin
ta gyduolė per 47 metu;, 
greitai išvalo gerklę. Sau
gi vaikams ir suaugusiem.

Kosulį sustabdykit šią
dien. Nusipirkit aptiekoj 
Severa’s Cough Balsam 
už 25c., ar 50 c.

W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Kapidv, Iowa

Krutinės ir Galvos Šalčiams

SIVEP4S
Coug" Pa«sam

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tvpevrritpri.

r1

Kas Keliaus Lietuvon
Gegužio 21 d., 1927?

* oCf-

United State Lines Laivas Leviathan 
Kai Geniušas Per Vandenis Plauks 

Kviečiame Visus Iš Visur 
Tuojaus Kreipkitės Del Informacijų

NttMIENO
1 739S. HalstedSt,, Chicago, III.
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Stebėtinai geri vaistai
sutaisyti specialiai

Iškirpk Ir parodyk 
savo vaistininkui.

Saugiai ir greitai pagelbsti. Vyrams, 
moterims ir vaikams. Kaina 60c. jūsų 
vaistinėje už didelę bonką arba parsisiųs
dinant stačiai iš

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

nuo kosulio, 
paeinančio nuo 

peršalimų

ANCHOR BRAND 
COUGH SYRUP

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Honoratų Komisija:
ANTANAS OI.ŠEVSKIS, 
SOPHIE KRASAUSKIENĖ, 
DR. STEPONAS BIEŽIS.

Kontesto Numeratorius: 
ANTANAS RIPKEVIČIUS.

Kontesto Vigilijus: 
JONAS JANKUS.

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

KONTESTANTŲ LAIŠKAI
MMKLV Ja.

Serganti Žmonės
Dr. Ross Patarimas DYKAI dėl jusi.

Juk esate kviečiamas pasinaudoti iš tos progos.
Per daugelį metų Dr. Ross yra pasekm'ngai išgydęs CHRONIŠKAS,

Dr. Ross vartoja tiktai PASTOVIUS METODUS’, rekomenduoja
mus žinomų autoritetų Amerikoje ir Europoje. Jie yra atsakanti, 

eikalo sirgti visą savo gyve- 
ligosgali Imt pastoviai išgy- 
kurio reikia daug kentėti ir

kad suteiks greitą pagelbą. Visai nėra 
niluą. Kuomet gydoma moksliniu budi 
dytos. Apsileidimas yra pavojingas d; I 
paskiau mirti.

Dr. Ross taipgi vartoja su dideliu 
vėliausi išradimą, 
gclba šio metodo, 
dusi žmogaus 
chroniškų ligų, 
mis, liko pilnai išgydyto

IN-MO-KAY apsaugoja pirmlaikinj pasenimą 
gražiną

vartoja su dideliu pasisekimu 
IN-MORY TIIERAPY. Su pa- 
nematomi ligų perti1, kurie ra n* 

kūne, yra išnaikinami. Daugelis 
kurios yru pripažinto.-, neišgydomo- 

su pagelba IN-MO-KAY.
<u- 

jaunystės vikrumą ir prailgin i kiekvienam 
i gyvenimą. Jos sustiprina vikrumą ir 

priduoda vyriškumą silpniems vyrams. Grynas krau
jas ir stiprus nervai yra svarbus faktoriai dėl 
sveikatos.

■brangi, kiek- Specialistas 
t ilgintos kai-
I’USE, negu paprastai. Išmo- 
i:ną. Serganti žmonės gali 

Atsišaukit šiandien ir prade-' 
pilnai prirengtų privatiškų 

Visų ligų paslaptys niekam neišduodamos.
M deru priėmimo kambarys 50.3

“RIMBAS”
So. Boston, Mass1 Batenian Place

Dr. Ross mokestis už gydymą yra n 
vienas gali lengvai užsimokėti. Jo r 
nos už medikalj patarnavimą yra PER 
mokėjimai gali būti pagal ju.sų patog 
gauti nuo Dr. Ross patarnavimą dykai, 
kit kelią į pasveikimą. Yra dešimti; 
gydymui kambarių.

Vyrų priėmimo

Dr. B. M. Ross, 35 South Dearborn Street, 
Kampas Monroe St., Chicago, — Crilly Building

Imkit elevatorių iki pe’♦ to augšlo.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 vakare. Nedėliomis nuo 10 
r\to iki 1 popiet. Panedčh jj'tarninkc ir Seredoj nuo 10 r. iki<8 vak.

EXTRA

“Rimbas” už sausį ir vasarį mėnesius jau gatavas.

lo paveikslas ir šiaip daug paveikslų iš šių dienų gy
venimo. Plačiai aprašo apie perversmų Lietuvoje ir 
visą velniavą Amerikoje. Kas “Rimbe” parašyta, to
kių raštų niekur nesi matęs. Tad nieko nelaukda
mas, dėk konvertan sato antrašą ir dešimtuką (10c) 

ir siųsk, nes vėliaus laukus gali pritrukti.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

$2.50VIRĖJA. Išleista 192G metais. Apdaryta ......................................
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ...........
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

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

KAUNO ALBUMAS ......................................................... -...............
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ....................... $7.(10
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ...................................................   50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

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

$1.50

$3.00

50c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Garsinkities Naujienose

“N-nu” Kontesto Vedėjui
J. Mickevičiui.

Gei bitini;, sis:
Darbą kaipo “Naujienų” kon- 

lestantas pradėjau ir su geriau
siomis pasekmėmis dėl “Naujie
nų”. Kitam laikraščiui ncapsi- 
mčiau veikti nei už jokius at

lyginimus, nes aš per daug už
jotus vietos reikalais, tečiaus 
dėl “Naujienų” dirbu ir dirb- 
. iii su geriausiu atsidavimu, 
kad neliktu švaraus lietuvio 
VVtstvillėįe, kuris neužsirašytų 

j “Naujienas”. Iki šiai dienai, tai 
yra vasario 13 d., spėjau gauti 
net 32 metiniu skaitytojus. 
Skubiu laiku prisiųskite man 
('augiau kvitų užrašinejimui 
‘Naujienų’’.

Jums ir “N-dins” gero
I

i velijantis
Kontestantas Joe Norkus, 

\Vestville, III.

“N-nų” Kontesto Vedėjui
J. Mickevičiui.

(ierbianiasis:
Darbą pradėjau šiandie, va

sario II d. Pirmos dienos dar- 
' ha rasite šiame1 voke — G “Nau- 
I ienų” skaitytojai. Savo darbą 
i pradedu su šių draugų parama: 
Pabarškos, Poteliuno, GdJvilo, 

'Sveikino, Bagdono, Tallaišo, 
Bružo ir Poviliausko. Manau 
veikimą išvystyti pilnoj plot
mėj. taip kad gavus bent 300 
“Naujienoms’.’ skaitytojų.

Vasario 20 d. Schlitz svetai
nei, 2 vai. p. p. kalbės “Nau

jienų” redaktorius P. Grigai
tis apie dabartinę Lietuvos pa- 

> dėtį, man bus proga su vietos 
lietuviais susidurti “Naujienų’ 
reikalais pasekmės iš to ma
nau bus kuog; riausios, nes Ke- 

' nosha lietuviai, tai tikri “Nau
jienų*’ patriotai.

Su pagarba,
Kontestantas J. Martin, 

Kenosba, VVis.

Chicagos Lietuviu Širdis
Progresuojanti krautuvė

Chicagoje randasi virš 100,- 
000 lietuvių; daugiausia Bidge- 
porte. Pirmieji atkeliavę lietu
viai j Chicagą apsigyveno prie 
skerdyklų. Arti šių vietų rado
si didžiausios dirbtuves, kurio
se lietuviai dirbo. Daugiausia 
lietuvių apsigyveųo Bridgepor- 
to kolonijoje. Čia susikūrė sa
vo gusta ir pp. Olšauskas, 
Ažukas, Zakarevičius ir kiti, 
šie pionieriai ir uždėjo lietu
vių centrą Bridgeporto, kuris 
yra garsiausias ne tik Cbicago- 
je, bet ir visoje Amerikoje. Nė
ra stebėtina, kad šiandie Brid
geporte turime didžiausias lie
tuvių įstaigas bei biznius, šian
die nuo mažiausio iki didžiau
sio daikto yra gaunami pas mu
sų lietuvius biznierius. Bridge
porte randasi ir turi savo ofi
sus veik visi lietuviai profesio
nalai.

Tarp kitų biznių aukštai pa
kilęs stovi Bridgeport Furni- 
ture Company. Ji pardavinėja 
namų rakandus, pianus ir auto
mobilius. ši lietuviška įstaiga 
kaip tik ir randasi pačioje šir
dyje Bridgeporto kolonijos.

Pradžia krautuvės ir turtas
Bridgeport Furniture Com

pany, 3222~24—26 S. Halsted 
st., gyvuoja vir& keturiolika 
metų. Kad ji buvo grynai lie
tuviška, tai ir pasekmės buvo 
netikėtai didelės. Šiandie ši įs
taiga jau viršija $200,(XX) ver
tes, neskantant biznio apyvar
tos.

Julius J. Janoliunas

sekėsi ir seksis. Žmonės pažinę 
p. Janoliuną kartą, visada bus 
jo draugais ir kostumeriais. Už
ganėdintas pirkėjas ir kitiems 
rekomenduos pirkti pas Bridge
port Furniture Co.

P-as Janoliunas sako; “Mu
sų daiktai yęa lokiais, kokius 
mes pirkėjams’ perstatom© ir 
parduodame.’’

P-no Janoliuno nusistatymas 
visada buvo, yra ir bus, kad 
kiekvienam pirkėjui visada tei
singai išaiškinti apie perstato
mą daiktą, šios taktikos prisi
laikydamas, p. Janoliunas pa
taikė atlikti savo užduotį ir nž- 
ganedinli pirkėjus.

Beik daugjau tokių Janoliu- 
nų Chicagoj! Tada lietuvių biz
nis stovėtų 100% aukščiau ar 
d a geriau.

"BAYER ASPIRIN" 
UŽTIKRINA SAUGUMU

Va r toki t be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Ar jus žinote, kad Mrs. MICH«IEVICZ-V1DIKIE«[
Kulnas Cave, turbut geriausiai ži

nomas gamtos grožis, randasi Ken- 
tucky valstijoj, jis yra 9 mylių augfi- 
čio. Ant jo yra daug įvairių uolų, 
ežerukų, upių ir vandenpuolių, kiek
vienas upelis yra % mylios ilgumo, 
nuo kelių iki 200 pėdų platumo, gilu
mo- nuo 10 iki 30 pėdų, ton randasi 
daug žuvų, bet visos neturi akių. Ar 
jus žinote, kad nėra substituto dėl 
paprastų cigaretų apari Helmarų, 
karalienės žymiausiu cigaretų.

AKUšERKA
31()j So. EaLled Street
Kampas 31-mos gatvės 

Te!. Yards 1119

Vedėjas arba Bridgeport Fur- 
niture Co. biznių galva yra p. 
lulius J. Janoliunns. J. Jano- 
iiunas ši biznį į savo rankas įvi
jine 1920 metais. P-as Janoliu- 

’.as, rodosi, kad tik tam yra 
ui vertas. Jo geras būdas, at

vira širdis ir linksmumas jam 
suteikė daug draugų. Šie jo 
įrangai ne tik gyvenantieji ki- 
ose Chicagos kolonijos^, net ir 

'lituose miestuose, užsisako pas 
iį sau baldus, pianus ir auto
mobilius. ši įstaiga išsiplėtė tik 
odei, kad p. Janoliunas visus ir 
/isada užganėdina ir išlaiko sa- 
zo pažadėjimą. Taip prekėmis, 
kaip ir kainomis pirkėjai visa
da yra užganėdinti.

Baldų išdirbystė
Kad da gerianti žmonėms pa- 

arnauti ir pigiau prekes gali
na butų parduoti, p. Janoliunas 
išdėjo baldų išdirbystę. Bridge- 
)ort Furniture Co. be to ne
moka raudos, nes ji turi nuo
savą namą, kuriame randasi 
krautuvė.

Z“————----- -------- A
Tel. Lafayette 422«

Plumbinfe, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams* visa<los 

patarnauju kuoyerlausiai

M. Yuška,
;<22H W. 38th Street, Chicago, III.- . __  _______ >

Yaras 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUfiERKA
3252 So. Halsted St.

Viršujė Universa1 
•tate Bank

4oteiyn ir margi 

iuh ircelpkitia ai 

reikalais nuo 12 ik< 

8 vakaro. Kitu lai 

ku Dagai sutari].

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušeri-

J u..fmemeni »eikaluose patarnau- 
i ■>, -nuofp s''ha ligonbutyje. Mo- 
I 'erim* ir merginoms patarimus 

nuteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietą iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartj).

112(1 So. Richmond Street

Priedas

P-as Janoliunas sumanė dar 
langiau atsižymėti. Prie baldų 
ir pianų dadėjo da labai gerą 
ir šiais laikais- naudingą biznį. 
Ten stovi puikiausi Peerless au
tai. Da metai nesuėjo nuo ati- 
:1arymo auto skyriaus, o daugy
bė autų jau išparduota, šis biz
nis auga tokiu pat, kaip ir bal
dų biznis, greitumu. I)elei to 
p. Janoliunas perdirbo ir pa
gražino krautuvę. Tarpe baldų 
ir automobilių krautuvių yra 
ii engtas puikus ofisas, kurių 
durys ir langai vienija abi krau
tuves. “Auto Sales Room” pui
kiai išdekoruotas; didelčm švie
som ir gražnomis papuoštas.

Ištikimas lietuvystei A
P-as Janoliunas yra turtin

gas žmogus, bet pilnai yra iš
tikimas lietuvystei. Jis rėmė ir 
dabar remia kiekvieną vertą 
rėmimo lietuvišką įstaigą bei 
draugiją. .

P-as Janoliunas pris-idėjo prie 
“Naujienų” kontesto pirkdamas 
š “Naujienų” kontestanto p. 

A. Visbaro 50 pagarsinimų kor
tų. P-as Janoliunas yra pirma
jai lietuvis biznierius, kuris da
bartiniame konteste susyk pa
darė “Naujienoms” tokį didelį 
biznį. Tai tik pradžia, sako p. 
Janoliunas. Jis pasižadėjo ir 
ateity remti “Naujienas”.

Chicagos patriotas
P-as Janoliunas išgyveno mu

sų mieste virš 18 metų. Per vi
są laiką darbavosi pakėlimui 
lietuviško biznio. Tokiems kaip 
p. Janoliunas žmonėms visada

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

Patyrusi gydytoja ir akušerė
Na orą pat ė

Mrs. N. Žukauskas
3219 So. Morgan Street

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

---------------------- —-------------------- /
Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Galvos skaud
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

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

Phone Pullman 0621
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1 
h. ■■■■■■................

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dnvana.

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS 

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. iiJRgElIONIS
ADVOKA1A® 

Miesto Ofisas
190 No. State St, Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

Tel. Yards 0141 
Byloe visuose teismuose. — Ab
straktui. •— Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

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 3395- . ... . -------- ---->

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 53$ 
Tel. Central 6390

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

----- —-------------------------------------- /

Naujienų Spaustuve
Itoijioi SptMtUYi.

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

.... . .............................

Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika* 
vusi Pcnnsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pr 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimu

DR. G. SERNER 
(LIETUVIS)

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrink it.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

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

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KARK
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

aDR, HERZMAN ■«
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas p«r 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

VALANDOS* Nuo 10—12 phtą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

i Dienomis: Canal
Telefonai: 311°- , Nak^į>

i South ' hore 2238 
' Boulevard 4186

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

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 piet ir nuo 7 iki 8:3® vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirargas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaikų ir visų chroniškų ligą.

Ofisas: 3103 So. Halsted St, Chicago 
arti Slst Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
NuMiitu* Tel. Fairfax 6353

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

Optemestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 

ir 805 E. 47th SL
Kenwood 1752
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KALTININKŲ IEŠKOJIMAS

Nuo pat pradžios, kai tik atėjo pirmos žinios apie 
gruodžio 17 d. “pučą”, “Naujienų” nusistatymas buvo ne
siskubinti spręsti, gerai ar blogai elgėsi nuverstosios val
džios nariai perversmo metu, bet laikyti prieš visuome
nės akis patį svarbiausiąjį dalyką — konstitucijos sulau
žymą, kurį atliko smurtininkai.

Toks “Naujienų” nusistatymas anaiptol nereiškė ko
alicinės valdžios “teisinimo” ar “baltinimo”, kaip mėgi
na įkalbėti publikai kai kurie elementai. Kaltybės ar ne
kaltybės klausimą mes palikome atvirą, laikydamiesi tos 
nuomonės, kad bešališkam nuosprendžiui padaryti reikia 
mažų-mažiausia, kad žmonės ir partijos, iš kurių susidė
jo nuverstoji valdžia, gautų pilnai pasiaiškinti. Ilgoką 
laiką po perversmo jie tos progos neturėjo visai, nes jų 
spauda buvo uždaryta ir laiškai, siunčiami iš Lietuvos, 
ėjo (ir dar tebeina) per cenzorių rankas. Paskui v. liau
dininkai ir socialdemokratai atgavo šiek-tiek teisės kal
bėti į visuomenę, bet iki to, kad jie galėtų atvirai ir ne
varžomai išdėstyti savo poziciją, dar ir šiandie toli šau
kia.

Teisti žmogų, neišklausius jo, butų tiesiog nepadoru. 
Šito paprasto dalyko nesuprato ar nenorėjo suprasti mū
siškiai komunistai, kurie tuojaus, kai tik išgirdo apie 
“fašistų revoliuciją” Lietuvoje, šoko visaip plūsti ir nie
kinti buvusiąją valdžią. Juo mažiaus jie žinojo apie tai, 
kas įvyko gruodžio 17 d., tuo drąsiau jie švaistėsi į visas 
puses kaltinimais “išdavystės”, “parsidavimo”, “sąmok
slo prieš darbininkų klasę”, ir t. t.*

Mums, žinoma, teko kai kuriuos tu komuhistišku 
kliedėjimų atremti, kad apsaugojus nuo mulkinimo visuo
menę. Ir šiandie yra aišku, kad ir patys komunistai yra 
priversti atsižadėti daugelio tų nesąmonių, kurias jie 
pradžioje mėgino paskleisti publikoje. Viena tų nesąmo
nių, pav. buvo ta, kad koalicinė valdžia užtraukusi ant 
Lietuvos ginkluotą perversmą “pataikavimu” fašistų ju
dėjimui. Dabar jau ir maži vaikai žino, kad “pučą” įvy
ko ne koks ten “judėjimas”, bet slaptas karininkų sąmok
slas.

Taigi kaltininkų ieškojimas, kiek jisai liečia vyriau
sybę, šiandie susiveda prie to, ar buvusioji valdžia atliko 
savo pareigą karinių krašto pajėgų tvarkyme.

Kitas, žinoma, klausimas yra, ar nebuvo apsileidimo 
ir pačios visuomenės pusėje. Visuomenė yra dar svarbes
nis veiksnys krašto politikoje, negu tie asmens, kurie tu
ri vietas valdžios įstaigose. Juk negalima laikytis tokios 
nuomonės, kad po to, kai žmonės išrenka Seimą, tai jau 
jie gali eiti miegot, paliekant visą valstybės likimą ran
kose tų grupių, kurios sudaro valdžią.

Matote, kad apie tai, buk liaudininkai iš anksto bu* 
vę susitąrę su fašistais, čia neužsiminta nė'Vienu žodžiu. 
Sleževičiaus partijai prikaišiojama tiktai apsileidimas 
pirm perversmui įvyksiant ir “niekšiškas” elgimąsi per
versmo metu. Pats komunistų partijos centras prileidžia 
mintį, kad liaudininkų vadai galėjo vien tik dėl savo bai
lumo nusilenkti smurtininkams.

Antram pareiškime komunistų centras ambrija ant 
socialdemokratų, kam jie atmetę maskvinį “bendrą fron
tą”, kam ministeris Požėla “siundė savo šalininkus” prieš 
komunistus, areštavo juos, o fašistams davė “pilną lais
vę” (kas, žinoma, yra grynas melas!), ir kam socialdemo
kratai ministeriai be pasipriešinimo užleido savo vietas 
smurtininkams. Apie tai, kad socialdemokratai butų bu
vę susitarę iš anksto su fašistais, čia irgi nėra nė žodžio. 
Na, o juk yra aišku, kad tie psichopatai, ką rašė komunis
tų centro vardu tuos pareiškimus, purvų socialdemokra
tams nesigailėjo!

Taigi pasirodo, kad tai, ką “Laisvė” sakosi žinanti 
ir nuo publikos neslepianti, yra tiktai besąžiniškų lium- 
bugicrių prasimanymai.

Kitą kartą pakalbėsime, ką iš tiesų komunistai nori 
pasiekti savo įvairiais išmislais apie koalicinę valdžią ii 
kodėl jie taip daug triukšmo kelia dėl jos nuvertimo. 
Dabar gi tenka pažymėti tiktai tiek, kad purvindami de
mokratinę valdžią, kurie nuvertė smurtininkai, — komu
nistai vadina smurto talkininkų rolę.

Juk iš tiesų: jeigu Griniaus-Sleževičiaus valdžia bu
vo tokia “niekšiška”, kaip ją piešia Maskvos davatkų or
ganai, tai ko čia gailėtis, kad ji tapo nuversta? Gerai, kad 
Smetona paliuosavo “susipratusius darbininkus” nuo tų 
niekšų!

Ve kokią išvadą turi padaryti “Laisvės” skaitytojai 
—- jeigu jie turi bent krislelį logikos.

vairius

Gražumo pramonė. — 
Pranašavimai 1927 me

tams. — Ryklių 
gaudymas

KOMUNISTAI JAU ŽINO”, KAS KALTAS

Musų maskvinė spauda nesiliauja rėkavus, kad ji tik 
viena sakanti tiesą apie Lietuvą. Ji žinanti, kas tenai pa
sidarę, ir ji to neslepianti nuo publikos. Ką gi ji žino?

“Laisvė” paduoda, kaipo pilnai patvirtintą faktą, 
sekanti savo korespondento Raudono Gaidžio (labai tin
kamas pseudonimas! “N.” Red.) pareiškimą, parašytą dar 
gruodžio 18 d.:

“Pastebėtina, ar nebus tik čia pasekmė slapto 
susitarimo liaudininkų ir socialdemokratų partijų 
bendrai pradėti terorą prieš komunistus, išskersti 
juos ir jų vadus, o paskui vėl čiulbėti apie ‘demokra
tiją’ ir ‘laisvę’. Aš tą sakau, pastebėjęs liaudininkus 
ir socialdemokratus sėbraujant su fašistais..
Vadinasi, liaudininkai ir socialdemokratai buvo slap

tai susitarę su sąmokslininkais padaryt perversmą, kad 
valdžia patektų į rankas fašistų, kurie “išskers komunis
tus”. Jeigu taip, tai klausimas, kodėl visai ką kita sako 
oficialiai Liet. Kom. Par. centro komiteto pareiškimai, 
tilpę “Laisvėje?” Vienam tų pareiškimų atakuojama vai. 
liaudininkai ir sakoma taip:

“Liaudininkų vadai stačiai nič-nieko nedarė, kad 
užbėgti už akių fašizmui...

“Liaudininkų vadų pasielgimas 17-19 gruodžio, 
tai judošių pasielgimas arba niekšingų bailių kinkų 
drebėjimas”.

šių metų pradžioj Ne\v Yorke 
įvyko žmonių gažinimo specia
listų konferencija. Suvažiavo 
apie penki tūkstančiai “beauty 
shops“ laikytojų ir įvairios rų- 
šias gražinimo specialistų.

Konferencijoj paaiškėjo, jog 
veidų gražinimas virto itin 
stambia pramone. Sakysimų,7 
1925 m. (vairiausių veido tepa
lų ir kosmetikos buvo pagamin
ta už *209,000,000. Bet ta mil
žiniška suma dar nieko nepasa
ko apie tikrąją dalykų padėtį. 
Gražinimo pramonėj dirba apie 
300,(MM) darbininkių ir darbi
ninkų. Vien tik “beauty shops” 
(gražinimo įstaigų) Amerikoje 
priskaitonia iki 35,(MM). 1922 
m. jų tebuvo 8,000. Bet “beauty 
shops“ dar nėra vienintelės 
vietos, kur moterys eina pasi
gražinti. Plaukų kirpimo įstai
gos irgi jas aptarnauja. Turint 
tai galvoj galima drąsiai saky
ti, jog šiandien Amerikoj ran
dasi arti 1(M),(MM) gražinimo j- 
s taigų.

Kiek gi Amerikos motery^* 
orakidžia savo veidų gražini
mui?

Apskaitoma, kad kas metą 
jos praleidžia apie $1,000,000,- 
(MM). lai yra milžiniška pinigų 
suma. Ne be reikalo tad į 
gražinimo įstaigas yra inves
tuota apie $70,000,000. Pasta
ruoju laiku susikūrė stambi 
korporacija, kurios pagrindinis 
kapitalas siekia $5,000,000. Tos 
korporacijos tikslas bus atida
ryti visą eilę gražinimo įstaigų. 
Tos įstaigos bus aprūpintos ge
riausiais prietaisais. Tinkamai 
įrengti “beauty shop” nėra jau 
taip lengvas ir paprastas daly
kas. Pavyzdžiui, šiomis dieno
mis Ncw Yorke atsidarė “beau
ty shop“, kurios įrengimas at
siėjo $75,000.

♦ ♦ ♦

Pasak vieno ląikraščio, “Se
vodnia” korespondentas A. 
Jablonovskis turėjęs pasikalbė
jimų su Paryžiaus “pranašė- 
mis’,. Laikraštis rašo:

Kas metai, o ypatingai prieš 
naujuosius metus atsiranda la
bai daug “pranašų“, kurie mė
gina visokiais budais nuspėti 
ateinančių metų svarbesniuosius* 
pasautnio gyvenimo įvykius. 
Tiesa, atsiranda ir “pranašių“,

kurios ir šiaip sau kartas nuo 
karto apsilankius pas jas vie
nam kitam sensacijų ieškančiam 
žurnalistui —malonėja papasa
koti savo numatymų. Bet ypa
tingai tos “pranašes“ pasidaro 
veiklios baigiantis seniesiems, 
ir prasidedant naujiesiems me
tams. O pranašauti visai ap
simoka. Ir pagarsėsi ir prie to, 
ne iš kelio, vienas kitas hono
raro frankas • (mat “pranašių“ 
daugiausia Franci joj).

Taig- šiems 1927 m. taip pat 
jau dalinai paskelbta “prana
šystė“. * šiuo žygiu “Sevodnia“ 
Paryžiaus korespondentas A. 
Jablonovski’s .. patiekia keletu 
pasikalbėjimų su tomis “prana
šėmis’’. Reikia čia būtinai pa
žymėti, kad tos “pranašės“, ar
ba prie XX amž. keistenybių 
priklausančios damos ir panelės 
mėgsta labai paslaptingų gyve
nimą, įsimanydamos visokių ne
būtų dalykų. Taip pav. Madame 
Bril'fcau specialiai užsiiminėja 
mirusiųjų vėlių išlaukinėj imu, 
su kuriomis esą labai lengva su
sikalbėti. Iššatikinėja daugiau
sia mirusiųjų jaunų vyrų vėles, 
su kuriomis noriai pasikalba 
jaunos našlės. Tik kaž kodėl 
vyrai nesiskubina kalbėtis su 
numirusių žmonų vėlėmis, ma
tomai pakankamai išsikalbėjo 
gyvoms esant.

Bet ne vien tuo jos uždar
biauja. Jų specialybė, kaip 
jau pradžioje minėjau, atspė
ti pasaulio, o ypatingai Euro
pos ateitis. Jau čia, žinoma, 
daug platesnė frankų įplaukoms 
dirva. Čia jau sensacija,.o šen* 
saci jomis šiandien pasaulis tik 
ir tesimaitina.

Ir štai ką viena jų, minėta 
Madame Bril’fcau pasakoja:

“Metų pradžia labai sunki. 
Bus liūdesių ir bankrutų (tik
rai įspėjo, mat visgi žino, kad 
daugybe firmų bankru
tuoja.) Jūrėse busiu au
drų, kontinentuose žemės dre
bėjimų (ypatingai Japonijoj ir 
Amerikoj), taip pat padaugėsių 
katastrofų. Prancūzų frankas 
kris, (o tai visai galimas daik
tas), bet šiek tiek pasvyravęs 
vėl atsistos stabilizacijos pama- 
tuosua (vargiai). Pavasariui 
artinantis akyratis praaiškės. 
Francuzų reikalai pagerės, kai 
tuo tarpu Vokietija turės daug 
naujų sunkumų.

Anglijoj reikia laukti gilių vi
daus neramumu, o Rusiją lau
kia nauji tragingi perversmai.' 
Bolševikų rėžimas pavirs j dul-

kės ir ne toliau, kaip metų ga
le bolševizmo nelvebus.

Kita tos rųšies pranašė pane
lė B-le Laplase pasakoja:

“Jausmų gyvenime daugybė 
dramų (kaip kasmet). Daugybė 
bankrutų, kabinetų kritimo, 
daugumas žymių pasaulio vyrų 
mirs.

Angliją kentės daugybę poli
tinių sunkenybių. Vokietija vis 
labiau rodys savo ragus. Ispa
nijoj irgi bus neramumų, o 
Era nei joj viskas pražydusią.

Kas dėl bolševikų, tai jie 
prapuls, tikrai prapuls“.

Visai panašiai ir beveik taip 
pat “pranašavo“ Madame Eilsce, 
kuri irgi savo pranašystę už
baigė bolševikų nupuolimu. Pa
minėjo taip pat Francijos 
reikalų pagerėjimų, Vokietijos 
likimo netikrumų.

'I'ikrai, kalba visai, kaip Pran
cūzės, nors, tiesų pasakius, ir 
yra tikros franeužės, o prie to 
iar paryžietes.

Kaip, matome savo pranašys
tėje nieko nauja nepasakė. Pa
kartojo tai, kas visiems gerai 
žinoma arba ko kiti labai trokš* 
la. Kam kam, o 'jau 1/olŠevi- 
kains, tai tikrai kliuvo, iš ko 
fiemažai džiaugiasi ir patsai 
“Sevodnia“ korespondentas, tik 
kažin ar ir tuo tiki.

K ♦ ♦

Sakoma, kad skerdyklose ne- 
sunaudojama tik kiaulės žvie
gimas, o šiaip kiekviena jos 
dalelė yra suvartojama vieno 
ar kito dalyko padarymui. Pas
taruoju laiku panašiai daroma 
ir su rykliu (akula). Per dau
gelį šimtmečių ryklys skaitėsi 
pavojingu jūreivių priešu. Ne
mažai bėdos jis pridarydavo ir 
žvejams, šiaip jokios naudos 
žmonės iš jo neturėdavo. Kas 
kita dabar. Kiekviena ryklio 
dalis yra suvartojama vienokio 
ar kitokio daikto padarymui.

Gan nuo senai buvo žinoma, 
jog iš ryklio kepenų galima gau
ti nemažai riebalų. Jo oda taip
gi tinka čeverykams ir kito
kiems daiktams. Bet kadangi 
ryklys sunku pagauti, tai be
veik visai nebuyo kreipiama 
dėmesio į tuos dalykus.

Karo metu pradėta vis labiau 
ir kibiau kalbėti apie tai, jog 
gali pritrukti odos. VVilliam C. 
Rcdfield, Jungtinių Valstijų 
prekybos sekretorius, davė su
manymą organizuoti ryklių 
gaudymų. Atsirado žmonių, 
kurie tame sumanyme matė ge
rų biznį, šiandien ryklių gau
dymas sudaro gan stambią pra
monę. Ryklio mėsa yra džio
vinama ir siunčiama į Kiniją. 
Iš kepenų gaunama taukai. Apie 
ketvirta ryklio dalis susideda iš 
kepenų. Iš ryklio odos daroma 
čeverykai ir kiti daiktai. Pasta
ruoju laiku surasta būdas, kaip 
iš tam tikrų ryklio liaukų at
skirti insulinų (chcmikališkų 
junginį,, kuris yra vartojamas 
cukrinei ligai gydyti). Net iš 
galvos paprastu virinimo proce
su padaroma klijai.—K. A.

Bolševiką rezoliucijos 
draugijose

Bolševikų kiauliškuniui nėra 
nė pradžios, nė galo. Nekvies
ti jie lenda prakalbas sakyti 
svetimuose parengimuose; pri- 
simetę įvairiais neva organiza
cijų, vardais jie stengiasi drau
gijas pakinkyti į bolševikiškų 
darbų; jie atsineša savo vadų 
iškeptas rezoliucijas ir spiria
si, kad draugijos jas priimtų.

Pastaruoju laiku, po Lietuvos 
teisėtosios valdžios nuvertimo, 
ant kurios ir bolševikai šunis 
korė, jie turi prikepę visoke
riopų rezoliucijų ir lenda su 
jomis į kiekvienos organizacijos 
sueigų. Atsistoja vienas bolše- 
vikėlis ir prašosi, kad jam bu
tų leista vieną raštelį perskai
tyti. Pirmininkas ar dėl neži
nojimo, kaip susirinkimai turi 
būti vedami ar dėl savo liberar- 
liškumo Įleidžia skaityti. Po 
perskaitymo kitas liolševikėlis 
įneša, kad skaitytoji rezoliuci
ja butų priimta, kitas paremia. 
Ir eina ginėai. Nariai fi<»rs ir 
mato gyvų reikalų protestuoti

prieš Lietuvos užurpatorius, 
vienok jie nepritaria neapp H- 
votom, išgverusiom, tuščių šu
kavimų pilnom bolševikų rezo
liucijom. Jie balsuoja prieš 
Bolševikui tuomet šūkauja, kad 
tokie ir kitokie žmonės, ta ar 
kita draugija yra fašistų užta
rėjai.

šitą betvarkę reikią pašalin
ti. Netoli visos musų draugi
jos ir kuopos yra demokrati
nės organizacijos ir ganėtinai 
pažangios. Jos nori ir privalo 
protestuoti prieš banditizmų 
Lietuvoj. Jos tai ir daro, kur1 
tik bolševikai nesukelia ne
tvarkos. Viskas, kas reikia, 
kad susirinkimai butų vedami 
taisyklingai. Jokia korespon
dencija iš vietų nesiskaito. Ji 
turi būti priduota raštininkui. 
Kuri skaitytina, raštininkas 
skaito. Tik tuomet gali būti 
įnešimas ją priimti svarstymui 
ar atmesti. Raštininkas ne
skaito tokios korespondencijos, 
kuri yra nepadori arba neliečia 
organizacijos. Kas- gi išeitų, jei 
butų skaitomos visokių partijų 
ir politikierių rezolucijos, plat
formos ir laiškai?

Jeigu bolševikas ar kas kitas 
organizacijoj • nori, kad butų 
priimta kokia rezoliucija, jis 
turi padaryti įnešimą, kurį pa
rėmus ir išdiskusavus, balsuo
jama. Jei įnešimas priimtas, 
tuomet įnešama, kas rezoliuciją 
turi parašyti: valdyba, kokis 
esantis komitetas arba skiriama 
arba renkama komisija, šita 
klausimą nubalsavus, nariai ga
li priduoti savo pasiūlymus re
zoliucijos rašytojams. Rašyto
jų reikalas pgaminti ir susirin
kimui priduoti rezoliuciją, ne
svarbu visai, ar jie patys para
šys ar keno priduotų projektų 
priims. Tuomet ir bolševikai 
savo projektus gali priduoti re
zoliucijos rašytojams.

Kol šitokios tvarkos draugi- 
c i kuopos nepraktikuos, tol 

bolševikai visur lįs su savo re
zoliucijomis ir rys suirutes, 
o paskui šmeiš asmenis ir or
ganizacijas, buk atsisakė pro
testuoti .—Prosy tojas.
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Lietuvos ekonominio gy
venimo perspektyvos

Andai kalbėjom apie Lietuvos 
tas pramonės šakas, kurios tie
sioginiai nesiriša su žemės tikiu, 
kad ir jį aptarnauja, bet jo ža
liavos neapdirba. Dabar tarsi
me keletą žodžių apie tą besi
vystančią pramonę, kuri tiesio
giniai savo gaminiams žaliavą 
ima iš žemės ūkio. Pirmiausiai 
ir bene labiausiai išsivysčius ir 
dar prieškarinius laikus siekia, 
tai bus alaus ir spirito vary
mo įmonės. šios įmonės visos 
yra Panevėžy, Ihienuos, Taura
gėj, Šiauliuos, Telšiuos ir Kau
ne. Miežių derlius Lietuvoj vi
suomet buvo geras ir tos rū
šies javų visuomet daugiau už
auga, negu pačiai Lietuvai rei
kia, tai alus daryti yra iš ko. 
Prieš karą alaus bravorų Lie
tuvoj butą daugiau negu dabar, 

• arba tikriau tarius, jie intensin- 
giau diria). Mat buvo varto
jimo platesnė rinka. Daug jo 
išveždavo į rusus, latvius. Da
bar tenai jisai nebeina, berods 
bent kiek jo šiandien išvežama 
Į Vokietiją. Mat vokiečiai alų 
dirba iš surogatų, tuo metu, 
kai Lietuvoj jis gaminamas 
grynai iš javų, todėl jis savo 
kokybe praneša vokietinį alų. 
Žinoma, vokiečiai mūsiškio 
alaus įsileisti nenor, kad jų tos 
rūšies įmones neiškonkuravus. 
Spirito varymui pus mus žalia
vos ir pakankamai yra, nes bul
vių ir rugiu visuomet daugiau 
lūetuvoj nedera, negu jų suvar- 
tojama. berods, šiais metais 
rugių derlius buvo nekoks ir 
galimas daiktas, kad jų pri
truks, arba ruginę duoną rei
kės pakeisti kitais krašte esa
mais produktais. Spirito ir 
daug daugiau Lietuvoj gamina
ma, negu reikėtų. vadinasi per
teklius galima užsienin gaben
ti. Tik visa bėda tame, kad 
užsienis, ypač vokiečiai gamina 
spiritą surogatą, kuris yra la
bai kenksmingas vartojimui, 
bet kuris savo pigumu veik dvi
gubai praneša mūsiškį. Todcl 
spirito kontrabanda visose Bal
tijos valstybėse yra labai išsi 
vysčius. Bendrai sugraudus, 
šios rūšies verslui ateities per
spektyvos yra kuonogeriausios, 
nes rusai visuomet mažiau spi
rito pagamindavo, negu jo su
vartodavo. tad rinka yra, į ku
rią tik duris reikia praverti.

/
Iš sodų vaisių, ypač grušių, 

kurių ir daug daugiau užauga, 
negu kraštui reikia, galima ga
minti puikus konjakas, kaiku- 
rios žemės ūkio l>endrovės tuo 
klausimu yra susirūpinę ir Kė
dainiuos pasiryžę atatinkamą 
dirbtuvę įsteigti. Sodų vaisių 
vynas dabar Lietuvoj masiniai 
gaminamas, bet tik vietos var
tojimui. Paskutiniaisiais me
tais tiek plačiai jis gaminamas, 
kad jau iš vokiečių surogato 
vyno veik negabenama, o jei 
vežama, tai lik iš Prancūzijos 
tikro vyno, bet gi kuris dėl sa
vo aukštos kainos silpnai mū
siškį vyną konkuruoja.

Po didžiojo karo Lietuvoj į- 
sleigta milžiniška, visai moder
niškai įtaisyta “Maisto” b-vės 
skerdykla. .Ii yra netiek musų 
krašto reikmenų tenkinimui į- 
taisyta, kiek eksportui pritai
kinta. .Jos tikslas gaminti deš
ras, kumpius, šaldyti mėsą ir 
gabenti svetur? Jos įrengimas 
atsiėjo apie 10,000,000 litų, tai 
idėtas Lietuvos mastu matuo
jant milžiniškas kapitalas, ku
ris savaimi suprantama nebiz- 
nieriškai suvartotas. Kad ir 
daug jau iš tos įmonės mėsos 
eks|K)rtuojama užsienin, bet 
savaimi suprantama, kad ne 
tiek kiek reikėtų, mat, ne visai 
musų krašto yra tikusi žalia
va. Raguočiai yra |>er liesi, 
mėsa konservams daryti per
tai nėra tinkama. Kiaulės per 
menkos ir prastai maitinamos. 
Nors pastaruoju laiku ir daug 
dedama domės į savo gyvulių 
veislės pagerinimą, bet savaimi 
suprantama, kad tai ne vienų 
metų darbas. Perta t ir maisto 
Įmones ne tiek dirba ir ne tiek 
eksportuoja užsienin, kiek ga
lėtų ir vertėtų. Gal pirmiems 
metams ši įmonė musų kraštui 
yra ir ]>erdidelė, o į ją įvestuo- 
tas kapitalas, žinoma, tikrą 
pelną pradės nešti po dešimtų 
kitų metų.

Paskutiniais metais labai 
sparčiai pradėjo Lietuvoj augti 
pieninės, kurios turi rimčiausio 
pagrindo, ir pelninga šaka. Zi- 
nonia, vyriausiai gaminama sū
riai ir sviestas. Visi tie produk
tai gabi narni Vokietijon, o ypač 
Anglijon ’ir turi pasisekimo. 
Beikia laukti, lead už metų ki
tų visa Lietuva pieninių tinklu 
bus nutiesta. Su pienininkyste 
yra tampriai surištas bendrai 
raguočių ir kiaulių ūkis. Vadi
nasi. visos trys tos šakos kartu 
sparčiai auga. Jų augimas ir 
pasisekimas visiškai priklauso, 
kiek gerai bus kredituojamas 
žemes ūkis, kuris dar labiau yra 
reikalingas apyvartos kapitalo, 
negu stambioji pramonė. Krik.š- 
. .nių demokratų buvusi vy
riausybė, kad ir dėjosi ūkininkų 
reikalų užtarėja, bet toj srity 
yra nieko nenuveikusi. Su pie
nininkyste ir sodininkystę yra 
surišta ir saldainių gamyba, 
kuri, rodos, labai Lietuvoj tin
kamai pastatyta, ypač Šiau
liuose. šios gamybos produktai 
jau gabenama Vokietijon, Ang
lijon ir, rodos, kartais mažmo- 
žomis Ameriką pasiekia., šioji 
produkcija yra žinoma ne tik 
savo kiekybe, bet ir kokybe. 
Pasauly žinoma, kad šokoladas 
geriausias gaminamas Šveicari
joj, kame ir pieno ūkis tinka
mai išsivystęs, taigi ir Lietuvos 
tos rūšies gamyba gali tais pa
čiais keliais eiti.

Lietuvoj, ypač po didžiojo 
karo, mėginama gaminti ir 
drapanoms tiek marškonė, tiek 
vilnonė medžiaga. Rasi, gal

[Pacific and Atlantic Photo]

palankios, o politinės sąlygos 
išimtinai priklauso nuo nuo pa
čių žmonių. Kiek žmonės tin
kamiau pradės ir išmoks tvar
kytis, kiek sugebės sudaryti pa

Martin E. Johnson su savo žmona. Jiedu yra pagarsėjusiu 
kaipo keliauninkai. Jiedu dabar randasi Afrikoj, kur buvo sun
kiai susirgusiu influenza.

-------- ----- ----- - -----—.j
m tiek dėl stokos kapitalo, kiek 
dėl nenusimanymo tuos reika
lus vesti, tas biznis gilių šaknų 
nėra įleidęs. Berods, musų 
avių vilna yra menka, reikalin- 

Imtinai jų veisles Į>a geri ■> i— 
mas. Kad ir vilnine medžiaga 
išdirbama stipri, bet ji nekaip 
dėvisi, matyti, netinkamai ji 
galutinai išdirbama, šios rūšies 
išdirbiniai veik puse kainos pi
gesni negu užsieny, bet publi
ka užsienio nepasiekia. Su visu 
nauja pas mus gamyba prasi
dėjo, tai kartono gaminimas su 
dideliu pasisekimu ir jau ei
nama prie popieros, žinoma, 
prastesnės gaminimo, šiai ga
mybai ateitis gera, žaliavos 
krašte visai tinkamos vra. Stik- 
o gamyba ir Lietuvoj visai 
naujas reiškinys, bet kol kas be 
didelio pasisekimo. Stiklo ga
mybai tinkamo smėlio vra. Bal- * *
dų gamyba tinkamos aukštumos 
nėra pasiekusi, bet jau su už
sieniu mėginama konkuruoti. 
Bendrai medžio apdirbimas nė

ra pakankamai išsivystęs. Eina
ma prie cukraus dirbtuvės įstei
gimo. Pasėti cukriniai runke
liai rodo, kad Lietuvos klima
tas jiems visais atvejais tikęs, 
ypuč Vilkaviškio apielinlc&se 
yra tikęs. šiemet daug tokių 
cukrinių runkelių išgabenta j 
Latviją, kame cukraus dirbtuve 
įsteigta ir bene gruodžio mėne
sy pradėjo veikti. Cukraus 
įsteigimo dirbtuvės yra reika
lingos didelio kapitalo, kurio 
Lietuvoj nėra. Nėra abejones, 
kad valstybei šitas reikalas la
bai butų naudingas, nes Lietu
va cukraus suvartoja į 30,000,- 
000 litų, vadinasi tokioj sumoj 
kasmet musų valiutos išplaukia 
užsienin, tai vyriausybės yra 
pirmu rūpesčiu tokią įmonę 
palaikyti.

Bendrai darant išvadas, rei
kia konstatuoti tas lakias, kad 
Lietuvoj įvairios rūšies pramonės 
jau užuomazga yra ir yra gali
mumo jai vystytis, tiek klima
to, tiek geografijos sąlygos yra

stovesnę tvarką, tiek ir tinka
miau pramonė pradės bujoti, 
o drauge ir darbininkų tiek me
džiaginė, tiek politine būklė 
stiprės.—T. J.

Prkš didįjį karą Lietuvoj 
vaisvynio veik suvis nebuvo 
daroma, tai tik buvo mėgėjų 
darbas, o dabar yra rimtų dirb
tuvių, kaip autai Kaune, Rad
vilišky ir Kėdainiuos ir visos 
dirbtuvės turi gero pasisekimo. 
Galima laukti, kad ateity ir jis 
bus gabenamas užsienin, bet į 
rusus, o rusai ir į vokiečius, 
mat, tenai sodų vaisių yra ma
ža.

Niekus nesuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip 
originahs Baume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Originales 
FruncuzJškas

BAUME BENGUĖ
(ANALOtlJUVE )
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BALSUOKITE UŽ LIETUVĮ

ŽMONIŲ KANDIDATAS 
Del Tarnavimo Žmonėms

WACLAW PIERŽINSKI
. HOMER KLINGER

I ALDERMANUS 
Nominacija Vasario 22, 1927

Jis yra gimęs ir užaugęs 9 Wardo, 37 metif amžiaus, vedęs, gyvena su 
motore ir turi 4 vaikus, 20 East 113th l’lace. Dirba Pulluian Car Works 
per paskutinius 17 metų. Yra republ ikonas j Aldermanus iš Republikoniško 
War<!o.

Jis yra priešingas Niekei Blate (Geležinkeliui dėl statymo Calumet 
prieplaukos. Stengsis, kad butų atšauktas vandens myterių įvedimo pa
tvarkymas. Dirbs dėl publlškų pagerinimų visuomet kaipo žmonių 
Alctennanas.
Illlllllllllllllllllllilllllllllioillllilllllllllllim

LIETUVYS KANDIDATAS 
13to Ward Aldermanu

Stos
Už švarias gatves ii* gatvaites,
Už panaikinimą vandens myterių,
Už iškėlimą gelžkelio ant 47th ir Leavitt gatvių, 
Už gerai apšviestas gatves.

Išrinkite Lietuvį
Balsuokime Vasario 22tą

UŽ
[x] WACLAW PIERŽINSKI

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti j Suv. Valsti
jas linosai nejskaitant kvoton.

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

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago, III.

DAINOS
Del keturių balsų 

Surinktos L. Eremino

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

įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna ----- padainuok
dainelę ir palinksmesi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. SI 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
Kiuntimu $1.50.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, UI.
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KORESPONDENCIJOS
Pittsburgh, Pa. Benld, III.

Sausio 28 d., š. m. čia pasi
mirė Volteris Brindza. Jis mirė 
plaučių uždegimu. Palaidotas 
tapo sausio 30 d.

Keli metai tam atgal jo mo
teris Vera Brindzienė, po tėvais 
Vera Boris, apleido jį ir išva
žiavo kt.r tai j Ohio valstiją ir 
išsivežė su savim kartu du 
vaikučiu — Matildą ir Albertą.

J u tėvas Volteris Brindza k

Protestas prieš fašistų valdžią 
Lietuvoje

Kadangi juodasis fašizmas 
Lietuvoje spėka nuvertęs val
džių uždėjo savo žiaurią dik
tatūrą ir grūda j kalėjimus ir 
mirčia teisia nekaltus darbinin
kus;

Kadangi fašizmo užviešpata- 
vimas reiškia Lietuvos biednuo- fPacific and Atimtie Photo j

mirdamas paliko keletą tūks
tančių dolerių. Kur jo moteris 
ir vaikučiai randasi, tai ne jis 
ir niekas kitas šioj apielinkėj 
nežino. Tokiu budu moterei ii 
vaikučiams neatsišaukiant, val
džia tuos pinigus konfiskuos.

Butų gerai, kad Naujienų 
skaitytojai, kurie žino kur ran
dasi Matilda Brindza, Albertas 
Brindza, ar jų motina Vera 
Brindzienė Boris, kad jiems 
praneštų ir kad jie atsišauktų 
pas Chartj Vakman, 1(133 
Penu Avė.. Vilkinsburg, Pa.

— C. V.

Detroit, Mich.
Prakalbos apie Lietuvos fa

šistus

Mes girdėjome daug prakal
bų neva apie Lietuvos fašistus. 
Pirmieji pradėjo bolševikai, bet 
kaip paprastai, jie tik pradeda 
Lietuvos fašistais, bet užbai
gia su Maskva. Trockįu ir ki
tais jų šventaisiais.

Svarbiausios prakalbos apie 
Lietuvos fašistus buvo sausio 
23 d., L A. S. svetainėje, prie 
Michigan ir 24 gt.. kurias buvo 
surengusi LSS. 116 kp., ir ku
riose kalbėjo Naujienų Kedak- 
torius P. Grigaitis ir poras vie
tinių kalbėtojų — adv. .Jos. P. 
l’vick ir I)r. J. J. Sims. Kas 
tik atsilankė į šias prakalbas, 
tas sakėsi buvęs jomis paten
kintas, nes plačiai buvo išaiš-

menei ir visai ]>ažngiąjai žmo
nių daliai, kas sudaro didelę 
daugumą visos šalies žmonių, 
beteisę, nelaisvę ir žiaurią prie
spaudą;

Kadangi tai įveda visame 
krašte despotizmą, neigia žmo
nių teises ir laisvę, laužo pačią 
šalies konstituciją ir užkaria 
Lietuvos žmonėms žiaurią gin
us save užsidėjusių valdonais 
liktatorystę;

Todėl, mes Benldo lietuviai, 
savo masiniame mitinge Pros- 
perity Kliubo svetainėj, sausio 
21, 1927 m., grieštai smerkiame 
fašistų tuos žygius ir raginame 
Lietuvos ir Amerikos lietuvius 
kovoti prieš fašistinę valdžią ir 
versti ją:

Apšaukti rinkimus, kad Lie
tuvos žmonės išrinktų sau val
džią, kokią jie matys tinkames
ne;

Paliuosuoti areštuotus fašistų 
valdžios politinius kalinius;

Nubausti visus teroristus už 
nužudymą nekaltų darbininkų 
vadų;

Mes taipgi pareiškiame, kad 
padėsime Lietuvos žmonėms nu
sikratyti fašizmo jungą, padė
sime ir materialiai ir medžia
giniai.

šalin juodasis fašizmas!
Šalin budelių kruvinos ran

kos nuo darbininkų gyvasčių.
Laisvę Lietuvos darbininkams 

r pažangiems žmonėms!
Nutarta kopijas šios 

•ezoliucijos pasiųsti Lietuvos

Kreti M. Dearing su žmona ir 
sunumi. Jis yra Amerikos pa
siuntinys Portugalijai. Laike 
paskutinių dienų suirutės jis 
buvo priverstas bėgti iš amba
sados būstinės.
- .. —_JO

1926 m. pajamų taksai
Pajamų taksų blankus turi iš

pildyti ir reikalaujamus taksus i 
užsimokėti kiekvienas nevedęs | 
žmogus, kurio pajamos 19261 
melais buvo $1,500 arba dau
ginus; kiekvienas vedęs, gyve
nantis su žmona arba vyru, jei
gu tų metų pajamos buvo $3,- 
500 arba daugiau, ir kiekvienas 
įsmuo vedęs ar nevedęs, kurio 
pajamos buvo $5,000 arba dau
ginus.

Jeigu vyro ir žmonos, bendrai 
uždirbta $3,500 arba daugiau, 
ibic-jų pajamos turi būti pažy
mėtos ant vieno blanko ar ant 
itskirų blankų. Jeigu žmona 
neišpildo atskirą blanką, tai 
/yrąs ant jo blanko turi pažy
mėti savo žmonos visas paja
mas. Taip ir nepilnamečių vai
kų pajamos turi būti pažymė
tos.

Persiskyrė asmenys pajamų 
taksų reikale skaitomi nevedę.

“Visos” (gross) pajamos, su
lų Iždo Departamento regulia
cijų, įima pilną atlyginimą 
asmeniškos ar profesionališkos

tarnystės, pelną nuo pardavimo 
nuosavybių, nuošimčius, ran
das, dividendus, pelną ir visus 
kilus pinigus.

“Grynos” (net) pajamos, ant 
kurių taksai uždėti, yra suma, 
kuri lieka kuomet įvairus pa- 
liuosuviinai, išlaidos, blogos 
skolos, taksai, aukos, ir l.t. nu
mušta.

Normalė taksų rata, sulig Pa
jamų Akto iš 1926 m. yra 
pirmų $1,000, numušant asme
nišką paliuosavimą, kreditą už 
užlaikomas ypatus, ir Lt. ir 3G 
kitų $4,009 ir 5% kitų.

Paliuosaviniai yru $1.500 ne- 
vedusiems ir $3,500 vedusioms, 
gyvenant drauge, ir šeimynų 
galvoms. Apart to, taksų mo
kėtojas gauna paliuosavimą iš 
$400 dėl kiekvieno užlaikomo 
asmens, jeigu toks asmuo nėra 
sulaukęs 18 metų amžiaus, arba 
jeigu negali pats save užsilai
kyti dėl protiškų arba fiziškų 
trukumų. Tokie asmenys ne- 
tur būti taksų mokėtojo gimi
nės ir neprivalo gyventi taksų 
mokėtojo namuose, žodžiai 
“protiški ir fizilki trukumai” 
įeiškia ne tik sužeistus ir silp
napročius, bet nesveikus ir pa
senusius.

Taksų mokėtojas, nors ir ne
vedęs savo namuose užlaiko vie
ną arba dauginus giminių skai
tomas “šeimynos’ galva*’ ir gau
na t uos pat pal mosavimus, ko
kius turi vedęs žmogus. Taipgi 
jis gali reikalauti dar $100 už 
kiekvieną užlaikomą asmenį. 
Pav. našlys, kuris savo namuo
se užlaiko seną motiną ir duk
terį, sakysime, tik 17 metų tu
ri paliuosavimą iš $3,500 kaipo 
“šeimynos* galva” ir dar $400 
už motiną ir kitus $400 už duk
terį, iš viso paliuosavimas yra 
$4,300.

1926 m. taksų blankai turi 
būti pasiųsti taksų koleketoriui 
tame distrikte, kur taksų mo
kėtojas gyvena neveliaus ko
vo 15 <1. 1927 m. 'Faksai gali 
būti užmokėti pilnai arba ke
turiomis dalimis, tai yra kovo 
15 d. 1927, birželio 15 d., 1927^ 
ugsėjo 15 d., ir gruodžio 15 d.

Asmenys, kurių pajamos- per 
1926 m. paėjo nuo algų ir ne
viršijo $5,000, tegul vartoja pa- 
jamų-taksų blanką Form 1040A.

Asmenys, kurių pajamos pa
ėjo nuo biznid, įimant ukinin- 
kystę, arba nuo pardavimo ko
kių nuosavybių arba rendų, kad

nors suma mažiaus $5,000, tu
ri vartoti didesnę blanka Form 
1Ų40. Form 1040 taipgi rei
kalaujama atsitikimuose, kur 
pajamos yra daugiaus $5,000, 
nepaisant ar nuo algų, biznio, 
profesijos, arba kitų fiksuoja
mų šaltinių,’ [FLIS].

Nauja Madų Knyga

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek 
viena moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turėtų šią knygą jsigyti. Jos 
kaina tik 10c.

Užsakiniams.
Rašykit J
NAUJIENOS PATTERN DEPT.,

$10.000 Accident POLICY
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

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

Inter-Ocean Casualty Co
A Stock Company I

X 
1

kinta kas dabar dedasi Lietu
voje, kaip įvyko fašistų dikta
tūra ir ką ji reiškia Lietuvai. 
Oras buvo gana geras, tai h 
žmonių susirinko nemažai, apie 
490, pasiklausyti tų prakalbų.

Pirmas kalbėjo d. P. Grigai
tis. Jis aiškiai nupiešė kleri
kalų lx‘gėdiškumą ir jų kruvi
ną smurtą ir atrėmė fašistų 
klerikalų užmetimus vai. liau
dininkams ir socialdemokni- 
tams, kad buk demokratinė val
džia butų pražudžiusi Lietuvą 
Plačiai apibudino ir pačius fa
šistus, kurie dabar palaiko savo 
diktatūrą Lietuvoje.

Antras kalbėjo adv. Jos. P. 
l’vick, kuris plačiai apipbudi- 
no Amerikos gyvenimą fr poli
tiką ir taipjau pasmerkė Lie
tuvos smurtininkus už jų nu
vertimą demokratinės valdžios 
ir linkėjo, kad Lietuvoje butų 
k negreičiausia atsteigta žmo
nių rinkta demokratinė val
džia.

fašistų valdžiai ir Lietuvos- 
\merikos lietuvių spaudai.

Mitingo pirmininkė,
Ona Giraitienė.

I

Detroit, Mich.
Protesto rezoliucija

Mes, Detroito lietuviai, susi
rinkę masiniame mitinge, kurį 
sušaukė LSS. 116 kuopa sau
sio mėn. 23 d., 1927 m. 1. A. S. 
svetainėje, išklausę pranešimų 
apie įvykusį perversmą Lietu
voje, randame, kad gruodžio 
mėn. 17 d. padarytas nakties 
metu ginkluotas užpuolimas ant 
Kespublikos Prezidento, Minis- 
terių ir Seimo yra šlykštus Lie
tuvos konstitucijos sulaužymas 
ir begėdiškas Lietuvos žmonių 
valios paniekinimas.

Prieš tą ginkluotą gaujos 
smurtą mes keliame griežčiau-

MADOS

Po to d. P. Grigaitis per
skaitė protesto prieš Lietuvos 
smurtininkus rezoliuciją, kuri 
tapo susirinkusios publikos 
vienbalsiai priimta.

Trečias kalbėjo Dr. J. J. 
Sims, kuris taipjau darė paly
ginimus tarp Amerikos ir Lie
tuvos ir pasmerkęs Lietuvos 
smurtininkus reikalavo Lietu

sią protestą ir reikalaujame, 
kad butų atsteigta teisėta kon
stitucine tvarka Lietuvoje, pa
naikintas karo stovis, sugrąžin
ta piliečiams žodžio, spaudos, 
susirinkimų ir organizacijos 
laisvė, paleisti iš kalėjimų ne
kaltai suimti žmonės ir sustab- 
dyta politinis teroras bei vy
riausybė priešų galabijimas*.

SPECIAL LOSSES FOR

LOSS OF 1

If sustained 
in the 

manner 
described in 
Paragraph 1

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

indusive

Life .........................................................
Both Hands .......................................... ...
Both Feet ................................................
Sight of Both Eyes ......................r.........
One Hand and One Foot .............. L..«......
One Hand and Sight of One Eye ..........
One Foot and Sight of One Eyę..............
Either Hand ............................................
Either Foot....................../......................
Sight of Either Eye................................

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

$500.00 
500.00 
500.00 
500.00 

‘ 500.00 
500.00 
500.00 
250.00 
250.00 
250.00

Pirmiaus negu pirksi mu- 
zikališką instrumentą dėl 
namų, išgirsk BRUNS- 
WICK. Naujas Muzikalis 
Instrumentas. Groja viso
kius rekordus.
Žemas basso ir augštos 
notos išduodamos taip aiš
kiai, kaip jus niekados ne
esate girdėję.
Kainos nuo $115.00 ir auk- 
v v • sciau.

Lengvus daliniai 
išmokėjimai

JOS. F. BUDRIK
PIANOS, RADIOS, 

FURNITURE
3417-21 So. Halsted St.

Phone Blvd. 4705L ------------ 1

voje atsteigti demokratinę, Pagalinus, mes pareiškiame, 
žmonių rinktą valdžią. kad mes visuomet remiame ir

Po to antru kartu kalbėjo d. į renis*rnc tiktai demokratinę 
Grigaitis, šį kartą jis papeikė j žmonių išrinktą, Lietuvos vai- 
ir bolševikus už jų nusistaty-1 ^*4 *r visa*s rnums galimais 
mą. Ką bolševikai pienavo, tą budais priešinsimės kiekvienai 
dabar fašistai padarė, sakė kitai vyriausybei, sudarytai 
kalbėtojas. smurto bei konstitucijos laužy-

Bolševikai bandė duoti klau-1 mo keliu.
simus, bet iš jų klausimų nie- Kopijos šios rezoliucijos liu
kas neišėjo. Vienas bolševikų tarta pasiųsti spaudai, Lietuvos 
davatka davė “klausimą” še- Atstovybei Washingtone ir Lie- 
šių minučių ilgio, bet tai ne- tuvos Prezidentui Smetonai, 
buvo klausimas, tik paprasta Susirink, pirm. P. J. Milton, 
bolševikiška litanija, už kurią Sekretorius Iž. P. Sadula.

2940. Mokyklai tinkama suknelė. 
Galime pasisiūdinti iš sunkesnės ar
ba lengvos piaterijos.

Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 
metų mergaitėms. 8 metų mergai
tei reikia 1% yardų 40 colių materi- 
os ir % yardo skirtingos materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotų blapkutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
3 centą. Galima prisiųsti pinigus 

jrba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

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

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

jam pačiam paskui teko rau- ---- -
donuoti. Del greita piniginių

Publikai prakalbos patiko ir reikalų atlikimo SU 
kiekvienas kalbėtojas buvo pa- Lietuva, UŽ pigią
lydėtas triukšmingais aplodis- kainą, naudokitės
mentais. — P. J. Milton. 1 Naujieinų kablegramij

(Vardas ir pavardė)

^Adresas)

(Miestas ir valst.)

SKaityKit ir PagalvoK.it
Apsaugoki! save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu 

PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 metų amžiaus, neski
riant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos stovio, gali gauti vieną iš šių 
kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ 
skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimą skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne
šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų 
šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima įgauti 
šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos į NAUJIENŲ ofisą kartu su 
registracijos mokesčiu.
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraštį nere- 
guleriai, gali gauti šį ap
draudos kontraktą sumo
kėdami 75 centus regis
tracijos mokesčio ir pre
numeratą.
VEIKITE ŠIANDIE! 
Visą, kas reikalinga pada
ryti norinčiam įsigyti šį 
Apdraudos Kontraktą, ir 
tokią didelę apsaugą, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančią aplikaciją ir pri
siųsti ar atnešti į NAU
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuojaus po ap- 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa
siųstas apdraustąjam. 
Neabidėliokit šio reikalo 
ant rytojaus — imkite ir 
atlikite tuojaus!

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

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

Padėkit 
ženkleli 
| tinkamą 
kletkutę 
paženklinimui 
savo 
atsakymo

skaitytojams, čia jdedu registracijos 75c.

□ Aš dabar esu nuolatinių NAUJIENŲ 
skaitytojas ir busiu judmi tokiu pagal 
šitą plicy per vienus metus. ,

I 1 Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU-
— JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to

kiu pagal šitą policy per vienus metus.
I I Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 

NAUJIENAS kasdien žemiau paduo-
Aš jam mokėsiu | savai-

paštu
tu adresu, 
tę 18 centų.

I | Siuntinėkit man NAUJIENAS 
per vienus metus už Chicagos $7.00, 
Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 
apdraudos registraciją.

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

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

• Prisiųskit šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu

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

Valstija
.... Apt.
Tel......... i

75c.

H

SSūuk
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ŽEMOS KAINOS

Norėdami jsigyti aukštos rųšies 
seklyčios setą ir kitus naminius ra
kandus, neužmirškite atsilankyti j 
lietuvių dirbtuvę, kurioje rasite ge
riausius rakandus iš geriausio mate- 
riolo padarytus už labai žemas kai
nas; darbą garantuojame.

Teisingas ir mandagus patarnavi
mas. • 1J k I

GLOBĖ FURNITURE & 
UPHOLSTERING 00.
6637 So. Halsted St.

llllllllllllllllllffllllllllllllllllllllllllllllllillliro
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Ketvirtadienis, Vas. 17, '27 NAUJIENOS, Chicago, UI.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Du sužeisti ekspliozijoj
Du darbininkai liko sužeisti 

vkspliodavus ammonijos tirštin
tojo i ant stogo Fleischmann 
Yeast Co., 2656 W. 19 st. Abu 
tuo laiku taisė lirštinimo apa
ratą ir abu liko apipilti ammo
nijos. Sužeisti yra S. Kozida, 
3852 S. \Vood st., kuris gal 
mirtinai liko sužeistas ir G. 
Dozier, 2992 \V. 22 St. Eksplio- 
zija buvo pagimdžiusi paniką 
dirbtuvėj, bet ją pasisekė su
stabdyti. Sužeistuosius nuneš
ta beveik 59 pėdų. Gasai buvo 
tiek smarkus, kad ugniagesiai, 
kurie 
gelbėti sužeistuosius, turėjo dė 
vėli gusi nes inaskas. Kilęs pi 
ekspliozijos gaisras liko greitai!

Rado numšaino 
dirbtuvę

Gaisrius kilęs Germicide Che
mical Co. dirbtuvėj, 310 W. 44 
1’1., išdavė ten buvusią didelę 
munšaino dirbtuvę, kurios įren
gimas galėjo kainuoti 
$50,000. Nuostoliai 
$150,000.

Ugniagesių pašaukti 
bicijos

Tarp Chicagos 
Lietuvių

šalim yra 
lietuviams

h
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

apie 
siekia Town oi Lako
prohi- 

agenlai rado dirbtuvėj 
7,500 galionų alkoholio ir du 
varytuvu 750 galionų didžio, 
taipjau du raugintojus 2,&00 
galionų didžio. Dirbtuvė pa
staruoju laiku stovėjo uždary
ta. Gaisras, manoma, kilo sa
vaime, aliejuje sumirkytuose 
skuduruose.

Bandė gydyti kerosinu 
— numarino

Lenkė Lewandowsk|i,
, ... . N. Iloyno Avė., nuo kitų ibuvo pasilipę ant stogo . . , x. ■. 1 . pat tamsiu kūmučių buvo

H t v— 1

2132 
tokiu 

• gir-

Nori lietuvio aldermano

lietuvių, kurie 
daug nepatogumų 
Sako, reik-a apva- 
ir ėles, netik kur

su-

labiausia

Supiaustė dvi moteris
Motina ir duktė liko sumuš

tos ir supiaustytos tūlo vyro, I 
kuris meilinosi prie motinos.

■dėjusi, kad geriausia gyduolė 
nuo šalčio vaikams yra kerosi- 
nas. Tada kada šalčiu susirgo 
jos 13 mėn. kūdikis George, 
tai įi vieton kreiptis prie gy
dytojo, supylė jam visą šaukš
tą kerosimi. Vaikas vakar pa
simirė.

Atsirado 
rado labai 
Chicagoje. 
lyt gatves 
turčiai, amerikonai, bet ir kur
darbinikai gyvena;
Town of Lake, kur elės pilnos 
pelenų ir visokio/ brudo. Reikia, 
ties 47 ir Leavitt gatvėmis iš
kelti geležinkelį, kuris trukdo 
gatvekarius ir pėsčius, keliau
jant. Svarbiausia, kad žmo
nėms nepatinka dabartinis van
dens miterių įstatymas.

Lietuviai 13 wardo susiorga
nizavo. Jie kovosią, kad šie rei-! 
kulavimai butų išpildyti. Ka
dangi jų warde randasi atei
viai, o didžiumoje lietuviai, tai 
ir nutarė šiais metais į miesto 
tarybą, nuo 13 \wirdo pasiųsti 
lietuvį. Jis, 'žinoma, turės per
statyti savo vvardo piliečių rei
kalavimus.
das pastate p. Vaclovą Pieržin- 
skį. Jį remsią ir už jį agituosią 
visi lietuviai. Prie jo išbalsa
vi mo prisideda ir kai kurios oK 
ganizacijos.

W. Pieržinskis yra žinomas 
kaip gabus, energingas žmo
gus. Per daugelį metų buvo 

krautuvę ir
Estate biznyje su 

dalyvaus p j j z0}pt Dabar yra Peop-
1 oastmasteriu, jes Restauranto (47 ir Marsh- 

socialislų darbuoto- fidd) savininku. Jis yra veikė- 
jvairiose draugijose ir vei- 
jų valdybose. —W. J. K.

lenkais ir Rusijon caro valdžio
mis, todėl pasidarymas Lietu
vos nepriklausoma 
minėtinas visiertis
be pažiūrų skirtumo. Turėdami 
savo šalį, mes galime skirsty
tis į partijas, į srioves ir kovo
ti už tai, kaip tvarkyti jos rei
kalus. Tai jau namine kova, 
kokia eina kiekvienoj' šalyj. 
Bet savo šalyj, tarp savo žmo
nių lengviau ir smagiau kovoti 
už savo idealus, už vienokius 
ar kitokius principus.

1 sietuvos nepriklausomybės 
minėjimo šventėj turėtų daly
vauti visi lietuviai be pažiūrų 
skirtumo.

Kalbėtojais užkviesti Dr. A. 
Montvidas, adv. Kodis ir S. 
Valančius. Bengia North Sidės 
Liet. Draugijų sąryšis sutar- 
tyj su Vilniaus Vadavimo Ko
mitetu.

DOMININKAS GEDVILAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 14 dieną, 6:80 valandą 
vakare, 1927 m., sulaukęs 45 
metų amžiaus; gimęs Krepštų 
kaime, Žarėnų Parapijoj, Telšių 
Apskričio, paliko dideliame nu
liūdime moterį Antoniją, sūnų 
Antaną 7 metų, dukterj Stanis
lavą 3 metų, 2 brolius: Julioną 
ir Liudviką, 2 seseris: Zofiją ir 
Barborą. Lietuvoj 2 seseris: 
Stanislavą ir Marijoną. Kūnas 
pašarvotas, randasi 916 West 
18th Place.

Laidotuvės įvyks PStnyčioj, 
Vasario 18 dieną, 8:30 valandą 
ryto, iš namų j Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Domininko Gedvi
lo giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą ir 

.slsveilcinimą.
Nuliūdę liekame,

Moteris ir Vaikai
Laidotuvėse patarnauja 

bėrius J. F. Radžius, Telefonas 
Canal 6174.

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS GRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMETRI8TAS 

Akiniai $4 ir augftčiaa

LIET
Pa lengvina akių Įtempimą, 
ti priežastimi galvos f>kau

18 AKIŲ SPECIALISTAS 
* , kuri* 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu* 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 
žii usias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vali 10 
iki 8 vai. Nedėiioj 10 iki 1 vai. p. p. 

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

Kandidatu 13 war-

lių linkėjo, kuris paskui jį ati
davė policijai.

Nukentėjusios yra Mrs. Julia
Skora, 2936 Fo\vler st. ir jos

policijai, kad užvakar buvo ap
silankęs Jose pi i Camorti, 721 S. 
State st., kuris pradėjo prie 
jos meilintis. Bet ji jj atstume.

Socialisaų bankietas
šiandie vakare socialistai 

rengia bau kietą Koppel Bros, 
restorane, 2752 W. Division St., 
pagerbimui dr-gės Florence 
Hali Kirkpatrick, ilgą laiką ė- 
iusios Cook pavieto Soc. parti-

sekretorės pareigas. Ti-, biznyje. Turėjo
I daug iiariųibuvo Kcul 
draugų

* bankiete.

kimusi, 
i r j ų 
šianu

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

F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDCJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
32G1 Auburn A ve., Tel. Blvd. 3201

Reikalaudami

RAKANDUgra-

16

ALEKSANDRAS PETKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 15 dieną, 8:30 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 49 me
lų amžiaus; gimęs Luokės pa
rapijoj, Jonaičių kaimo, Telšių 
apskričio, paliko dideliame nu
liudime moterį Marcijoną, 2 
lukteria: Kostanciją 9 m., Bro- 
nislavą 3 m. ir du sunu: Pran
ciškus 6 m., ir Joną 2 nedėlių. 
Kūnas pašarvotas, randasi 2018 
Canal port Avė.

Laidotuves įvyks Vasario 19 
dieną, 8:30 valandą ryto iš na
mų j Dievo Apveizdos parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Aleksandro Pet
kaus giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinj patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Moteris ir Vaikai
Laidotuvėse patarnauja gra

belius J. F. Radžius, Telefonas 
Canal 6174.

Padėkavonė

Likosi palaidota Vasario 
d., 1927 m. j šv. Kazimiero ka
pines.

Tariu širdingai ačiū visiems 
dalyvavusiems mano mylimos 
moterės, už suteikimą gėlių ir 
paskutinj patarnavimą. Ačiū la
bai kunigams Statkui, Dvara- 
nauskui ir Vaitekaičiui; vargo
nininkams A. Pociui, K. Sauriui 
ir K. Saboniui ir visiems vai
kams, kurie giedojo bažnyčioj, 
taipgi Seserėms Kazimerėtiems 
už papuošimą bažnyčios. Ačiū 
visiems giminėms. Ačiū labai už 
patarnavimų graboriui A. Ma
salskiui.

Liekame nuliūdę,

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago,' UI.Andn w Lafin.ji ir vėl jį atstūmė, tai jis išsi-* 

traukė peilį ir ją puolė. Moli-Į 
na ir duktė išbėgo gatvėn, ve-j 
jamos Camorti, kuris jas pasi-J 
vijęs gerokai supjaustė. Puoli-ĮMOKA TIK SMARKIAI 
mą pamatė važiavęs pro šalį! BĖTI

jas 
kia

S

KAL-
North Side

justos 
nūn.

Camorti parmušė ir 
licijai. Abi nukentė- 
iko nuvežtos ligoni-

Janitorių unijos prezi 
dentas niirč

namuose 
po ilgos

Vakar ryte 
6123 Glenvvood 
ir sunkios ligos 
liam F. Quesse, 
nitorių unijos. Jis mirė nuo vė
žio.

Quesse pats būdamas jau i to
rius, suorganizavo janitorių 
uniją ir per 16 metų buvo jos 
prezidentu, padarydamas ją 
stipriausia unija Chicagoje. Už 
savo darbuotę unijoj, jis ir 
devyni kiti unijos viršininkai 
1922 m. buvo nuteisti nuo 1 iki 
5 metų kalėjimam Bet 1921 
m. gubernatorius Small sutei
kė jiems pardoną pirm negu 
jie buvo išvežti kalėjimam Ve
lionis buvo 18 metų amžiaus.

Kaulas plaučiuose nu
marino vaiką

įstrigęs į plaučius šmotukas 
vištos kojos kaulo buvo prie
žastim mirties Hubert Reed, 9 
men., 1626 N. A vers A ve.“Nors 
ir buvo padaryta operacija ir 
kaulas buvo išimtas, bet vai
kas vistiek mirė.

“Dzūkas” Bancevičius 
jog dauguma moka tik 
kini kalbėti, o kada prieina prie 
tikro dalyko, tai bėga į krū
mus. Esą atvažiuoja Komaras, 
Šaid<ia visus ristis, bet nešin
ta.

“Dzūkas
šiandien gali kibti į akį 
čempionams. Girdi, jis 
lįs ir Požėlai parodyti, 
žiai žiemavoja. —N.

Lietuvos nepriklausomybės
šventė

Sesuo ir visi giminės.

sinar

Phone Boulevard 7314
Pristatome j viešas miesto dalia
S. Lovcikis, Kvietkininkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

B an kieta m s ir Pagrabami 
Vainikams

3316 So. Halsted St., Ckicago

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

jog jis ir 
visiems

kur vė-

Laiškai Atėję Naujienų 
Ofisai!

Daunavičiutė

Gi ld\vitz Anthony 
Grrib Veronica

Mahicn M.
Petronis Antenas
Bamanon Martin 
Budy A.

Yogai Veronika
Žoline b'ra n k 
\Vafno Justin.

BILLY’S'VNCLE

20 vasario, 2 vai. po pietų, 
Li uosy bes ■ svetainėje, 1822 
Wabansia avė., North Sidės lie
tuviai susirinks paminėti Lietu 
vos nepriklausomybės sukak
tuves. Lietuviai per šimtmečius 
troško atsteigti savo šalį, jie 
nenuoalsiai už tai kovojo su

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

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

I*

J

JONAS UMANTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 15 dieną, 6 valandą ry
to, 1927 m., .sulaukęs 42 metų 
amžiaus, gimęs Kariško kaime, 
Tauragės apskričio, paliko dide
liame nuliudime moterų ir 2 su- 
nu ir seserį Oną Lietuvoj, bro
lį Juozapą ir brolienę Elzbietą 
Chicagoj. Kūnas pašarvotas, 
randasi 2155 V/. 46th St.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Vasario 18 dieną, 8:30 valandą 
ryto, iš namų j Nekalto Prasi
dėjimo Pan. šv. parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas j Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Jono Ūmauto gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliudė liekame,
Brolis ir Brolienė

Laidotuvėse patarnauja gra
binius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

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

Garsinkites Naujienose

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla> 
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 

1 geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng-

■ vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės
Jįie Peopksjuraifure (papatif
i Knatu*. haun.-. « - . « 

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
kuopas Richmond Gt.

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Vitas 

Gyląs ir Skausmus

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St 

Chicago, III.

nė forma) 35c.

Geresnis nei Mušt ar d Plaster,

FLIT
IŠNAIKINA

Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses ir kitus 

stubos vabalus.

Ko reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

Žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisL 
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
kiuntimu 75 centai.

NAUJIENOS
* 17W Se, Halsted St. '

Chkatt* UL /
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

D-ras Basanavičius dė 
kuoja už dovana

kvies gerus žmones, pateps po- 
licmonams ir viskas pasibaigs 
gerai. Be to dar poliemonai ir 
prohibi.šinai bus gerai išmokę 
dainuoti; munšainas bus sumai-1

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

Bridgeporfas
Jaunoji Birutė

šiandie vakare bus svarbios! 
dainų ir orkestro pamokos. Sek 
madieny reiks važiuoti į (Jear 
ing, BU dalyvauti ten koncer 
te, tad reikia gerai prisirengti 
Visi vaikai turi susirinkti; šian-| 
die sužinos kaip nuvažiuoti ir 
kada. (

Jaunoji Birutė vas. 20 d. 
dalyvaus SLA. 182 kp. koncer-
te Town Hali. Uieanni 
dvs ten visą programą.

MOTE K U SI SI lt! N KIM AS

Announcemcnts

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Real Estate For Sale
NamaLžemė Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolosčia paduodame jo laišką ra

šytą p. J. J. Elias, kuris kalba 
pats už save: 

“Vilnius, 
Sausio 21 

J. M. ponui 
Chicago. 

| Gerbiamas 
I Tamstos laišką gruodžio 20 d. 
1926, rašytą, su čekiu šiomis 

!dienomis apturėjau. Nerandu
'žodžių, kuriais tinkamai gale-' “Ilelo!” 
čiau gilią padėką išreikšti, fono gale.
Tamistai ir visiems kitiems,’ 
kurių pinigų rinkliavoje daly- jų .skaitytoju 

ivauta. Aš tokios didelės dova- gavai?” 
I nos visiškai 
i laukti; aš j 
labdarybės ir k. tikslams, 
mistos labai prašyčiau, progai kokiu laivu?” 
pasitaikius, ištarti mano šir- “Ne į Lietuvą

'dingą ačiū visiems aukauto- gan — į Vanagaičio munšaino 
buvo jams, kurie teikėsi mane atsi-’operą!” 
mo- minti ir tokia stambia — 3570 i .Sky-|lenk. auksinu — suma mane 

ipdovanoti.

šytas su muzika, 
dainomis panelių
— žodžiu, viskas atrodys ne

Gimnazjalna 4—i. žemiška ir ne svietiška.
d., 1927. .. | “Na gerai! Kad tai tik
Juozui J. Elias, fonių, busiu ir aš”, pasakė 

mynas ir

p. Prezidente! “Ding, 
V* skambėjo 

lo!” sako

pasaldintas 
ir bernelių,

dėl 
kui

išėjo.
* *

ding, 
Pupos 
Pupa.
atsiliepė kitam tble- 
“Čia Visbaras kalba.”

A, a — gal kitą šimtą nau- 
Nau j ienoms”

♦
ding! - 

telefonas.
su- 
lle-

i 9”

“Aš noriu paklausti:nesitikėjau 
manau suvartoti duodat tikietus?”

| Lietuvą? Kam,

j u

DEL KELIAVIMO LIETUVON

ar par-

kada ir

senavo-

Vakar N-se klaidingai 
paskelbta, kad visvietinės 
torų parodos I.iet. Moterų 

bus pėtny-j

! Dar karta dėkodamas už at- \\ hite Sq' ... - . . . . i■ mintį, su naujais metais siun
čiu Tamsiai daug viso labo ir 
tvirtos sveikatos linkėjimų.

Su tikra pagarba — spau
džiu delną Dr. .!.• Basanavičius.”

Komiteto prierašas. *Dr. Ba
sanavičiui buvo pasiųsta čekiu 
$-1(19.00. Be to buvo pasiustas] 
parašų albumas su pareiškimu l 
jam geriausių linkėjimų drauge’ 
su fotografija dalyvių, kurie 
teikėsi Bismark viešbučio puo-

susirinkimas

die vakare, Mark 
Kvrlainėie. — M.

Harvey
Piotcsto mitingas prieš Lie

tuvos smurtininkus įvyko sau
sio 26 d- Rengime dalyvavo 
šios draugijos: Harvey Lietu
viu Amerikos Kliubas. SLA.
289 k p., s v. 
ALDLD 125 
buvo du. 
j ienų 
apie fašistų pervartą ir kokias grupėje dalyvavo 102 yjiatos.

Prie finansinio raporto, jau 
spaudoje paskelbto, galima pri
dėti dar sekančias smulkme
nas. Prie paskelbto balanso 
$392.73, prisidėjo dar $19.00 
aukų, nuo D-rų Naikelio ($5) 
ir Drangelio ($5), 
viso labo $402.73.

Kaltė
Pirmas kalbėjo Nau-|toj dalyvauja! 

Redaktorius P. Grigaitis!tografuojamos grupės. Toje

pasekmes jis gali duoti Lietu
vai. Po jo kalbos buvo priim
ta rezoliucija, pasmerkianti 
fašistus ir jų padarytą Perval

kai bėjo sark iunas. 
prieš fašis- 

ir 
demo- 
i, ku-1 Basanavičiui pasiųsta 

o $2.73 išmokėta p. 
už fotografiją 
fotografijos, albumo

.  inentų. Išmokėjimai buvo da
niškas. J. romi, kur galima čekiais, o kur 
t i s, F. pinigais mokėta, paimti kvitai.

Jakaitis, J. Katkus, J. Pukšis,! Visi dokumentai randasi pas 
J. šiauėiunas. J. Varonaitis.1 sekretorių Rengimo Komiteto. 
.1. Vasiliauskas, J. Jurgaitis, J. Komitetas tuomi yra likviduo- 
Nlnrhntn* A. DrobllS DO 50c. tSS.

tą.
Bet jis kalbėjo ne
tus, o tik niekindamas 
pasmerkdamas buvusią 
kratinę Lietuvos vald 
rią fašistai nuvertė.

Buvo rinktos ir au 
dengimui rengimo lėšų

sudarant 
Iš tų Dr.

$469.(13,
Stankui,

ir pasiuntimą 
ir doku-

»:< $

Kepurninkas 
astronomo Kb-

I Domininkas 
(turbūt brolis 
perniko), sulaikė Reporterį Pu- 

Roselandc 
Pasakyk mielis 

munšaino 
rezervuo- 
keturiais 
važiuoti.” 

kad ne, mielas 
Kepurninkai; matot, po to, kai 
musų Kongresas 
Pasaulinį Teismą, 
savim labai daug 
tai jų dabar sunku 
Ii. Patarčiau tamstai 
linti, tada ir be rezervacijų bus 
gerai.”

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

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

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

Pradėkit rengtis tuojau.
NAUJIENOS

REIKALINGA stenografė, ku
ri turi patyrimo prie real estate 
ir advokato ofise. Atsišaukit 
asmeniškai po 3 vai; po pietų.

John Kuchinskas
2221 W. 22nd Street

Help Wanted—Malė
Darbininkų Keikia

VYRŲ NUO 17 IKI 35 METŲ 
Patyrimas nereikalingas, $18 

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

SUPERINTENDENT
82 W. Washington St.

Room 425

ATYDA sales mnnagerinms. Mes 
garantuojame sales inanageriams 
pilną arba dalį laiko darbą. Atsi- 
šukil ir pasikalbėkit su Mr. Liemens 

SHEKLETON BROS.
Subdividers and developers 

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

Boom 416

Auko-

mont

P. Unek 25c, smulkių 76c. Vi
so $8.51. Išmokėta už apkarsi-’ 
nimus $2.5(1. Likusius $6.01 ! 
pasiųsta Lietuvos Socialdemo-( 
kratų Partijai j Lietuvą. Vardu- 
viso komiteto tariu visiems au
kojusiems širdingą ačiū.

Juozas J. Hertmanavičius,
Reng. K-to Sekretorius.

[rys sesutės munšainutės 
sujudino visų Chicagą

BARGENAI

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, po 6 ir 6 kambarius, įtaisy
tas pagal vėliausios mados. Namas 
randasi 6653 S. Talrnan avė .

NAUJAS marinis namas 5 
kambarių, geras namus, graži 
ta, karštu vandeniu apšildomas 
mas floras. Namas randasi 4637 S. 
Waahtenaw avė.

ir 5 
vie- 
pir-

6 KAMBARIŲ mūrinė cottage, lo
tas 35x125 ft. (ieras bargenas, vie
ta labai graži, netoli karų linijos 
Archer avė. Namas randasi 2825 W. 
39th Place.

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

Dr. A. Mentvidas su Dr.
Renkinu

Kanados

1 pa ant Michigauuėn, 
ir klausia:
Pupą: ar Vanagaičio 
operoj sėdynės bus’ 
tos? Aš su boba ir 
kaimynais rengiamės 

“Man rodos

stodamas i 
pasiėmė su 
rezervacijų, 
kur begau- 

nesivė-

« * ♦

pietauti. Gerai už- 
vynučio atsigėrus į- 

Vanagajčio 
“Trys Sesutės

Klebonas X pa-

Klebonas 
terj Pupą 
valgius ir 
sišnekome ir apie
naują operą 
.Munšainutės. 
daręs keletą gerų pastabų apie 
p. Vanagaičio muzikalumą ir 
darbuotę, biskį papeikęs jį už 
tai. kad perdaug draugajasi 
su “bedieviais”, sako:

“Visgi Vanagaičiui reikia ati
duoti kreditas ir pagarba. Va
nagaitis sugeba tverti muzikos 
veikalus sulig šios gadynės 
dvasia. Jis ir jo veikalai yra 
“up-to-date“. Aš su buriu savo 
pavapi jonų, busiu .“.teinantį sek
madienį Auditirijoj jo pažiūrė
ti.”

*
munšainučių, 

negali nė at- 
vienam, uiš-

Mieli skaitytojai! Reporteris 
'Pupa turi pasakyt jums didelę 
(naujieną. Ne tai linksmą, ne 
tai liūdną, bet tiesiog didelę ir 

sesutės 
visą 

, delko

Delei tų trijų 
Reporteris Pupa 
sikvėpti: aiškink 
kink ki'.’im; o reikia pasakyti, 
kad ir pats Pupd apie tą nuo
stabią operą nedaug tenusima
no. Tikiu, kad ateinantis sek
madienis atneš Pupai didelį pa
lengvinimą. —Report. Pupa.

nepaprastą - “ Trys i 
munšainutės” sujudino 
Chicagą! Kaip sujudino, 
sujudino — paklausykit. 

* ♦ ♦
Mano artimas kaimynas, 

Petras Kauniškis, gerai apsipa
žinęs su munšaino virimo pro-majoru

per kelis me-'cesu, padarė Reporteriui Pupai 
chirurgijos speciali vizitą ir pareiškė: “Aš 

dabar jis su-(viriau munšąiną ir virsiu; gė- 
ir apsigyveno riau ir gersiu! Ir ką jus man 
Montvidu jie-'padarysite?

Nieko,

•»

7 eatras- 
Muzilęa

*

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiami a 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL

INVESTMENT 
CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6710

- MES PERKAME
$40 cash, $100 vertės Li

Dr. Montvidas padarė sutar
tį su Dr. Arthuru Renkinu dir
bti išvien. Dr. Renkin yra 
buvęs anatomijos profesorius 
Loyolos universitete ir North- 
vvestern universitete; karo me
tu tarnavo
armijoj, o paskui 
tus specializavosi 
Anglijoj. Vos tik 
grįžo iš Europos 
Chicagoj. Su Dr.
du susidraugavo da studentavi-Į “Nieko,” atsakė Reporteris 
mo laikais ir vienas kitą taip Pupa. “Tai yra tamstos grynai 
pamėgo, kad ir dabar nutarė asmeninis reikalas: 
dirbti išvien. -gerk, kas man galvoj?

Dr. Renkin yra kanadietis! 
anglas, da nesenas žmogus, la- tis rengiasi net ant 
bai lipšnaus budo ir plačių pa- munšainierius pastatyti?” kar
čiu ru

“Aušros Sūnus”

virk ir

“Tai kam tas jūsų Vanagai- 
steičiaus

Prosytojas

AFTER ILLNESS
Let Tanlac build you up
If illnesshasclaimed you forą viethn, 

If your hcalthis poor, your vitality low, 
build back robust health with Tanlac.

It is naturc’sown body builder, made 
from roots, herbs, and barks. Over 52 
miilion bottles already sold.

Many thousands of happy healthy 
folks owe thcir present sparkhng health 
to Tanlac. Some of these are yourown 
neighbors. They’U gladly tell how 
Tanlac restored tnem to robust health. 
Over a hundred thousand lettere from 
ę-ateful friends are on file thanking 

anlac for the good it has done.
Yourdruggisthas Tanlac. Getatrial 

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

TANLAC
FOR YOUR HEALtTH

’ ščiavosi kaimynas.
I Keporteris Pup-a užsirtlkB
. pirosą ir išlengvo ėmė pasako
ji ; sako, tamstai nėra čia ko 
nusigąsti, — Vanagaitis ren- 

Įgiasi fones krėsti; o fonių juk 
į kiekvienas nori — ar ne? Va
nagaitis, matai, pakvies ant 
steičiaus tris gerai patyrusias 
munšainierkas; ten jos raugs, 

įvirs munšąiną ir duos visiems 
išsigerti. Paskui pakvies pro- 
hibišinus, poliemonus ir visus 
areštuos.

j “Tai nevydonas!” suriko kai
mynas.

Pupa paglostė kaimyną ir 
pasakoja tolinus: sako, suareš
tuos, matai, munšainierkas ir 
geriančiuosius, o paskui pa-

Tarp nedaugelio geresnių 
dramatinių veikalų, kuriuos su
kurta Lietuvoj po karo, vienu 
geriausių yra “Aušros Sūnus”. 
Tai veikalas pačios pradžios liep
tu vių kovos už savo teises, už 
spaudą, už šviesą. Tai veikalas 
apie knygnešius, tuos nežino
mus žmones, kurie sudėjo vis
ką ant Lietuvos laisvės aukuro 
ii- su pasiSvofttimu per Icolins 
dešimt metų neše knygas ir 

laikraščius j Lietuvą, rengi 
liaudį didesnei kovai, kuri už
sibaigė iškovojimu Lietuvai vi
siškos nepriklausomybes,
vargai ir džiaugsmai ir atvaiz
duojami veikale “Aušros Sū
nus” gabia 
plunksna.

šis gražus veikalas bus pa
kartotas sekmadieny, vas. 27 d., 
Goodman teatre, artisto S. Pil
kos atsisveikinimo vakare. Jau 
dabar visi turime rengtis da
lyvauti tame vakare ir apsirū
pinti bilietais. Vietų ne tiek 
daug yra, o bilietų kainos ne
brangios, tad bematant gali vi-

Jų

Čiurlionienės

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliu* 
bo mėnesinis susirinkimas atsibus 
Ketvirtadienį, Vasario-Feb. 17 dieną, 
1927 m., 1621 N. California Avenue, 
Humboldt Maccabee Temple, 2-ros lu
bos, 7:30 vai. vakare. Visus narius 
meldžiu būti.

— A. Walski», Sekr.

Town of Lake. — Svarbios Prakal
bos, rengia Susivienijimo Liet. Amer. 
122 k n., Ketverge, Vasario 17 dieną. 
Krenčiaus svetainėj, 4600 So. Wood 

| St., pradžia 7:30 vai. vakare. Kal
bės keliaujantis S. L. A. Organiza- 

' torius “Tėvynės” rędaktorius S. E. 
Vitaitis. Gerbiamieji: — Ateikite vi
si j šias prakalbas ir susipažinkite 
su didžiausia draugija lietuvių Ame
rikoj. ši draugystė yra bepartyvė, jos 
uždavinys yra apdrauda.

Todėl viršpaminėtas kalbėtojas yra 
geras kalbėtojas ir plačiai yra susi
pažinęs su S. L. A. istorija, todėl jis 
aiškiai nurodys šios organizacijos 
svarbą lietuviams.

Visu*''kviečia Komitetas

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

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už barberį, 18 
me’ų turiu patyrimo. Vakarais 
arba dienomis galiu dirbti, šau
kit 8 vai. rvte arba vakarais 8

Tel. Boulevard 10367

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

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

P. C. CARSON 
2311 W. 95th st. 
Tel. Beverly 4650

nori

REIKALINGAS patyręs virėjas ar 
virėja, turi mokėti gaminti lietuviš
kus ir amerikoniškus valgius. Gera 
mokestis tinkamam asmeniui.

4180 Archer Avė.

si bilietai išeiti. Tad geriau iš 
kalno jais apsirūpinti. —T.

Vitafono pasisekimas
Vitafonas - “kalbantys kru- 

tamieji paveikslai” — kaip ma
tyt, visiems patiko ir jį prade
da vartoti daugelis didesniųjų 
t culrų.

Betgi premieros su vi tafonu 
yra duodamos Woods teatre, 
vidurmiesty. Teatras visuomet 
Imiin pilnas žmoniij ir visi SU 
įdomumu klausosi naujo išra- 

dimo.
Nuo rytdienos Woods teatre 

bus naujas programas. Vitafono 
programe yra garsus pasaulio 
dainininkai ir muzikai Char
les Hackett, Marion Talley, Be- 
niamino Gigli, Jeanne Gordon, 
Giust ppe De Luca, Mary Lewis, 
Vau ir Schenck ir Marring’s 
Pennsylvanians.

Be to krutamuose paveiks
luose bus duodama “When a 
Man Loves”, kuriame dalyvau
ja John Barrymore, Dolores 
(Mostelio ir k.

šis programas bus tik 
pą laiką.

Irum-

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

Matykit Mr. Collins, 
Room 503 

32 W. Washington St.

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

Naujienos,
1739 S. Halsted st.

B6x 869

REIKIA

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

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

GROJIKUS pianas, biskį varto
tas, su 60 rolelių ir benČiumi, $75, 
turi būti cash. 2918 Milvvaukee. Avė.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tessen, geras biznis ir geroj vietoj. 
Parsiduoda labai pigiai. Mainysiu ant 
lotų arba automobilio. Priežastis par
davimo, turiu kitą biznį. Malonėkite 
atsišaukti greitai; kas pirmesnis, tas 
laimės.

6645 So. Mozart St.

PARDAVIMUI grosernė, bučemė 
ir vaisių krautuvė. Turiu greit par
duoti, nes išvažiuoju iš Chicagos. 
4103 Archer Avė., Piet. Ryt. kampas 
Archer ir Mozart.

PARDAVIMUI bučernė su namu 
ar be namo. Gerai pasilaikąs biznis. 
Parsiduoda dėl nesutikimo partnerių.

5119 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė. Biznis gerai eina, tirštai apgy
vento] apielinkėj. Pigiai. Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Box 872.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

5427 SO. CARPENTER ST. 2 fla
tų muriąis namas, 5-6 kambarių, ar
žuolo trinias, garu Šildomas, su Spen- 
c o r* boileriu, Icviy-is pildo, plr-
mo,s klepos stovyj, $14,500.

Kreipkitės:
C. D. EULETTE

5529 So. Halsted St.

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

3847 W. 66 St.

BARGENAS, naujas 4 flatų na
mas. tilo sienos vanoję, aržuolo ir 
beržo trinias, 2451 w. Marųuette 
blvd., pusė bloko į vakarus nuo 
\Vestern avė. Savininkas ir buda- 
volojas.

6004 S. Artesian avė.
Republic 1145

NAUJAS- tik baigiamas budavoti 
keturių pagyvenimų namas ir 3 ka
rų garažas. Graži vieta; namas ran
dasi 0001 S. R<M*kwe)l st.

Lietu
vos Valdžios Bonus nuo patvir

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

trijos Bonus. • 
Galit derėtis.

JOKANTAS BROS.
1138 ARCHER AVĖ.

Lafayette 7674

KAUFMAN STATE 
BANK

124 N. La Šalie St., Chicago

Miscellaneous
įvairų h

PARDAVIMUI 2 fialų mūrinis 
namas po 6 kambarius, naujos ma
dos įtaisymai, 2 karų mūrinis ga
ražas, karštu vandeniu šildomas. 
Parduosiu labai pigiai.*

7013 S. Washtenaw avė. 
Republic 0182.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452
SOUTH SIDE

PARDAVIMUI 1 aukščio mūrinis 
štoras, karštu vandeniu apšildomas, 
2 garadžiai. Namas didumo 32x65, lo
tas 32x91. Nupirksit kaipo bargeną. 
Kalbu lietuviškai.

šaukit
Tel. Yards 2460

6 DIDELI kambariai ir miegoji
mui porčius, naujas mūrinis bunga- 
Iow, karštu vandeniu šildomas, vėliau
sios mados plumbingas ir elektros 
fikčeriai, aržuolinės grindys, aržuolu 
baigtas, su grindimis viškai, didelis 
skiepas, 30 pėdu lotas. Atdaras dėl 
apžiūrėjimo kasdien ir nedėlioj. Ne
praleiskit progos nepamatę. .

Savininkas
7141 So. Campbell Avė.

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

PARDAVIMtJI namas, štofas 
ir 3 flatai, prie karų linijos, ar
ba mainysiu į drabužių *štorą ar 
shoe storą. Kreipkitės

Chas. Zekas,
4454 S. Wesrtern avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
naujas medinis namas, su 3 lo
tais, afti karų, randasi Mt. 
Greenwood. Nupirksit pigiai. 
JanuleviČ, 3227 S. Auburn avė. 
Tel. Yards 2875.

Farms For Sale
URiai Pardavimui

FARMĄ parduosiu, 60 akerių 
žemės, arba mainysiu ant gero 
namo. Yra gyvuliai ir mašinos. 
Pirkit nuo savininko, sutaupin- 
sil keletą šimtų. Aš busiu Chi
cago. J. Stakenas, 3529 S. Lowc 
avė.

Financial
Finan

$250.000
Paskolinsiu dėl .antrų moręričių, 

mažas Komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

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

dokit iš tos progos.

INDUSTRIAL LOAN 
SERVICE 

1726 W. Chicago Avė. 
kampas Hamilton Avė.

. RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

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

Taisau Senus Namus 
Įvedu Namų Apšildymą 
Statau Naujus Namus 

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku biie 
kurį karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu namų apšil
dymą. Reikale virš pažymėtų dar
bų kreipkitės pas savo tautiečio lie

tuvio — “Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR
1739 South Halsted St.

Tel. Roosevelt 8500

VYNUOGIŲ SUNKA
Saldžios ir šviežios, ga
lima padaryti greitai iš 
Guasti grynų Vynuogių Sy- 
rupų — receptai ant parei
kalavimo.
ITALIAN VINEYARD 

COMPANY
400 W. Kindzie St., 

Chicago, III.
KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 

Grosemių, Bučer- 
nių, I>elilcat«s»8on,
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mū
sų speeialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

Educational 
Mokyklos

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

International Barber College 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

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

>


