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Amerika siunčia Į Nikara- 
gua dar 1,000 jūreivių

Anglijos vyriausybė įspėja 
Sovietų Rusiją

Čechoslovakijoj cechų ir vokie
čių darbo unijos susivienija

Dar 1,000 jūreiviu siunčia Srity valdžia įspėja 
i Nikaraguą sovietų Rusiją -

QUANTICO, Va., vas. 23.
Laivyno transporto laivu Hcn- 
derson siunčiama j Nikaraguą 
dar 1,000 Atlantiko pakraščio 
korpuso jūreiviu padėti jau 
ten esantkms devyniems šim
tams Jungtinių Valstijų jūrei
vių ginti [neva] amerikiečių 
gyvastis ir turtą.

Kanados geležinkelis 
atsisako pridėti dar

bininkams algos
MONTREAL1S, Que., Kana

da, vas. 28. — Canadian Pati
ri? geležinkelis atsisakė padi
dinti algą geležinkelio darbinin
kams ir traukinių tarnauto
jams, priklausantiems Interna
tional Brotherhood of Raihvay 
and Steemsbip Clerks, Freight 
Handhrs and Station Eployers, 
nežiūrint tam tikros taikos ko
misijos sprendimo. Komisija 
buvo pripažinus darbininkams 
priedo prie algos 4 centus va
landai.

Aralov numatomas 
SSSR ambasadorius 

Kinams
MASKVA, vas. 23. — Sovie

tu valdžia tariasi savo amba
sadorium Kinams • paskirti Se
mioną Ivanovičą Aralovą, už
sienio departamento kolegijos 
narį.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ- DVI 
MERGAITES

CHAMPAIGN, III., vas. 23.
Illinois Central traukinys ties 
Danfortbu sudaužė automobili, 
kuriuo važiavo mokytoja Grace 
Meyersiutė ir jos draugė Elsie 
Lubeniutė, 18 metų. Abidvi bu
vo užmuštos.

KONTESTAS 
“NAUJIENŲ”

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

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

Kaina 3c

Nutrauksianti santykius, je 
bolševikai nepaliausią savo 
propagandos prieš Britus.

LONDONAS, vas. 23. — Bri
tų kabinetas, sako, esąs nutaręs 
pasiųsti Maskvai aštrų protes
tą prieš tariamą bolševikiškos 
>rieš Angliją propagandos sklei
dimą visoj Britų imperijoj. Sa
vo notoj Britų valdžia įspėjan
ti, kad jei ta propaganda nebu
sianti paliauta, Didžioji Brita
nija busianti priversta nutrauk
ti santykius su sovietų Rusija.

J. V. tik 4 iš 10 gyvena 
iš savo darbo

NEW YORKAS, vas. 23. — 
National Industrial Cofiferjitcc 
komisijos pranešimu praėjusiais 
metais Jungtinėse Valstijose iš 
kiekvienos dešimties asmenų 
tik keturi pelnėsi duoną savu 
darbu. 62 n uos. šio krašto gy 
ventojų gyveno arba pajamomis 
iš savo investmentų, arba buvo 
išlaikomi tų, kurie dirbo.

Verbuoja savanorius 
“darbo armijon”

SYDNEY, Australija, vas. 23. 
— Naujosios Pietų Valijos dar
bo unijų taryba išleido atsišau
kimą, raginantį darbininkus 
stoti savanoriais j darbo armi
jų.

Ligoninės slaugės 
grūmoja streiku

WAS1IINGT()NAS. vas. 23.
Eipergency ligoninės, kuri 

yra viena didžiausių Wasbing- 
tone, slaugės (narsūs) grūmo
ja streiku. Jos skundžias, kad 
ligoninės administracija netei
singai elgiantis, į atsakominges- 
nes vietas skirdama ne įsitar
navusias savas slauges, bet iš 
kitų miestų parsigabentas.

SUSEKĖ DIDELĘ] SLAPTĄ 
DEGTINĖS VARYKLĄ

KENOSHA, Wis., vas. 23. — 
Policija susekė netoli nuo čia 
degtinės varyklą, įtaisytą .dvie
jų aukštų daržinėj, kurioj ra
do arti 7,000 galonų misos ir 
8(M) galonų pagaminto alkoho
lio. Suimta du asmenys, italai, 
prisipažinusieji esą varyklos sa
vininkai.

D-RAS KALTINAMAS DEL 
UŽMUŠIMO PĄČIOS

DETROIT, Mielu, vas. 23. — 
Policija areštavo D-rą Franką 
Loomis, kaltinamą dėl užmuši
mo savo žmonos. Moteriškės 
kūnas buvo praeitą naktį ras
tas jų namuose.
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i Pacific and Atlantic Photo!
Trys žmonos .Tolo vado, Datų Tahil, kurį šiomis dienomis areštavo Filipinų salų policija. Datų 

Tali ii nesenai taipgi vedė princesą Tarhatą Kiram, Šulu šaitano giminaitę.

Cechu vokiečiu darbo 
unijos vienijas

PRAHA, čechoslovakija, vas. 
23. — Čechoslovakijoj, kur vo
kiečiai sudaro didelę krašto gy
ventojų dalj, darbininkų judė
jimas buvo taipjau pasiskaidęs 
'figai tani vi eš atskirai če- 
chų ir atskirai vokiečių. Dabar 
a pasiskaidimą norima paša- 
’-’nti.

’iahoj ką tik jvyko tarptau- 
inė konferencija, vienam Olnn- 
’fios darbininku .delegatui pir

mininkaujant. Toje kon ferenci- 
oje cechų ir vokiečių darbo 

unijos susijungė daiktan, ir dil
ia r sudarys vieną centralinę 

organizaciją su 568,000 narių.

Pranešimai apie žemės 
drebėjimus buvę 

perdėti
\VASHINGTONAS, vas. 23.
Jugoslavijos legacija skelbia, 

kad gautomis jos iš Belgrado 
žiniomis, pranešimai apie že
mės drebėjimus Hercegovinoj 
buvę labai perdėti. Legacija 
betgi nepaaiškina, kame jie bu
vo perdėti ir kiek iš tikro pa
starieji žemės supurtymai ten 
>adarS pragaišties.

Arbitražo teismas iš
sprendė darbininku 

naudai
MELBURNAS, Australija, vas. 

’2?>. Federalinis arbitražo 
teismas dauguma balsų išspren
dė Amalgamated Engineering 
unijos naudai, pripažindamas 
keturiasdešimt keturių valandų 
darbo savaitę,* vietoj keturias
dešimt astuonių.

“POLICIJOS VIRŠININKAS” 
NUJOJO MOTOCIKLĄ

KAUNAS.—Sausio mėn. 26 
pas automobilių ir motociklų 
savininką Zomerį atvyko pilie
tis pasivadinęs kažkokios poli
cijos viršininku pareiškė norą 
pirkti policijai du motociklu. 
Vieną gavo išmėginti. Taria
mas viršininkas užsisėdo ant 
motcciklio, nuvažiavo ir nebe
grįžo.

TRYS ANGLIAKASIAI UŽMUŠ
TI KASYKLOSE

POTTSVILLE, Pa., vas. 23.— 
South Lenu Coal kompanijos 
kasyklose nugriuvusių anglių 
buvo užberti keli darbininkai. 
Trys jų buvo mirtinai užmušti, 
kiti pavojingai sužeisti.

Smerkia J. Valstijų inter
venciją Nikaraguoj

VVashingtono valdžia ginanti 
ne “amerikiečių, turtą’* Nika
raguoj, bet konservatorių re
žimą.

\VASHJNGTONAS, vas. 23.
Dt1' Jungtinių Valstijų inter- 

venejes, Nikaraguos liberalų 
Srcasos valdžios agentas \Va- 
shingtone, Dr. Vaca, pareiškė:

“Diazas [konservatorių val
džiau prezidentas, kurį Wash- 
ingtono valdžia remia] yra su- 
nlicktas. Tai, kad Jungtinių 
Valstijų jūreiviai laiko užėmę 
Leoną, Chinandegą ir kitus 
miestus palei Nikaraguos gele- 

’žmkelį, rodyte rodo, jogei Dia
zas nebeturi pajėgų ir kad iš
klibusi jo valdžia reikalinga 
Jungtinių Valstijų kariuomenės 
paramos, idant dar galėtų lai
kytis.

“Įdomu pastebėti, kad visus 
pasiteisinimus dėl intervencijos 
Diazo naudai Jungtinės Valsti
jos dabar metė šalin, išskiriant 
vieną, būtent, ‘amerikiečių tur
to gynimą.’

“Pakanka tik paviršutiniškai 
pažvelgti j faktus, kad pama
tytum, jogei vienintėlis ‘ameri
kiečių turtas’ Nikaraguoj, rei
kalingas gynimo, tai ta pati 
Diazo valdžia.”

ŽINIA TIEMS, KUR GERIA, 
KOL NETENKA SĄMONĖS

PITTSBURGH, Pa., vas. 23.
Girti) girčiausį žmogų poli

cija dabar greitai išblaivins. 
Su pagalba tų pačių mašinų, ku
riomis oksigeno pumpavimu at
gaivina durnais užtroškusius, 
galima girtu, be sąmonės žmo
gų per keturiasdešimt penkias 
minutes visai išblaivinti. Pitts- 
burgho policijos stotys dabar 
bus visos tokiais aparatais ap
rūpintos.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

< Bendrai gražu ir nešalta; vi
dutiniškas, dauginusiai vakarų 
vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
minimom 36°, makaimum 55* 
F- .

Šiandie saulė teka 6:34, lei
džiasi 5:33 valandą. Mėnuo te
ka J2:26 vai. iryto.

Kniazis Dolgorukovas su
šaudytas Maskvoj

Bolševikų “čekos“ agento buvo 
klastingai parviliotas j Rusi
ją iš Paryžiaus.

' RYGA, Latvija, vas. 23. — 

| Maskvos laikraštis VeČerniaja 
i Mesk va praneša, kad praeito 
sekmadienio naktį Luhiankų 
kalėjimo' rūsy, Maskvoj, buvo 
sušaudytas kniazis Dolgorukov, 
kartu su aštuoniolika kitų, pa
smerktų mirties bausmei už 
įvairius nusikaltimus.

Per revoliuciją k ne Dolgoru
kov buvo pabėgęs'į užsienį ir 
gyveno Paryžiuje. Praeito lap
kričio mėnesį jis susipažino ten 
su vienu rusu, kuris apsiėmė 
gauti jam dirbtinius dokumen
tus ir pasportą sugrįžti i Rusi
ją ir slapta išsigabenti į užsie
nį savo šeimos turtą, kurį prieš 
pabėgimą kn. Dolgorukovas bu
vo paslėpęs savo dvare Kursko 
gubernijoje. Tasai rusas suti
ko dagi pats jį lydėti į Rusiją 
ir paskui padėti jam išsigabenti 
turtą į Paryžių.

Viskas ėjo gerai, ir abudu lai
mingai pasiekė Kurską, kur kn. 
Dolgorukovas paslėptą savo 
turtą rado nejudintą. Džiaug
damasis, jis tą turtą pasidalino 
su savo bičiuliu lydėtoju.

Bet po keturių valandų kn. 
Dolgorukovas buvo areštuotas. 
Pasirodė, kad jo bičiulio butą 
ištikimo “čekos” agento, kurs 
buvo tyčia pasiųstas iš Mask
vos į Paryžių, kad jį parvylio- 
tų j Rusiją-

Dolgorukovo šeimos turtas 
buvo konfiskuotas, patsai knia
zis, liaudies komisarų tarybos 
nuosprendžiu be jokio (eismo 
dabar sušaudytas, o jį parvy
ko j ęs į Rusiją “čekos” agentas 
gavo paaukštinirAų.

Dar sumanymas prohi- 
bicijos klausimu

WASHINGT.ONAS, vas. 23. 
— Senatorius Edge pasiūlė 
bendrą rezoliuciją pataisyti aš
tuonioliktąjį konstitucijos pa
pildymą taip, kad atskiroms 
valstijoms butų leista gamintis 
ir pardavinėti svaigieji gėri
mai, bet užginta piųsti jie į 
kitas valstijas.

Gazo krosnies sprogimas
PEORIA, III., vas. 23. Vie

tos Midland Baking įstaigoj 
sprogo milžiniška gazinė kros
nis. Antrasis įstaigos aukštas 
buvo visai sudraskytas. Lai
mingai žmonių niekas nenu
kentėjo. . , i ,
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Meksikoj maištininkai 
vėl ima veikti

Jų būriai betgi visur federali
nė-; kariuomenės mušami, su
gauti gi kaip banditai sušau
domi.

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
23. Jalisco valstijoj maišti
ninkai vėl ėmė veikti. Įvairiose 
vietose tarp federalinės kariuo
menės įvyko susikirtimų. Ba
talijoj ties San Bartolo, Gua- 
najuato valstijoj, buvo užmuš
tas federalinės kariuomenės 
skyriaus vadas, gen. Bautista ir 
krietas kareivių. Kareiviai bu
vo užpulti pasalomis iš dviejų 
pusių, bet pagaliau maištinin
kai buvo atmušti ir paspruko Į 
kalnus.

Vakar įvyko susikirtimas ties 
F resnai, Jalisco valstijoj. Mu
šis tęsėsi keturias valandas, li
gi pagaliau maištininkai buvo 
sumušti ir išvaikyti.

Kita kova įvyko ties I^a Car- 
men, kur maištininkai buvo 
taipjau skaudžiai sumušti. Jv 
vadas, Boniličio Morai, ir keli 
kiti viršilos buvo užmušti. Su
imta anie keturiasdešimt klie
rikų.

Vakar buvo sugauta maišti
ninkų banda tuo metu, kai ji 
bandė sudeginti Pietų Pacifikc 
fe’ezinkoHo tiltą Jalisco valsti
joj. Banditai buvo člapat sušau
dyti.

Mokyklų spaudos atsto 
vu suvažiavimas

N’EW YORKAS, vas. 23. - -' 
Kovo 11 ir 12 N’cav Yorke įvyks 
trečias metinis Jungtinių val
stijų ir Kanados mokyklų laik- 
•aštėlių redaktorių suvažiavi- 
nas. kuriame dalyvaus apie 
1,0(10 tokių redaktorių, |>erniu- 
kų ir mergaičių, amžiaus nuo 
12 iki 18 metų. Visi jie pri
klauso vadinamai Columbia 
^cholastic Press asociacijai.

GARIBALDI LEISTA IŠSĖSTI 
HAVANOJ

HAVANA, Kuba, vas. 22.- 
Išvytam iš Francijos italui 
Riccictti Garibaldi, atplauku
siam čia iš Anglijos, leista iš 
sėsti krantan. Pirmiau vyriau
sybė buvo pareiškus, kad ji 
Garibaldi į Kubą neįsileisianti

PAKORĖ ŽMOGŽUDĮ / •

EDMONTON, Alberta, Kana
da, vas. 23. Vietos kalėjime 
*:apo pakartas Frank Hicklin, 
pasmerktas už užmušimą save 
šeimininkės.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

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

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad
> NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 

ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iš kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia- 
• mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal

jei adresantas nebūtų surastais.
Telegrafuoki! pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 

kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

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

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

No. 46

Kijeve pasmerkta sušaudyt 
6 gaisrininkai

Bijodami netekti vietos dėl gais
rų stokos, tyčia padegę na
mus.

KIJEVAS, Ukraina, vas. 23.
Aštriausios bausmes paskir

ta čia dešimčiai gaisrininkų, 
kaltinamų dėl padegimų, fceši, 
tarp jų gaisrininkų komandos 
viršininkas, pasmerkti sušau
dyti, du nuteisti dešimčiai me
tų vienišo kalėjimo, o du pen- 
keriems metams kalėjimo.

Teisme kaltinamieji prisipa
žino padegę namus todėl, kad 
per ilgų laiką nebuvę gaisri) ir 
jie, Imdami be adrbo, bijoję ne
tekti savo vietų.

Reikalaują Sacco ir 
Vanzetti arba nužu

dyt, arba paleist
PARYŽIUS, vas. 23. — Pa- 

ryžiuje ant sienų pasirodė išli
pinti atsišaukimai, kuriuose 
reikalaujama, kad “Amerikos 
kapitalizmas pasmerktuosius Sa- 
?co ir Vanzetti arba nužudytų, 
arba tuojau paleistų.”

“sešeri metai mirties akivaiz
doj!” sakoma atsišaukime. 
“Toks yra likimas dviejų dar
bininkų vadų, kuriuos Ameri
kos teismas pasmerkė mirti už 
piktadarybę, kurios jie nėra pa
pildę. Reikalaukime tad, kad 
jie butų arba tuojau nužudyti, 
arba tuojau paleisti!”

Atsišaukimą be kitų pasira-> 
šę Francijos - socialistų vadai 
Lėon Blum ir Jean Longuet.

Katastrofingas gazo 
kiaurinęs sprogimas
QUANAH, Texas, vas. 23. — 

Sprogus netoli nuo čia gazo kiau
linė tris darbininkus užmušė, 
keletą kitų skaudžiai sužeidė.

ŠALINA STUDENTUS Už 
GIRTAVIMĄ

()MAIk\, Neb., vas. 23.— Iš 
Omahos Universiteto pašalinta 
du studentai, o dvi studentės 
pastatytos po priežiūra. Visi 
jie kaltinami dėl lankymo “ar
batinių” ir girtavimo.

1 MIRĖ, 6 SERGA VALGĘ] 
NEVIRTŲ DEŠRŲ

LANCASTER, Pa., vas. 23.
Pavalgę nevirtų dešrų septyni 
Franklin kolegijos studentai su
sirgo ir vienas jų mirė.
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LJS.S. Pildomasis Komitetas:

KinijosPartija dėlDarbo

apart #

Komuniniai bijo darbininkųj/alsų, paduo-

$700

nepaprasta 
ateinantį

neštuvais*.
protestuodami

LIETUVIU DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
Centro Sekretorius — K. Matullauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

Prancūzijoj socializacijos 
sąlygos gėrėja

Socialdemokratų persekiojimai 
Gruzijoje

Anglijos profes. sąjungų 
konferencija

J, J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
f. Šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
L Vilią, 2241 N. Western Avė.
J. Vilią, 2185 N. Spaulding Avė.
tf. Jurgelionienl, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1789 So. Halsted St.
L Grebelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

71 kp., Cambridge, Mass., savo 
metiniam susirinkime, laikyta

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — K. Baronas, 1789 So.
Halsted St., Chicago, 111.

Sekretorius — A. Jusas, 3959 Archer 
Avė., Chicago, III.

Finansų Sekretorius — G. Mankus, 
Chicago, III.

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

Knygius A. Vilis, 2341 N. West- 
ern Avė.

Nariai — Ona BanienS ir F. Skama- 
rukas.

jie vis įgauna dau
giau popui iarišku- 
mo. Jie yra kaip

PROTESTO 
PRIEŠ

dėl vyrų kurie no
ri ko nors gere

snio negu paprasti 
cigare tai.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago, III.

i 
r 

pasitikėji- 
vvria tįsiai

v

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves

Chicagoje, »
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

' i •
Visuomet iiose Krautuvėse esti pla

tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų malinu. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir pu olai ų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi minėsimai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės
Tite J^o^ęsJuiniĮnjv (gagantį

-i. - ■* -  —  

era pavaduo
to jų dėl paprastų 
eigaretų 
HELMARŲ. Per

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 liuosai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJEST1C, didžiausias pasauly, 
OLYMP1C, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLANI), AK- 
ABIC siūlo greitą kelionę j Cher- 
hourg, Southampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitę.

’ Visi musų 3-čics k’.ęso* keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

■■■—.■r ...

L.S.S. ŽINIOS
Dffeialtate Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

vvriausvbe siunčia v *

Francijos socialistai stip 
rėja, komunistai smunka

Austrijos socialistai 
laimi sodžiuje

Prieš/ porą savaičių Londone 
susirinko nepaprastoji Angli
jos darb. prof. sąjungų (unijų) 
konferencija. Dalyvavo 1200 
atstovų nuo 150 sąjungų, ku
rios jungia 1 milijonus organi
zuotų darbininkų. Konferencijoj 
dalyvavo drg. Makdonaldos. 
Svarbiausiu dienotvarkės punk
tu buvo ginčai dėl generalinio 
streiko. Ginčuose dalyvavo ge
ležinkeliečių sąjungos pirminin- 
kas Tomas, kurs smarkiausiu 
budu pasmerkė Kuko elgesj 
streiko metu. Prie tos pačios 
nuomonės prisidėjo ir Smits, 
angliakasių vadas. Konferenci
ja 2,K50,000 balsų prieš 1,005 
OOO balsų pareiškė 
mą profes. sąjungų 
tarybai.

švytuoklė svy- 
galingų par- 

socialų ir 
KrikJčioniš- 
katalikiškų 

kurių remia

toj vyrų jų darbo vietas užė
mė moterys. 1906 m. dirbančių 
moterų buvo 6,637,100, gi 1921 
m. — 7,398,300.

Dirbančių skaičius audinių, 
odos ir drabužių pramonėj nu
krito nuo 2,165,800 iki 1,797,- 
100. Dirbančių skaičius metalo 
pramonėj pakilo nuo 800,000 iki
l, 271,400. Reiškia, stambioji 
produkcija plečiasi. Su indust- 
rizacija (pramonės plėtimąsi) 
surišta ir tos pramonės kon
centracija. 1906 m. smulkiojoj 
pramonėj 58'/ darbininkų, 1921
m. 44%. Stambesnioj pra
monėj darbininkų skaičius yra 
padidėjęs. Taip įmonėse:

nuo 21 100 asm. pakilo nuo
584,700 iki 733,300, nuo 101— 
500 asm. pakito nUO 512,900 iki 
707,<800, virš 500 asm. pakilo 
nuo 419,500 iki 666,300.

Proletarų skaičius iš viso ir
gi yra padidėjęs. 1921 m. buvo 
apie 12 mil. darbininkų, 1925 
m. su kitų šalių atkeliavusiais 

13 milijonų. j r ;•
Su didėjimu darbininkų skai

čiaus sujungta ir Prancūzijos 
socializacijos uždaviniai.

me sausio 23 d., 1927 m., ap
kalbėję įvykusi Lietuvoje per
versmų, išnešė sekamą rezoliu
cijų:

Kadangi Lietuvos smurtinin
kai-fašistai nuvertė Lietuvos 
teisėtų valdžių, sumindžiodami 
tuo budu valstybės KonstituCi- 
Jg?

Kadangi jie įvedė krašte dik
tatūra ir žada pakeisti Rėgpub- 
likos Konstitucijų taip, kgd 
priešais žmonių valią jie galėtų 
valdyti ir engti kraštų,—,

Todėl IJS-.S. 71 kp. grieštui 
pasmerkia viršnurodytus smur- 
tininkų-fašistų žygius ir nepri
pažįsta smurto keliu susidariu
sios Lietuvos valdžios. Mes 
pasižadame tol kovoti su smur
tininkais, kol jie nepasitrauks 
i&'; valdžios ir neatitaisys pada
rytos valstybei žalos. Mes rė
mime ir ‘remsime tik buvusią 
teisėtą žmonių valdžių.

-Pirm. W. V. Anesta, 
Sekr. Jonas Kairaitys.

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

Gavome iš Lietuvos Tur
tingą turiniu Darbininkų 
Kalendorių 1927 metams. 
Parduodame pigiai, tik užParduodame pigiai, tik 
50 centu.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

.Nuo didžiojo karo iki dabar 
politinės galios 
moja tarpe dviejų 
tijų: krikščioniškų 
socialdemokratų, 
kieji socialai yra 
klerikalų partija,
faktinai visa Austrijos- Buržua
zija. Ji turi valdžių savo lan
kose, bet kiekvienuose rinki
muose į parlamentą socialdemo
kratai gauna vis dauginus ir 
dauginus balsų, ir dabar jau 
yra pasiekę dauginus kaip 4O7» 
nuošimčių.

Socialdemokratų jėgą sudaro 
pramonės darbininkai- Pramo
nės centruose lodei socialdemo
kratai yra daugumoje. Jie kon
troliuoja milžiniškų Austrijos 
sostinę—Vienos miestą, kurio 
gyventojai sudaro trečdalį visos

Klerikalai gi turi ištikimiau
sių savo pasekėjų sodžiuje, ypač 
atsilikusiose provincijose. Stip
riausia Austrijos klerikalizmo 
tvirtovė iki šiol buvo Burgen- 
lando provincija.

Tcčiaus nesenai įvykusiuose 
Burgeiytando rinkimuose į že
mės ūkio tarybos socialdcmo- 

ir šiton kleri- 
pramušti šie-

Anglų
vienų laivą i>o kito kovai su Ki
nijos liaudim, kuri sukilo prieš 
Europos kapitalistus. Dūliai to 
susirinkę į bendrą posėdį Dar
bo Partijos Vykdomasis Komi
tetas, Darbo Partijoj frakcijos 
prezidiumas ir prof. s-gų ge
neralinė Taryba nutarė pas už
sienių reikalų ministerį čem- 
iK-rlenų pasiųsti delegacijų rei
kalaujant sustabdyti karo žy
gius prieš Kiniją. Ministeris at
sakė baigiamai. Tada pasiųsta 
į Kiniją Kantono vyriausybei 
rezoliucija, kad ana stengtųsi 
kuo ramiau likviduoti susida
riusią padėtį, o Darbo Partija, 
kiek galėdama, stengsis, kad 
Kinija visišką tautinę nepri
klausomybę turėtų.

Nepriklausoma Darbo Parti
ja gi priėmė griežtą rezoliuci
ją, reikalaudama iš vyriausy
bes atšaukti iš Kinijos vande- 
nnų Anglijos ,militares jėgas. 
Nėprikl. Darbo Part. perspėja 
vyriausybę, jei. ji nesusilaikys, 
tai šimtai tukstpnčių Anglijos 
socialishų stos aktingai prieš 
kariškus žygius.

Socialistų įtaka • Francijos 
vis labinus didėja. Rinkimuo
se į senatą jie, kaip jau žino
ma, laimėjo 8 naujas vietas- 
Atstovų bute socialistas lapo 
pirmų kartą tos šalies istorijoje 
išrinktas pirmininku.

Dabar Francijos socialistus 
žymiai sustiprino naujas dien
raštis. Nuo partijos skilimo 
vyriausias organas “L’Huma- 
nite” atsidūrė komunistų ran
kose, socialistams gi pasiliko’ 
tiktai daug mažesnis laikraštis 
“La Populaire”. Pradžioje par
tija mėgino jį leisti kasdien,. 
bet neišlaikė —reikėjo paversti 
savaitraščiu. Prieš kokj mėne
sį laiko tečiaus tas laikraštis 
vėl ėmė eiti kasdien, nes jo lei
dimui pavyko surinkti pakanka
mai didelė suma pinigų.

Turėdami dienraštį, Franci
jos socialistai galės daug sėk
mingiau atremti komunistų 
skleidžiamus melus.

Tuo gi tarpu komunistų eir 
lest vis labiaus didėja suirutė. 
Po to, kai jie išmetu iš savo 
partijos visų eilę stambiausiųjų I 
savo veikėjų, dabar vėl tapo pa
laukti prieš kontrolės komisijų
dėl disciplinos sulaužymo par-1 kratams pasisekė 
lamento atstovai Baranton, I kalizmo citadelėn 
Gautier ir Baroux. Iš jų turlną. 
būt bus 1 pareikalauta atsižadėti Iš visų 10,000 
savo mandatų. | tų rinkimuose, socialdemokratai

gavo 10,000, ir pravedė į žemės 
ūkio tarybas 8 savo atstovus. 
Klerikalams teko 14 vietų ir 
konservatoriams (ūkio sųjun- 
?ai) 10.

Tuo budu tapo atsiekta dvie
jų svarbių rezultatų: viena, so- 

i _ . icieldemokratai pasiuntė i pro-Sausio menesyje Belgijos! ... ... ‘ ....... z A T> ... Ivinciios įstaigas pusėtina atsto-Daibimnkų (socialistų) Partijai , \ t ...j- ... .. i, • Ivybę; antra, tose Įstaigose lapo pravedė labai įdomų balsavimų. I u . . .. „ .... Isunaikinta klerikaline daugu-\ įsuose savo apskričių skyriuo-l ‘ . Ima.įso ji pasiūlė partijos nariams! , 
nubalsuot: ar socialistai privalo! nežiuiint lo, kad už

I pasilikti koalicinėje valdžioje, I Llcrikalų kandidatus karščiau- 
lar ne? I agitavo visa kunigija!

Socializmas, pasirodo, ima
Balsavimo rezultatai buvo to-1 it kariaut nuo klerikalį net ir 

Įkk : už dalyvavimą koalicijoje Į h.l>i:ui?.iu atsilikusius visuome- 
paduola 272,(NM) balsų, prieš :1&t s|ui,ksllilh,. ,)<> galutina 
dalyvavimų 105,000, ir sušilai- pergalė šiandie yra tiktai laiko 
kė nuo balsavimo 12,000. Taigi Į klausimas 
(langiaus, negu dviejų trečda- Į j.
lių balsų dauguma, pritarė kou-| ---------- ;-----
licijos tęsimui.

Balsavime dalyvavo netoli 
580,00() partijos narių. Iš to 
aišku, kad koalicijos politikai 
pritarė organizuotųjų darbinin
kų masės, šitas faktas sumu
ša tą komunistų pasaką, kad I '^onferenci ja įvyki 
už dalyvavimą valdžioje (tamLekmadienj, vasario 
tikrose apyslovose) kartu su vaL lvte> Naujienų name. Visi 
buržuazinėmis |>artijomis, stojai ^opų delegatai prašomi atvyk- 
tiktai ‘išdavikiški socialistų|j laiku; o kur kuopos nespė- 
vadai”. I jo išrinkti delegatus, kuopų

las balsavimas reiškia didelę I /aldybos turi tas kuopas atsto- 
pergalę nuosaikiosios srovės va-1 vauti.
dams Belgijos Darbininkų Par-1 Konferencija šaukiama dėl 
tijoje ir pasitikėjimo pareiski- lubai svarbių reikalų. Todėl vi- 
mą socialistams ministeriams—Lų delegatų dalyvavimas yra 
Vandervelde’ui, Huysmans’ui ir I ,būtinai reikalingas. Dienotvar- 
J. Wauters’ui. Lg bus paskelbta ant vietos.
------------------------------------—„ I —Valdyba.

Gruzijos Socialdemokratų Par
tija atsišaukime į visų kraštų 
socialistines organizacijas krei
pia dėmesį į tai, kad sovietų 
valdžia tebekankina kalėjimuo
se ir Solovkoje Gruzijos Social
demokratų Partijos narius. Per 
pastaruosius dvejus metus be 
teismo nukankinta 500 žmonių. 
Politiniai kaliniai^ laikomi blo
gesnėse sąlygose negu krimina
listai. Iš Gruzijos siunčiami į 
Rusijos kalėjimus ir Solovkų 
salas, visai neatsižvelgiant jų 
sveikatos. Suimtųjų skaičiuje 
randame išvardintus senus so
cialdemokratus kovotojus — 
Solomon Thelia, A. Tsouladke, 
kurie daug iškentė caro kalėji
muose, buvusius Gruzijos tautos 
atstovus Eleonorą Makviladzę 
ir Elsbetą Bolkvadzę. N. Ma- 
kedonskis mirė Maskvos kalėji
me. .Jis buvo suimtas sergąs ir 
iš kalėjimo į kalėjimų draugų 
buvo nešamas

Komunistai,
prieš jų šaudymų buržuazinėse 
valstybėse, turėtų atsiminti, kų 
jie patys daro Rusijoj. [‘‘S.’’]

teos. petsftA 
JOHN 
MPPVMOK

WnAManLoves* 
wtth 

DOLORES COSTELLO
VITAPMONI <PrQsentatibns[ WOODS

Du syk į dieną, 2:15 — 8:15
Dienomis, 50c iki $1 
Vakarais, 50c iki $2

Reikalaudami

RAKANDU

Belgijos darbininkai 
už koalicija

LSS. VIII Rajono kon 
.ferencija

Suomijos prof. sąjungų Cent
ro Biure komunistai sudaro vie
no žmogaus daugumą. Bet na
riai daugumoje eina su social
demokratais. Kaip žinoma, įvy
kęs pereitais metais gruodžio 
m. Skandinavijos-Paibaltės val
stybių profsąjungų kongresas 
nutarė sudaryti atskirai du ko
mitetu. Pabaltos ir Skandinavi
jos profsąjungų. Suomijai paj
ukta teisė pasirinkti vieną iš 
tų komitetų su sąlyga, kad įs
totų Amsterdamo Internaciona
lam Tuo nutarimu socialdemo
kratijos šalininkai Centro Biu
ro nariai pasiūlė atiduoti spręs
ti nariams šį klausimą visuoti
nio balsavimo keliu. Komunis
tai, turėdami vieno žmogaus 
daugumą, socia|demokratų pa
siūlymą atmetė iš baimės, kad 
nariai nubalsuos už Amsterda- 
mą. šiuo žygiu komunistai spio- 
7ė darbininkams* į veidą.

Prancūzijoj 1906 m. buvo gy
ventojų 32 ir pusė milijono, 
1921 m. (neįskaitant naujai už
imtų kraštų) 31 su trečda
liu milijono gyventojų. Moterų 
skaičius likos tas pats, tik žy
miai sumažėjo vyrų skaičius. 
Dirbančių skaičius pakilo nuo 
17,111,135 iki 17,651,685. Vie

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nauji einu kablejrramų zu

' 1 k ' ’CdLį ’■ ’• iįv ■ m?

REZOLIUCIJA
LIETUVOS SMURTI

NINKUS 1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th PJace 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Kichmond Gt.

Tel. Lafayetto 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogcriausmi

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

$700 — DOVANOMIS —

Iškilmingas Maskaradų Balius
Rengia Draugystė Lietuvos Kareiviu 

LIETUVIU LIUOSYBES SVETAINĖJ 
'14th St. ir 49th Ct., Cicero, Ui.

• Subatoj, Vasario 26,1927 ,
Pradžia 8 vai. vakare įžanga 75c su rūbų pasidėjimu

Muzika MOKUS PORUS SERENADERS

I Nėra kito šaltinio, 
I iš kurio plauktų 

dek nau
Į taip NauiienoR.

Pirmiaus negu pirksi mu- 
zikališką instrumentą dėl 
namų, išgirsk BRUNS- 
WICK. Naujas Muzikalia 
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
ščiau.

Lengvus daliniai 
išmokėjimai

JOS. F. BUDRIK
PIANOS, RADIOS, 

FURNITURE
3417-21 So. Halsted St.
, Phone Blvd. 4705
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įsi sumušti į 
VIENA SUSIRĖMIMĄ! 

♦ ♦

Per eile melų Puritan turi neginčijamą vardą

Čempionato!
Puritan yra Rumnišytas iš ri iktinių javų įskili t un t pa
rinktus No. 1 miežiu* ir titrus Imoprtuolus Bohemian 
.Apynius. Tas reiškia jo

Stiprumą!
ir štai kodėl jis teikia geriaivriaa pasekmes! K<ntel ne
pabandyti čempionato 1‘uritai Malt? Bandykit kitos 
kokios rijiies j'.'s norite —

Ir Sulyginki! Pasekmes!
Taip, jus tikra* galite pilna* eiti ij laižyhas dėl Puritan 
Malt tikro Gervino'

Dusta’onias per

PURITAN MALT EXTRACT CO
29-31 No. VVacker Urive, Chicago, III.

Bohemian Hap-FIavored

PuriTan Malt
Patvirtina kari teikia geras pasekmes. Bandykit ji!

■ t'.

Serganti Žmonės
Dr. Ross Patarima; DYKAI dėl jūsų

Jus esate krečiamas pasinaudoti iš tos progos.
Per daugel) metu Dr. Ross vra pa 'kmingai išgydęs CHRONIŠKAS, 
NERVŲ. KRAUJO, ODOS, INKŠTI , PUSI.ĖS IR VISAS ŠLAPUMO 
LIGAS.

Dr. Ross vartoja tiktai PASTOVIUS METODUS', rekomenduoja
mus žinomų autoritetų Amerikoje ir Europoje. Jie yra atsakanti, 
kad suteiks greitą pagelbą. Visai nėra reikalo sirgti visą savo gyve
nimą. Kuomet gydoma moksliniu omlu, ligos gali būt pastoviai išgy
dytos. Apsileidimas yra pavojing i; dėl kurio reikia daug kentėti 
paskiau mirti.

Dr. Ross taipgi vartoja su dideliu pasisekimu 
vėliau.' išradimą, IN-MO-RY THERAPY. Su pa- 
gelba šio metodo, nematomi ligų perai, kurie ran
dasi žmogaus kūną, yra išnaikinami. Daugelis 
chroniškų ligų, kurios yra pripažintos neišgydomo
mis, liko pilnai išgydytos su pageiba IN-MO-RAY.

IN-MO-RAY apsaugoja pirmlaikių pasenimą, su
gražiną jaunystės vikrumą ir prailgina kiekvienam 
naudingą gyvenimą. Jos sustiprina vikrumą ir 
j riduoda vyriškumą silpniems vyrams. Grynas krau
jas ir stiprus nervai yra svarbus faktoriai dėl

NAUJIENOS, Chicągo, III. 3

[korespondencijos
So. Omaha, Nebr. Pranešimas omahiečiams.

Parapijos pastogėj ir kitos 
žinios

Ligos Pašelpos Dr- 
savo susirinkimą 

d., kuriame I). Ma-
stė laikė 
sausio 16 
žeikis buvo pakėlęs klausimą: 
ką mano draugijos nariai, kad 
kun. Mikulskis per pamokslus 
keikia draugiją visokiais šlykš 
ėiatisiais žodžiais ir grūmoja, 
kad jei kuris parapijonų pri
klausysiąs prie tos “bedieviš
kos“/ d r-jos, tai jis neduosiąs ne 
numirusiam 
navimo.
apsvarstė 
rė su tuo 
neturėti, 
žmonės, 

[yra tik keikimo ir darbininkų 
! mulkinimo įstaiga, todėl nėra 
i ko paisyti kunigų keikimo. Mu- 
i sų gi draugijoje priklauso za- 
; kristijonas, komitetai ir pavapi 
įjonys, jie visai nebijo kunigo 
! keikimų ir yra geri draugijos 
i nariai. Musų draugiją kunigas 
keikia todėl, kad ji per 29 me
tus savo gyvavimo nėra davu
si nė vieno cento
Todėl tai ši gera draugija ir 
nepatinka kunigams.

L. L. P. D. turi baoike pasi
dėjusi $1,000, pas kasteriu irgi 
ant rankų yra keli šimtai do- 

j lerių. Pilnai užsimokėjusių na- 
I riį yra virš 100. Draugija yra 
gerame stovy ii’ moka susir- 
gusiems nariams po $8 savaitė
je

bažnytinio patar- 
Susirinkimas šaltai 
ta klausima ir nuta- 
keikunu nieko bendra 

Mes. progresyviai 
žinome, kad bažnyčia

kunigams.

ir

SpecialistasDr. Ross mokestis už gydymą y 
vienas gali lengvai užsimokėti.
nos už medikai} patarnavimą yra PER PUSE, negu paprastai. Išmo- 

Serganti žmonės gali 
Atsišaukit šiandien ir pradė- 

Vra dešimtis pilnai prirengtų privatiškų 
Visų ligtj paslaptys niekam neišduodamos.

— Moterų priėmimo kambarys 508

a nebrangi, kiek- 
.!<> atpigintos kai-

mokėjimai gali būti pagal jūsų p dogumą. 
gauti nuo Dr. Ross patarnavimą dykai, 
k it kelią i pasveikimą, 
gydymui kambarių. T'

\ yrą priėmimo kambarys olMi

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

Imkit elevatorių iki penkto augšto.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryt > iki 5 vakare. Nedėliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Pane<lėlyj,Utarninkc ir Seredoj nuo 10 r. iki8 vak.

tXTRA
“Rimbas” už sausį ir vasarį mėnesius jau gatavas. 
Storas net 32 puslapių! Jame telpa Fašistų genero
lo paveikslas ir šiaip daug paveikslų iš šių dienų gy
venimo. Plačiai aprašo apie perversmą Lietuvoje ir 
visą velniavą Amerikoje. Kas “Rimbe” parašyta, to
kių raštų niekur nesi matęs. Tad nieko nelaukda
mas, dėk konvertan savo antrašu ir dešimtuką (10c) 
ir siųsk, nes vėliaus laukus gali pritrukti.

1 Bateman Place
“RIMBAS”

So. Boston, Mass

Garsinkitės NAUJIENOSE”

Gerbiamieji Omahos lietuviai: 
Kas norite prenumeruoti Nau
jienas, paduoti pagarsinimus 
asmenų ieškojimo, norite biz
nio kortelių, apgarsinimų lape
lių, likietų baliams, ar turite 
kokių reikalų su Lietuva, aš 
mielai patarnausiu visiems vie
tos lietuviams visuose reikaluo
se su “Naujienomis“ be jokio 
atlyginimo. Taipjau patarnau
siu norintiems siųsti pinigus 
per Naujienas. Prižadu rūpes
ti ngą ir teisingą patarnavimą 
visais tais reikalais.
. P. J. Juzeliūnas,

lyvavo sekantys:’p-1 ė E. Fera- 
vičiutė, soprano; Ona Česniu- 
tė, kontralto; A. Andreikos; 
tenoras; M. Rutkus, basas ir 
p-lė E. česniutė, pianistė. Apie 
visus koncerto dainininkus, 
daug kas kalbėt nereikia, jie 
savo gražiais balsais taip suža
vėjo publiką, kad beveik visi 
turėjo išeiti ir dainuoti dau
ginus, negu kad buvo progra- 
me pažymėta. Publikos aplo
dismentai nedavė jiems ramu
mo ir jie priversti buvo dainuot 
dauginus f tik p-lė Ona česniu- 
tū buvo gana skupi ir dauginus 
nedainavo kaip kad programas 
rodė, n jos malonusis kontralto

Bendrai paėmus, musų vie
tos dainininkai-ės parodė dide
lio progreso savo dainavime. 
Taip ve Matas Rutkus, paside- 
kavojant g. Petrauskui, dainuo
ju daug geriaus, negu kad dai
navo pirmiaus; p-lė E. Feravi- 
čiutė, kurios balselis skamba 
taip kaip stygos, žymiai pažen
gus pirmyn; p. A. Andreikis ir 
gi nepasilikęs progrese. Reikia 
manyt, kad jei g. Petrauskas 
pagyventų pas imis Baltimorėje, 
tai musų dainininkai dainuotų 
geriau, negu kad veversiai dai
nuoja pavasary, kas jiems ir 
linkėtina!—Kazys.

Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKLSERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Tel. Yards 1119 
ukuta- 

kole-iją.’

PennsyL 
ligon-

publika ją šaukė dainuoti dau
ginus.

Mis.
Yara* iHSJ

Anielia Jarusz-KaushilIaN
AKUŠERE A

3252 So. Halsted St.

Baltimore, Mil.

Vasario 6-ta d. įvyko 
Miko Petrausko koncertas, ku
rį surengė Lietuvių Amerikos 
Atletų Kliubas. šiuo žygiu pats 
kompozitorius dainavo beveik 
ištisai liaujas savo kompozici
jos dainas. Dainos visos gana 
populiu rėš ir muzika labai gra
ži. taip kad susirinkus publika 
liko nepaprastai sužavėta taip 
puikjai skambąnčiom naujom 
dainom. Artistai-asistentai, 
musų vietiniai menininkai, da-

kon*

V a r tok i t be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” PakelioKomp. Miko Petrausko 
certas

reikalais nuo 12 ik

S vakaro. Kitu lai

k u nagai sutarti.

baye

Viriuje 
date

Does notaffect 
the Heart

Motei ys 

notų Kreipkitės tu

“BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

Universa
Bank

ir marei

Baigusi 
rijo« 
ilgai praktika
vusi 
vanijoH 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio 
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p* 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ii 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi
noms, kreipki 
tęs, o rasite do 
gelbą.

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

4—————y—
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akių įtempimą, ir galvos 
skaudėjimą

DR. G. SERNER 
(LIETUVIS)

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

3265 S. Halsted St.
Tol. Boulevard 7679

ACID VIDURIUOSE

Tel. Lafayetfe 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušeri

Confinement. reika’uose pataman
iu r'Mmunt'e w»-ba ligonbutyje. Mo- 

.ferimt ir merginoms patarimus 
nuteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike patfal sutartj).

4120 So. Richmond Street

+

Eina gandų, kad kunigas su 
savo viernaisiais laikęs du su
sirinkimus ir nutaręs provotis 
su Vietinių Lietuvių Draugijų 
Komitetu už tai, kam pastara
sis surengė viešą lietuvių mi
tingą ir užprotestavo prieš 
1 Jetuvos smurtininkus-fašistus.

Turbūt musų fašistukams ne 
viskas tvarkoj galvoj, kad jie 
tariasi teismais sustabdyti pro
testus prieš Lietuvos smurti
ninkus. Bet kodėl jie nedaro 
dabar to, kaip kad jie darė dėl 
Jono Armoškos. Jie giedojo ir 
skaitė egzortus, kad jį “Die
vas“ sutrauktų į krūvą, o jis ir 
šiandie tiesus kaip nendrė.

Pas mus tarp parapijonų vai
kų prasidėjo naujos mados že- 
nybos. Jie aj>siveda civiliai, 
“ant laisnių”, pagyvena metus 
ar dadugiau, o paskui ima šliu- 
bą bažnyčioje. Kirpikams tai 
patinka, nes jau keletą porų 
avių taip nukirpo.

kuni-Pereitais metais musų 
gas rinko iš parapijom) pinigus 
septyniems tikslams. Neužteko 
to. kad parapijonys sudėjo $8,- 
000, bet dar užsakė, kad para
pijonys turį būtinai sudėti dar 
$700 procentams užmokėti. Pa
rapijonys zurzia ir nuo kolek
torių pradėjo slėptis. Dabar vėl 
atsirado kolektorių, kurie lan
džioja po stubeles rinkdami pi
nigus dėl “biedno“ Bomos pa- 
pos. Parapijonys jau tiesiog 
sako, kad nuo kunigo kolekto
rių nebegalima ir durų užda
ryti ir niekurie pradeda jų-ne- 
beįsileisti.

Išsikalbėjus su p. J. Snice- 
riu teko sužinoti, kad kunigas 
buvo sušaukęs lietuvių karei
vių kliubą ir prašė duoti karei
vių kliubo vardą rengti kermo
šių—bazarą. Kunigas prižade-' 
jęs, kad jei surinksiąs $1,000,1 
duoti kliubui $25. Nors keli ir j 
priešinos, bet didžiuma sutiko 
duoti vardą. Kermošius įvyko 
gruodžio 15—16 d. d. Ir nore j 
tai Adventai, kada katalikams. 
nevalia šokti ir- dainuoti, vienok Į 
buvo pasamdyti muzikantai ir, 
davatkos su davatkinais šoko 
Adventuose, kad net kulnys 
lakstė. Ir visą tai buvo, kad 
tik iš parapijonų
kračius žvangučius. O kareivių 
kliubas tų žadėtųjų $25 nega
vęs nė pamatyti. — X.

kišenių iš-

“Phillips Milk of Magnesia“ 
Geriau negu Soda

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

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia“ 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimų viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips“. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia“ yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

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
Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naurapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

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

>>

Galvos skaud. 
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

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

Phone Pullman 0621 
Ką tik grįžo iš Europoa

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1

Garsinkitės Naujienose

Lietuviai Advokatai
R. 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.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

r
Ofisas vidurmiestyj: 

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG. 

77 W. Washington St. 
Cor. Washington and Clark 

Ofiso Tel. Central 2978

.Namų Tel.: Hyde Park 3395

Y

Įvairus Gydytojai
Teiephone Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Anhland 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, teiephone Plaza 3200

«rDR. HERZMAN
— IS RUSUOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS* Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
4 Dienomis: Canal 

8110. Naktį
South *hore 2288 
Boulevard 4186

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. ▼.
—.1— ■ -L.-

Telefonai:

Trynimas
Pagelbsti

Trynk tą pačią vietą kur 
skauda!

Trynk, trynk, trynk iki oda 
jkais ir pasidarys raudona ir 
pajusite tą malonę šilumą to 
seno patikėtįno šeimyninio 
linimento:

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Teiephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki f į 
Teiephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Kepublic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstrakti
Vedėjas visų teisių

KJIIRGEUONIS
A D V O K A L A Q 

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. Yarda 0141
Byloa visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

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 8:39 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dienų 
' Tel. Midway 2880

PAIN-EXPELLER
Jrcgistr. J. V. Pat. Biure

Jis buvo ir yra naudojamas 
palenguvinimui \ reumatiškų 
skausmų; sunaikinimui ap- 
sireiškttsių peršalimų ir nura- 
minimui Ir sustiprinimui pail
susių, skaudamų muskulų.

35č.—vaistinėse—70c.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYBR A. A. OLIS

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 SL

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare, j
Seredoj ir PStnyčioj nuo 9 iki 61
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 ▼. p. p. I

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

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

Garsinkitės Naujienose

ADVOKATAS
11 S. La Šalie SU Room 2091

Te. Ilandolph 1984—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

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

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chinirgaa 

Specialistas Moteriškų, Vyriški,
Vaikų lr viių chronišku Bgl* 

Ofisas: 3103 So. Halsted St„ Chleafe 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
tlėliomis ir šventadieniais 10—12 diaa.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligi 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blse 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po piet-vį ir nuo *7 iki O vai. vaknre 

Telefonas Canal 1912
Naktin)! Tel, Fairfai 6358

Jei abejoji alrimis, pa^ileiraali 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optemestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Ar. 
ir 805 E. 47 th SL

Kenvrood 1752
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VIENYBĖ — BET KURIUO PAMATU?

Daugelis žmonių taip iš dešinės, kaip ir iš kairės! pu
sės dabar kalba, kad lietuviams reikią vienybės. Tik vie-

1
Šita nepastovi pusiausvira yra svarbiausia priežas

tis to, kad šiandie tiek daug Europoje tenka girdėt apie 
parlamentinės demokratijos “subankrutijimą”. Valdy- 
damiesi per savo išrinktuosius atstovus, žmonės, girdi, 
neturi ramybės: amžini valdžių kriziai kenkia valstybių 
finansams ir pramonei, politinių partijų rietenos drums
čia visuomenės gyvenimą ir nuodija piliečių protą.

Jau pradžioje; šito nepaprasto laikotarpio stambiau
sieji Europos socialistai ėmė galvot, kokia turi būt darbi
ninkų partijų taktika, kad aukščiaus nurodytiems keblu
mams demokratinėse šalyse užbėgus už akių. Ir didelė dau
guma jų išreiškė tą mintj, kad valstybėse, kur socialisti
nių partijų jėgos yra netoli susilyginusios su buržuazinių 
partijų*, jėgomis, socialistams teks, noroms ar nenoroms, 
eiti j koalicines valdžias. * j J

Šiandie tokių koalicinių valdžių Europoje gyvuoja ke
letas. Vienoje šalyje, Belgijoje, pereitą mėnesį buvo duo
ta pačioiĄs darbininkų masėms nubalsuot, ar tokiai socia
listų taktikai jie pritaria, ar ne. Balsavime dalyvavo ne
toli 600,000 darbininkų, priklausančių politinėms organi
zacijoms ir unijoms (žiur. LSS. Žinias.). Ir koks rezul
tatas?

nybė, girdi, padėsianti Lietuvos žmonėms išeiti iš to keb
lumo, j kuri jie yra patekę. Tik savo vienybe mes padė
sime Lietuvai jos sunkioje valandoje.

Bet kas į vienybę šaukia, tas privaloį nurodyt, kuriuo 
pamatu mes privalome vienytis.

Komunistai siūlo vienybę (kitaip sakant, “bendrą 
frontą”) j kovai su fašizmu. Tuo mes negalime pasitenkin
ti, nes juk nepakanka fašizmą nuversti: reikia taip pat 
žinoti, kas turi būt pastatyta vietoje fašizmo. Be to žino
jimo kokiajgaii būt kova su fašizmu?

Ką gi siūlo komunistai fašizmo vieton: ar demokra
tiją, kurios fašistai neapkenčia? Ne. Jie siūlo tokią tvar
ką, kuri yra demokratijai priešinga taip pat, kaip fašiz
mas: sovietizmą ir diktatūrą. ‘ ‘

Nei protaujantys darbininkai, nei kiti susipratusieji 
lietuvių liaudies sluoksniai nepritars tiems tikslams, už 
kuriuos stoja komunistai. Todėl iš jų peršamos vienybės 
negali nieko šeiti. , * ‘ .

Dešiniosios partijos kalba apie vienybę vardan tau
tos. Kad tauta nenukentėtų, jos sako, mes privalą nekel
ti protestų prieš dabartinius Lietuvos valdovus, nepeikti 
jų politikos, neskelbti apie Lietuvą nepalankių jai žinių.

Bet kuomet Lietuvos priešakyje stovėjo kiti žmonės, 
tai tos dešiniosios partijos elgėsi visai kitaip. Jos nepaisė, 
kad Grinius ir Sleževičius ir Požėla buvo Lietuvos vald
žia, turinti daugumos žmonių pasitikėjimą ir sudaryta 
teisėtu budu. Jos visaip niekino tą valdžią ir smerkė jos 
darbus; jos gyrė tuos elementus, kurie prieš ją kėlė triuk
šmą ir net grūmojo pasipriešinti jai ginklu. Jos, pagaliau, 
išreiškė džiaugsmą, kuomet ta valdžia tapo begėdiška ap
gaule ir snlurtu nuversta!

Kodėl musų dešinieji, kurie taip garsiai šiandie dek
lamuoja apie “vienybę“, pirma jos nenorėjo? Ar ne dėl 
to, kad tuomet vienybė jiems buvo nepatogus dalykas? 
Ar ne dėl to jie dabar ėmė skelbti “vienybę”, kad smurtu 
pakeistose Lietuvos sąlygose butų naudinga dešiniem- 
siems, kad prieš juos niekas nekovotų?

Taigi kas yra tos dešiniųjų vienybės pamate? Niekas 
kita, kaip tik jų, dešiniųjų, martiniai ir egoistiniai intere
sai, o ne “tautos laisVė”, “nepriklausomybės idealas” ar 
kokie kiti gražiai skambantys obalsiai.

Musų dešinieji nesupranta to paprasto daikto, kad, 
jeigu nori įstengti vienybę tautoje, tai reikia visų pirma 
pripažinti lygias teises visiems tautos nariams.,

Vienybė, neparemta lygiomis teisėmis, gali būti tik
tai tarp pono ir vergo, bet ne tarp laisvų žmonių.

Lietuvių tauta yra laisvų žmonių tauta, todėl joje ga
li būt įvykinta vienybė tiktai tuomet, kuomet kiekvienas 
josios narys laikysis principo: “Ką pripažįstu sau, tą pri
pažįstu kitiems”.

Politikoje šitas principas gali būt įkūnytas tiktai de
mokratinėje tvarkoje. Kas demokratinę tvarką griauja, 
tas ardo tautos vienybę!

Gruodžio 17 d. smurtas sudavė tautos vienybei di
džiausią smūgį. Kas tam smurtui pritaria arba mėgina jį 
teisinti, tas yra tautos vienybės priešas^ nežiūrint, kad ji
sai ir dar taip dėtųsi vienybės apaštalu!

Rezultatas toks, kad daugiaus kaip dviejų trečdalių 
balsų dauguma Belgijos organizuotieji darbininkai išreiš
kė savo pritarimą koalicinei politikai. z

Šis faktas rodo, kad jau ir plačios^ darbininkų masė
se koalicijos idėjas yra pripažipta, kaipo neišvengiamas 
parlamentinės tvarkos apsaugojimui dalykas.

/ i ‘

dymo periodo saulė pasidaro 
labai veikli. Ten įvyksta di
džiausios magnetiškos audros, 
kurios, manoma, daro įtakos ir 
musų žemei.

Dabar taipgi žinoma, jog 
karts nuo karto taip vadinami 
audrų arba veikimo centrai per
simeta iš vienos vietos į kitų. 
O nuo veikimo centro žymiame 
laipsnyje priklauso oras. Daly
kas, mat, tame, jog veikimo 
centras nustato vėjo kryptį. 
Tas centras gali būti tokioj vie
toj, kad oro srovė ateina iš šal
tų kraštų. Tąsyk mos turime 
šaltus metus. Reikia pažymė
ti, jog vienoj ar kitoj pasaulio 
daly veikimo centras karts nuo 
karto persimeta iš vienos vie
tos į kitą- Tąsyk ir paisreiškia 
oro nenormalumai.

Tokiu budu šiandien kiekvie
nas apsišvietęs žmogus žino, 
jog oro permainos yra kontro
liuojamos tam tikrų gamtos į- 
statymų. Meteorologija (mo
kslas apie oro permainas), nors 
dar tebėra jaunas mokslas-, vie
nok jau daug prisidėjo prie iš
aiškinimo įvairių gamtos reiški
nių. Nėra abejonės, jog laikui 
bėgant bus išaiškinta ir tos 
priežastys, kurios verčia audros 
centrus persimesti iš vienos vie
tos į kitą.—K. A.

Pastabos

• katalikai, triukšmadariai ko 
munistai ir kiti. Tai vadinasi 
publika. Ir štai kada visi kiti 
žmonės (publika) ramiai kal
bėtojo klausoąi — užsilaiko ci
vilizuotai, tada komunistai ima 
švilpti, staugti, kojomis į grin
dis daužyti ir kelt didžiausią 
betvarkę, kad niekas kitas ne
gali jų nuraminti, kaip tiktai 
vieni “dėdės”. Ir po to bolševi
kai sako, kad tą betvarkę kėlus 
publika!... Tai biaurus apšmei
žimas publikos.

♦ ♦ »

Taigi pasirodo, kad komunis
tai prie civilizuotų žmonių dar 
negali būti priskaitomi, nes 
kuomet jie ateina i kitų suren
gtas prakalbas, tai civilizuotų 
žmonių tvarka jiems neturi 
reikšmės, ir. juos reikia tvarky
ti, kaip gyvulius.

/ * ♦ *

Organizuoti darbininkai tuos 
triukšmadarius veidmainius ir 
jų tikslus pažino, štai anglia
kasiai (United Mine Workers 
of America) savo nesenai atsi- 
buvusioj konvencijoj Indiana- 
polyj komunistus pastatė sale 
kukluksų, nes kaip vieni, taip 
ir kiti negalės būti unijos na
riais.

♦ ♦ •

Kuomet organizuoti darbi- 
i inkai vienybės ir ^varkos ar
dytojus šluoja iš savo tarpo 
laukan, tad ir lietuvių organi- t 
zacijoms verta apsižiūrėti, kad 
tie gaivalai po jų pamatais ne- 
siknystų. Matome kas šiandie 
Susivienijime dedasi. —Kalvis.

PRIPAŽINTA
KOSULIO 
gyduolė 

per47melus
Į^osulis yra pavojingas.

Neužleiskit jo. Seve- 
ra’s Cough Balsam leng
vina kosulius jau 47 me
tus.* Malonus... grynas. 
Saugus vaikams... ir senes 
niems. Dusinannnti skre- 
giai tuoj prašalinami su 
Severa’s Cough Balsam. 
Gaukit 25c ar 50c bon- 
kute iš aptiekos.

W. F. SEVERĄ CO.
Codar Rapids, Iowa

Krutinės ir Galvos Šalčiams 
Imkite Severą’s Cold Tablets

i

/DOMUS EKSPERIMENTAS

Vakarų Europa per paskutinį dešimtmetį pasiekė to
kio laipsniu savo politikos išsivystyme, kad daugelyje ša
lių susidarė pusiausvira tarpe darbininkų partijų ir bur
žuazijos partijų. ’ •

Visoje eilėje didelių ir mažų valstybių socialistų par
tijos jau yra galingesnės už visas' kitas partijas, bet to
kios galybės, kad jos vienos galėtų paimti valdžią į savo 
rankas, jos dar neturi. Kas tokiose sąlygose daryti?

Jeigu buržuazinės partijos paima valdžią, tai socialis
tai, būdami opozicijoje, dažnai padaro jai didelių keblu
mų, — tuo labiaus, kad pačios buržuazijos viduje nuola
tos; eina kova. Atsimetus bent kuriai buržuazijos grupei 
nuo valdžios rėmimo, žiūrėk — valdžia ir sugriuva. Kuo
met gi paima valdžią socialistai, tai valdžia tokių pat keb
lumų susilaukia iš buržuazijos pusės.

Oro Atmainos
Iro atmainos seniau ir dabar. 

—1260 m. vasara. —Kas dė
josi keturioliktame šimtme
tyje?—1783 m. nepaprastas 
oras.— Metai be vasaros. — 
Nenormališkas oras ir audrų 
centrai.

Paskutiniais keleliais metais 
mes turėjome nepaprastai at- 
mainingą orų. Žmonės tvirtina, 
. og nebėra nei reguliariškų va
sarų, nei reguliariškų žiemų. 
\as kita būdavę seniau. Viskas 
ateidavo savo laiku: jeigu jau 
\ ašara, tai vasara— šilta, gra
žu; nereikėdavo dantis kalenti 
iv apsiaustų dėvėti.

Bet ar tas’ oro atmainingu- 
mas yra pripuolamas dalykas? 
Ar seniau nieko panašaus neat
sitikdavo? Faktai rodo, jog oro 
vairavimas yra paprastas daly
bas. Nukrypimai vienon ar ki- 
on pusėn nuolat pasitaiko, 
'ries šimtų metų, kaip ir šian

dien, žmonės mėgo kalbėti apie 
ai, kad oras persimainė, —ne- 
>ėra toks, koks buvo seniau* 

Senovės raštuose randame viso
kių keistų dalykų apie orų pri
rašyta. Pavyzdžiui, apie 1260 
m. vasarą Mattlievv iš West- 
minster.rašė: “Tų metų vasara 
nivo nepaprasta, lodei daugelis 

manė, jog sudna diena prisiar
tina. Siautė badas, o smarkaus 
■erkinio griausmas girdėjosi be 
laliovos. Dčliai tos priežasties 

žmones bijojosi apleisti namus. 
Acrkunas sunaikino daug tro
besių ir pridarė neįmanomų 
nuostolių. Taipgi siautė bai
sios ledų audros. Krito ledai 
ne tik žirnio didumo, bet kaip 
.rys pirštai, o kai kuriose vie- 
ose tokio storumo, kaip pen

kiolika pirštų.”
Tai yra tipingas oro aprašy

mas. šiandien niekas nealn?jo
ja, kad tas aprašymas yra labai 
išpustas ir perdėtas. Vienok 
jis yra savo rųšies dokumentas, 
kuris rodo, jog ir praeityj pa
sitaikydavo nepaprastų oro j>e>r- 
mainų. Kiek galima spręsti iš 
užsilikusių raštų, keturioliktas 
šimtmetis pasižymėjo oro jvai- 
raviinu. O. Pettersson rašo, jog 
Europos didžiules upės, kaip 
tai: Dunojus, Reinas, Po ir kt. 
per daugelį savaičių buvo už
šalę., Esą penkis metus paei
liui ištikę dideli potvyniai. 
1342 ir 1374 m. Reinas tiek 
aukštai buvo iškilęs, jog Golog- 
ne gatvėmis žmonės su luote
liais plaukiojo. 1357 m. vasara 
buvusi tiek karšta, jog per ke
letu šimtmečių žmonės apie jų 
kalbėję. 1594 m. buvę nepa
prastai lietingi. Spėjama, kad 
Sliakcspeare turėjo tuus rfietus

galvoj, kuomet jisai rašė “Vi
durvasario nakties sapną”.

1783 m. yra ypač atmintini, 
tais metais, pasak Gilberto 
\Vhite, siautusios nepaprastos 
audros ir kritę*meteorai. Vienok 
įstabiausias dalykas buvęs tas, 
kad Europoj ir Amerikoj per 
daugelį savaičių pasilikęs sau
sas rūkas. Tokio ruko arba 
miglos žmonės niekuomet ne
buvę matę. Vidurdienyj nebu
vę galima saulės matyti. Saulė
tekio ir saulėleidžio laiku sau
le atrodžiusi raudona, kaip 
kraujas.

Tuos nepaprastus metus sap- 
rašo ir Benjamin Franklinas-, 
garsusis Amerikos diplomatas 
ir mokslininkas. Franklinas 
teisingai išaiškino to ruko pa
ėjimų. Jis sako, jog 1783 m. 
ugniakalniai buvę nepaprastai 
veiklus. Daugelyj vietų jie iš
siveržė. ir paleido į orą didelį 
kiekį durnų ir smulkių dulkių. 
Tų dulkių prisirinko tiek daug, 
jog jos ir sudarė tų sausų rū
ką, kurį negalėjo išsklaidyti nei 
saulės spinduliai. Maža to, 
Franklinas išaiškino ir tai, ko
de! sekama žiema buvo labai 
šalta. Begiu vasaros žemė ne
gavo tiek šilimos, kiek papras
tai, ir padariny! sekama žiema 
buvo neįmanomai šalta.

1816 m. yra žinomi kaipo me
tai be vasaros. Tie metai ilgai 
pasiliko žmonių atmintyj. Da
bar pranašaujama, jog ir 1927 
m. neturės vasaros ir bus to
kie, kaip 1816 m. Reikia pasa
kyti, kad visai tikslių žinių apie 
1816 m. nėra. Oro atmainos 
buvo, rękorduojama tik keliose 
vietose. Bet ir iš tų rekordų 
matyti, jog žmonių pasakoji- 
,mais negalima pasitikėti. Pa
vyzdžiui, temperatūros rekordai 
rodo, kad tų metų vasara bu
vo nedaug šaltesnė nei papras
tai. Tų vasarą buvo ne tik šil
tų, ale ir gan karštų dienų. Iš 
kitos- pusės nebuvo nei vieno 
vasaros mėnesio, kad nebūtų 
buvę taip šaltų dienų, kad van
duo net j ledą sušaldavo, l okių 
dienų buvo visai nedaug. Ret 
jie žmonėms padarė tokio di
delio įspūdžio, jog ilgai pasili
ko jų atmintyj.

Oro nenormalumai senovėj 
buvo aiškinama visokiomis 
“Dievo bausmėmis’*. Užeidavo 
sausros, ir prietaringi žmones 
tuoj išaiškinimų surasdavo: 
“Tai Dievo bausmė. Dievas bau
džia nusidėjėlius.”

šiandien tokiais aiškinimais 
lik tamsiausi žmonės betiki. 
Mokslininkai pastaruoju laiku 
labai daug kalba apie saules 
dėmes. ' Jie sako, jog saulės 
dėmės pasirodo -periodiškai — 
apskritai imant,* kas vienuoli
ka metų. Laike dėmių pasiro-

Sandariečių ir socialistų su
rengtame masiniame susirinki*- 
me prieš Lietuvos smurtinin
kus Brooklyne lietuviški komu
nistai susiorganizavę chuliga
nišką triukšmą kėlė. Bet Dė
dės Šamo guzikuoti tvarkdariai 
(policija) atėję į svetainę “į- 
kvėpė” jiems žmoniškumo, ir 
jie nutilo. Kas su tais gaiva
lais butų, jeigu tvarkadarių ne
būtų ?

✓
Hc ♦ ♦

Chuliganišką darbą ątlikę — 
sukėlę triukšmą, komunistai 
savo šlamštely džiaugiasi ir pa
sakoja, kad “publika” “nušvil
pė” kalbėtoją, “publika sukilo”. 
Kas gi yra publika? Publiką 
sudaro visokių pažvalgų žmo
nės: tautininkai, socialistai,

MADOS.

2952. Jaunai panelei graži ir pa
togi suknelė. Galima pasiūdinti iš 
bile tamsios materijos ir jdėtėi Švie
sią materiją bliuzkos vietoj. Gali
ma taipgi, vartoti šilkinių materiją 
bliuzkai. Tai yra prancūziškas mo
delis.

Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 
metų amžiaus mergaitėms. Kiekvie
na šauni mergelė turėtų turėti po to
kią suknelę. 8 metų mergtfitei rei
kia 1% yardo tamsios materijos ir 
% yardų skirtingos materijos bliuz- 
kelei.
\ Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
.5 centų. Galima prisiųsti pinigus 

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

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Čhicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia (dedu 15 centų ir prašau at

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

(Vardas ir pavardė)

^Adresas)

(Miestas ir valst.)

GYVENIMAS 
Minesinia žurnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III. z 

Tel. Boulevard 8669

Dar yra laiko užsisakyti 
GYVENIMĄ nuo pat pir
mo numerio, nuo Naujų 
Metų. Kas dar jo nematė, 
prisiusime vieną numerį 
DYKAI. 

i------------- -
Prenumerata metams   $2 
Pusei metų ............................. $1
Kopija .... ........ —.................  20c

Da/$am

□R. K. DRINGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 Vak. Seredomis pagal sutartj.

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. I^afayette 6792

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

A. MONTVID, M. D.
1579 Miliraukee Are., Room 209 
Kumpas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

ii. i.— ,......................... ...

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.
t- • ----- -...... —

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

rz i ji °uo 9 ilct II vai. ryte;V alandosj nuo y va|. va|[are

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — ’ 

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

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS , 

1D748 So. Michigan Avė.
ValandoBi 2—4 dienų; 6:30—8:30 

vnktiTc
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS 
3327 So. Halsted Street 

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

V >■

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

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

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.

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

Tel. Lafayette 4146
. j I nuo 9 iki 11 v. ryto Valandoa I nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4651 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Kės., 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 1G iki 12 d.

Office Boulevard 7942
.. Dr. C. Z. Vezelis -

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, IU.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Den Hstas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Hemlock 2615

G E R B. Naujienų ekai- 
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
! eiti į tas sankrovas, kurios 

skelbiasi Naujienose,
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Ar Jus Taupote 
Pinigus?

Ar jus investuojate į Pirmus Morgičiųs?
Ar siunčiate pinigus Lietuvon?

Ar turite Kalėdoms taupymo sąskaitą?

Ar laikote savo brangenybes saugioje vie
toje?

Ar jus manote kur keliauti?

Šis stiprus Valstijinis Bankas

pagelbės jums atlikti tuos dalykus čionai 
Dar randasi ir daugelis kitokių patarnavi
mų kurie bus jums suteikiami be mokesčio.

Vartokit kiekvieną bankus departmentą 
visuomet.

1?

ATSILANKYKIT ŠIANDIE

Jonas Čaikaupkas

Lietuvių Skyriaus Vedėjas

I CENTRAL"““ BANK
Si 1110 West 35th Street SS
g CHICAGO, ILLINOIS S

APSIDRAUSK!

$10,000 a=t policy
t

Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se
niems ir naujiems,! kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba ^užsimokės atskirai.

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

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

NAUJIENOS ' 
Insurance Dept.

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

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

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

Vardas ......... .......................................... :.................
Adresas (gatvė) ........................................................
Miestas ir Valst. ■........................................................
Užsiėmimas.................................   Amžius............
Pašeipgavis ...............................................................

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienfais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

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

CHICAGOS 
ŽINIOS

Po nominacijų
Užvakar Įvykus nominaci

joms, dabar prasidės smarki 
rinkimų kampanija. Svarbiau
sios varžytines bus tarp kandi
datų j mayorus. Republikonų 
nominaciją laimėjo buvęs mft- 
yoras Wm. Hale Thompson, su
muodamas savo oponentą la
biau, negu jis pats tikėjosi. 
Thompson gavo 180,039 balsus 
daugiau, negu Litsinger. Jo per
viršis yra didesnis, negu Lit
singer balsų skaičius. Litsinger 
gavo 102,240 balsų, o Thomp- 
sonas — 342,279. Jis gavo dau
giau balsų, negu visi kandida
tai sudėti j krūvą, įskaitant ir 
patį Dover į.

Demokratų kandidatu bus 
Dever. Dar bus ir treciasis stip
rus kandidatas, Dr. Bobertston, 
republikonas,' kuris betgi nesi
tikėdamas gauti republikonų 
nominacijos, joj nedalyvavo ir 
kandidatuos kaipo nepriklauso
mas kandidatas. Tečiaus vargiai 
įstengs kiek labiau pasirodyti, 
nes ir senatorius Deneen, kuris 
rėme Litsingerį, paskelbė, kad 
kadangi republikonai nominavo 
Thompsoną, tai ir jis Thomp- 
soną rems rinkimuose. Tuo bu
do Dr. Robertsono šalininkais 
telieka tik Lundin su gub. 
Small. Kaip išrodo, daugiausia 
progų laimėti mayoro rinki
muose turi Thompsonas.

Aldermanų rinkimuose pra
ėjo veik visi senieji aldermanai. 
lik trijuose varduose senieji 
pralaimėjo, o keliuose varduo
se bus perbalsavihias balandžio 
mėn. Abu lietuviai kandidatai 
pralaimėjo. Radoniskis 21, West 
Side, varde gavo 2,030 balsų, 
bet jo oponentas, aldermanas 
Horan gavo 7,216 b. Kiek gavo 
balsų Pieržinskis, 13, Tovvn of 
Lake varde, laikraščiai nepa
duoda. Girdėjome, kad gavo 
apie 500 balsų. Lenkas Olxu‘ta 
(Šaltis kandidatas) gavo 1,887 
bal. Išrinktasis aid. McDonough 
gavo 4,550 b. Ant Town of 
l^ike mušeikos puolė du pre- 
cinktus ir išvogė baliotų bak- 
sus, kurių iki šiol nesurasta, 
taip kad dviejų precinktų ten 
trūksta. 12, Brighton Park, 
varde turės būti perbalsavimas 
tarp Darinėti ir Kunstman, ka
dangi nė vienas jų negavo di
džiumos balsų. 11, Bridgepor- 
to; varde išrinktas senasis, 
VVilson. 20, varde 18 gt. apie- 
linkej, išrinktas Prignano, ku
ris sumušė aid. Kundc.

Nušovė vaikinų
James Gknon, 6715 S. Green 

St., liko nušautas prie durų 
6510 S. Green St., kur gyveno 
jo buvusi mergina Florence 
Stokes, 23 m. Spėjama, kad ji 
j j ir nušovė, keršydama už jos 
pametimą. Jos kambary ras
ta kulkų, o jį pati slapstosi ir 
policija jos ieško.

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

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Paskutinis vaidinimas
Artistas St. Pilka šiomis die

nomis apleidžia Ameriką ir pa
skutinė proga pamatyti jį vai
dinant bus 27 vasario, Good
man teatre, kur bus kartoja
ma drama “Aušros Sūnus“. Jo
je S. Pilka vaidina vadovauja
mą rolę ir joj jis yra nepamai
nomas, nors ir visais jo vaidi
nimais publika lieka sužavėta. 
Gaila, kad neįlgai mums ten
ka džiaugtis ;o vaidinimais, 
nes šiame vakare jis pasakys 
mums paskutinį sudie. —Svir.

sistojimu išreikšti pagarbą. P-as 
Vaidyla kalbėjo trumpai, , bet 
jausmingai, kviesdamas, kad 
mes nuolat ir visur kalbetumėm 
už Vilnių. Tegul pasaulis įsiti
kina, jog mes visi stovim už 
Vilnių.

Publikos atsilankė vidutiniš
kai, bet galėjo būti ir daugiau. 
Iš šio paminėjimo 9 metų mes 
daug ko pasimokinome, įgijo-

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRBUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMETKISTAR 

Akiniai $4 ir aagičiaa

Palengvins akių Įtempimą, kuru 
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karėti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir loliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 
žiLusiaa klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Valu 10 
iki 8 vai. N ėdi 11'ii 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

ŠTAI BUDAS KAIP IŠSI
GYDYTI RUPTURį

me. dauginu drąsos kovai už sa
vo teises ir laisvę. —Aras.

Brighton Park
Rytoj S. E. Vitaičio prakalbos

Valandos:
Nuo 2 iki 4:3Qrir nuo 7 iki 10. Neda

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų
REZIDENCIJA:

2226 Marahall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

North Side
Musų Draugijų Sąryšis buvo 

surengęs Lietuvos nepriklauso
mybės 9 metų paminėjimą, 
Liuosybes salėj, vasario 20 d., 
apie 3 vai. po pietų. Kun. Za- 
lenkevicia, nepriklausomos pa
rapijos kunigas, kaipo rengimo 
komisijos pirm-, atidarė progra
ma su iškilmėm.

North Sidės Pirmyn choras 
po vadovyste p. P.. Sarpaliaus 
sudainavo “Lietuva Tėvynė Mu
sų’’ ir dar sudainavo trejetą 
gražių liaudies dainelių. Reikia 
pasakyti, jofc šis choras tuoj 
pavis “Birutę“. Tai ačiū šio 
choro pirmininkui p. Jonui Če
paičiui.

Pirmuoju kalbėtojum buvo 
Dr. A. Mondvidas. Jis plačiai 
aiškino kas reiškia tautai būti 
nepriklausomai. Anot jo, žydų 
tauta buvo seiliaus galinga ir 
garbinga, bet kai neteko ne
priklausomybės, išbėgiojo j vi
sas šalis ir kiek skriaudų jie 
turėjo parnešti, ’l'autai nepri
klausomybė yra vienas iš svar
biausių klausimų. Kalba buvo 
trumpa ir turininga.

P-lė V. Cepuliutė, akomp. 
p-lei Katriutei, sugriežė porą 
dalykėlių smuiku, kurie visiems 
labai patiko.

Antruoju kalbėtojum buvo 
adv. p. St. Kodis. Pono Kodžio 
kalba buvo žingeidi, nes jis kai
po lietuvių istorijos tyrinėto
jas, gerai žino ir atmena musų 
tautos įvairius’ įvykius. Gerai 
išaiškino apie Tadą Kosciušką, 
ar jis buvo lietuvis ar lenkas, 
nurodė, kad iš tikrųjų Kosciuš
ka visur save vadino lietuviu 
ir lenkų neapkentė. Neteisi li
gai, girdi, mes sakome, jog 
1863 m. buvo lenkų sukilimas, 
bet turėtų būti lietuvių sukili
mas. žodžiu sakant, daug pa
našių istorinių dalykų išaiški
no. Mums panašių kalbų daž
niau reikėtų išgirsti. Apgaila
vo dabartinę Lietuvos padėtį, 
nes žemina musų lietuvių var
dą ir naujai valstybei nėra svei
ka. P-as Kodis užtikrino, jog 
liaudis neilgai palaikys pp. Sme
toną ir Voldemarą. i.

Trečias kalbėjo p. V. Vaidy- 
la, kaipo Vilniaus Vadavimo 
Komiteto atstovas.P-as Vaidy- 
la, kaipo vilnietis, tnlmpai pa
aiškino apie Vilniaus klausimą. 
Vėliaus prisiminė apie a. a. Ba
sanavičiaus mirtį ir pakvietė 
publiką ant pusės minutės at

Rytoj vakare, penktadieny, į 
musų koloniją atsilankys retas 
svečias ir laikys čia prakalbą 
labai svarbiu visiems išeiviams 
klausimu, — būtent apie pašel- 
pines draugijas ir jaunuolių or
ganizavimą. Tuo svečiu ir kal
bėtoju bus S. E. Vituitis iš New 
Yorko, “Tėvynės“ Bedaktorius 
ir SEA generalinis organizato? 
rius.

Prakalbos bus rytoj, 8 v. vak., 
McKinley parko svetainėj, prie 
39 ir Western gatvių. Rengia 
jas SLA 134 moterų kuopa.

Visi Brighton Park lietuviai 
kviečiami atsilankyti į šias svar
bias prakalbas. Praneškite ir 
savo draugams, — ir juos pa
kvieskite ateiti. Savyšalpos 
klausimas yra gyviausias die
nos klausimas kiekvienam mu
sų. Nemažiau svarbus yra ir 
jaunuolių organizavimo klausi- 
jnas. Tad visi atsilankykite iš
girsti svečio prakalbą šiais 
svarbiais klausimais.

Kuopietė. ,

Roseland V
Tur bu t niekas tiek nesąmo

nių neprirašo Vilny, kaip Pus- 
žemaitis. Nežinau, kaip jam ne
atsibosta kartoti tuos pačius 
šmeižtus diena iš dienos*. Bet 
^<odel tas Pusžemaitis negalėjo 
pranešti, kad rengiamas vaka
ras Draugijų Sąryšio Aušros 
knygyno naudai vasario (> d? 
Tas Pusžemaitis ra$e ir garsi
no “surprise party” Chicagoje, 
bet čia ant vietos Draugijų Są
ryšio vakaro, kuris buvo ren
giamas Aušros knygyno naudai 
nė nematė. Dabar visi roselan- 
diečiai turėtų įsitčmyti šį atsi-
tikimą, kad raudonieji biznie
riai kenkė Draugijų Sąryšio va
karui. Jie laukia, kad Roselan- 
de užsidarytų progresyvių žmo
nių palaikomo Aušros knygy
nas.

Nuo Pusžemaičio šmeižtais ne
atsilieka ir Dzūkas. Nesenai ji
sai išniekino per Vilnį jaunuolį, 
kuriam buvo surengtas “sur- 
priąie party“. Jam labai nepati
ko, kad dailės draugija rengė 
surprise party jaunuoliui, kuris 
mokina, chorą be atlyginimo. Be 
to pyksta ant tų, kurie pataria 
tėvams paimti žmogų, apsipaži- 
nusį su rašyba ir peregzaminuo- 
ti mokytojus, kurie mokina A. 
Ž. vaikučius. Jeigu Dzūkas tu
rėtų proto, už tokius patarimus 
tėvams turėtų pasveikinti tuos, 
kurie duoda tokius patarimus. 
Patarčiau Dzukui vieton nesą
mones rašyti, pačiam pasimokin
ti lietuvių kalbos gramatikos, 
tada geriau seksis mokyti vai
kučius, ir nereikės bijoti tėvų, 
kad nepradėtų egzaminuoti jus.

— Alginis Vergas

I

JUOZAPAS GRAŽULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 21 d., 10 vai. ryto, 
1927 m., sulaukęs 49 m. am
žiaus. Gimęs Lietuvoj. Paliko 
dideliame nuliūdime brolį, bet 
nežinia kur gyvena, ir pažįsta
mi ir draugai. Kūnas pašar
votas randasi 2036 Coulter st. 
pas Vaclovų Sudentj.

Laidotuvės įvyks pėtnyČioj, 
vasario 25 d., 8 va!, ryte iš 
namu j Aušros Vartų parapi
jos bažnyčių, kurioj atsibus 
gėdulingos pamaldos už ve
lionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas į ŠV. aKzimiero ka
pines.

Visi A. A. Juozapo Gražu
lio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę, liekame,
Draugai ir Pažįstami

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. I). Lcchavičia. Tel. 
Canal 2199.

Puikus savęs namie gydymas kurį 
gali vartoti bile kas prie bile 

kokios rupturos, didelės 
arba mažos

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už, Ki
tų Patarnavi- 

___ mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

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
3201 Auburn Ave„ Tel. Blvd. 3201 

L -----

Tel. Boulevaid 4139

A. MASALSKIS
G r ab orius

Musų patarnavimo* laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todil 
kad neturime iilaidų užlaikymu 

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, I1L

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St., Chicago

Ar jus žinote, kad
Notos turi būt pasirašytos plunk

sna, bet paišeliu pasirašymas atitin
ka pagal Įstatymus. Notos nėra išmo
komos reikalaujant, jei tai nėra pa
žymėta. Notos gali būt išmokėtos įga
liotiniui arba savininkui. Jei išmoka
mos įgaliotiniui arba tran'sfeiuojamos, 
turi būt parašas savininko. Kiekvie
nas pasirašęs ant notos pilnai atsa
ko už visą sumų. Ar jus žinote, kad 
dėžutė Helmar cigaretų yra verta 
tuziną dėžučių paprastų cigaretų.

Nieko nekainuoja bandymas
Su ruptura žmonės visoje šalyje 

yra nustebę tiesiog iš stebuklingų 
pasekmių iš labai paprasto budo gy
dyme rupturų, kuris yra pasiunčia
mas dykai, pareikalavus. Tai yra ge
ra rupturų gydymo sistema, tai vie 
na didžiausių palaimų dėl vyrų, mo
terų ir vaikų. Yra paskelbta kaipo 
pasekmingiausias būdas išrastas, dir
žai ir kiti palaikymai yra nereika
lingi.

Nėra skirtumo kai" sunki butų 
ruptura, kaip ilgai jų turėjot, ir 

’ kaip. sunku ją buvo palaikyti, nėra 
skirtumo kiek rųšių diržų jus nešio
jo}, lai niekas nesulaiko jūsų nuo 
įsigijimo šio DYKAI GYDYMO. Jei 
jus manot, kad jus nedalis išsigydy
ti arba turit rupturų taip didelę kaip 
jūsų kupstis, š| gera sistema sukon
troliuos ją ir užlaikys ją viduje, 
taip kad jus nusistebėsit. Tas dalis 
kūno taip greit atitaisys kur ruptu- 
rd išėjo, taip kad jus greit galėsit 
eiti dirbti kokį savo darbą, taip kaip 
nebūtumėt turėjęs rupturos.

Jus galit dykai pabandyti šias pui
kias sutvirtinančias gyduoles, tiktai 
atsiunčiant savo vardą ir adresą pas 
W. A. COLLINGS, Ine., 34-D. Col- 
rings Building, Watertown, N. Y. Ne- 
siųskit pinigų. Bandymas yra dykai. 
Rašykit dabar — šiandien. Gali ju
mis išgelbėti nuo dėvėjimo diržo per 
visą amžių.

Draugijų Valdybos 1927 m.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1927 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 3422 So. 
Ix)we Avė., pag. Adolpas Vainaus
kas, 3548 So. Union Avė., nut. rast. 
S. Kunevičia, 3220 So. Union Avė., 
fin. rašt. J. Grinius, 723 W. 34 St., 
kontr. rašt. F. Kaspiras, 3534 So. 
Lowe Avė., kas. Jonas Žilvitis, 3308 
So. Emerald Ave„ teisėjas Steponas 
Dilius, Liet. Auditorijos atstovas 
P. Lėtukas, apiekunai kasos: J. 
Mačiulis ir J. Paškevičia.

S1MANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
valdyba 1927 m.: pirm. T. Janulis, 
3430 So. Morgan St., pirm. pag. 
Aug. Jankauskas, 3232 Emerald 
Avė., nut. rašt. P. Kilis, 941 West 
34 St., turt. rašt. A. Kaulakis, 3842 
So. Union Avė., kontr. rašt. J. Sta
naitis, 6918 So. Maplevvood Avė., 
ižd. J. Racevičia, 3326 So. Union 
Avė., iždo grobėjai: J. Krikščiūnas, 
3157 Emerald Avė. ir Iz. Masaitis, 
3211 So. Union Avė., maršalka J. 
Petroievičia, 843 W. 33 St., knygyno 
p ii žiu reto j ai: F. Valančius ir V. 
Stonkus, 1819 S. 50 Avė., Cicero, 
III., direktorius Auditorium Bend
ri rovė j» T. Janulis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sį kas pirmą sekmadienį, 12 vai. die
nų, Cricago.s Lietuvių Auditorijos sve
tainėj, 31143 So. Halsted St.

"DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 1927 
m.: pirm. K. Deivis, 5648 South 
Bishop St., tel. Republic 7411, pirm, 
pag. L Kačinskienė, 6821 South 
Rockwell St., nut. rašt. J. Dabuls
kis, 2100 W. 22 St., fin. rašt. A. 
Ambutas, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, 111., kasos globėjai: O. Gu- 
žąuskienė, 5005 So. Trepp Avė. ir 
S. Skridulienė, 1517 So. 49 Ct., 
Cicero, III., maršalka P. Tiškevičia, 

1 7009 So. Washtenaw Avė., kasierius 
A. čėsna, 4501 So. Paulina St., tel. 
Boulevard 4552, ligonių komytetai: 
O. Devieni, 5648 So. Bishop St., K. 
Dauda, 2146 W. 23 St.
Laiko susirinkimus kas antrą ne- 

dčldienj 1 vai po pietų.

SUSI VIEN YJIMO LIETUVIŲ NA- 
< MŲ SAVININKŲ ant Bridgeporto 

valdyba 1927 m.: pirm. S. Mažeikis, 
3149 So. Halsted St., pirm. pag. 
J. Mineikis, 3219 So. Wallace St., 
nut. rašt. D. Gulbinas, 3144 South 
VVallace St., turt. rašt. VA. Lazaus
kas, 3839 So. Union Avė., kontr. 
rašt. A. Raduskas, 3328 Auburn 
Avė., iždininkas A. Bugailiškis, 
3339 So. Wallace St., advokatas J. 
W. Zacharevičia, 903 W. 33 St. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

trečiadienį mėnesio.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAS. ir PAS1L. KLIUBO valdyba 
1927 m.: pirm. J?Makrickas, 4036 
Brighton PI., pirm. pag. V. čepelis, 
1664 N Robey St., rašt. M. Crepul, 
3227 1xj Moyne St., fin. rašt. J. 
Radišauskas, 5124 Dakin St., 
kon«v'. rašt. P. I.abanate ka> , 1351 
Dean St., pag. M. Kiajausku 1750 
Wabansia A'’e.. marš. M. Žiūkas, 
1354 N. Paulina :'t., kas. L. Striu
kius, 3636 North Avė.

JlAfclYjT '... a
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Beje, prakalbose buvo dali
nami pagarsinimai SLA 191 k p. 
vakaro, kuris įvyks vasario 27 
dieną. Iš apgarsinimų matyt, 
kad tai bus geras vakaras.

Cicero
Apie viską trumpai

Vietos biznierių langus puo
lia dideli apgarsinimai maska
rado baliaus vasario 26 d., ku
rį rengia Dr-tė Lietuvos Karei
vių. Bus daug geru dovanų, tad 
kas atsilankys

NAUJIENOS, Chicago, 1)1.

AutomobilesAnnouncements
Pranešimai

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

Help Wanted—Female
Darbinirtkių Reikia

tas nesigni-

Musų Cicere auga ir bujoja: 
naujų biznių ir biznierių skai
čius irgi dauginasi ir visiems 

pragyvenimą pasida- 
taip senai naujame p. 
i name, prie 1 I gt. ir

49 Avė. alsidare keletas gražių 
krautuvių, beveik visos lietuvių 
valdomos. Petras .lamilavičius 
turi valgyklą ir minkštų gėri
mu 
im: 
Vt.S 
mii 
nin

'Tarp vietos namų savininkų 
'ina didelis bruzdėjimas ap»c 
taisinia gatvių. Prie to rengiasi

1 o.

mis pasigaminusi, reikia lik gy
ventojų 
Imt imli 
'(.no, o 
ir vra.

įstaigų, o P-its kampas tlz- 
■is National Tea Co. sankro- 

kutios vedėju yra J. Kaž
kas (l’ktveris). Tokių žmo 
kaip Kuzmickas, labai ma- 

nitisų tarpe randasi. O kad
tokių gyvų žmonių musų tarpt' 
butų koks pustuzinis, lai musų 
lietuviškas judėjimas butų vi-

įlvarbi ir pamokinanti lekcija
“Alkoholis kaipo maistas, vaistas 

ir nuodas” — tokioje lemoje skai
tys lekcijų Dr. A. L. Davidonis, ne
dalioj, vasario 27, Lietuviu 
tori joj, (mažo joj svetainėj), 3133 S. 
Ilalstetl st. Pradžia lygiai 16:3(1 v. 
r’to. Žmonės (Jabai* labai tankiai 
vartoja iminšaini). kuriame ’randa
si šiek liek alkoholio. Bet kas yra 
alkoholis — ne visiems žinoma, 
šioje lekcijoje Dr. A. I.. Davidonis 
plačiai apie lai aiškins. Kviečiame 
visus ir visas atsilankyti ir išgirs
ti šia pamokinančią lekcija.

Gyvenimo Draugai.

Paskutinė Proga

Announcements
____________Pranešimai

Birute Choro dainų pamoka atsi- 
buna fiį vakarą, Mark White Parko
svet., 8 vai. vak. Bus mokinama dėl 
Birutės Jubiliejaus dainos šiame va
kare gali dar prisidėti ir nauji cho
ro nariai. — Birutė

• REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Tel. Canal 1678. 2342 South 
Leavitt St.

KARAI parduodami savininkams, 
ant komiso pamatų, visų iidirbysčių, 
veikit greit, 3106 Montrose Avė., Tel. 
Trving 2.334, visuomet atdara.

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wantcd—Malė
Darbininkų Reikia

kia taipjau yra graži vieta

tu čia gera dirva. Butų labai 
gerai, kad kas painformuotų 
Dr. Biežiui apie Cicero. O butų 
labai gerai, kad skaičius inteli- 
g ritu čia pasidaugintų.

Čia per keliolika metų gyve
na l>»’- -X. F*- (uirskis ir veikliai 
dalyvnvo lietuvių veikime. Bet

pritarimo. Taisimas 
reikalingas, nes kasmet 
duol es kaip buvo, taip 

Tik pats taisymas- tur 
is, kad už metų, kitu * ’ *

•įeišgriutų, kaip jau buvo atsi
likę. Tuo turčių rūpintis namų 
aviniukai. Jie visi turėtų pri
gulėti prie Improvement Kliu- 
)o, lankyti susirinkimus. Tik 
judami organizuoti, galėsime 
aimėti tai, ko mes norime.

Pereitą penktadienį, bažnyti
nėj svetainėj, buvo sušauktas 
nasinis susirinkimas namu sa- 
/ininkų. Buvo ir poras mieste- 
io valdininkų, kurie kalbėjo 
•ana prielankiai namų savinin-

kad jie darysią taip, kaip namų 
aviniukai norėsią. Mat larny-

Sa baigriasi, tai reikia gerintis 
anenorns. Žmonių buvo gana

kosi pasenęs, esti apie namus 
reikią daugiau žiūrėti. Bet Dr.

kiuo bando prisistatyti. O taip
jau neatsisako ir nuo veikimo,

Ateinantį penktadienį bus ki- 
viešas susirinkimas. Buki- 
visi ir bendrai tarkimės 

ios apieliukės rei
me
upie savo ir
kalų pagerinimą. —Senas Cicero

Pilietis;'

kidžia.

SLA 194 kp. prakalbos įvyko ls Lietuvių Tautiškų 
Kapinių Darbuotės

“AUŠROS SUNŪS”
S. Čiurlionienės 4 veiksmų 

Patriotiškas veikalas

Sekmad., Vas. 27,1927
GOODMAN TEATRE

East Monroe St. 
ir Grant Parkas

Durys atdaros 7:15

Roseland. — Vasario 25 <1., 7:3(' 
vai. vakare, Aušros kambariuose, 
10900 So. Michigan Avė. įvyks Drau
gijų Sąryšio, kuris palaiko Aušros 
knygynų, antros prelekcijos temojo: 
“Stebuklai mokslo šviesoje”. Skaitys 
inžinierius K. AugustinaviČius. Atsi
lankykite j prelekciją, sužinosite daug 
dalykų apie stebuklus. įžanga veltui.

Kviečia Komisija

Brighton Park. — Keistučio Kliu- 
bo Dramos Skyriaus susirinkimas 
ivyks Ketvirtadieni, Vasario 24, 1927 
j McKinley Park svet., 39th ir West- 
ern Blvd., lygiai 8:00 vgl. vuk. Visi 
nariai malonėkite būti nnt šio svar
baus susirinkimo.

— S. Dombroii,' Nut. Rašt.

L. S. S. VIII Rajono nepaprasta kon
ferencija įvyks sekmadieny, vas. 27 d., 
11 vai. ryte, Naujienų name. Visi de
legatai prašomi būti laiku — yra 
svarbių reikalų.

— Valdyba

Brighton Park. — ‘ Tėvynės” Re
daktorius ir SLA. generalinio organi
zatoriaus S. E. Vitaičio iš Ncw Yorko 
prakalbos bus penktadieny, vas. 25 d., 
8 v. v., McKinley parko svol., 39th 
ir Western Avė. Visi kviečiami atsi
lankyti ir atsivesti draugus pasiklau
syti svečio prakalbos.

— 3T.A. 131 moterų kp.

ATYDA sales manageriams. Mes 
gaiantiioirtnio sales mnnngerinms 
pilnų arba dali laiko darbų. Atsl- 
šukit ir pasikalbėkit su Mr. Clemens 

SIIEKLETON BBOS.
Subdividers and developers 

Room 116 — 160 N.'Su Šalie St.
Pilone Central 8068

REIKIA lietuvių vyrų, gerai at
rodančių atlankyti lietuvių šeimy
nas. Bent estale patyrimas pagei
daujamas, bet ne būtinai reikalin
gas, Suteiksime jums pilnų kopera- 
rijų, garsinsime jus laikraštyje Nau
jienose kasdien. Tikrai gera proga 
kiekvienam, 
ki 12 vai. i

Gulima matyt nuo 
ryte.

Matjkit Mr. Coli i n.s,
Room 503

32 W. \Vashington St.

to

REIKIA gerų .siuvėjų prie siuvimo 
kautų dėl vyrų. Tuojau ateikite dar
ban. 3658 Wrightwood Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PRIIMSIU $100 už savo moder
nišką *grojiklj pianą, su benčiumi ir 
100 rolerių, išmokėjimais, arba mai
nysiu į fonografą arba radio. Ma- 
tykit savininką šiandien, 2332 \V. 
Madison St. 1 i*l.

PARDAVIMUI grojiklis pianas 
taip kaip naujas, už $85, pridėsiu 
75 roielius ir benčių, $25 cash, ki-

$10 įmokėti ir po $10 j savaitę nu
sipirksite vienų iš 26 vartotų karų. 
3106 Montrose Avė., Phone Irving 
2334, visuomet atdara.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

DIDŽIAUSIA PROGA

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontaktus

pirkti

muro 
karštu

5 karų 
su ma

namas, 
vande- 

apielin-

INTERNATIONAL
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

tis. SLA Pildomoji Taryba la
bai gerai padarė p. Vilaitį pa
skirdama generaliniu organiza
torium. Jis yra labai taktiškas 
ir turi gerą iškalbą. 191 kp. pir
mas tokias prakalbas turėjo ir 
greitai kitų tokių neturės. Žmo
nių buvo nemažai ir visi ati
džiai klausėsi kalbėtojo, taip 
kad dvi valandos prabėgo kaip 
kelios minutės. Ant vietos at
sirado apie tuzinas žmonių, ku
rie prisižadėjo prisirašyti prie 
vietos SLA kuopos. Kp. orga
nizatorius turėtų nepraleisti pa
sižadėjusiųjų. Pabaigoj buvo 
paduota poras klausimų, į ku
riuos kalbėtojas rimtai atsakė 
ir plačiai juos pagvildeno.

Dabar jau viskius Lūs aišku 
kaip draugijos galr dėtis prie 
SLA ir kokias teises turi SLA 
nariai sugryžę Lietuvon.

Prakailnjs užsibaigė su agi
tacija už Vilnių, kurią padarė 
vietos pilietis S. A. Stankevi
čius, Vilniaus Vadavimo Komi
teto narvs.

po- 
ap- 
to- 

rei-

Personai
Asmenų Ieško

Vaidinime dalyvauja:

Bilietai $1.50, $1.00 ir 75c

UŽ $850 grojikliš pianas, kaip nau
jas, benčius ir roleliai' už $79.

6136 So. Halsted St.

Knrie norite pirkti namą pi
giai arba turite ką ant išmainy
mo. čia yra bargenai: 6 flatų 
muro namas gražioj apielinkėj, 
šviesus iš visų pusių; 
garažius. Galima 
žu įmokėjimu.

2 flatų naujas 
po 6 kambarius,
niu apšildomas, gražioj 
kėj $2,509 įmokėt.

BARGENAS: 2 flatų'muro 
naujas namas, po 5 kambarius, 
su 2 boileriais, karštu vande
niu apšildomas, 3 karų gara
žius. Kaina $12,500 ant išmo
kėjimo. ’

5 kambarių cotage Brighton 
Parke $500 įmokėt, likusius 
ant lengvų išmokėjimų.

ANT išrendavojimo 35 akrų 
farma Lemont, III. 25 mylios 
iš Chicagos. Turėdami reikalą 
kreipkitės pus

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

Phone Blvd. 4899

MES PERKAME
Už $40 cash, $100 vertės Lietu
vos Valdžios Bonus nuo patvir

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

trijos Bonus. 
Galit derėtis.

KAUFMAN STATE 
BANK

124 N. La Šalie St., Chicago

Business Chances
Pardavimui Bizniai

St. Pilka, A. Vanagaitis, J. 
Kemėšis, Balsys, Vaitekū
nas, A. Micevieia, M. Dun
dulienė, P. Petravičiutė-Mil- 
ler, J. Gulbinienė.

PARDAVIMUI kendžių ir delika- 
tesen Storas. Parduosiu pigiai. 2979 
Archer avė.

EXTRA! Pardavimui bučernė ir 
grosernė, arba mainysiu į cottagc 
arba lotų, šaukit tel. Boulevard 
0668.

NETOLI Marųuette Parko, 71 ir 
Western avė. $1000 įmokėti, kitus 
kaip rendą, 5—6 kambarių bunga- 
low, garu šildoma, netoli lietuvių 
bažnyčios, netoli grosernės, bučer- 
nės ir aptiekos, painatvkit Elder & 
Co., 914 W. 69 St. Phone Went- 
worth 2126.

BE NUOŠIMČIŲ
Duodame paskolas nuo $100 iki $300 
»nt notų. Pinig’us iJmokame j 12 
valandų. Vienatinis ofisas šiaurva
karinėj dalyj miesto, kuris teikia pa
skolas tokiomis sąlygomis. Pasinau- 

dokit iš tos progos.

INDUSTRIAL LOAN 
SERVICE 

1726 W. Chicago Avė. 
kampas Hermitage Avė.

Kviečia visus
Rengia BIRUTE

PARDAVIMUI bučernė ir grosor 
nė. Cash biznis. Gera proga norin 
čiam padaryti pinigų.

- 2837 W. 39th Street

Sustabdo 
Šalčius

Goriausiai žinomas būdas fialtj su
stabdyti yra Flill’s CascaraBroinide- 
(^uinine. Miliūnai tą įrodo kas žiemą. 
Jis Aaltį sustabdo j 24 valandas.

Daug tūkstnnčią žmotyų kasmet mir
šta nuo šalčio pasekmių. Viena pneumo 
nin uukorta 150,000. Taigi šaltis, daly
bos rimtas. Gydyk jj geriausiu žinomu 
būdu.

Vartok Hill’s kaip tik šaltis praside
da. šaltis pavojingas - stabdyk jį tuoj, 
ir kaip tik šiuo būdu geriausiu mokslui 
žinomu. Visos aptiekoe parduoda Hill’s. 
Tikrai Gauk

CASCARA,
Raudona

Kalna 30c

LININE 
su paveikslu

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciall- 

ik urnas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yarda 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

Sausio 29-to, Naujienų N<j. 
‘4-tam, koks tai loto savinin- 
gis aprašydamas įvykusį sausio 
23 d. Lietuvių Tautiškų Kapi- 
iių susirinkimą, ar tai noroms, 

ar nenoroms, prasilenkė su tie- 
a. Loto savininkas matomai 
lesu p ra to kapinių valdyb-os 

pranešimo kaslink žemes pirki- 
no. Pranešime buvo sakyta, 
kad žemės nupirkta 135 pėdos 
fronto ir užpakalyje 150 pėdų, 
o ilgumo 295 pėdos, už kurią 
likosi užmokėta $8,000. Tai yra 
>.pie vienuolika chicagiškų lo- 

'„ų, o loto savininkas tvirtina, 
kad vieną lotą pirko sumokė
dami net $8000 ir už popierių 
pertikrinimą advokatui net 
$250- O valdyba raportuoda
ma lotų savininkams aiškino, 
kad nupirkimas žemėš, /advoka
to darbas ir rekordavimas 
oierių, visa į krūvų sudėjus- 
siejo $250. Loto savininkas 
liau stebisi kam ta žemė

dar taip brangiai 
Ar gi loto savininkas 

r to negali suprasti, kad šian
die žen.ė vra kelis šimtus nuo
šimčių brangesnė, kaip kad bu
vo 12 metų atgal. Argi loto 
avininkas nemato, kad aplin

kui ir prieš kapines niekur liuo- 
sos žemės nebėra ir jeigu mes 
šiandie gavę tokioj geroj vie
toj, kaip priešais kapinių, jeigu 
nebūtumėm pirkę, tai iš kapi
nių pusės butų buvęs didžiau
sia apsileidimas. Kapinių val
dybos čia ir buvo didžiausias 
noras šauti šmotą žemes dėl 
apvalymo kapinių. Argi loto 
savininkas mano, kad kapinėms 
yra pagražinimas laikant ant 
kapinių jau apgriuvusias šantes 
ir barnes? čia tai ir buvo ka
pinių administracijos didžiausis 
noras apvalyti kapinei, perke
liant visas triobas nuo kapinių 
į atskirą vietą. Tai yra vie
nas dalykas, o antras, tai tas, 
kad trobos turi užėmę daugiau 
kaip $13,000 vertės kapinių 
žemės, 
kapinių, 
kapinės, 
linus į 
kaip minėjom apie $13,000. Tai
gi kapinių valdybą nemato ta 
me jokio apsileidimo, jei jie 
pirko už $8250, o gaus $13,000. 
Bet kapinių administracija pa-

mokant.

$13,000 vertės
Trobas gi nukėlus nuo 

viena, kad apsivalo 
s, o kita, tą žemę^ pada- 
j lotus duos kapinėms,

DEL KELIAVIMO LIETUVON
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- 
portn ir kitais reikalingais do
kumentais, kūnų gavimas už
ima pusėtinai laiko.

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

Pradėkit rengtis tuojau.
NAUJIENOS

J IEŠKĄ U savo žmonos Antosės 
Žansitienės, po tėvais Šimkaitė. Ji bu
vo atvažiavusi iš Lietuvos 1925' ir 
pragyveno su manim 8 mėnesius, pra
sišalino nuo manęs ^a.sario 9, 1926. Tu
riu svarbų reikalą,, bet nežinau kur ji 
gyvena. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote jos adresą, meldžiu pranešti, 
gausit gerų atlyginimą. J. Žansitis, 
4456 So. Hermitagė Avė., Chicago, III.

REIKALINGAS pusininkas į pel
ningų biznį su 800.. dolerių. West 
2560.

PA IEŠKĄ U apsivedimui merginos 
arba našlės tarp 29 ir 39 metų am
žiaus; aš esu vaikinas 39 metų, amat- 
ninkas; nevartoju svaigalų, vedu do
rų ir teisingą gyvenimą; mylinčios ge
rą gyvenimą, atsišaukit laišku. Aš 
duosiu atsakymą kiekvienai. 3210 So. 
Halsted St., Box 207, Chicago, III.

For Rent
STORAS rendon, šiltu vandeniu šil

domas, geroj vietoj, lietuvių apgyven- 
toJ- 4934 W. 15th St., Cicero, III.

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI pigiai arba priim

siu į partnerius vyrą arba moterį, 
nes vienam persunkti. Biznis ge
ras, per daug metų išdirbtas. Pra
šome užeiti per pietus ir persitik
rinti. Atsiliepkit greitai. LUNCH 
BOOM, 669 W. 14 St.

PROGA, ne istorija, neatsikartoja 
ir neatsikartos pati per save, neap- 
sižiurėjus, proga pražus. Aš turiu 
naujų mūrinį bungalow į Marųuette 
Manor, geriausioj rezidencijų sek
cijoj N. W. Side, karštu vandeniu 
šildoma, 2 karų garažas, gera tran- 
sportacija, netoli parko, cementuo
ta elč, išmokėjimais. Savininkas ir 
statytojas, *Republic 4163.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

Miscellaneous

PABDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė su geriausios mados įtaisymais, 
yra ledų mašina ir mėsai malamos 
mašinos, biznis išdirbtas per 25 
metus, yra'pirmos klesos padėjime, 
parsiduoda cash už pusę prekės 
kiek yra verta. Priežastis — aplei
dimas miesto. A. Kegovicz, 8718 
Cammercial avė., So. Chicago, III.

BUČERNĖ ir grosernė, didelis, gra
žus ir nebrangus biznis; kito tokio 
šioj 
cash 
arba 
vimo

apielinkėj nėra; parduosiu už 
arba mainysiu j nebrangų lotų 
j automobilių. Priežastis parda- 
— savininkas yra miręs.

6530 So. Robey Street 
Tel. Prospect 3926

RESTAURACIJA pardavimui. Pel
ninga vieta. 1114 W. Madison St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su namu ar be namo, arba mainysiu 
ant mažo, namo.

4605 So. Paulina St.

PABDAVIMUI 2 fintų po 6 kam
barius muro namas, šiltu vandeniu 
apšildomas. Parduosiu už cash ar
ba mainysiu ant hučernės, groser- 
nės, lotų arba bile ko. Savininkas 
gyvena

2659 W. 71 St.
Tel. Prospect 6288.

PIGIAI. Pardavimui du gražus apart- 
mentai, parankioje vietoje, po 7 kam
barius, kieto medžio grindys, yra 
elektros šviesa, rendos $37 kiekvie
nas. Tel. Boulevard 6742.

$1000 ŽEMIAU KAINOS
J 625 So. 49th Ct., Cicero, netoli 

Douglas Park elevatorio, gražus 2 
flatų namas, 6-7 kambarių, mūrinis, 
2 karų garažas, viskas iArenduota. 
Pasimatykit su

M R. L SHVEGZDA 
1631 So. 49th Ct.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganedinimą. Įvedam elektros (ba
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

“AUŠROS SUNJJ” — art. St. Pil
kos atsisveikinimo vaidinimui, 27 va
sario, Goodman teatre, bilietus 
ma gauti:
“NAUJIENŲ” OFISE

1739 So. Halsted St. 
UNIVERSAL STATE BANKE

3252 So. Halsted St.
“DRAUGO” REDAKCIJOJ

2334 So. Oaklev Avė.
“AUŠROS” KNYGYNE, Bridgeporte 

3210 So. Halsted St.
STULPINO OFISE

3311 So. Halsted St.

Furnished Rooms

NAUJAS mūrinis namas, 50x80, 2 
augštų krautuvės, 8 pėdų skiepas, 
elevatorius, 2 karų mūrinis garažas, 
garu šildomas, loto frontas prie 2 
gatvių, prie Archer netoli Kedzie Avė. 
Ši vieta yra gera bile kokiam bizniui, 
yra gera ateitis, su $20,000 galit pra
dėti

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130.

veikti.

gali- REIKALINGAS kambaris vienam 
vyrui su valgiu, netoli Crane dirb
tuvių. Naujienos, 1739 S. Halsted 
St. Box 87(5. ,

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
jplaukų $800.00 i savaitę. Parduosiu 
pigiai. Naujienos, 1739 So. Halsted St. 
Box 877.

2703 W. 47th Street 
Tel. Ijąfayette 4607

Situation Wanted
Darbo Ieško

Aštuoniolikta apielinkė rengia SLA 
129 kp. prakalbas, Ketverge, Vasario 
24 d., 1927. Kalbės S. E. Vitaitis,. J. 
Savicko svetainėj, 1900 So. Union 
Avek Pradžia 7:30 vai. vakare; įžan
ga veltui. Kviečia visus

— Komitetus

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

taria lotų savininkams daugiau 
kreipti domės ir lankyti susi
rinkimus, o tada nereikės į pa
šalines kapines-
laikrašty brangių vietą užimti.

Komisija: A. K. Masiulis,
M. J. Lubinas.

žiūrėti, o ir

ESU karpenteris, noriu gaut darbą 
I as lietuvius namų savininkus. Tai
sau senus namus, Storus, budavoju 
garadžiUB. Darbą atlieku greitai ir 
pigiai — Chicagoj ir apielinkėse. 
Klauskit

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Box 878

ESU patyręs per 4 metus bu- 
čeris, moku lietuvių ir anglų 
kalbas.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Box 878

Help Wanted—Malė-Fe malė
Darbininkų Reikia

PAJIEŠKAU kožnam mieste po 
vieną vyrą atf. merginą, eiti per krau
tuves, pardavinėti naują išradimą dėl 
biznierių; gali uždirbti $10 i dieną; 
darbas ant visados, adresuok Box 
193 D., R. 2, Warren, Mich.

Help Wanted—F^male
________ Darbininkių Reikia

REIKIA 7 moterų dėl sortavimo 
skudurų. M. l.ynn, 1820 W. 14 St.

EXTRA BARGENAS. Pardavimui 
coffee house, su ' visokiais nesvaigi
nančiais gėrimais; yra pirtis, 3 kam
bariai gyvenimui, garu Šildomi, pigi 
renda, biznis išdirbtas, arti didelės 
svetainės. Priežastis pardavimo, nete
kimas pačios. Gera proga vedusients 
aiba moterims. 153 E. 107th Street, 
Tel. Pullman 9028.

PARDAVIMUI barbernė, bal
ti krėslai, 3 veidrodžiai, 72x48 
colių, cash registeris, elektrinis 
clipper’is, vandens beater’is, 
prausykla ir kiti dalykai, $450. 
744 Bunker St., netoli Halsted 
ir Roosevelt.

PARDAVIMUI pigiai saldainių 
krautuvė, ir visokių smulkių daiktų. 
125 E. 107th St., Tel. Pullman 8188.

PARDUOSIU pigiai; svarstykles, 
registerj, mėsos counterj ir kaladę, 
slicing machine ir svarstykles.

4821 So. Honore St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
visokių tautų apgyventa.

5752 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI 3-jų kėdžių Barber 
Shop. Išvažiuoju j Lietuvą. Gera vie
tų patyrusiam barberiui.

I 755 W. 35th Street

PARDAVIMUI 6 kambarių naujas 
mūrinis bungalow, ką tik užbaigtas, 
naujos mados kieto medžio trimas, 
taipgi 4 flatų medinis namas, cemen
tiniu pamatu, netoli 59th St., Mar- 
ąuette Manor. Agentai nepageidauja
mi. Savininkas 5846 So. Washtenaw 
Avė., Tel. Hemlock 7193.

PARDUODU tūkstantį pigiau 
4 kambarių frame, su bedzmen- 
tu, viskas šios mados. Randasi 
ant 2308 W. 50th PI. Savinin
kas gyvena 2512 W. 69th St. 
Važiuoju Lietuvon; parduodu 
greit. Visados namie.

I. PATOMSIS

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 
{vedu Namų Apšildymą 
Statau Naujus Namus

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

tuvio — “Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR
1789 South Halsted St.

Tel. Roosevelt 8500

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

SIDABRINIS OBUOLYS
53 akrai, geros žemės ir geri bu- 

dinkąi, arti miesto ir mokyklos, labai 
pigiai arba mainysiu ant automobilio.

169 akrai, molis ir juodžemė, geri 
budinkai, gyvuliai, padargai, viskas 
$8,500.

40 akrų, 1-2 mylies j didelį mies
tą, geri budinkai, gyvuliai, padargai, 
$4,500.

40 akrų ant kranto upės, nauja stu- 
ba ir baroės, gyvuliai, padargai $2500. 
Visos

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekernių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS. 1912 So. State St.

ant išmokėjimo.
THE ANDREKUS 

Real E statė 
PENTWATER, M1CH.

Educational
Mokyklos

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

International Barber College 
651-4i72 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.


