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Smetonos-Voldemaro pa 
dėtis netvirta

>• | i įsvyao pasalių,juo skau- 'didelių “skylių
— • 4ir»in ciroi.i

Diktatorių motto: 
desnė bus musų kumščia, tuo 

geriau žmonės klausys
Masiniai areštaiChicagos žydų laikraščio 

Forverts korespondentas Kau
ne atsiuntė savo laikraščiui il
gą korespondenciją apie daly
kus, kurie dabar dedas Lietu
voje, klerikalų fašistų ir kari
ninkų sąmokslininkams nuver
tus demoratinę valdžią ir įstei
gus savą diktatūrą. Del jos į- 
domumo, didesnę koresponden
cijos dalį paduodame čia savo 
skaitytojams. Forverts kores
pondentas rašo:

Lietuvoj kaip kapuose

Po fašistinių klerikalų ir ka
rininkų padaryto pervarto, Lie
tuva šiandie atrodo kaip kapai. 
Visur kapų tyja. Jokio judėji
mo, jokios gyvesnes dvasios. 
Visi iš baimės dreba prieš gin
kluotą kareivį ir policininką, 
kurie su užtaisytu šautuvu ran
koj vaikščioja aplinkui, žvalgy-, 
darni ir šnipinėdami kiekvieną

• kampelį.
Ta padėtis ypač sunku pa

kęsti dabar, po kelių 
žmonių turėtos laisvės 
mokratinės tvarkos, 
smaugiama cenzūros, kuri lei
džia rašyti ir sakyti tik tai, kas Tikrieji krašto valdovai — ka- 
patinka karininkams. kurie 
dabar yra tikrieji viešpačiai ir 
valdovai. Susirinkti leidžiama 
tik saviškiems, bet ir tai tik po 
aštria fašistų puodlaižių prie
žiūra.

Karininkai Seime

Tuo tarpu naujoji fašistinė 
valdžia džiaugdamos savo stai
giu laimėjimu ir griaudama vi
sa, kas buvo demokratinės val
džios sukurta, kaip kraujo iš
alkęs žvėris reikalauja vis 
naujų aukų iš savo priešų. Vi
sos darbininkų organizacijos 
visiškai patremptos. Profesinės 
sąjungos likviduotos, o jų na
riai persekiojami. Visuose mie
stuose miesteliuose eina masi
niai areštai. Nors karinė ir po
licijos vyriausybės skelbia, 
kad areštuotų esą keli šimtai, 
iš tiesų jų yra tūkstančiai.

Karo padėtis
Kaip žinia, visame krašte 

paskelbta karo padėtis. Nuo 11 
į valandos vakaro niekas nebega
li pasirodysi gatvėse, nė dagi 

{esant reikalui daktaro šauktis.
Dienos’ metu žmonės taipjau
nuolatos tai kareivių, tai poli- 

. ■" cijos patrulių sulaikomi, pas-
ir de 1^°^ reikalaujami ir kvočiami,

Q , i ir taja proga nelaimingų pilie-
čių kišenes apkraustomos...

tai, kas girtam karininkui cen
zoriui patinka. Tuojau po fašis
tinio pervarto visi progresyvi©-, 
ji laikraščiai buvo uždaryti, 
bet po kelių dienų kai kuriems 
jų leista vėl eiti. Bet kai pir
mieji po pervarto jų numeriai 

i išvydo pasaulį, jie buvo pilni 
i” baltų vietų 

j žinių ir straipsnių tekste. Tai 
buvo kariškos cenzūros darbas: 
iš žinių ir straipsnių buvo iš
mesta visa, kas cenzoriui atro
dė “pavojinga“, ir tos vietos 
laikraščių lakštuose balavo tuš
čios. Bet tai tęsėsi neilgai. Tos 
baltos “skylės“ laikraščiuose 
labai veikė į skaitytojus, žmo
nėms jos kalbėjo daugiau apie 
naujuosius viešpačius, ne kad 
butų pasakę patys straipsniai 
ir žinios, kuriuos cenzūra iš
kandžiojo. Taigi “skyjės“ bu
vo pavojingesnės fašistų dikta
toriams, diskreditavo juos dau
giau negu kas kita, ir todėl, 
susigriebę^ jie užgynė laikraš
čiams palikti baltas “skyles”. 
Cenzūros iškąstas vietas įsaky
ta būtinai užpildyti bet kokiu 
“nekaltu raštu”, kitaip pagrū
mota laikraščio uždarymu.

To įsakymo auka krito jau 
“Šiaulių Naujienos”, kurios 
pradėjo eiti dar prie senosios 
klerikalų valdžios. Dabar jos 
uždaryta. Del tos priežasties 
pažangieji laikraščiai, nieko 
dora riegaiėdami rašyti, šneku
čiuojasi su savo skaitytojais 
apie orą, apie šių metų ir per
nykštį sniegą ir kitus nekaltus

■ :'Xį
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Doroithy Mailing (Price, N. D.), kuri bėgiu kelių metų huvc 
žinoma kaipo “Bob“ Watson. Ją visi skaitė vyru.
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rVIS

Nekaltus žmoilts daro “komu- 
hiatais”

rininkai
Nėra ceremonijos su užsienio 

laikraščiais

i Vokiečiai siūlą Lenkams
I Lietuvą ir Dancigą

Penna streikuoja kasyklų 
darbininkai

Dagi Seimas neturi galimy
bės susirinkti. Jis buvo susi
rinkęs tik kaitą — tuojau po 
j>ervarto: reikėjo mat “išrink
ti“ naujas “prezidentas“ Lietu
vai, Smetona. Bet tuomet iš 85 
visų Seimo narių susirinko tik 
42, beveik vieni dešinieji — 
kunigai, dvarininkai ir tauti
nių mažumų reakcininkai. Už
tat pirmutinėse kedėse sėdėjo 
dar apie šešiasdešimt ginkluo
tų karininkų. Seimas tuo budu 
atrodė kaip kareivinė arba, ge
riau sakant, kaip 
Karininkai mat 
brais perdaug 
buvo pasirengę 
ti išrinkti savo 
kėją...

Smetona buvo “išrinktas” 
krašto prezidentu 38 balsais...

Dabar gi, kai jau fašistiškas 
prezidentas 
gali turėti

Kaip

Smetona 
kesnioji” kairiųjų Seimo frak
cijų dalis vis tik galų gale su- 
prasianti, kad prieš užtaisytą 
šautuvą plikom rankom negali
ma kariauti, ir nusilenksianti. 
O jei ne, tai ir nedidelė bėda: 
nepaklusnus Seimas gali būt 
visai paleistas, arba, jei palik
tas, bus galima apsieiti su 
saujai© ištikimų fašistinių at
stovų, kurie ir toliau sėdės Sei
me, visus kitus priešginas iš
vaikius kur pipirai auga, arba 
sukišus kalėjimai!. Pavyzdžių, 
Lietuvos fašistai Čia gali sem
tis iŠ diktatūrų Ispanijoj ar 
Italijoj...

kalėjimas, 
dagi savais sė- 
nepasitikėjo ir 
ginklu privers- 
šalininką ir se-

išrinktas, Seimas 
sau atostogas.

bus su Seimu .
tikis, kad “praktiš-

ir, kaip iš 
šaltinių praneša, tiek 

krašto prezidentas 
tiek visas m misterių 
jau stipriai susi rupi- 

Karei v iš-

Užsienio spauda turi savo 
korespondentų Kaune, kurie 
praneša jai tikrų žinių apie
dalykus Lietuvoj, — žinių, ku
rių Lietuvos laikraščiai dėl cen
zūros negali skelbti, o oficiali- 
nė ir fašistinė spauda jei skel
bia, tai visai iškraipydama fak
tus: iš juodo darydama balta, 
iš balto juoda, kad 
naujosios diktatūros 
naudai ir 
i Lietuva 
aštriausiai 
juose yra 
vos
kuojami. Kai kurie užsienio ko
respondentai, pranešę savo laik
raščiams teisingų,' o todėl ne- rinti. 
mėgiamų fašistams, žinių, bu-! 
vo iš Kauno išguiti

Karininkai dabar yra tikrieji 
valdovai IJetuvoj 
užtik imu 
naujasis 
Smetona, 
kabinetas
nę dalykų padėtim, 
kas šautuvas — pavojingas dai
ktas:, šiandie jis lenkiasi deši
nėn, rytoj gali palinkti kairėn... 
Naujoji fašistiiė valdžia jaučia 
si labai nekaip.

Lietuvos kareiviai, šiaip ar 
taip, yra kaimiečių sūnus, c 
todėl visai nesusiinteresavę fa 
šistišku viešpatavimu. Kol kar 
jie tebėra savo oficierų įkvėpti, 
bet kas žino, ar ilgai taip bus.. 
Keli tikros demokratijos vieš 
patavimo mėnesiai daugeli 
jaunų širdžių, dagi kareivinėse, 
l>asėjo gaivią meilės laisvei i’ 
demokratijai sėklą, ir kažin, ar 
netrukus jie neatsigaus iš fa
šistinio svaigalo, kuriuo jie da
bar buvo savo viršininkų ap
svaiginti?...
Kumščia .— priemonė žmonėms 

valdyti

Jau dabartiniam fašistų ka
binete pasireiškia nuomonių 
skirtumų. Ministeris pirminin
kas Voldemaras ir kiti civiliai 
jo draugai linkę .reakcijos sty
gų perdaug neveržti, kad jos 
netruktų. Kiti betgi ministeriai, 
aukštieji karininkai, sako tie
siai, kad juo kumščia skaudžiau 
krisianti plačiųjų žmonių ma
sių sprandan, tuo jos geriau 
savo vyriausybės klausysian
čios ir nedrįsiančios prieštarau
ti...

Ir karininkai ima viršų — 
jie, kaip sakyta, yra pilniausi 

Iviešpačiai: daro, ką nori, šeimi
ninkauja, kaip tinkami.

Cenzūra ir “skylės”
Įvesta karinė cenzūra Lietu-(_____ ____

tvoj, ir leidžiama spaudinti tik munistų” areštus.

visa eitų 
garbei, 

Ateiną gi 
laikraščiai

sveikatai.
užsienio 
cenzūruojami ir, jei 
kas ne košer Lietu-

diktatoriams, — konfis-

Ir areštai eina. Areštuojama 
kiekvienas, kurs turėjo kiek ry
šių su darbininkų judėjimu; 
a rešt u o j am i soči aid em ok ra.t a <, 
liaudininkai,! demokratiniai vi
suomenės darbuotojai, ir visi 
jie vis padaromi “komunistais”, 
nors su komunizmu jie nieka
dos nieko bendra neturėjo 1 ir 
neturi. Dažnai atsitinka, kad 
jų namuose policija tyčia pa
meta komunistinių atsišauki
mų, kurių pati fašistų valdžia 
savo valstybinėj spaustuvėj at- 
sispaudino, ir jau pakankamas 
“nusikaltimo“ “įrodymas“ visai 
nekaltiems asmenims areštuoti.

Tiesa, kaip visur kitur, taip 
ir Lietuvoj yra jaunųjų tarpe 
karštų asmenų, persiėmusių 
komunistų idėjomis. Ylra jų ir 
darbininkuose, ir inteligentijos 
tarpe, 
jokios

Katalikai Meksikoj ima 
smarkauti

Čęculoj bažnytininkai 
miesto administraciją; 
nuio užmušta.

MEKSIKOS MIESTAS

Bet tai iš viso saujelė, 
didesnės reikšmės netu-

puoli
21 as-

Blofas apie komunistų sukilimo 
pavojų

Susekę sąmokslą išsprog 
dinti sovietą kasyklas

Bjauriausi dalykai, kurie da-' 
bar dedasi Lietuvoj, tai, kaip 
jau minėta, masiniai areštai. .... , x , .. . ,

Kaip žinia, lietuvių fašistai 1 T
skelbė visam pasauliui, kad jie 
smurtu nuvertę buvusią teisė
tą demokratinę Lietuvos vai-1 
džią dėl to, kad kraštui gresęs 
čiajau komunistų sukilimas su 
skerdynėmis ir “čekomis“. Tą 
patį jie skelbė savo ofletaliniuo
se pranešimuose patiems Lietu
vos žmonėms: tik dėl to, kad 
komunistai jau buvę pasirengę 
daryti revoliuciją Lietuvoj, jie, 
“tautiškai ir valstybiškai“ nu- 
sistačiusieji, turėję gelbėti tė
vynę paimdami valdžią į savo 
rankas.

MASKVA, sausio 11. -r— Ra- 
bočaja Gazeta sako, kad “pik-

pe" buvę padarę sąmokslą iš- 
isprogdyti sovietų kasyklas ir 
i jėgos įmones Doneco anglies 
baseine. Sąmokslas tečiau bu
vęs vyriausybės laiku susek
tas.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra- 
aašauja:

'Nenusistojęs oras; maža at
mainos temperatūroj; stiprokas,Na, o dabar reikia jau įrody

ti, kad tai tiesa, jogei bolševi- ^augiausiai pietų vėjas, 
kai norėję nuversti valdžią ir Vakar temperatūros vidutini^ 
įsteigti krašte sovietų diktatu- kai buvo 20’ F-

Šandie saulė teka 7:17, 
4:39 valandą. Mėnuo 
1 ,T>8 vai. ryto.

rą. Kaip įrodyti? Lenkviausias 
būdas: pradėti masinius “ko- džiasi 

džiasi

lei

sausio 
11.—Iš Guadalajaros praneša, 
kad Cocula mieste, Jalisco vals
tijoj, tarp katalikų ir miesto 
vyriausybes* įvykęs susikirti
mas, kuriame dvidešimt vie
nas asmuo buvę užmušta ir de- 
širpt sužalota. Tarp užmuštų 
esąs ir burmistras, v

Pasak pranešimų, mieste 
vyriausybė buvus užgynus lai
kyti mieste tikybines demon
stracijas. ir dėl to katalikai 
puolę miesto administraciją, 
tarnautojus ir policiją.

Kiti pranešimai skelbia, kad 
katalikai pradėję ginkluotus 
maištus prieš valdžią Durango, 
Michoacano ir Jalisco valstijo
se.

Lenkija betgi niekados nesutik
sianti pirkti Vokietijos .pa
lankumą savo teritorijų atsi
žadėjimu.

/VARŠUVA, sausio 11.— Za
leskis, lenkų užsenio reikalų 
ministeris, kalbėdamas draugi
jos tarptautiniams klausimams 
studijuoti susirinkime, papasa- 
<oj(i tariamai Vokietijos pa
siūlytą projektą, būtent, kad 
Lenkija atsižadėtų taip vadina- 
no Dancigo koridoriaus per 
Bytų Prūsiją, grąžindama jį 
Vokietijai, o už tai pasiimda
mi Lietuvą. Tuo budu Lenki
ja įsigysianti kitą kelią į jūres 
—per Klaipėdą.

Papasakojęs lai Zaleskis pa
reiškė, kad nors Lenkija trokš
tanti turėt geriausių santykių 
*u Vokietija, bet pirkti juos 
atsisakymu nuo savo teritori- 
ų ji niekados nesutiksianti, 
laųcigo koridorius esąs ne tik 
laturalinis Lenkijos kelias į 
ures, bet jis einąs per žemę, 
ūmios gyventojai daugumoj esą 

’enkui. Taigi apie jo atidavi- 
na Vokietijai negalį būt ik 
laibos.

L.enkų valdžia žino gerą! 
;ad kai kur užsieniuose žiuri- 
na į Lenkiją kaip į taikos ar
dytoją ir trukdančią išlyginti 
'.entralinės Europos klausinius. 
Valdžia todėl nusitarus daryti 
riską su didžiausiu atsargumu 
•r korektiškumu.’ šiuo tarpu 
i ypač stengiasi būt atsargi 

’r korektinga savo elgesy su 
Lietuva, idant užtikrinus vi- 
luotinj pripažinimą Lenkijos 
suverenybės Vilniaus kraštui 
ir gauti vakarų Europos para- 
nos atsitikime, jei Lietuva pa- 
ektų i sovietu Rusijos ar Vo

kietijos rankas ir tuo budu 
butų užkirstas rytinei Lenkijai 
kelias į jūres.

Kiniečiy banditai išskerdė 
1000 žmonių

LONDONAS, sausio 11. Iš 
Pekino, Kinuose, praneša, kad 
visi VVanghipao gyventojai, vi
so apie 1.000, buvę banditų iš
skersti. Be to banditai padegę 
miestelį ir daug žmonių, kurie 
nebuvę paskersti žuvę savo na
mų ugny.

TWIN ROCKS, Pa., sausio 
11. (Musų koresp.). — šioje 
apielinkėj streikuoja apie 500 
anglies kasyklų darbininkų, me
tę darbą dėl to, kad kasyklų 
kompanijos nesilaiko Jackson- 
villės sutarties, kuri baigiasi 
su šių metų balandžio 1 diena, 
numušdamos hngliakasiams al
gas iki normos, kuri buvo ga
lioj 1917 metais.

Nors čia angliakasių unija 
United Mine Workers of Amer
ica nebuvo įpilnai pripažinta, 
bet kasyklų kompanijos buvo 
padariusios sutartį mokėti sa
vo darbininkams iki 1927 metų 
balandžio 1 dienos unijos nusta
tytas algas. Tą sayo sutartį jos 
betgi laužo, nuskeldamos algas.

Streiką veda U. M. W. of A. 
Distriktas No. 2. Bandoma visi 
toje apielinkėje angliakasiai 
suorganizuoti į uniją.

—Pasaulio Vergas.

Kunigo kaltiname) dėl 
žmogžudybės byla

AUSTIN, Tex., sausio 10. — 
Distrikto teisme šiandie prasi
dėjo ku-klux-klaniečio, baptis
tų kunigo J. F. Norriso, byla. 
Prieš kiek laiko kunigas Norris 
nušovė bažnyčioje vieną savo 
parapijoną.
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DRG. P. GRIGAIČIO
“Naujienų“ Redaktoriaus

Prakalbu Maršrutas
Kalbės:

Sausio 12, vakare
Binghamton, N. Y.

Sausio 14, vakare 
So. Boston, Mass.

Sausio 15 vakare
Brooklyn, N.kY.

Sausio 17 vakare
Phfiladelphia, Pa.

Sausio 18, vakare
B altam ore, Md.

Sausio 19, vakare
Pittsburgh, Pa.

Sausio 21, vakare
Akron, Ohio.

Sausio 23 po piet 
Detrdit, Mich.

Illhllillllllllllllllllllllllllllllllllllhll^

Coolidge gina savo politi 
kę Nikaraguoj

VVASIGNGTONAS, sausio 
11. — Atsakydamas kritikams 
kongrese dėl vyriausybės politi
kos Meksikai ir Nikaraguai, 
prezidentas Coolidge vakar 
pasiuntė kongresui tam tikrą 
savo pranešimą, kuriame jis 
paduoda priežastis, dėl kurių 
Jungtinių Valstijų laivyno jė
gos veikia Nikaraguoj. Prie
žastys esą tokios:

Ginti amerikiečių gyvybę 
turtą; ginti Britų ir Italų 
teresus, kaip kad abiejų
valdžios prašiusios; ginti “kon
stitucinę“ Diazo valdžią nuo 
revoliueininkų, kuriuos remian
ti Meksika; ginti Nikaraguos 
sutartis ir finansines obligaci
jas; ginti Amerikos kanalo tei- 

*ses Nikaraguoj.

ir 
in-

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

1. NAUJIENOS duodą geriausią patarnąvimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina į patarnavimą.

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.
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ANTRAS “NAUJIENŲ" KONTESTAS ARTINASI - STOKIM I DARBA!
Viąy miestų, visų provincijų ir visų miestelių lietuviai kviečiami j darbą veikti šiame didžiajame “NAUJIENŲ” Konteste ir laimėti dovanas — Automobiliais, 

Pianais, Deimantiniais ir auksiniais daiktais, Parlor setais ir namų rakandais bei įvairiais daiktais arba ir “cash” pinigais. Šiame “NAUJIENŲ” Konteste yra 
proga laimėti dovanas didelių ir mažų lietuvių kolonijų kontesto veikėjams. Todelgi, nelaukdami nieko, tuoj perskaitykite žemiau tilpstantį šio kontesto aprašymo 
ir susipažinę su sąlygomis ir gaunamomis dovanomis — išpildykite ant šio puslapio esamą Blanką ir iškirpę tuoj siųskite į “NAUJIENAS” pažimėdami — “NAUJIE
NŲ” KONTESTO DEPARTMENTAS.
.. ........... ..... .......  . ' ' . r* j

Reikšme Antrojo “Naujienų” Kontesto
Visiems “NAUJIENŲ” Skaitytojams ir Šio 

Kontesto Veikėjams

siregistravę pas “NAUJIENŲ” 
kontesto manažerių ir kontesto 
manažeriaus pripažinti kontes- 
tantais.

Jau trys metai praėjo nuo 
pirmojo “NAUJIENŲ” kontes
to, bet visi “NAUJIENŲ” drau
gai turbut dar gerai jį atsimena, 
nes trys metai tai gana trumpas 
laŲias musų gyvenime. Kaip 
visi atsimenate, pereitame 
“NAUJIENŲ” konteste buvo 
išdalinta dovanomis kontesto 
veikėjams apit^ $8,000,00. 
turi pereito I 
laimėjo automobilius: Šidlaus
kienė ir \ illis iš Chicago, Girš- 
tautas iš Detroit, Mich. iš Švėgž
da is Cicero, Iii. Kiti kontes
tantai: Narmontaitė, Šova, Dr. 
Yucius A. Bakšys, Paulauskie
nė, A. Gudaužis, Šarkis, Ražas, 
Blaževičius, Dambrauskaitė- 
Stelmokas ir kiti laimėjo mažes
nes dovanas, vertės po kelis 
šimtus dolerių ir kai kurie po 
kelis dcsčtkus dolerių. Perei
tame konteste dalyvavo 30 kon
testantų. — tai gana maža*.; 
skaičius. Bet ta maža žmonių 
grupė atliko milžinišką darbą, o 
ir už savo įdėtą triūsą ji gavo 
tinkamą atlyginimą. Tie kon
testantų, kurie daugiau dirba, 
tie laimėjo dideles dovanas: tiA 
gi, kurie mažiau dirbo kontestą 
žinoma, mažiau ir laimėjo, bet ir 
jų triūsas tinkamai apmokėta^ 
“NAUJIENOS“, kurios kontes
to reikalams ir dovanoms konte
stantams išleido tą didelę pini
gu sumą, irgi buvo pilnai paten
kintos. Jei “NAUJIENOMS” 
tuo laiku tiesioginiai ir nebuvot 
didelio pelno, bet tas kontestas 
apsimokėjo joms vėliau. Kon
testo laiku pakilo “NAUJIENŲ“ 
cirkuliacija, kartu pasidaugino 
ir “NAUJIENŲ“ rėmėjų, 
“NAUJIENŲ” draugų skaičius. 
Tas kontestas apsimokėjo ir 
musų draugams biznieriams, 
kurie garsinasi “NAUJIENO
SE“, nes po kontesto jų garsi
nimai “NAUJIENOSE“ pradė
jo duoti dar didesnius rezul til
tus. Kontestas apsimokėjo ir 
visiems “NAUJIENŲ“ skaityto
jams, nes po kontesto liko page
rintas “NAUJIENŲ” turinys, 
pakvietus bendradarbiauti 
“NAUJIENOSE gerus rašyto
jus. Tečiaus pereitas kontestas 
buvo bandymas to didelio dar
bo, kuriam anglų laikraščiai iš
leidžia milionus dolerių, ir tas 
bandymas buvo visapusiai sėk
mingas kaip “NAUJIENOMS”, 
taip ir kontestantams ir sykiu 
“NAUJIENŲ skaitytojams.

i

įvykdo ir visuomet savo prižadą 
išpildo. Todėl mes esame įsiti- 
tikinę, kad šiame “NAUJIENŲ” 
konteste turėsime didesnę gru
pę kontestantų, negu turėjome 
pereitame konteste ir kad pa
sekmės irgi bus daug didesnės 
netik “NAUJIENOMS’* bet ir 
kontestantams. Be to šiame

ia $8,000.00. Ke-1 konteste galės dalyvauti ir ma- 
kontesto veikėjai žesnės lietuvių kolonijos.

lenktiniuoti su didelėmis 
kolonijomis, nes šis 

yra paremtas visai 
pasiekimu 

lenkty- 
kontes-

šiame 
bus iš-

Mes esame tikri, kad šiame 
konteste kaip kontestantai, taip 
ir “NAUJIENOS” turėsime dar 
geresnes pasekmes, negu turė
jome pereitame “NAUJIENŲ” 
konteste, nes pereitame kontes
te dalyviai nevisi spėriai dirbo 
kaipo kontestantai. Kiti “NAU
JIENŲ” draugai negalėjo su
prasti kontesto reikšmėj todėl 
neturėjo drąsos stoti į darbą 
kaipo kontesto dalyviai. Kiti 
vėl manė, jog tai negalimas 
daiktas, kad “NAUJIENOS” ga
lėtų pasekti anglų laikraščius ir 
galėtų skirti tokių didelę sumą 
dovanoms. Dabar tokios abe
jonės jau nebėra. “NAUJIE
NŲ” skaitytojai žino, kad ką 
“NAUJIENOS” sumano, tą ir

ku
rioms pereitame konteste sunku 
buvo 
lietuviu 
kontestas
naujais principais: 
(am tikro laipsnio, o ne 
ninvimuisi tarp atskirų 
tuntų.

Musų apskaičiavimu, 
“NAUJIENŲ” konteste
dalinta dovanomis apie $15,000. 
Pereitame “NAUJIENŲ” kon
teste laimėjimui ėjo keturi au- 
mobilįai. šiame konteste nėra 
nustatytas skaičius automobilių, 
— jų galima bus laimėti tris sy
kius daugiau, negu pereitą kar
tą, ar ir mažiau. Tats pats su 
deimantais, radio, pianais, ra
kandais ir kitais daiktais, nes 
dovanas pasirinks patys kontes
tantai, kokios kuriam kontes
tantai labiau patiks, ar bus jam 
naudingesnės. Kas nenorės im
ti dovanų daiktais, ty» galės 
gauti dovanas ir grynais pini
gais į vietą daiktų.

šio “NAUJIENŲ“ kontesto 
tikslas yra gauti 15,000 naujų 
skaitytojų “NAUJIENOMS“ ir 
tuo apjuosti “NAUJIENŲ” tin
klu kiekvieną lietuvio namą 
Chicagoje, kad kiekvienas lietu
vis, lietuvių tautos sūnūs ir duk
tė, butų kartu ir skaitlingos 
“NAUJIENŲ” šeimynos narys. 
Taipgi išjudinti artimas ir toli
mas lietuvių kolonijas, kad ir 
ten “NAUJIENOS” pasiektų 
kiekvieno lietuviu triobelę, neš
damas tiesos ir šviesos obalsius 
kiekvienam lietuviui, kuris mo
ka savo tėvų kalbą ir kuris pa
žysta lietuvių raštą, šiam tiks
lui mes ir skelbiame šį anti^ 
didelį “NAUJIENŲ” kontcslą 
ir pilnai pasitikim jūsų širdin
gą paramą “NAUJIENOMS” 
šiame reikale. Šis tikslas ir yra 
tikroji šio “NAUJIENŲ” kon
testo reikšmė.

Lietuviai, mylinti šviesą ir 
tiesą esate kviečiami dalyvauti 
šiame “NAUJIENŲ“ konteste 
veikdami kaipo dalyviai, kad 
laimėjus sau dideles dovanas už 
įdėtą triūsą. Nuo Jūsų darbo 
ir pasišventimo priklausys šio 
kontesto sėkmingumas — pertat 
dirbkime iš krūvos ir padaryki
me šitą kontestą visapusiai sėk
mingu.

Apie antro, “NAUJIENŲ” 
kontesto sąlygas skaitykite 
“NAUJIENŲ“ Kontesto Princi
pai, kur smulkmeniškai yra iš
dėstytas visos šio kontesto tai
syklės, o apie dideles dovanas 
“NAUJIENŲ” kontestantams 
skaitykite “DOVANOS “NAU
JIENŲ“ KONTESTANTAMS“.

Su gilia pagarba, 
“NAUJIENOS”

1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.

paties laipsnio, dovanas. Svar
biausias dalykas šiame “NAU
JIENŲ” konteste, norint laimė
ti kuodidžiausias dovanas, yra

Kontestantų įsi.egist.avimas. idCti sav0 •P®“8- M 8avo 8U’ 
j manumu, savo darbštumu ir sa-

3. Kiekvienas norys dalyvauti vo apsukrumu laimėti kuodau- 
“NAUJIENŲ” konteste, pirma giausia balsų, šis “NAUJIE- 
negu kontesto manažeris pripa- NŲ” kontestas yra subudavotas 
žins kontestantų, turi išpildyti ne pralenkimo keliu laimėti do- 
registracijos kortą, kuri bus su- vanas, bet pasiekimo keliu.
teikta “NAUJIENŲ” kontesto _x , .., . . * * . . . i Iš ko susidarys balsai,departamento kontstantui as
meniškai arba laišku. Kontes-1 8. 

u
fantui grąžinus išpildytą ir sa- tams balsų skaičius susidarys iš 
vo ranka pasirašytą registraci- sekamų šaltinių:
jos kortą atgal “NAUJIENŲ”, ųž gautą metinę “NAUJIE- 
kontesto departamentui, jeigu nų” prenumeratą.
“NAUJIENŲ“ kontesto mana-j gautą “NAUJIENŲ“ pre- mus asmenis nepriimti į kontes- 
žeris pripažins '
kontestantas gaus 
departamento tam tikras kvitas, 
su kuriomis galės pradėti savo 
darbą: užrašinėti “NAUJIE
NAS” ir pardavinėti “NAUJIE- 
NŲ” skelbimų ir knygų kortas.

Dovanas gaus visi
4. šiame “NAUJIENŲ 

teste kiekvienas 
laimės dovanas i 
balsų skaičiaus, 
te neis lenktynės, 
čiau viską, o “jis 
“NAUJIENŲ

Kaina prenumeratos.

13. “NAUJIENŲ” prenume
ratos kaina pasilieka senoji: 
Chicagoje ir į užsienį metams 
$8, pusei metų $4; visose Jung
tinėse 
cago) 
$3.50.

tą, rinkti “NAUJIENOMS” nau
jus prenumeratorius, rinkti 
sklbimus “NAUJIENOMS bei 
pardavinėti knygas ir knygų 
kortas.

NAUJIENŲ

Valstijose (išimant Chi- 
metarns^$7-^ pusei metų

Ko nėra galima.

14. Nė vienas kontestantas ne
gali savo gautų balsų perverti

NAUJIENŲ” kontsetan- ^tum knntestantųi, arba užl |
ti savo vieta kitam.* c *

Manažeriaus galia.
Į 15. “NAUJIENŲ” kenkto 
manažeris gali jam nepatinka-

kontesto mana-;
kontestantų, uumerata pusei 
iš kontesto TTX .( Už parduotą 

’ skelbimų kortą.
I Už parduotą 
knygų kortą.

I Reiškia, kontestantų gautoji 
! “NAUJIENŲ” prenumerata ir 
: parduotos “NAUJIENŲ” skel- 
1 bimų ir knygų kortos sudarys 
kontestantų balsus ir jų kreditą

■ gavimui dovanų.
’ Dovanos daiktais ar pinigais.
i 9. Kiekvienas “NAUJIENŲ”

Sls kontestantas įsiregistruodamas gavusieji nemažiau 46,200 balsų, kon- 
, “NAUJIENŲ”, kontesto daly-j ~

viu, gali pareikšti norą, kad 
kontestui pasibaigus dovana 
jam butų išmokėta grynais pi- 

... .y nigais, sulig skaičiaus jo gautų 
.msų energija jūsų pasiiventi- atatinkam kuriam lai iui 

• • M A 1 I I 1 la’ M 1 T' ' !>• >a *

kon- 
kontestantas 

sulig jo gauto 
šiame kontes- 
kad “aš” gau- 
” nieko.

kontestas yra 
paremtas pavyzdingo, teisingu-1 
mo principu, nes iš jūsų darbo 
kitas nepasinaudos, apart jus 
paties. Reiškia, jūsų gabumas,

metų. į to dalyvius. Taipgi gali apru-
“NAUJIENŲ” bežiuoti skaičių kontesto daly

vių tam tikrose kolonijose.
Kontestantų galia.

16. Kiekvienas “NAUJIENŲ” 
kontestantas, kontesto manaže- 
rio pripažintas kontestantų, tu
ri pilnas agento teises: kolek- 
tuoti mokesnius už prenumera-

NAUJIENŲ

Vieno laipsnio dovanos.
17., Dovanos daiktais ar pini

gais yra duodamos tiktai iš vie
no laipsnio, atatinkančio gautų 
balsų skaičiui.

Minimum ir maximum balsai.
18. Minimum balsų skaičius 

Šiame “NAUJIENŲ” konteste 
yra 580. Mažiau 589 balsų ga
vusiems dovanos nebus duoda
mos, nes šis balsų skaičius ati
tinka žemiausiam dešimtam 
laipsniui. Maximum balsų skai
čius yra 46,200 balsų, nes šis 
skaičius atatinka f augščiausiam 
pirmam laipsniui. /

Konteqt$ntąs laimėjęs 46,200 
balsų gauna ougščiaiisias dova
nas, vertės $1,700.00; Bet jei
gu kontestantas pareikštų norą 
ir toliau tęsti savo darbą, kad 
laimėti kitas dovanas, tai jis tu* 
i’i registruotis išnaujo..

“Naujieny” Dovanos Kontestantams
Pirmo Laipsnio,

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sekamų trijų dovanų:

1. Paige automobilių, šešių cilinde-
rių, 5 pasažierių, 4 durų Sedanas, Mo
delio 6-56, pilnai įrengtas, labai gra
žus jr patogus, vertės ....... $1,720.00

2. Braeelet (apyrankė), platino, su
85-kiais molinai baltais Wesselotono 
pilnai plautais deimantais. Sulig 
John Wood deimantų katalogo No. 12 
BR-SP., vertės .................. $1,784.00

3. Du lotai puikioje Marųuette Park

mas šiame “NAUJIENŲ” kon- . n . . . , . .. . , . balsų. Tokiems kontestantams
teste eis vien jūsų pačių naudai/..naujienos”, pasibaigus kon-

Kontesto laipsniai. ! testantui, sumokės grynais pini- apielinkėje, gražiausioj ir greitai au- 
Igais----"cash”, bet 25 IIUOŠ. ma- Kančioj, prie 64-tos ir Hamlin Avė

, ’ , / , . . i gatvių, vertes ....................... $1,600.00, ziau, negu kad to laipsnio gau-į .
t namų daiktų vcjIjĮa. Pavyzdžiui,! Antro Laipflhio, 
’jei kontestantas gautų 46,200'gavusieji nemažiau 40,000 balsų, kon- 
balsų, jis skaitytus! pirmo laips-į “

koa5. šiame “NAUJIENŲ 
teste yra Dešimtu L; 
Kiekvieno 
tams bus duodamos skirtingos 
dovanos, sulig jo gauto bei lai- , , , , . . .’ . . , . ... , mo kontestantas ir turėtų gautimeto atatinkamam laipsniui bal- , .. ... _AA . . ■. . Y. r .dovanas vertes $1,700, bet ap-cii skaičiaus. I . ......( mokant grynais pinigais kontes- 

Sekunam skirsny parodoma tuntas gaus iš “NAUJIENŲ” 
kiek į kurį laipsnį reikia gauti ne $1,700, bet 25 nuoš. mažiau, 
balsų ir kokios vertės dovanos negu daiktų vertė, reiškia jis t 
kiekviename tų dešimties laips
nių bus duodamos kontestan
tams.

lai psnio kontestan

Laipsniai — Balsai — Dovanos.
6. Pirmo Laipsnio dovanų ver

tė yra $1,700. Kad gauti šio 
, laipsnio dovaną reikia surinkti 
. 'nemažiau 46,200 balsų.

Antro- Laipsnio dovanų 
$1,400, reikia 'surinkti 
40,000.

Trečio Laipsnio dovanų 
$900, reikia surinkti balsų 
26,000.

Ketvirto Laipsnio dovanų ver
te $450, reikia surinkti balsų 
14,000.

Penkto Laipsnio dovanų vertė 
$200, reikia surinkti balsų 6,450.

šešto Laipsnio dovanų vertė 
$150, reikia surinkti balsų 5,190.

Septinto Laipsnio dovanų ver
tė $100, reikia surinkti balsų 
3,880.

Aštunto Laipsnio dovanų ver
tė $60, reikia surinkti balsų 
2,580.

Devinto Laipsnio dovanų ver
tė $25, reikia surinkti balsų 
1,270.

Dešimto Laipsnio dovanų ver
tė $10, reikia surinkti balsų 580.

Dovanos.

verte 
balsų

verte

1. Jewett .automobilius, šešių cilin-
derių, penkių pasažierių, pilnai įreng
tas, Model 6-65, vertės ....... $1,365.00

2. Braeelet, platino su 47 molinai
baltais deimantais, sulig Johų Wood 
deimantų katalogo No. BR-10SP, 
vertės .........  $1,420.00

gaus $1,275. Šis 25 nuoš. ati-' Trečio Laipsnio, 
mamas todėl, kad visi musų per- gavusieji nemažiau 26,000 balsų, kon- 
kami šiam kontestui iš sankro-j iS
vų daiktai yra gaunami 25 nuoš.' , - . . ’ _

t t | D1 UI12S W1CK L'ttUHVrUJ

pigiau, negu tų daiktų pilna kai- PR-28C modelio Radiola.
na. Sankrovos 
“NAUJIENOMS’1 
sinimo tikslais. 
JIENOMS” nėra 
mo, ar kontestantas įsiregis
truos imti dovanas daiktais, ar 
grynais pinigais. Bet musų 
patarimas kontestantams yra 
imti dovanas daiktais, nes gau
na 25 nuoš. daugiau, negu im
dami pinigais.

tą nuolaidą 
daro išsigar- 

Todel “NAU- 
jokio skirtu-

Draudžiama.

10. Draudžiama po bausme pa
šalinimu iš “NAUJIENŲ” kon
testo, vienam kontestantai tiks
liai kenkti kitam-kontestan i rin
kime “NAUJIENŲ” prenumera
tos ir pardavinėjime “NAUJIE
NŲ” skelbimų ir knygų kortų. 
Arba dalyvaujant “NAUJIE
NŲ” konteste draudžiama sykiu 
veikti ir kitam lietuviškam lai
kraščiui.

“Naujieną” Kontesto Principai arba ką Kiekvienas 
Kontestantas Turi Žinoti

Kontesto pradžia.
1. Kontestas prasidės Vasario- 

February 1 d., 1927 m. ir baig- 
.«• '■> Balandžio-April 30 d., 1927 
m. Tęsis viso tris mėnesius.

Kontesto dalyviai.
2. Konteste gali dalyvauti tik

tai lietuviai, vyrai ir moterys, 
seni ir jauni, gyvenantys Ameri
koje Jungtinėse Valstijose, už-

7. Kontestantai šiame “NAU
JIENŲ” konteste gali net keli 
laimėti to paties laipsnio dova
nas. Pavyzdžiui, jei penki kon
testantai gauna po 46,200 balsų 
visi penki lieka pirmo laipsnio 
kontestantai ir kiekvienas jų 
laimi po Paige automobilių ver
tės $1,700. Panašiai eina ir ki
tuose laipsniuose . Reiškia, su
lig šio teisingo kontesto princi
po, gali neapry botas skaičius 
kontestantų laimėti bei gauti to

Honoratų Komisija.
11. Galimiems įvairiems nesu

sipratimams rišti tarp kontesto 
dalyvių ir taipjau teisingam ir 
tiksliam dovanų išdalinimui yra 
skiriama Honoratų komisija iš 
trijų asmenų, tyrios reputacijos 
Chicagoje gyvenančių lietuvių.

Lygus Balsai.
12. Už kontestanto iškolektuo- 

tą “NAUJIENŲ” skaitytojo 
prenumeratą skaitys tiek pat 
jalsų, kaip ir už naują prenume
ratą. Taipgi skaitysis lygiai 
raišų už gautą prenumeratą 
Chįcagoje, taip ir už Chicagos 
rybų, taipjau i Lietuvą, ar kitas 
užsienio šalis.

sekamų penkių dovanų:
1. Brunsvvick Panatrope ir 8 tūbų 

Geras ir
brangus fonografas sujungtas su 'go
riausiu Radio, nereikalaujančiu nė ba
terijų, n? vielų, vertės ........... $900.00

2. Deimantinis žiedas, platino, su 35
deimantais ir 12 emeraldų .moterims. 
Sulig John Wood deimantų katalogo 
No. D-250, vertės ..................  $910.00

3. Kimball Grojiklis Pianas, sty- 
liaus No. 400, gražiausias grojiklis 
pianas, kokis yra padarytas, su vė
liausiais pagerinimais, vertės $975.00

4. Braeelet, platino su 48 deiman
tais, sulig John Wood deimantų kata
logo No. B R-138, vertės ....... $935.00

5. Vienas lotas, 25x125 pėdas didu
mo, gražioj Marųuette Parko apielin- 
kėj, prie 64 ir Hamlin Avenue gatvių, 
vertės ...................................... $800.00

Ketvirtai Laipsnio,
gavusieji nemažiau 14,000 balsų, 

testantai gali pasirinkti vieną 
sekamų septynių dovanų:

1. Gulbransen Registruojantis . 
nas, Community modelio, grojiklis, 
geriausio išdirbimo, vertės ... $450.00

2. Brunswick Panatrope su 6 tūbų
Radiola, The Cordova stiliaus, Adam 
brown mahogany. Geras fonografas 
ir Radio, vertės ......................  $450.00

8. Vyrų deimanto žiedas ,su dideliu 
70 et. svorio deimantu, sulig John 
Wood deimantų katalogo No. D-868, 
vertes .......................................... $467.50

4. Moteriškas deimanto Žiedas, su
19 deimantu ir 16 safinj (sanphiros), 
sulig Jom Wood deimantų katalogo 
No. D-237, vertės .................. $456.70

5. Trijų šmotų Frizay parlor setus, 
rankomis drožti f rėmai, labai gra
žaus darbo, išmušti tikru linijų frizay, 
apverčiamos paduškaitės. vert. $450.00

6. Laivakortė ir kitos kelionės išlai
dos j Lietuvą ir atgal, antra klesa, 
vertės ...................................... $400.00

7. Ford automobilius, 5 pasažierių
touring, įrengtas, vertės ....... $400.00

Penkto Laipsnio,

3. Deimantinis žiedas, vyriškas, su 
dideliu, sveriančiu 40 et. deimantu. 
Sulig John VVood deimantų katalogo, 
No. D-862, vertės ..................  $214.50

5. Deimantinis žiedas, moteriškas, 
su devyniais deimantais. Sulig John 
Wood deimantų katologo No. 202, 

•vertės ........................................ $215.50
5. Platino špilka moterims, su de-

vinias deimantais. Sulig John Woods 
deimantų katalogo No. DP-121, ver
tės ............................................. $205.00

6. Radio, geriausias Atwater-Kcnt.
6 tūbų radio Pooley setas, modelis 
1600 R-2, pilnai Įrengtas, ver
tės  '........ $200.00

7. Platino špilka vyrams, su devy
niais deimantais. Sulig John Wood 
deimantų katalogo No. I5SP-124, ver
tės ........ .......... ..  ........ .......... . $206.90

šešto Laipsnio,
gavusieji nemažiau 5,190 balsų, kon

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sekamų penkių dovanų:

1. Septynių šmotų valgomojo kam
bario setas; susideda iš pilno didumo 
išskečiamo stalo, 5 kėdžių ir vieno 
svečio kėdės. Visi tvirtai padaryti iš 
riešučio medžio; kėdės išmuštos gra
žių tapestru, vertės ..............  $150.00

2. Radio — geriausias R. C. A. — 
25 setas, pilnai jrengtas, vert. $165.00

3. Braeelet su šešiais deimantais ir
keturiais . emeraldais. Sulig John 
Wood deimantų katalogo No. BR.94, 
vertės ........................................ $159.50

4. Deimantinis žiedas moterims, su
aštuoniais deimantais ir dviem safi
rais. Sulig John Wood deimantų ka
talogo No. D-270, vertės....... $156.30

5. Platino špilka vyrams, su tryli
ka deimantų. Sulig John Wood dei
mantų katalogo No. DSP-131, ver
tės ..........     $154.80

Septinto Laipsnio,

3. Brunsvvick Fonografas, Seville
modelio, labai gražus ir naturalio bal
so, vertės .................................. $115.00

4. Platino špilka vyrams, su ketu-
ria& deimantais. Šulig John Wood 
deimantų katalogo No. DSP-122, ver
tės ............................................. $115.00

5. Radio Freshman Masterpiece
6F9 modelio, labai patogus ir stiprus 
radio setas, vertės .................... $100.00

6. Auksinis laikrodėli/, Elgin
“Crushion”, balto 14 karato aukso, 17 
akmenų, 6 “adjustments”, ver
tės .................   $100.00

7. Tudor komodą 50 colių, gerai
pabudavota ir nepraleidžianti dulkių, 
baigta Amerikos riešučio medžio, su 
dideliu ir geru veidrodžiu, ver
tės .:.................    $100.00

Aštunto Laipsnio, 
gavusieji nemažiau 2,580 balsiį, kon

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sekamų septynių dovanų:

1. Atwater-Kent Radio, Pooly mo
delio, Console Speaker, gražus Ix)uis 
XVI stiliaus, model 1400, vert. $60.00

2. Špilka moterims su viertu dei
mantu ir dviem safirais. Sulig John 
Wood deimantų katalogo No. DP-161, 
vertės .........................................  $67.50

3. Braeelet su vienu deimantu ir
dviem safirais. Sulig John Wood dei
mantų katalogo No. BR-30, ver
tės ................................ ,.... $66.30

4. Auksinis laikrodėlis, balto aukso,
su Elgin 17 akmenų 3 “adjustments” 
viduriais, vertės ...................... $60.00

5. Platino špilka, vyriška, su še
šiais deimantais. Sulig John Wood 
deimantų katalogo No. DPS-125, ver
tės .................................'.............. $75.00

6. Deimantinis žiedas, moteriškas.
Sulig Jom Wood deimantų katalogo 
No. D-808, vertės ..................  $70.80

7. Lempa, pastatoma ant grindų;
28 colių rankomis piešta danga 
(shade) su spalyuotais ir papuoštais 
gražiomis scenomis paneliais; 6 col. 
koja pilnai suderinta su danga, ver
tes ...............................................  $60.00

Devinto Laipsnio,

kon- 
iš

pia-

gavuHieji nemažiau 6,450 balsų, kon
testantai gali pasirinkti vienų iš 

sekamų septynių dovanų:
1. Trijų šmotų Jacųuard parlor se

tas; gražiai išdrožti f rėmai, visur 
springsų konstrucija, apverčiamos pa- 
duškaitės, apmuštas geriausiu jac- 
ųuard, vertės .......................... $200.00

2. Pianas —Bernard up-right, gero
balso ir tvirtos konstrukcijos, ver
tės .................................. ........... $200.00

gavusieji nemažiau 3,880 balsų, kon
testantai gali pasirinkti vieną iš

sekamų septynių dovanų:
t. Deimantinis žiedas moterims, su 

vienu deimantu, sveriančiu 26 et. Su
lig John Wood deimantų katalogo No. 
D-824, vertės ..........................  $100.00

2. Braeelet, su trimis deimantais ir 
keturiais emeraldaos. Sulig John 
Wood deimantų katalogo No. BR-75, 
vertės ...................................... $100.40

GERBIAMASIS-JI:—

gavusieji nemažiau 1,270 balsy, kon
testantai gali pasirinkti vieną iš 

sekamų aštuonių dovanų:
1. Laikrodėlis, gold filled, su 17

akmenų Elgin viduriais, garantuotas 
ant 20 metų, vertės ............. $25.00

2. Gryno gintaro karoliai, labai
grąžąs, importuoti iš Palangos, ver
tės   $25.00

3. Vyriškas žiedas, 14 karato žalio •
aukso. Rusiško Lupio. Sulig John-. 
Wood dėiniantų katalogo No. S-562.' 
vertės ..............'.... ...........   $25.00

4. Vytiška špilka, platino ir 14 ka
rato aukso su vienu deimantu . Sulig 
John Wood deimantų katalogo No. 
DSP-282, vertės ...................  $26.90

5. Rankovių sagutės (Cuff Links),
platino priekis, su dviem deimantais. 
Sulig John Wood deimantų katalogo 
No. B-623, vertės ........ ,..... .. $26.70

6. Moteriškas žiedas, dviejų juodų
onyxų ir su deimantu. Sulig 
Wood deimantj katalogo No. 
vertės ..........................................

7. Radio, 4 tūbų, modelio
vertės .......................... -..............

8. Veidrodis, 22x52 colių didumo,
gražus polichrono rėmai su geriausio 
stiklo veidrodis, vertės ........... $25.00

Dešimto Laipsnio, 
gavusieji nemažiau 580 halsų, kon

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sakamų penkių dovanų:

1. Gryno gintaro karoliai, ver
tės     $10.00

2. Gryno gintaro rankovių sagutes,
vertes ..... ..........................   $10.00

3. Auksinis žiedas, vyriškas, 10 ka
rato žalio aukso. Sulig John Wood 
deimantų katalogo No. S-569, 
tos ..................... ............

John 
S-456, 
$25.30 
111A, 
$25.00

ver- 
$10.60 į

4. Žiedas moteriškas su dviem tik
rais garnets. Sulig John Wo<k1 dei
mantų katalogo No. S-610, ver
tės ................ ........................-----  $10.60

5. Auksinis peiliukas, balto aukso. .
Sulig John Wood deimantų katalogo 
No. K-56, vertės .................  $11.80

Jei Tamsta nori veikti šiame “NAUJIENŲ“ konteste, kad 
laimėjus dovanas sulig savoi noro bei pasirinkimo, kaip tai: Auto
mobilių, Radiolą, Pianą, Deimantinį Bruceletą, Deimantinį žiedą, 
Deimanto Špilką, Parlor Setą, Lotą, laivakortę į Lietuvą ir atgal, 
Auksinį Laikrodėlį, Tuder Komodę, Įkempą, Gintarinius Karolius, 
Gintaro Sagutes arba “cash” pinigais — išpildykite šia žemiau 
esamą Blanką ir atsiųskite i “NAUJIENAS”.

Aš noriu įstoti ir veikti šiame “NAUJIENŲ” Konteste, 
kad laimėjus dovanas. Prašau gerbiamo “NAUJIENŲ” 
Kontesto Vedėjo priimti mane į Kontestantus ir suteikti 
reikalingas informacijas:
Mano Vardas Pravardė ..................................  v........

Adresas

PASARGA: — Išpildę šitą Blanką iškirpkite ir prisiųskite Į 
NAUJIENAS”. Ant konverto užrašykite sekamai:

“Naujieną” Kontesto Oepartmentas,
Chicago, Ui1739 So. Ualsted SL,



NAUJIENOS, Chicago,. Tll

NAUJIENŲ

Gulbranaen Trade Mark

GERBIAMASIS-JI

Adresas

Mano Vardas Pravardė

Naujienų” Kontesto Departmentas
kontestantas

gavęs 
gauti 
111A.
$25.00

balsų 
ir ge- 

$935.00

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

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

Gulbransen Pianai imami iš stambiau
sios lietuvių muzikalių daiktų sankrovos 
— Jos. F. Budrik, 3417-21 So. Halsted 
St., Chicago, III.

Šitos Tutor komodos yra ima
mos iš Peoples Fumiture Co., 
1922-82 So. Halsted St., 4177-83 
Archer Avė., Chicago, III.

Gintaro
išpildykite šią žemiau

Peoples Furniture Co., 1922-32 H.
83 Archer Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs ne
mažiau 2,580 balsų gali gauti šitą 
puikią ant grindų pastatomų Lempą. 
Kaina ..............   $60.00

Šitos Lempos imamos iš Peoples 
Fumiture Co., 1922-81 So. Halsted 
St., 4177-83 Archer Ave„ Chicago, III.

Šie Frizay setai imami iš didžiausios lietuvių kompanijos, kuri turi net dvi krautuves 
Peoples Fumiture Co., 1922-32 So. Halsted St., 4177-83 Archer Avė., Chicago, III.

Jaeųuard porkjr setus imami iš stambiausios lietuvių kompanijos, 
kuri užlaiko dvi krautuves — Peoples Fumiture Co., 1922-32 South 
Halsted St, 4177-88 Areher Avė., Chicago, III.

Franshmans Masterpiecę Ra- 
dio imami iš J. F. Budrik, 3417- 
21 So. Halsted St., Chicago, III

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų gali gauti šitą Frizay 3-jų 
šmotų parlor setą. Seto I ūmai yra rankomis dro.šti, labai gražaus darbo. Kaina .... $450.00

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

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

Kiekvienas kontestantas gavęs nema
žiau 14,000 balsų gali gauti Šitą Bruns- 
wick Panatrope 6 tūbų The Cordova sty- 
lius. Geras fonografas ir Radio. Kai
na tiktai ........................................ $450.00

gavęs 
gauti 
Elgin 

balto 14 karato aukso

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

Fordo automobiliai imami iš stambiausios lietuvių au
tomobilių firmos 
Chicago, Illinois.

Atwater-Kent Radiolai 
modelio imami iŠ Jos. F. 
3417-21 So. Hedited St., Chicago.

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

Kiekvienas konte tautas gavęs nemažiau 5,190 balsų gali gauti šitą 
7 šmotų valgomojo Rumbai io setų — visi šmotai tvirtai padaryti iš 
riešučio medžio. Kaina ..................................................................... $150.00

šie 7 šmctai valgomojo kambario setai yra imami iš —? Peoples 
Furniture Co., 1922-32 So. Halsted St., 4177-83 Archer Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 6,450 balsų gali gauti 
šitą Jaeųuard parlor setą 3 šmotų su gražiai išdrožtais frčmais ir 
apverčiamoms paduškaitems. Kaina .................... -............... $200.00

Kiekvienas 
nemažiau 3,880 balsų gali 
šitą auksinj laikrodėli — 
“Crushion 
17 akmenų ir 6 “adjustmentų”. 
Kaina ...................-............. $100.00

Kadangi šitas “Naujienų” kontestas prasidės Vasario-Feb. 1 d. š. m., pertat norinti dalyvauti šiame “Naujienų” konteste laimėjimui dovanų, malonėkite' tuoj išpildyt 
esamą blanką ir prisiųsti j “Naujienas”.____ __________________________________________________________

Šio Panatrope Radiolos imami iš stam
biausios lietuvių muzikalių daiktų san
krovos — Jis. F. Budrik, 3417-21 South 
Halsted St., Chicago, 111.

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

Šie 4 tūbų Radio, modelio 111 A, 
yra imami iš Jos. F. Budrik, 8417- 
3421 So. Halsted St., Chicago, III.

kontestantas gavęs 
2,580 balsų gali gauti 

mo- 
Kai- 

$60.00
Pooley 

Budrik,

Kiekvienas kontestantas gavęs nema
žiau 14,000 balsų gali gauti šitų Gul
bransen Registruojantį Pianą — geros 
išdirbystės. Kaina .......  $450.50

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 
26,000 balsų gali gauti šitą Brunswick Pana
trope 8 tūbų, kuriame yra sykiu brangus 
fonografas ir Radio — be bateįijų, be vielų, 
varomas elektros spėka. Kaina $900.00 

šita panatrope Radiolas imamas iš di
džiausios lietuvių muzikalių daiktų sankro
vos—< Jos. F. Budrik, 3417-3421 S. Halsted 
St., (’hieago, 111.

BEANKA
Aš noriu įstoti ir veikti šiame “NAUJIENŲ” 

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

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau -16,200 balsų gali gauti šitą puikų, naują ir pilnai įrengtą Paige automobilių 
f cilinderių, 5 pasažierių ir 4 dujų Sedanų. Kaina ...............      $1,720.00

Paige automobiliai imami iš stambiausios lietuvių firmos — C. P. Suromskis, 5833 S. Westem Avė., Cnicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs 
nemažiau 3,880 balsų gali gauti ši
tą Brunsvvick Fonografą, Seville 
modelio, labai gražaus balso. Kai
na ............................................ $110.00«.

Sevilllo modelio Fonografai ima
mi iš J. F. Budrik, 8417-8421 So. 
Halsted St., Chicago, 11L

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

Šitie Kirnball Pianai yra imami iš stambiausios lietuvių 
rakandų kompanijos 
Halsted St. ir 41

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

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

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

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

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

Kiekvienas 
nebažiau 
Atwater-Kent Radio, Pooley
delio, Console Speaker,

DOVANOS KONTESTANTAMS
čia yra pavyzdžiai kai kurių duodmų dovanų “Naujienų” kontestantams. Daug duodamų dovanų čia nesiranda, ypačiai visų auksinių ir deimantinių daiktų nėra, dėl vietos stokos šiame puslapyje 
nebuvo galima sutalpinti
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III, undar tha art of

Užsimokėjimo kainai 
Chicago je — paltu; 

Metama -------------------------
Pu««i metą —---------- ---------
Trims mėnesiams ....................

iuSoMUms
Vlaaam mguasiuj _ ____ _____

Chicagoja par nailotojus;
Viena kopija _____________—.
Savaitei ---- ---------- ---------------
Minėsiu! ..........—.....---------------

Suvienytose Valstijos^ na Chlcagoja, 
paltui

Metams ________
Pusei metų _____
Trims mėnesiams
Dviem minesiams
Vienam minėsiu!

IJetuvon ir kitur uftsieniuosai 
(Atpiginta)

Metams _________  18.00
Pusei metų ------------- - 4.00; __

Dabartinė Kinijos padėtis

Tno gi tarpu sąmokslininkų, 
slaptai susiorganizavusių kari
ninkų eilėse, jisai gal butų vi
sai neužgavęs. Ką gali karo 
stovis padaryti slaptiems kon- 

1 spiratoriams, kurie savo prieš- 
- valdiškų planų niekam neparo- 
: tu do?

| Karo stovio įvedimas
. buvęs pateisintas tiktai 

17.00 met, kuomet sąmokslas 
1.75 buvęs susektas. Jeigu gi 
1.25 džia butų įvedusi I

761 tiktai dėl to, kad klerikalai su 
fašistais kėlė triukšmą ir gru-

18.00
14-00 
2.00

.76

butų 
tuo- 
butų 
val

ka r o stovį

mojo valdžiai, tai liaudininkai 
ir socialdemokratai butų paro
dę, kad jie patys netiki j tai, 
ką skelbia,. Juk per metų me
tus liaudininkai ir ypač social
demokratui smerkė klerikalus 
dėl karo stovio.

Bet ko dabar komunistai rė
kauja,: karo stovis, kurio jie 
“pageidavo”, jau yra įvestas. 
Karo teismai veikia. Mirties 
bausmė vykinama. Komunistai 
dabar turėtų ne protestus kel
ti, bet giedoti: “Leninizmas jau 
gyvuoja!”

rTTxxxriguntYxxx?txxxxxxxixxxxmxxximzzrt:nxrxxmĮ I

j Apie Įvairius Dalykus _
xtxixoxxxxxxxj:xxxxxxxxxzzxxxxxxxxxzxixxxxxtxtxxxxxxj

Naujas Japonijos 
valdovas

į savo 
japonų 

Princo Hirohito

Kaip žmonės atsineša 
mikado? — Tikrieji 
valdovai.
kelionė po Europą. —Kas tu
rėjo teisės balsuoti Japonijoj 
iki 1918 m.? — Balsuotojų 
skaičiaus padidėjimas.

Apžvalga
AR NE STEBĖTINA 

“LOGIKA”? Revoliucija, kuri tęsiasi jau 
kelinti 
lyn, 
gesnė

SLA. ORGANIZATORIUS.

kuo-
apskriciams 

butų rašyt: 
laišką,

ai>s-
užklaus-

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje pildomoji taryba savo po
sėdyje, laikytam gruodžio mėn. 
pradžioje, nutarė paskirti gerb. 
St. Vitaitį centro organizato
rium.

Organizatorių skirti yra nu
taręs SLA. seimas, kuris pripa
žino, kad be specialiai pastatyto 
tam darbui žmogaus negalės 
sparčiai eiti nei jaunuolių orga
nizavimas prie SLA. (vienas 
svarbiausiųjų dabar SLA. užda
vinių!), nei pačių SLA. kuopų 
geresnis sutvarkymas.

Kai SLA. sekretorė kiek lai
ko atgal išsiuntinėjo- 
ponis ir 
singiaus 
kritinis)
dama kiek tos kuopos ir apskri
čiai gali paremti centro organi
zatoriaus darbą, tai bolševikai 
visur sukruto vesti smarkią agi
taciją prieš organizatoriaus sky
rimą. Gerai tečiaus, kad pildo
moji taryba to bolševikų riksmo 
nepaklausė ir išpildė seimo nu
tarimą.

Didele dauguma SLA. narių, 

be abejonės, bus patenkinta 
ypatingai tuo, kad centro orga
nizatorium tapo paskirtas p. 
Vitaitis (jį laikinai pavaduos 
“Tėvynės” redakcijoje p. Bajo
ras), kuris yra gabus, energin
gas ir nuodugniai susipažinęs 
su SLA. reikalais darbuotojas. 
Komunistėliai, beje, jo nemėgsta 
— bet ar jie mėgsta bent vieną 
padorų ir teisingą žmogų ?

Centro organizatoriai, be ko 
kita, yra pavesta artimiausiu 
laiku ištirti nesusipratimus, la
lančius SLA. 36*je (Ųhicagos) 
kuopoje. Į pild. taryba, mat, 
kreipėsi daugiaus kaip šimtas 
tos kuopos narių su skundu, — 
ir tai, reikia pastebėti, jau no 
pirmas skundas iš tos kuopos. 
Įsigalėję 36-je kuopoje komuni
stai nuolatos laužo organizacijos 
įstatus, užgaulioja ne jų partijai 
priklausančius narius ir kito
kiais budais kelia kuopoje suiru
tę. Gerb. Vitaičiui bus nemaža 
vargo tuos nemalonius dalykus 
kuopoje tyrinėti. Girdėt, kad 
jisai ketina atvykti Chicagon 
apie vasario mėn. pradžią.

ATSISKYRĖ NUO TRIUKŠ
MADARIŲ.

metai Kinijoj, juo to- 
tuo
svetimų šalių intere-
Svetimtaučių turtas ir

darosi pavojin-
Neužilgio prieš perversmą 

Kaune, kuomet Seime, viešuose sams. 
susirinkimuose ir spaudoje klė- gyvybė yra pavojuje; komerci- 
rikalai bei fašistai draskėsi, lyg ja apsistojo; industrijai gręsia 
iš proto, išsikraustę, valdžios lai- pavojus būti sunaikintai. Viso- 
kraštis “Lietuva” pastebėjo, kad kios sutartys netenka savo 
tie atžagareiviai tur-but nori .reikšmės, 
valdžią išprovokuot, kad ji įves- .statę prieš

netenka
Kiniečiai yra nusi- 

svetimtaučius ir, 
tų karo stovį. Tai yra labai ga- kaip/ atrodo, bandys atši
limas daiktus. Paklausykite te- kratyti svetimtaučių jungo, 
čiaus, ka delei to "Lietuvos”, kuri j*e neš6 per daugcli me- 
pastebčjimo pagiedojo komunis- Kinie*a* -vra kaiP° 
ty “Laisvė”. Ji rašo: i taiką myhnti

p , ! niekuomet nesistenge pavergti
“Kas čia norima pasakyti? bi kokią šalį. Atpenč, jie ap- 

Nagi, buk klerikalai darę vis- sitvėrė stora aukšta siena nuo 
ką, kad tik priversti liaudi
ninkus ir socialdemokratus 
įvest karo stovį prieš fašisti
nius klerikalus! Kiekvienas, 
mokantis politikoje atskaityl 
bent iki penkių, supras, jog 
tik nu pagelba griežtų, karinių 
bei pusiaukarinių priemonių 
tebūtų buvę galima užkirsti 
kelią 1__ _ __ ___ __ _____
planams ir suokalbiams (mu
sų pabraukta. “N.” Red.). 
Kiekvienas, kas tik nėra poli
tikoje beviltingas mulkis, su
pranta, jog juodoji šaika ne
galėjo norėt (? “N.” Red.) 
sau karo stovio; jog jinai bu
tų praleidusi (? “N.” Red.), 
jeigu karo stovis butų buvęs 
įvestas prieš ją. O čia liaudi
ninkų - socialdemokratų filo
sofai apverčia viską augštyn 
kojom ir peckioja, buk fašis
tai viso to troškę, tiktai liau
dininkai ir socialdemokratai, 
gerbdami demokratiją, atsisa
kę nuo aštresnių priemonių 
prieš fašistinius graborius, 
kurie kasė duobę liaudininkų 
ir socialdemokratų valdžiai.”
Taigi komunistų organas sa

ko, kad Sleževičiaus valdžia tu
rėjusi paskelbti karo stovį!

Su karo stoviu atsinaujina
ma karo teismai, mirties baus- • 
mė ir t. t. Ir to visko, pasiro 
do, komunistai “norėjo”.

Bet ką sakė ir rašė komunis 
tai, kol liaudininkų ir socialde- Į 
mokratų valdžia dar gyveno? 
Nu-gi-visi žino, kad jie rėkė,• 
kaip už liežuvio pakarti dėl 
kiekvieno

žmonės ir jie

tai- 
te- 
at- 
pa- 
ta-

vertė sąvo carą ir galų gale 
pradėjo kovoti tarp savęs. Da
bar generolai valdo Kiniją. Jie 
ją padalino j kelias dalis ir da
bar jie nepripažindami Pekino 
valdžios kovoja prieš vienas ki
tą. .

Kad Kinijoj kilo civilis karas, 
tai daugiausia irgi kaltos sveti
mos šalys. Jos gindamos savo 
interesus, supiudė kiniečius ža
dėdamos atlyginimo ir pagalbos 
tiems generolams, kurie pasiža
dėjo ginti jų reikalus. Kai ku
riuos generolus pavadino net 
“krikščioniškais” generolais. 
Bet ir tas nieko jiems negelbs
ti. Dabar ima viršų ne “krikš
čioniški generolai, bet tie, ku
rie žada paliuosuoti Kiniją nuo 
svetimtaučių jungo.

Kontono generolas Cliang da
bar yra stipriausias* 
Kinijoj. Kontono 
yra turtingiausia
didžiuma svetimšalių interesų, 
čia pramonė ir industrija be
veik visa svetimtaučių ranko
se, bet šios provincijos žmonės 
ir gen. Cliang kaip tik yra nu
sistatęs prieš svetimšalių, o la
biausia anglų kapitalistus. Jis 
mano pirma suvienyti Kiniją, 
o paskui vyti laukan svetim
šalius, kurie tik yra užėmę ar 
įsitvirtinę Kinijos teritorijoj. 
Tatai Chang pareiškė Ne\v 
York Times korespondentui.

Svetimų šalių kapitalistai da
bar yra labai susirūpinę Kim

sukorė

Yosbiliito, šiomis dienomis 
mirusia Japonijos mikado, ma
žai kuo tepasižymėjo. žymus 
gal jis buvo tik tuo, kad paėjo 
iš Jimmu Tenno giminės. Tenno 
gi prieš 2,586 metus 
Japonijos valstybė.

Lojalus japonas savo mika
do arba imperatorių skaito ne 
tik svietišku, ale ir dvasišku 
valdonu. Prietaringų žmonių 
manymu, . kiekvienas mikado 
gyvena įsikūnijęs dievas.

Kuomet 1912 m. numirė 
Yosbihito tėvas, Mutsuhito, pa
sibaigė taip vadinamas Meiji 
periodas. To periodo pradžioj 
įaponai buvo toli atsilikę nuo 
kito pasaulio. Kitų šalių mo
kslas, literatūra ir menas jiems 
buvo nežinoma. <

gencrolas 
provincija 

ir čia yra

įsiveržimo svetimtaučių. Jie 
patys niekuomet ir nemanė iš
eiti iš už aukštos sienos, kad ką 
nors užpulti. Jie mylėjo 
ką. Bet kinams izoliacija 
ciaus atnešė ir blėdies. Jie 
siliko toli nuo civilizuotojo 
šaulio. Kai izoliacijos- siena
po išversta ir kai kinai pradė- 

fašistiniams klerikalu i° ves^ prekybą su kitomis ša
limis, jie pasirodė labai silpni 
esą. Tuo jų silpnumu kitos 
šalys ir pasinaudojo. Pirmiau
sia tapo pasiųsti misijonieriai 
Kinijon, o po to sekė armijos 
civilizuotojo pasaulio skleisda
mos “krikčionybę”.

LIETUVON S
pcr - %

KLAIPĖDA SN
Tai Logiškas Kelias

Sekanti Išplaukimai:

Lituania 8 d. Vasario
Estonia 1 d. Kovo
Lituania 26 d. Kovo

Žiniom Kreipkitės j Vietos
Agentus ar j bendrovę:

B.A.L. 120 N. LaSalle St
Chicago

312 Second Avė.
S. Minneapolis, Minn.

vadai galėjo valdžiai pritarti ’ 
ar nepritarti, tačiau su jų nuo
mone niekas nesiskaitė.

^Nespėjo Yosbihito užimti • 
sostą, kaip prasidėjo smarkus’ 
bruzdėjimas prieš G'enro. Puo-j 
limai buvo atremti ir opozicija* 
nugalėta. Jaunas monarchas 1 
pasidavė aristokratų įtakai.

Bet laikui bėgant Genro ėmė 
silpnėti. Įtakingiausieji vadai 
nukeliavo/'į aną pasaulį. Pir- į 
mucju pasimirė Okuma, paskui' 
Yamagato ir Matsukata. šian
die žymiausias aristokratų lyde
ris yra Sainji. Bet ir jo viena 
koja jau grabe randasi, — jis 
yia 87 metų amžiaus. Dalykų 
žinovai sako, jog su jo mirtimi 
Genro galutinai pakriks.

Kuomet Genro susmuks, kas 
tada valdys Japoniją? Tą klau-j 
simą turės išspręsti Hirohito, 
kuris šiomis dienomis užėmė 
Japonijos sostą. Būdamas dar 
sosto įpėdiniu. Hirohito jau 
lošė gan svarbią rolę savo ša
lies politikoje. Gimė jis 1901 
m. Tuo laiku Japonija spar
čiai modernizavosi. Jaunasis 
princas nepasitenkino supelėju
siais papročiais ir tradicijomis. 
Jis norėjo pamatyti pasaulį, 
norėjo patirti, kaip kitur žmo
nės gyvena.

Tai buvo ne lengvas dalykas. 
Niekuomet dar imperatoriaus 
šeimos narys nebuvo išvažiavęs 
iš Japonijos. Ar jaunojo prin
co noras buvo tikslus? Ar tos 
rūšies kelionė buvo saugi? Au
kštieji pohai atsakė neigianąai^ 
Bet princas nepasidavė opozici
jai ir išsirengė kelionėn. Jis

TEN IR IŠ

LIETUVOS
PEK HAMBURGĄ

Ant musų trijų firinbų laivų 
Resolute, Reliance. Albert 

Ballin, Deutschlund 
Hamburg 

ir popuHari&ki vieno kabin 
laivai,

Cleveland, Westphalia, 
Thuringia

Europines keliončs asmeni
niai vadovaujamos

/ ■ ■---------------------------- T
$ NEW Y0R'
*/■■ iKO ,KI KAU’U U U NO IR ATGAL

Plug TJ. S. Revenue taksai 
k_________________________ /

Bet kai Mėiji periodas’ pasi
baigė, tai Japonija jau buvo 
galinga valstybė. Jos armijos 
1895 m. irugaDėjo didžiausią 
Azijos valstybę, o 1905 m. su
mušė didžiausią Europos impe
riją (Rusiją). Japonai susipa
žino su pasaulio literatūra ir 
mokslu. Valdymo formoj taip
gi" įvyko stambių reformų. Pa
daryta buvo pirmi ( žingsniai 
valdžios mašineriją moderni
zuoti, sukuriant . savo rųšies 
parlamentą.

Japonija jau buvo moderniš
ka, kuomet Yosbihito užėmė 
sostą. Naujasis mikado buvo 
menkos sveikatos ir nedidelių 
gabumų žmogus, 'lodei politi
koj jis loSte labai rrtenką. rolę. 
Valdžia cine patekti į galingu 
‘r apsukrių aristokratų rankas'. 
Parlamentas pasidarė savo rų
šies dekoracija. Kai buvo kon
stitucija rašoma, tai aristokra
tai pasirūpino imperatoriui su
teikti kuodaugiausia galios. 
Tuo budu žmonių Jtstovų bal
sas beveik nieko nereiškė. Jie 
gerai suprat^jog s-u imperato
rium kur kas lengviau turėti 
reikalas, negu su žmonėmis. 
Padariny} valdžios aparatas bu
vo taip sutvarkytas, kad mi- 
nisteriai už savo darbus atsa
kydavo ne parlamentui, o tik 
imperatoriui.

Aristokratų klika, kuri do
minavo valdžioj, buvo žinoma 
kaipo Genro (senieji). Mika
do nedrįsdavo jokio svarbesnio 
nutarimo padaryti, nepasitaręs 
su Genro. Nuo Genro priklau^ 
sydavo net naujos valdžios su
darymas. Parlamento partijų

Savaitiniai išplaukimai
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Haiūbirgfij
United American Lines, Ine. 

General Agents
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.. ........ . —y

(Tąsa ant 5-to pusk)

ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
i tisini rk .type wri r-erį

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinu kablegramu

O a K. t eurai’ įvyko 1840 metais. Tą įsiver
žimą padare anglai. Tas karas 
yra žinomas kaipo Opiumo ka
ras. šiame kare anglai leng
vai nugalėjo kinus ir privertė 
juos pirkti opiumą, blukiausią 
ir skaudžaiusią blėdf ir nelai
mę užtraukdami ant Kinijos 
žmonių. Nuveikę kinus, ang
lai pastatė kinams’ tokias są
lygas, kokias tik norėjo, nes ki
nus niekas tada neužtarė, o jie 
patys buvo per silpni savo tei
ses apginti. Reiškia, Anglijos 
kapitalizmas paėmė viršų Kini

joj ir įleido' ten savo šaknis, 
nešdamas didžiausią nelaimę 
Kinijai ir visiems jos gyvento
jams. Bet to dar neužteko. 
Sekė ir daugiau karų.

į •
1 Kitos šalys, matydamos, kad 
Anglija lengvai apsidirbo su 
Knija ir jos pasileido Kinijon 
pelnų ir gerybių ieškoti. Rusi
ja užsimanė pasiekti Pacifįką 

, _ per Kinijos teritoriją ir jai tas
laisvės suvaržymo paVykOt Vėliau Japonija, kjuri 
Jie reikalavo, kad visai dar nesenai buvo iš lukš- 

valdžia neliestų net tų gaivalų, to išsiritusi, puolė nusilpusią 
kurie gatvėse rengė demonstra- Kiniją ir nugalėjo ją. Po to 
rijas, daužydami galvas praei-'sekė Vokietija, Jungtines Vals- 
vianis (kaip pasielgė komunis- tijos, ir kitos'šalys, jei ne ten
tai birželio 13 d.), arba laikraš-tori jų reikalaudamos, tai paže- 
čiuose šmeižė vyriausybės at- minučių Kiniją sutarčių. Visos 
stovus ir kurstė minias kovoti imperialistiškos šalys suleido 
prieš ją. [ savo plėšrius pagilk j nusilpusį

O šiandie jau komunistai Kinijos kūną ir plėšė, lupo jos 
“gailisi”, kad Sleževičiaus vai-1 žmones Mki gyvo kaulo. Kinai, 
džia neįvedė karo stovio! Į būdami taikus žmonės, kentė 

Mėgindami apmulkinti sfivo'^j0^ R'Hlcjo, bet kapitalistiš- 
neprotaujančius pasekėjus, ko-jukins plėšikams plėšimui galo 

J nebuvo. Nepakęsdūmi svetim- 
' į taučių jungo, kinai sukilo prieš 

Bet tai ^uos metais. Bet sukili
mas buvo paskandintas' krau- 
:----- . Susijungė, visos impe
rialistiškos pasaulio šalys ir 
bendru frontu puolė kinus. Nu- 

i veikę kinus, imperialistai dar 
į turėjo daugiau progos engtj

apginti 
teises”, 
bandys 
veržtis

turtą ir
šalys vėl 
jėgomis

ar tas veržimasis
toks sėkmingas,

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 ^o. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. VVallace Street

Didžiausioje SLA. kuopoje 
Brooklyne įvyko dėl bolševikiš
kų triukšmadarių skilimas. Rim
tesnieji kuopos nariai, nebegalė
dami pakęsti nuolatinio ermy- 
derio, nutarė iš jos pasitraukti, munistai sako, kad tas karo sto-i 

užkoriautoje” 83 vis turėjęs būt atkreiptas “prieš . 
kuopoje buvo apie du šimtu na-> fašistinius klerikalus”, bet uu« ' 
rių. Pasitraukusieji iš jos na-Į yra idiotų pasaka. Kiekvienas /1 
riai sudarė 38 kuopą, kuri jau karo stovis yra atkreiptas prieš 
turi 128 narius, 
kad iš senosios kuopos išėjo di- prieš visus priešingus valdžiai 
didelė dauguma narių. Joje da-J elementus. Jisai skaudžiausia' 
bar pasiliko tik kokia kapa — i 
visi 
anot tos dzūkų patarlės. Įdomu 
bus pažiūrėti

Bolševikų

Taigi pasirodo, visus pieliečius, o ypatingai

raudoni, kaip akėčios
ii; paliečia plačiąją visuomenę irljuosuž lxl8ipHešiniiną. To-

ininių judėjimą. į
Taigi aišku, kad karo stovis didžiojo karo, 

kaip dabar tie butų sudavęs smūgį ne tik faši-1 žuvus Rusijos 
savoje pasilikę r-r-revoliucionie-1 stiniems klerikalams, bet ir ko-'paSjjuto-kiek laisvesni, nes jau 
riai elgsis. ( munistams, ir komunistams dar jiems negręsė užgrobimo pavo-

Well kur nėra meilės ir su- skaudžiau, negu klerikalams,'jus įį Rusijos pusės.
tikimo, tenai tenka imti “per- nes'komunistai dauginus stengė-į Kinai pradėjo judėti prieš 
skyras”! . si veikti masėse. savo ponus (mandarinus), nu-

kia padėtis tęsėsi kinuose iki 
Kilus karui ir 
carizmui, kinai

kariuomenės Kinijoj ir pasiun
tė laivyną. Suvienytos Valsti
jos, sulig laikraščių pranešimų, 
irgi jau tuoj turės Kinijoj apie 
15 kariškų laivų, “kad 
savo piliečių 
Gal svetimos 
sujungtomis 
Kinijon. Bet 
butų dabar
kaip buvo 1900 metais? Dabar 
Kinijos padėtis visai kitokia* 
negu dvidešimt septyni metai 
atgal. Garsiausias pasaulio is
torikas Fcrrero mano, kad da
bar intervencija Kinijoii butų 
nesėkminga, nes Kinija dabar 
esanti perdaug stipri, kad ją 
butų galima taip lengvai nuga
lėti, kaip anais metais.

Seniau Kinija turėjo stiprią 
valdžią, bet silpną armiją. Sve
timos šalys galėjo tik pagrąsin- 
ti Pekino valdžiai ir ji išpildy
davo jų reikalavimus, nes val
džia buvo stipri ir jos žmo
nės klausydavo. Bet dabar pa
dėtis pasikeitė, atsitiko kaip tik 
atbulai, t. y. dabar Kinijos val
džia yra silpna, o armija stip
ri. Valdžios įsakymų niekas ne
klauso. Generolai daro kaip 
jiems patinka. Bekariaudami 
generolai tarp savęs išlavino ir 
apginklavo savo kareivius. Tad 
karas su tais generolais reikš
tų modernišką karą, kuris be 
abejo paimtų milionus gyvas
čių ir kainuotų kiliomis dole
rių. O prie dabartinių sąlygų 
Europai vargiai tas galima. Be( 
to, jeigu ir pasisektų nugalėti 
kinus, tai talkininkai susipeštų 
besidalindami grobį, nes dabar 
Europos politiniai santykiai 
yra perdaug įtempti, kad galė
jus gražiai- užgrobtą turtą pa
sidalinti. Taigi išrodo, kad var
giai imperialistai dabar drįs 
kišti savo nagus ir pradėti tik
rąjį karą su Kinija. Greičiau
sia jie bandys tik laivynu pa
sinaudoti ir ginti- savo inten> 
sus ten, kur su laivynu gali
ma lengvai prieiti.

Dabartiniu laiku kinai griež
čiausia yra nusistatę prieš ang
lus Kontono provincijoj, šioj 
provincijoj anglai turi dideles 
koncesijas, kur besąžiningai iš
naudoja kinus. Kinai labiausiai 
įtūžo ant anglų tada, kai ang
lai pereitais metais birželio 
mėnesy paleido savo kulkasvai- 
džius į paroduojančius kinų 
studentus bei darbininkus. Tuo 
laiku nuo anglų kulkasvaidžių 
žuvo 53 kinai studentai ir dar
bininkai. Bet kinai ir kitus 
svetimšalius ne daugiau mėgs- 
t’aTčaip anglus, nors tuo tarpu 
sukilimų prieš juos nedaro.

Geriausias būdas išrišti Ki
nijos klausimą yra sekamas: 
svetimos šalys turėtų atsisaky
ti savo negarbingai užgrobtų 
Kinijos žemių ir atsisakyti ir 
atšaukti neteisingas sutartis, 
kuriomis kinus įžeidžia ir ati
ma jų teises kaipo’ laisvos ir 
nepriklausomos šalies piliečių.

Atrodo, kad kiniečiai, jeigu 
jiems skriaudos nebus atitai
sytos, sugebės atsikratyti nuo 
svetimtaučių jungo, bes jie prie’ 
to jau eina dideliais žingsniais. >

Studentas. . |

Phono Canal 6222

. DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rezidencija: 3114 VVest 42nd St.
Tel. Lafayette 4988 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

A. I. Oavidonis, M. D
4910 Šo. Michigan Avė.

rz i j J nuo 9 ikt II vai. ryte; 
r alandos^ ŪU0 5 ju g va|t va|[are

Tek Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St

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

8 iki 2 vai. po pietų

nuo
nuo

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

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

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonus Chesterfield 0578

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

Ultraviolčtinė šviesa ir diathermia
„ _______ __

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

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

Tel. Lafayette 4146 
„ , , ('nuo 9 iki 11 v. rytoValandos , nufl <. <, va|. y’t

DR. M. T. STRIKOL ' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

————..

Offica Boulevard 7942

.. Dr. C. Z. Vezelis _
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.
... ..

Res. 6600 So. Artcsian 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
Dentistaa

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Hemlock 2615

RMwr.it
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AME ĮVAIRIUS DALYKUS
(Tęsinys iš 4-to pusi.)
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SEIMININKĖMS KELRODIS
JRašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

Virimo Receptas
Moderniški metodai transportaci- 

jos ir šildymo, duoda mums turėt 
daugelį maistų, nesančių sezone. Iš 
sveikatos žvilgsnio puiku yra gaut 
pirkt šviežias daržoves ir vaisius vi
są metą, nes mums reikia vitaminų 
ir druskų, kurios juose yra. Sekantis 
receptas daromas su uogomis bus ne 
tik skanus, bet ir nebrangus. Aš pa
tyriau, kad šis mėlynių suktinio re
ceptas yra skaniausias iš suktinių 
kokius kada valgiau. Padarykit 
pačios šiandien.

Mėlynių Suktinis
puoduko evaporated pieno

1 puodukas mėlynių 
puoduko sviesto ar pavaduotojo 
puoduko cukraus

1 kiaušinis
2% puoduko miltų
4 šaukštukai kepamo pauderio 

šaukštuko druskos
’-j puaduko vandens
Sulaidvk sviestą; dadėk palengva 

cukrų ir kiaušinį gerai suplaktą; su
maišyk ir įsi jok miltus, kepamą pau- 
derį ir druską, pasiliekant Ū puoduko 
miltų įmaišymui su uogomis ir dėji
mui paskiausia. Likusi miltai reikia 
dėt pamainomis su pienu. Galima 
nau<iot kitokiaa vietoje
nių kada jų sezonas.

Virtuvės Patarimai
Duok alyvas su kožnu valgiu 

dangi jos turtingos riebalais.
Išplakimui Smetonos tinkamai, tu

rit išsyk plakt palengva kelias miliu
tas, paskui mušt smarkiai.

Kad pyragas nekibtų, prie bloki
nės po iškepimo, apibarstyk biskj mil
tų ant dugno pirm tešlą dedant.

Kuomet kiti vaisiai išėję iš sezo
no, labai patogu j stalą duot fygas, 
datules ir razinkas bei naudot jas 
prie gaminimo.

aplanke Angliją, Škotiją, Fran- 
ciją, Belgiją, Olandiją ir Itali
ją. Tose šalyse jis susidūrė su 
valstybės žmonėmis, mokslinin
kais ir rašytojais.

Europoj Hirohito pastebėjo, 
jog monarchistų valdžios siste-t 
mą žmonės skaito algyvcnusii 
dalyku. Visa tai paveikė jau
nąjį princą ir jis grįžo namo 
su daug domekratiškesnemis 
idėjomis.

Grįžęs Japonijon, Hirohito 
rado sergantį mikado. Jis sir
go ne tik fiziškai, bet ir pro
tiškai. Taip dalykam^ esant 
politiškame gyvenirhe jis jokio® 
rolės lošti nebegalėjo. Hirohito

RODYKLLĖ No. 66

Naminiai Pasigeibėjimai

Dadjus biskj borakso į vandenį 
skalbiant nosinaites padarys jas bal
tesnes ir kietesne.

Ploni lininiai sutepti arbata gali
ma išvalyt padažius glicerinan ir pa
skui išmazgoti.

Kad lininiai ųužtiesalai žibėtų, pa- 
drėgnink juos ir paskui naudok karš
tą prosą.

Kuomet kvarbuoji vatoą materiją,! . ...
dadėk nuo ketvirtdalio iki viso pake- tapo regentu ir faktinai prade- 
lio juodų dažo j mėlyną. | jo

Grožės Patarimai ti.
Ji

ka-

VISOSE 
VAIS

TINĖSE

imperatoriaus pareigas

Nepraėjo daug laiko, 
tapo į intrigas įveltas, 

roliilo nutarė apsivesti su 
užkimštoms | nigaikščiute Naga-ko. 1 am

ei

kai
Hi- 
ku-

Kiekvieno oda surenka daug ne
švarumo kas užkemša odotf skylutes. | į 
Tie nešvarumai turi būt išmazgoti 
reguliariai, kad skylutės galėtų veikt 
tinkamai. Jeigu leisi _
skylutėms taip likt tada orą susiga-h>aį pasipriešino moršalas Y(> 
dy. Niekas nemėgsta neveikos , . ....
odos, niekas jos nenori. Galima už-1 njHRatd, Vienas galingiausių 
laikyt odą švariai ir sveikai naudojant politikų Japonijoj. Bet regentas 
gerą cold cream. • *-•*—- ’
odą ji išims nešvarumą ir paliks odą 
tyrą ir gaivią.

Ypatiška Sveikata
Kuomet motina sako, kad jos vai

kas nenori pieno ir grudų, tas reiš
kia. kad ji nesilaiko griežtai neduot 
saldžių daiktų iki jio nevaldo t-vj. Tie 
reikalingi kūno budavojimui — ge- 
riausias ir pigiausias iš grudų; ir 
reguliuojanti maistai — tai iš daržo
vių, vaisių, čielų grudų, pieno. Pienai, 
grudai ir dauguma dažovių yra prie 
saldžio skonio. Jeigu vaikai pripras 
prie tų maistų ir skonio, o ne prie 
mėsos ir saldumų, jie ture sveiką 
maistą.

Todėl mėsa ir saldumai 
duoti skupiai, ypatingai laike 
šešių skupiai, ypatingai laike 
šešių metų kūdikio gyvenimo, 
ryk vaikui skonį prie maisto, kuris 
yra visiškai reikalingas sveikatai.

JeigV j* J nebuvo 
pastatė 
d. 1924 
ko.

Europos kelionė ir apsivedi- 
ma su pasirinktaja kunigaikš- 

parodė, kad l>i'i ii 1-e—
gontas yra tvirtos valios ir pa

siryžimo žmogus, kuris nenorės 
politkoj pagal kieno 
dėlę šokti. Kadangi 
yra gan moderniškų 
žmogus, tai Japonijoj 
stambių permainų, 
mas tarp oligarchijos 
kratijos šalininkų

pratęs nusilenkti. ’ Jis 
ant savo ir sausio 26 
m. susi‘nokė su Naga-

East Chicago, Ind.
Čionai gerai gyvuoja laisvas 

Lietuvių Amerikos Ukėsų Kliu- 
I as, turintis arti šimto narių 
ir $4,500 ižde.

Gruodžio 18 d. įvyko prieš- 
metinis susirinkimas, kuriame 
pasirodė, kad kliubui sukanka 
12 metų jot gyvenimo. Sulig 
konstitucijos, tie nariai, kurie 
neėmė pašclpos, turi gauti do
vanų $5 vertės ženklelį. Pasi
rodė, kad pašelpos neėmė 24 
nariai, kuriems nutarta tas do
vanas suteikti. Išrinko ir ko- ' 
mitetą, kuris turi parinkti tin
kamas dovanas ir jas užsakyti. 
Į komitetą Įėjo trys katalikai 
ir vienas laisvas.

Už poros savaičių komitetas 
susirenka važiuoti užsakyti 
ženklelius. Atsiranda ir agen
tas, kuris apsiima padaryti 
ženklelius, reikia lik išsirinkti 
kokių norima. Katalikai siū
lo, kad butų krikščioniški me- 
dalikai. Laisvasis griežtai tam 
priešines, bet vistiek medalikai 
liko užsakyti ir padirbti. Tai 
bus bent garbės ženklas, prisi
kabinę atrodys kaip vyčių gene
rolai. Ar ne gėda laisvo kliubo 
nariams l<nf:-inetis kryžius?

---- J. Petras. |

( hop flavored ..< <

«'l®>

u...... ir |
aš bandžiau | 
juos visus!” ■

reikįa 
pirmų 
pirmų 
Suda-

nors du-
Hirohito 
pažiūrų 

laukiama 
Susikinti- 
ir denlo-

neišvengfa-
mas.

Industrializmas smarkiai

Pareikalaukite 
veltui duodamos 

pavyzdines bonkutės.

-r
Jie visi mėgsta

Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių ir 

suirusio skilvio.

35c
Už

BONKĄ

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

Brooklyn, N. Y.

vystosi Japonijoj. Tai duoda 
I žmonėms progos labiau sueiti j 
I kontaktą su kitomis valstybė
mis. O juo labiau jis susipa
žįsta su pasauliu, tuo jie daro
si modernšikesni. Biurokratai 
deda pastangų, kad apsaugojus 
žmones nuo anųjų įdejų. Bet 
jų pastangos yra bergždžios. 
Jie patys prisidėjo prie sukū
rimo tokių sąlygų, kurios ne
išvengiamai griauna atgyvenu
sias visuomenės įstaigas.

Iki 1918 m. galėjo balsuoti 
tik tie vyrai, kurie mokėjo į 
metus ne mažiau nei $5 mokes
nių. Taip dalykams esant iš 
55,000,000 gyventojų balsuoti 
tegalėjo tik 1,450,000. 1918 m. 
tapo išleistas naujas įstatymas, 
kuris suteikė balsavimo teises 
ir tiems, kurie moka $1.50 ar 
daugiau metinių mokesnių. Bal
suotojų skaičus pašoko iki 3,- 
000,000. To įstatymo rezulta
tai pasirodė 1924 m., kuomet 
opoziejos partijos laimėjo rin
kimus. 1925 m. tapo išleistas 
naujas įstatymas, kuriuo ei
nant visi pilnamečiai vyrai ga
li balsuoti, jeigu tik jie patys 
sau pragyvenimą pasidaro. Bal
suotojų skaičius tuo budu pa
šoko iki 12,000,000.

Tie 12,000,000 balsavimuose 
pirmą kartą dalyvaus 1928 m. 
Kokie to balsavimo bus rezul
tatai, sunku pasakyti. Vie
na tik aišku: Japonija pradeda 
demokratizuotis. Nuo 1928 m. 
joki japonų valdžia negalės pa
silaikyti, jei jai nepritars par
lamentas. Iki šiol darbininkai 
parlamente nebuvo atstovauja
mi. Jie pet rinkimuose neda
lyvaudavo, kadangi nemokėda- 
davo valstybei nustatytą mokes
nį.

Japonijoj gyvenimas kitėja 
gal greičiau nei bile kurioj ki
toj šaly. Nebus nieko * nepa
prasto, jei už kelių metų mika
do taps tik paprasta dekoraci
ja, sakysime, kaip Anglijos ka
ralius. Žinovai pranašauja, 
jog Hirohito, naujasis mikado, 
turės susidurti su daugeliu rim
tų problemų. Pirmiausia jam 
teks atsižadėti nuo daugelio 
privilegijų, kuriomis naudojosi 
jo pirmtakunai. Juo daugiau 
galios turės parlamentas, tuo 
mažesnę rolę politikoj belos 
mikado. O prie to Japonija 
šiandie kaip tik ir ciiutt

—K. A.

New Haven, Conn.
SandarieČių konferencija ir 

taktika

Sausio 1 d., Fraternal Hali, 
įvyko SandarieČių 1-mo ir 2-ro 
Apskričių kuopų atstovų suva
žiavimas, kurį sušaukė ALTS 
Centro valdyba. Suvažiavimo 
svarbiausiais reikalais buvo ap
kalbėti namo steigimas savo 
organizacijos centrui; apart to 
buvo apkalbėta politinė padėtis 
Lietuvoje. Sandariečiai Naujos 
Anglijos yra pilnai nusistatę 
kovai prieš fašistinį smurtą 
Lietuvoje.

kalbėdami
Smetonos, 

klerikališkų

Tūli rel’erantai, 
apie dvarponių / 
A. Voldemaro i; 
rašistų bajorų darbą padarytą 
aries Lietuvos konstitucijinę 
vyriausybę, pareiškė, jog įvy
kęs smurtas yra ne kas kita, 
kaip tik tikslus Lietuvos Hes- 
oublikos Nepriklausomybės pa
laidojimas, jkorporavimas į 
Lenkijos iipperialistų-dvarponių 
iroponuojamą kaarliją. Kiti 
kalbėtojai nurodinėjo, jog tai 
laibas jėzuitų, po priedanga 
Vatikano, kuris sugebėjo per 
savo apaštalus įvykinti tą smur-

Respublikoje. Suvažiavimo at
stovai išnešė protesto rezoliu
ciją prieš fašistini smurtą ir 
padarė pasižadėjimą gelbėti 
Lietuvos liaudį nusikratyti kle- 
rikališkos ir dvarponių reakci
jos, pirm negu jie parduos Lie
tuvą Lenkijos imperialistams.

Grasinimas Sirvydui

Suvažiavime buvo pakelius 
klausimas apie p. Sirvydo “V.” 
redaktoriaus nusistatymą, ku
ris būtent yra neva artimas 
Smetonos partijai ir yra narys 
ALTS organizacijos, Sandaros 
partijos senas veikėjas. Bet 
matomai sandariečiai įmato, 
jog p. Sirvydas joja ant dviejų 
arkliukų, yra oportunistas taip, 
kaip p. Smetona, todėl sandą- 
piečiai nutarė persergėti p. Sir
vydą, idant jis laikytųsi demo
kratijos šalininkų, arba bus 
pasiųstas prie fašistų, tautinių 
antagonistų.

Keikia pasakyti, kad sanda- 
rieciai pagaliams pradeda per
matyti savo politinio nusista
tymo klaudingumą ir norėdami 
atitaisyti savo klaidas, daro 
žygių disciplinuoti savo vadus 
ir veikėjus,
nesenai jie buvo tam priešingi, 
dabar jau suprato.

—Reporteris.

Pagirtiną1 taktika;

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

GARGALIOKIT SU ASPIRIN
SKAUDAMĄ GERKLE

Taipgi Užtikrina Greitą ir Gerą 
Pagelbą nuo Tonsilitis

Prirengkit gerą gargaliavimą 
ištirpant du “Bayer Tablets of 
Aspirin” į keturis arbatinius 
šaukštukus vandens. Gargalio- 
kite gerklę. Atkartokit į 2 va- 

i landas jei reikia.
žiūrėkit, kad vartotumėt tik

rą Bayer Aspirin, pažymėtą su 
Bayer Kryžium, kuriuos galit 
gauti plonuose bakseliose dvyli
ką tabletų už keletą centų.

Reikalaukit knygutės su re- , 
ceptais dėl saldainių ir ke
pimo.
Nusipirkit grosernėj ar pas \
vietos pardavinėtoją pilnos 
m i eros 3 svarų keno. —

ANHEUSER-BUSCH

Budweiser
TIKRAS APYNIŲ SALYKLO SIRUPAS

Padarytas iš. PuikiausiŲ
Europinių ir Amerikoniškų Apynių

^sitėmykit šjuos faktus gerai ir atsiminkite kuomet 
pirkaite apynių salyklo syrupą.
Anheuser-Busch moka ekstra kainas už gerus ir pa
rinktus apynius pagamintus namie ir užsieny j. Pas
kiau sumaišo juos su puikiausiais Northern miežiais, 
kad gavus nepalyginamai gerą skonį, kuris padaro 
Budweiserį Tikru Apynių Salyklo Syrupu, parinktu iš 

'visų kurie yra bandyti. Palyginkit pasekmės — ir nu
spręskite patys. i

Anheuser-Busch - St. Louis

Western Sales Corporation
Distributors Chicago, III.
• • BM43

MOTERŲ WELFARE KLIUBAS
Moterys, išmokite Pre-Natal apžiūrėjimo, kūdikių prižiūrėjimo ir 
penėjimo pastojant narėmis Moterų Welfare Kliuban. Rašykit dėl 
gavimo dykai cirkuiiorių dėl pasiūlomų progų.

800 So. Ashland Boulevard Chicago, III.

Vardas

Adresas

APSIDRAUSK!

$10,000 POLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

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

$500 už sužeidimu 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 
nuolatinėm Naujienų skąitytojui, už kurių 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 metus laiko.

Vardas ................................. ...........
Adresas (gatvė) ...........................
Miestas ir Valst................................
Užsiėmimas
Pašeipgavis

Garsinkites

Amžius

NAUJIENOSE”

J Palaikymui puikių į 
plaukų naudok

■
fi

........... ..................
Tel. Lafayette 4223

Plumbing*, Heating’ 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 38th Street, Chicago, III.

Niekas nesuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip 
originalis Baume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Originalas
Francuzaškas

BAUME BENGUĖ
(ANALOtSlClUE )

Balries Love It
Del skilviu ir vidurių nouna- 
Sumų ii priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugiu Kūdikių 
Lazative.

Wwse.ow’S 
Syriip
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Lawrence, Mass.

PARSINESKIT NAMO KAI KURIOS 
NAIKUS VICTOR REKORDUSI

Yra dideliu užsigančdinimu žinoti, kad laike ilgų žiemos vakarų, 
su Victrola ir Victor rekordais, visuomet yra užsiganėdinimas st 
muzika, dainomis ir šokiais, bile kada jus tik norit.

Gražios mergos — Sv. Vincento Lietuvių Choras 
Mielu širdžiai — Šv. Vincento Lietuvių Choras 
Mano Sieloj Šiandie šventė — Kamila Jozevskaitė 
Kad Aš Našlaitė — Kamila Jozevskaitė 
G.ucko—Waltz — International Novelty Qt.
Lena—Schottische — International Novelty Qt.

Listo kaina
No.78997 10” .75

No.78995 10” .75

No.20253 1(1” .75

Jei jus dar negirdėjote NAUJOS 
ORTHOPHONIC VlCTOROl.OS, jie 
turi krautuvės smagumą dėl jūsų. 
Reikalaukit arčiausio Victor pardavi
nėtojo, kad pagrotų augščiau minėtus 
rekordus ant NAUJOS ORTHOPHO- 
N1C ir parodytų jums daug stylių 
Victrolų.

Nuo $17.50 ir auglčjau

Katalogas Victrolų ir lietuviškų rekordų pareikalavus dykai.
Kad gavus geriausias pasekmes vartokit Victrola rekordus grojamus 

ant Victor instrumentų su Victor adatomis.
(arba Tungstone styliaus)

Žiūrėkit šio vaizbos ženklelio

THE NEW 
ORTHOPHONIC yictrola

Victor Talkink Machine Co. Camden, N. J., U.

VERKIA

Net Contentį 15F luid Drac

CastoriA
KODĖL CASTORIA?

Daugelis metų atgal Castor Oil, 
Paregoric, Lašai ir Soothing Sylu
pai buvo gyduolės abelnai varto
jamos dėl kūdikių ir vaikų; Castor 
Oil buvo koktus kurį labai nemalo
nu budąvo vartoti ir taipgi turė
jo Opiumo vienoje ar kitoje for
moje, ir taip buvo nemalonios, kad 
jų nenorėjo vartoti, vaikus tiktai 
apsvaigindavo ir išrodydavo, kad 
jie yra pasiliuosavę nuo skausmų.

9oo Drops

CASTŪRIA
AlCOHOL-aPlBciMT | 

AW«*t*blePrep*Mtio<ifo<Ai I

tinęir»eStoi»w<>is.>nd6owi>d

1N FANTS/CHILDREK

Ihereby Promoiin< DHesiion 
Cheerfulness and R»U(o»Ui« 
neither Opiu m Morphinc no» 
Minėtai NoT Narcotic

AhelpIuIRenvKiyfoe 
Conslipationand Dianhoe* 

and Feverishnesi 
Loss OF Sleep 

mullinttherefroni inWwy

fav SifUtK

THt CINTAUH CO NtW vOMį,

Keikalavo daug metų tyrinėjimo, kad suradus tikrą žolių 
kombinaciją kad užimtų vietą tų negardžių gyduolių ir pa- 
liuosavus nuo papročio kuris buvo pasidaręs beveik univer
salia. Tai būva geras išradimas ir pasekmėje to pasirodė 
Fletcher’s Cas/oria, ir per 30 metų jau yra užsitikrinusi sa
vo vertėje, jas gydytojai giria visur ir dabar randasi na
muose pas kiekvieną šeiipininkę.

Tai gyduolės SPECIALIAI prirengtos dėl vaikų ir kūdikių 
ir neviena motina neduos savo vaikui gyduolių be pasita
rimo su gydytoju.
Kad apsisaugojus imitacijų, visuomet žiūrėkite parašo

Chas. H. Fletcher
Patvirtinti nurodymai ant kiekvieno pakelio. Gydytojai visur reko
menduoja jas.

Lawrence’o lietuvių masinio 
mitingo protesto rezoliucija 
prieš Lietuvos fašistus.

Kadangi gruodžio 17 d. kle
rikalui ir smetoniniai tautinin
kai, atsivedė j Lietuvos Seimų 
ginkluotas spėkas, nuvertė koa- 
I i ei nę I i a u d i n i n k i;—soe.šu I deniu k- 
ratu valdžių ir ginklų pagalba 
užkorė ant Lietuvos liaudies 
kruviną fašistų valdžią, naudai 
darbo žmonių išnaudotojų;

Kadangi šis perversmas tei
kia Lenkijai galimybės paverg
ti Lietuvą po savo letena;

Kadangi Lietuvos viduje tam- 
j>a atgaivinta kruvinoji kleri
kalų inkvizicija prieš darbi
ninkus ir valstiečius, ir kadan
gi vėl prasidėjo darbininkų or
ganizacijų persekiojimas, jų 
veikėjų terorizavimas ir baisi 
priespauda, —

lodei mes, La<wrence’o lie
tuviai, susiėję į masini susirin
kimą, į L. U. K. Svetainę, gruo
džio 26 d., 1926, apsvarstę šį 
Lietuvoje fašistinį perversmą,

1) Griežčiausiai smerkiame 
šį Lietuvos fašistų smurtą ir 
skelbiame jų valdžiai neatlai- 
džią kovą;

2) Mes raginame ir kviečia
me Amerikos lietuvius, kaip 
darbininkus, taip profesionalus 
ir darbo inteligentus suvieny
tomis spėkomis stoti prieš Lie
tuvos fašistus xir jų šalininkus 
Amerikoje;

3) Mes raginame visus fašiz
mo priešininkus stoti į bendrą 
frontą kovai prieš fašistus ir 
rėmimui Lietuvos liaudies ju
dėjimo prieš tuos fašistinius 
smurtininkus ir tani tikslui vi
sose lietuvių kolonijose Ame
rikine tuoju us šaukti visų lie- 
tuvilįk-organizacijų konferenci
jas ir tverti bendrus komite
tus tam svarbiam darbui;

4) Mes pasižadame griežtai 
kovoti Amerikoje prieš tuos, 
kurie kokiais nors budais rems 
Lietuvos fašistus ir jų valdžią;

5) Mes raginame visus Ame
rikos lietuvius, trokštančius 
Lietuvos liaudžiai pasi.liuosavi- 
mo iš po fašizmo letenos, teik
ti finansinę pagalbų Lietuvos 
daibininkams ir valstiečiams, 
kovojantiems prieš fašizmą.

šalin Lietuvos fašistinę val
džią !

Pilniausia politinė laisvė Lie
tuvos darbininkams organizuo
tis ir veikti!

Lai gyvuoja Lietuvos liaudies 
kova prieš fašizmą!

Lai gyvuoja kuodraugiškiau- 
sias Lietuvos sugyvenimas su 
Sovietų Respublika!

Pirm. S. Večkys, 
Kast. J. Urbonas.

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

LIETUVOS JAUNUOMENfiS 
BALSAS

Po daugel audringų kovo me
tų, Lietuva tapo nepriklauso
ma. Tą nepriklausomybę ji į- 
gijo per saujelę jai pasišventu
sių žmonių, kurie dirbo nesi
gailėdami nei spėkų, nei lėšų, 
nei sveikatos. Bet kultūrinia
me gyvenime ji daug yra at
silikusi nuo kaimyninių tautų. 
Kad susilyginus reikalinga dar 
daug darbo, daug pasišventimo 
ir mokslo jėgų.

Matydami, kad tik per mo
kslą ir apšvietę pa siek Šime kul- 
turingumą, susilyginsime su 
kitomis kultūringomis tauto
mis, mes Lietuvos jau suaugu
si jaunuomenė, kuriai žiaurus 
pasauliais kąrąs ir karas dėl 
■lepriklausomybės Lietuvos ati
traukė nuo mokslo suolo, sto- 
iom į mokyklas. Susikūrė 
Lietuvoje įvairus suaugusiems 
vakariniai kursai bei mokyklos, 
kad liuo.su nuo darbo laiku su- 
uigusi jaunuomenė galėtų to
liau mokintis, šviestis ir pas
kiau stoti į tautos kulturinį 
larbą. Ir po dienos 6—8 vai. 
laibo lankome įvairias mokyk
las bei kursus. Nors toks nuo
latinis 10—12 vai. darbas labai 
atsiliepia i sveikatą, daug jau
nuomenės nuvaro į kapus, bet 
mokinių skaičius nuolat auga ir 
didėja.

Bet Lietuvos naujai susikū
rusioms mokykloms trūksta 
knygų ir mokslo vadovėlių. 
Mums stoka taip pat žinių iš 
pasaulinio gyvenimo, stoka 
laikraščių, kurių ne kiekvienas 
mus gali įsigyti.

Broliai amerikiečiai. Jus sun
kioj Lietuvos nepriklausomybės 
kovos valandoj tiek daug pa
dėjot, neatsisakykit ir dabar, 
atsižvelgę į taip sunkią mums 
padėtį, taip vargingose sąlygo
se mokslo siekiančiai jaunuo
menei, padėti. Lietuvių tauta 
amžiais slopinama nepasiekė 
literatūros srityje to, ką pasie
kė kitos tautos. Jai trūksta 
knygų, trūksta mokslo vado
vėlių ir vertimų iš kitų kalbų. 
Mokomės anglų kalbą; bet ne
turime nei vienos tinkamos 
anglų kalboj knygos, nei vieno 
žodyno ir vadovėlių.

Todėl kreipiamės į jus, bro
liai, padėti mums .šiame kultū
ros darbe. Neatsisakykit nuo 
taip kilnaus darbo, atsiųskit 
nors jums nebereikalingų vado
vėlių, žodynų, knygų bei laik
raščių, kurių taip mes ištroš
kę laukiam. Jus gyvendami 
daug geresnėse sąlygose paki- 
lat kultūros srityj daug aukš
čiau, negu mes. Pas jus randa
si daug literatūros jau ir ne
benaudojamos, užmestos*, o 
mums atsiųsta ji suteiks mil
žinišką naudą, sužadins mumy
se pasišventimą, priduos dau
giau energijos darbuotis Lietu
vos kultūriniame darbe, o jums, 
broliai, už tai busim amžinai 
dėkingi.

Šiaulių Suaugusiems Gimna
zijos VIII klasės mokiniai: La
šas Kazys ir Rimkus Antanas.

'Nuo Prasto Apetito ir 
Pražudymą Jėgų

Daug Žmonių yra silpnų, nervuotų, nera
mių, silpnų ir sergančių iA priežasties turė
jimo prasto kraujo, suirusių virškinamų or-1 
ganų, kurio vėlai gr|žta namo, pražudo savo 
stiprumų. Tūkstančiai, kurie randasi tams 
stovyje, suranda dideli fizinę ir protinę pa- 
gelbų vartodami Nuga-Tone, tai puikiausios 
sveikatos, stiprumo ir energijos budavojuu- 
čios gyduolės.

Nuga-Tone yra rekomenduojamos dėl su
stiprinimo prasto apetito, nervižkumo, gasų, 
skilvio ir žarnų trubelių .užkietėjimo, galvos 
skaudėjimo, svaigulio, koktumo, tulžies ligų, 
pūslės ligų, nusilpusių ir prastai bosijau* 
čiančių iŠ ryto abelno kūno nusilpnėjimo, 
praradimo •varumo, nemalonauH burnojo 
kvapo, apsivėlusio liežuvio, neveikiančių vi
durių šv ab«*lno nusUpnėjimo. Nuga-Tone yra 
garantuojama, kad jums pagelias. Bandykit 
Jas per 20 dienų, jei nebūsit užganėdinti pa
sekmėmis, grąžinkit likusius ten kur pirkote, 
gausit savo pinigus atgal. Nusipirkit butelį 
Aiandien bile kokioje vaistinėje, tik žiūrėkit 
kad gautumėt Nuga-Tone. Imitacijos yra n'o- 
kam vertos.

----------------------------------------------- Y 

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušere

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

4120 So. Richmond Street
> --------- , j

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE

GYVENIMAS 
Mėnesinis žurnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. III.

Tel. Boulevard 3669

SUSIPAŽINIMUI PRISIUSI- 
ME VIENĄ NUMERĮ GYVE
NIMO TIEMS DRAUGAMS, 
KURIE PRIDUOS SAVO 

ADRESĄ
I metus išeis 12 knygų. Gale me
tų galima sudaryti j vieną knygą 
— 384 puslapių.

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatė \

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

L -----

Vinconnes 6987 arba Hemlock 5521

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

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.

AKUŠERKA \ 
3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika* 
vusi PennsyL 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio 
so ligose prie# 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

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

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

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

Į.........................  /

Phone Cicero 3901—J-H
DR. A. P. GURSKIS

DENTISTAS
1340 So. 48th Ct„ Cicero. III.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
Apart nedėldienių ir Seredų

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

Optemestrist .
Tel. Boulevard 6487 
4649 S'. Ashland Av. 
ir 805 E. 47th St.

Kenwood 1752

Atėjo Kultūra No. 11.
Kaina 40c. Galima gajiti 

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St., Chicago

: Dentistas Grubman į
M K

3464 So. Halsted St.
Valandos: 9:30 ryt. iki 8:30 vak.

Nedėliomis: 10 iki 12 dieną

M 
M 
H
M 
M 
M
M 
M

; GERAS DARBAS, 
į ŽEMOS KAINOS
; Dirbame ant išmokėjimoJ kas nori
į DENTIST ' GRUBMAN
* 3464 So. Halsted St.R w . b

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI2
KUPONAS :

|----------1 . MA H 
Atnešk šį kuponą su * 
savim, — nuleisiu ; 
20% už darbą pra- Į 
dėtą prieš Vasario

1 dieną. CP

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom StM Room 1111 
Telefonas Central 4411. 

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

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978 

i

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Yards 4951 
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted St.

Viršuje Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugina
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.

{vairus Gydytojai
/' "■ '

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
- -4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

IKI15os
SAUSIO!

' ■ Pinigai perkelti iš kitos i
musų banką iki 15-tos die
nos Sausio, neš procentą 
nuo 1-mos dienos Sausio.
Lietuviai, dėkite pinigus i 

r savąjį banką! >

UNIVERSAL 
State Bank
3252 So. Halsted St.

Kapitalas............. .......... $200,000.00
Perviršis .........................$140,000.00

______________________________________________________________________

K.IURCEIIBHIS
A D V O K A U « 

Miesto Ofisas • 
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearbom 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. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuope teismuose. — Ab
straktai. — i n gal lojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams. 

ai »» 11 ■ ' ■■■"

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

VaK.” <s 2151 W. 22 St* nuo 7 iki 9 
Teivįlr'ne Roosevelt 9090 

Namų TeleivZUiy Republic 9600

-r- DR. HERZMAN «
-IŠ RUSIJOS-

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.
VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: CanaJ

Telefonai: / 8110> Na\Jį< 
] South * hore 223h 
’ Boulevard 4136

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

i — i

t

' J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 531 
Tel. Central 6890

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

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaikų ir visų chroniškų ligą.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., CŪcago 
arti 31 st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 dien.

U ................ —.............................   g

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.

f - jr.

f-LJ.-------- --------------------- --- . --------- !----------

G E R B. Naujienų įkai
ty to jos ir skaitytojai 

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

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 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

l- -------------------- '

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas Moterų Litų 

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

Telefonas Canal 1912 
Nak’inis Tel. Fairfaj 8353

____________ ....._____________ _______ /

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

liuo.su
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Kviečia prisirengti ko
vai su influenza

Dr. Bundesen sako, kad “flu” 
epidemija gali ateiti už 60-90 
dienų

Sveikatos komisionierius Dr. 
Hermai) N. Bundesen vakar iš
leido įspėjimą, kad visi rengtų
si prie kovos su influenzos ir 
plaučių uždtgimo^ epidemija, 
kokia siautė keli metai atgal. 
Jis siiko, kad nėra reikalo nu
sigąsti, bet visi geriau yni ap
sisaugoti ir būti prisirengu
siam. Iki bar influenzos epide
mija siaučia Europoj ir perei
tais laikais epidemija iš Euro
pos į Ameriką paprastai persi
mesdavo į du ar tris mėnesius.

Dr. Bundesen duoda sekamus 
patarimus:

“Jei jums skauda visas kū
nas, turite šaltį, skauda gerk
lę ir turite karščio, jaučiatės 
pavargę ir suniegalėję, gali bū
ti, kad į jus bando įsikabinti 
influenza. Atsigulkit lovoj ir 
pagulėk i t dvi ar tris dienas.

“Jeigu nenorite gauti “flu”, 
pradėkite dabar budavoti pasi
priešinimą jai. Darykite taip,į 
tarsi jus rengtu mėtės rungty-• 
nėms, užtektinai * miegokit, 
mankštinkįtės tyrame ore ir 
valgykite tinkamą maistą.”

Taisys daugiau kelių

Illinois valstija yra nusista
čiusi i>er ateinančius šešis me
tus pravesti 4,899 mylias nau
jų kelių. Tas darbas kainuos 
$146,970,000. Bet tie keliai 
bus pravesti tik tokiame atsi
tikime, jei bus įvesta ir Illinois 
valstijoj 2c taksų ant galiono 
gazolino. Jei gi taksų ant ga- 
solino nebus įvesta, tai per tuos 
šešis metus bus pravesta 3,- 
082 mylios naujų kelių, kurie 
kainuos $92,457,600. Tada val
stija turės apie 10,000 mylių 
cementinių kelių. Tai neskai
tant miestų ir pavietų kelių, 
bet vien pačios valstijos pra
tiestus kelius. Pavietai ir mies
tai kasmet praveda apie 500 
mylių kelių..

Daktaras nusižudė
Dr. Frank F. Aby, 65 m., 

pasižymėjęs Norvvood Bark gy
dytojas ir turtingas realestati- 
ninkas, nusitroškini gasu savo 
namuose 6472 Northwest 
Uighway, kurie dar buvo bai
giami statyti. Jįa per daugelį 
metų sirgo ir paliktame rašte
lyje taip kitko sako: “Kova pa
sibaigė. Aš priimu mirtį kaipo 
savo geriausį draugą ir pasiti
ksiu ją pusiaukely ir ištiesiu 
jai savo ranką’’.

Pašautoji mergaitė 
mirė

Beatriče Ascencio, 15 men., 
8853 llouston Avė., kuri liko 
pašauta Francisco Alenderon 
berodant jos tėvui revolverį, 
pasimirė South Chicago ligoni
nėj. ,

Suėmė užpuoliką
Mrs. įsa bei la Sutoris, 22 m., 

1843 llo\ve st., pereitą šeštadie
nį buvo užpulta nežinomo pik
tadario savo namuose. Jis par
sekė ją iš teatro, kaipo laiška- 
nešis įsigavo į vidų, ją sumu
šė ir paskui išgėdino ir paliko 
įą be sąmonės. Ji pasišaukė 
policiją ir po visą apielinkę 
ėmė ieškoti savo puoliko. Ieš
kojimas nebuvo veltus. Prie 
Larrabee ir North gatvių ji ir 
pasitiko puoliką. Ji davė žinią 
policijai, o kol toji atvyko, ji 
bandė jį sulaikyti užkalbinėda
ma. Bet jis ir šį sykį ją puolė 
ir Landė įvilkti į elę, tečiaus 
policija laiku atvyko ir ją iš
gelbėjo, o puoliką suėmė. Juo 
yra \Villiam Meyers, 35 m., 
1218 W. 31 st. Prie kaltės jis 
prisipažino.

Didžiausias elektrikinis 
lokomotivas

Union stoty dabar yra išsta
tytas didžiausias pasauly elek
trikinis lokomotivas, 100 pėdų 
ilgio ir galintis išvystyti 7,000 
arklių iėgą. Lokomotivas pri
klauso Great Northern geležin
keliui ir bus vartojamas Wash- 
ingtono valstijoje Cascade kal
nuose, kur pradėta tą geležin
kelio liniją elektrifikuoti, iš 
Skykomish, Wash. iki Seattle, 
per ilgiausį pasauly tunelį.

Suėmė 5 plėšikus
šiomis dienomis policijai pa

sisekė suimti penkis plėšikus, 
kurie prisipažino prie daugy
bės plėšimų. Bet visi jie plėši
niams vartojo lik žaislinius re
volverius, kurie tik vandenį 
švirkšeia. Bet ir jų užteko, kad 
išgąsdinti žmones. Vienas tų 
plėšikų, “Stove’’ Stoljąr prisi
pažino su tuo žaisliniu revol- 
veriu apiplėšęs keletą taksika- 
hų.

Nerodydamas revolverį 
pašovė kūdikį

Francisco Landoms, 22 m., 
beredydamas Josepli Ascenceo, 
3853 llouston avė., ,revolverį 
ir kaip jis veikia, netyčiomis 
lašove ir sunkiai sužeidė pa
starojo 15 mėn. dukterį Beat
riče, kuri gulėjo lopšy.

Pašautas plėšiko
John Nikolucek, 1307 So. 

Union Avė., liko pašautas ir 
gal mirtinai sužeistas plėšiko, 
k u raini jis pasipriešino ir nesi
davė apipiėšti.

Apiplėšė lietuvį šoferį
Keturi ginkluoti plėšikai už

puolė lietuvį taksikabo šoferį 
Jacob Pelenis, 830 W. 34 St. 
ir atėmė iš jo $6.

Atsiimkit Laiškus Iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Kei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat-. 
vės-, pasakant laiško NUME-

(Pacific and Atlantic Photo]

H. L. Vogeler (Hope, Ind.), kuris du metu paeiliui laimėjo 
“kornų karaliaus’’ titulą kornųy parodoj mieste Sedalia, Mo.

BĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
lik keturiolika dienų nuo pa
skelbimo.

993 Adamouski Edy,
905 Augis A t
905 Bakes Mathas
907 Balčiūnas Mike?
908 Bardvirskes W
929 Dishius John
938 Grigelajp Jazapas
945 Jarosunas Baltramiei
949 Justus Fikip
953 Kavaliauskas Stave
954 Kavaliauskin Kazimieru
955 Kaspar Mrs W.

4)61 Kruszas Kasimier
969 Lakosaitis Jonas
970 Landis J A
973 Lastakavskas Luci
975 Lawerno Radvilas
977 Lukosevic B
979 Malkauskis K
997 Paulauskaiti Miss M
1003 Pranaitis Goi
1007 Rudakas 1)
1012 Saduckas Farnas
1013 Sadankas Antanos
1028 Steponavice Tedavusas
1037 Unikauskas Martaj
1038 Uzuakie Ignacas 
1042 Vaivada Kazimeras

Lietuvių Rateliuose
Nauja Spulkos Serija
Nuo sausio pirmos, Naujienų 

spulka pradėjo naują seriją, j 
kurią dabar gali įstoti kiekvie
nas asmuo norintis ir galintis 
taupyti.

Spulka yra viena iš geriausių 
įmonių taupyti pinigams; yra 
viena iš geriausių įmonių pasi
dėti pinigus didesnėmis sumo
mis. Saugumas padėtų į spulkas 
pinigų yra lygus investavimui į 
pirmus, gerus morgičius; bet 
patogumas yra daug didesnis. Į 
spulką galima pasidėti bile kada 
ir pasiimti bile kada. Pinigai pa
dėti didesnėmjs sumomis ant 

pareikalavimo, Naujienų spul- 
koje neša 4%.

\
Naujienų spulkos sekretorius,j 

T. Bypkevičius sako, jog per pe
reitą metą žmonių susidomeji-[ 
mas spulka buvo labai didelis 
ir daug naujų narių gauta. Jis 
pageidauja, kad kiekvienas lietu
vis ar lietuvė kas gali atidėti į 
šalį keletą centų į savaitę, sto
tų į Naujienų spulką. “Mokėda
mas į spulką’’, sako Rypkevi- 
čius, “nė nejunti, kaip sutaupai 
pinigus, kuomęt šiaip praleid
žiame be reikalo, o reikalui 
esant neturime iš kur paimti’’. 
Rypkevičiaus patarimas, man 
rodos yra geras ir remtinas.

oL.j ~ R<JP-
■ r

Bridgeportas
Mirė I. Radvilas

Pereitos savaitės pradžioj 
čia, pasimirė dar jaunas Ipoli
tas Radvilas, sulaukęs vos 34 
metų amžiaus. Tai buvo gerai 
prasilavinęs žmogus, keletą 
metų atgal nemažai dirbęs se
nojoj “Aušroj” ir ne vienam 
pagelbėjęs nors biskį mokslo į- 
sigyti, kad galėtų susikurti sau 
geresnį gyvenimk. Begelibėdar 
mas kitiems siektis geresnio 
gyvenimo, neturėjo laiko pats 
savim rūpintis. Nors buvo silp
nos sveikatos, bet be galo darb
štus. Net ir ligai kiek aštriau 
pasireiškus, nepaliovė dirbęs. 
Jis buvo vienas iš organizato
rių lietuvių taksfltabų kompa
nijos ilub Cab Co., kuriai 
daug pagelbėjo atsistoti ant ko
jų ir įdėjo į ją labai daug dar
bo, be jokios materialės sau 
naudos. Liga tuo tarpu vis aš
trinus spaudė, mažai begalėjo 
dirbti, o prieš keletą mėnesių 
teko visiškai gulti lovon, iš ku
rios daugiau nebesikėlė. Paliko 
dideliame nuliudime žmoną ir 
trejetą vaikučių.

Palaidomis topo pereiti) penk
tadienį, Tautiškose kapinėse. 
Prie kapo trumpą prakalbėlę 
pasakė V. Mišeika, “Aušros” 
įkūrėjas ir buvęs vedėjas, arti
mas velionio draugas, su ku
riuo velionis daug dirbo senai
siais “Aušros” laikais.

Užbaigęs gyvenimo vargus, 
lai ilsisi, ramybėj šaltoj žeme
lėj! — Pažystamas.

Persiskyrė su šiuo, pasauliu 
Sausio 10 dieną, 10:00 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukę^ 40 metų 
amžiaus; gimęs Kauno rėdyboj, 
Tauragės apskrity] ir Tauragės 
parapijoj. Paliko dideliame 
nubudime moterj Marijoną Ra- 
kickaitę, dukterį Emiliją, 3 sū
nūs: Jufgj, Aleksandrą ir Pet
rą ir gimines. O Lietuvoj tėvą 
ir seserj. Ičunas pašarvotas, 
randasi 5012 S. Morgan St.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Sausio 13 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų j šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai ir Gimines.
laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikie. Tel. Yards

A f A
ANTANAS VILIMAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sekmadienyj, sausio 9 dieną, 
11:00 valandą vakare, 1927 m., 
sulaukęs 60 metų amžiaus; gi
męs Lietuvoj, Titavėnų parapi- 
jaj, Aukštiškių kaime, palikda
mas dideliame nuliudime savo 
mylimuosius ir mylinčius sūnė
nus Kazimiera Kisielių, o Lie
tuvoj motinų ir dvi seseris. Kū
nas pašarvotas, randasi 1646 
W. 46th Str. Zolpio Koplyčioj.

Laidotuvės įvyks Ketvirtadie
ny], Sausio 13 dieną, 7:30 vai. 
ryto iš namų į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Vilimo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Šunenas Kaz. Kisielius.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. Zolp.

Tel. Boulevard 5203.

Phone Boulevard 7314
Pristatome į viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkinipkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted Stn Chicago 
\ 4

Krauję, pdo&, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
siaptas Hgaa vypų ir moterų

Dr. J. W. Beaudelle
VIRAU! ASHLAND STATE 

BANKO

1809 So, Ashland Avė.
Valandos;

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
iloj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų 

REZIDENCIJAI 
2226 Marvteall Blvd

TELEhVNAS CRAWFOLU) 148(1 
TELEFONAS CANAL <464

I
A A
JONAS ŠLEPETIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
, Antradienyj, Sausio 11 dieną, 

3:25 valandą ryto, 1927 m., su
laukęs 45 metų amžiaus; gimęs 
Kauno rėdybos, Salaku vals
čiaus, Varniškių kaimo, palikda
mas dideliame nuliudime savo 
mylimuosius ir mylinčius mote
rį Luciją ir sūnų Edvardą, o 
Lietuvoj du broliu ir seserį. Kū
nas pašarvotas, randasi 5740 S. 
Wentworth Avė. V

t
Laidotuvės įvyks Penktadie

ny], Sausio 14 dieną, 7:30 va
landą ryto iš namų j Nekalto 
Prasidėjimo Paneles švenčiau
sios parapijos bažnyčią, kurioje 
ątsibus gedulingos pamaldos už 
vėlionip sielą', .b is ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris ir Sūnūs

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Butkus, Tel. Canal 
3161.

Tel. Boulevard 4189 ’

A. MASALSKIS
Graborius

Husų patarnavimas laidotuvėse ir 
<okiame reikale, visuomet esti 
,sanžiningas ir nebrangus, todėl 

ad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, lik

„ ,, ................. .. ■!!«

' _..................... ' .......... '

Phone Boulevard 52<3 «
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso-

* kiemą Reikalams dieną ai naktį.
1646 W. 46th St.. Chicago, III.

S. D. LACHAWICZ '
J.F.RADZIUS

Pigiauias Lietiviz 
Graborins Chtcagoje

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to- 

•*1, kad priklausau 
grabų išdirby-

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

, SKYRIUS: 
8238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063 j 
......... ....... ,7

Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199 ______ s___________

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsk 
taip pataria Lietuvos banka*

Bastaha: Mano ofisas dabar randami 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMETR1STAS

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

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

25 METU PATYRIMO
Pritaikimc akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja į daik
tą.

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.

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

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

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt BIdg., kamp. 18 St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebėki! mano iškabos

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

DR. W.
YCTSZKIEWICZ, 

D. C. D. O.
Musų gydymo būdas tiktai na- 

turalis (be gyduolių ir be operaci
jų). ,Pasekmingai gydome reu- 
mątfzmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepe
nų, inkstų, gerklės, nosies, akių, 
ausų ir kitas ligas.
140? Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Brunswck 3164
Valandoj nuo 9 r”to iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

• • I ,

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.
: ■............ —J------ ...jj.

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose

šioj knygelėje skaitytojas ras 
visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar inoteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras. *

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas 25 centus.

Naujienos
1739 So. Halsted Si.

Chicago, III.
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LIETUVIŲ RATELIUOSE
Raselam!

nariai pri-

kai buvo 
antro aps- 
Mat musų 
nuo senai 

tik galima

Kalkauskas J.
Lipinskienė A. 2 
Lelingis 
Lonckas 
Mesic L.
Marozas 
Miller

Thomas

Povilas 
Joseph

SIŪLYMAI KAMBARIU REIKIA DARBININKŲ
RENDON flatas G kambarių, neto

li gatvekarių linijos, Brighton Parke. 
4109 So. Rockwell St.

VYRŲ

NAMAI-2EME MOKYKLOSRodos, trys nauji 
si rašė piie kuopos.

Juokingai atrodė 
renkami delegatai į 
kričio konferenciją, 
kuopos obalsis buvo 
toks: siųskim kiek
daugiau ir gerus delegatus, su- 

. ... . prask, darbiečius. Bet kaip bu-apie 50. Tiubut daugi , ... mb ivo šiemet? Tyku. Ir patys dar-
biečiai nebenori apsiimti, ainio 
delegatystę bešališkiems na
riams ir net savo priešams.

1 Kaip suskaldė 2 apskritį, tai ir 
patiems nebesinori delegatuoti. 
O priešingieji darbiečių politi
kai tik juokias iš jų smarkavi
mo. Delegatų neišrinįktu 
kiek buvo galima pagal narių 
skaičiaus.

1 Kuopos ižde pinigų irgi mažai 
beliko. Mat pereitą vasarą mu
sų kuopa buvo pasiuntus 6 dele-

REIKALAUJU agentą pardavinė
jimui namų ir lotų ant labai gerų 
išlygų. Patyrimas nėra reikalingas. 
Galima dirbti liuosu laiku ir nėra 
reikalo numesti jūsų darbą. Jau

Nauji Namai
SLA. 139 kp. laikė metinį1 

susirinkimą sausio 6 d., Stru- 
milo salėj. Narių nedaug daly
vavo
kas pamiršo, nes nebuvo kvies
ti per atvirutes, nė Naujienose 
nebuvo pranešta. Mat< Naujie
nos musų kuopos valdybai, kai
po raudonukams ne košer.

Susirinkime buvo skaitytas 
laiškas nuo Pildomosios Tary
bos, kur pasako musų kuopai, 
kad ji daugiaus nesimaišytų i 
jokius politiškus dalykus, nes 
tas kuopoj sukelia daug vaidų 
tarp narių, štai kame dalykus. 
Gruodžio mėnesy, kp. susirinki
me buvo skaitytas laiškas nuo 
AU)LD. 79 kuopos, kviečian
tis SLA. 1.89 kp. prisidėti prie 
surengime-'protesto prieš Lietu-* 
vos valdžią, kam ji neįsileidžia Į 

Lietuvoj ir 
pilnos lais-

ir pasipikti

tams buvo skirta iš kuopos iž- 
|do $250. Dabar kuopoj jau 
. beliko nė šimto dolerių.

' gal reikės nariams pakelti
i kestį |x> kokius 5 centus į 
nesį, 'kad vėl sudėjus 
dėl
pos

Joe
Alex

Oscilla
Orvidu
Piklius
Pušinskas V.

Baškauskienė M.
, Skukovvski K.

Schwager K.
Shaucunas Isidor 4 
Slucz Thomas 2

VVaitkus Joe.
Žily Williani 2

Pranešimai

Po susirin- 
skundės I 

yra naudo- 
djalykams.

ne
jau 
mo- 
mė-

pinigų 
pasivažinėjimo musų kuo- 
valdonams.

—.Staseli ūkas.

Keistučio Kliuho *i)ramos Skyriaus 
repeticijos veikalų “Teismas” ir “Va
žiuojam” bus Sausio 12 <1. 8 v. v. 
McKinley Park svetainėj. Kliubiečiai: 
Kurie turite gabumo ir norp dalyvau
ti scenoje, vyrai ir moterys, atsilan
kykite 12 d. sausio ant repeticijų pa
imti roles vaidinimo, kuris įvyks Va
sario 12 <1. Neatsilankius kliublečiams 

’bus priimami pašaliniai asmens. Taip 
Keistučio Kliubo metiniame susirin
kime ir nutarta.—-Režisierus.

“Žinovės”

ANT RENDOS kambarys jau
nai porai arba dviem merginom, 

apšildomas, Marųuette nrtinasl pavasaris ir prasidės dl- 
apielinkėj. Pašaukite va-

garu
Park 
kare.

Hemlock 2573

NUOMON moderniškas kambarys 
vaikinui arba vedusiai porai.

6515 So. Tai man Avė.

GRAND RAPIDS', MICH.
Gera proga dėl bile kokio biznio. 

Naujas mūrinis storas dėl remtos. Lie
tuvių apgyventa vieta, ant geriausio 
atryto. Patogiausia dėl lietuviškos ap
tiekus, nes šitam mieste nėra nei vie
nas. Galima kreiptis laišku arba ypo- 
tiškai. G. ZALENAS, 1225 Hamilton 
Avė., Grand Rapids, Mieli.

Rasta-Pamesta
PRAPUOLĖ nedidelė ruda kaliukė. 

Kas sugrąžinsit mums kaliukę, duo
siu $10.00. Tel. Boulevard* 1075.

Vilnies ir Laisvės 
kam ji neduodanti 
vės komunistams, 
sukėlė daug ginčų
nimo, bet didžiuma balsų nu
tarta, kad prisidėti, 
kimo keletas narių 
centrui, kad kuopa 
jarna politiškiems
kas kuopai nesuteikia jokios 
garbės, din gėdą daro, o pačio
je kuopoje daug liereikalingų 
barnių sukelia. Laišką perskai
čius pirmininkas 
klausia ką daryti 
Duota įnešimas
priimti. Pirmininkas liūdnai pa
sako, kad jeigu centras liepia 
nesimaišyti į grynai partiviš-j 
kus dalykus, tai turėsime taip 
daryti, kaip prisako centras, j

nedrąsiai 
su laišku, 

ir paremtas

ChicagOH Lietuvių Draugija 
rengia savo metinį vakarą — 
lioje, Sausio-Jan. 16 d., m. m. VVicker 
Park Svetainėje, 2040 W. North Avė. 
prie Milvvaukee ir Robey gatvių. Pra- 

ur <lžia 4 vai. p. p. Visi Draugijos na- • | • • • _ _ • » v t _ 1 X. J

S. P. 
Nedė-

REIKIA OARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ
AMBITINGI VYRAI IR 

MOTERYS

įdėlis namų pirkimas. Kiekvienas 
pas mus gali lengvai parduoti, 
nes musų namai yra pigus ir leng
vos išlygos. Gali dirbti vyrai, kaip 

moterys. Atsišaukite nuo 9 
dieną ir vakare nuo 5 iki 9.

W. HAYDEN BELL
Ed. Bakševičius, Manager, 

1336 S. Kedzie avė.
Tel. Lafayette 8600

, .............. ..........................

ir
12
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AUTOMOBILIAI
PARDUODU automobili Oakland 

už trečią dalį {mokėjimo. Mašina 
dar tebėra sales ritini y nauja. Prie
žastis pardavimo svarbi. Kreipki
tės tuojau dėl šio burgeno.

A. KISSEL
66114 S. VVestern avė.

PARDAVIMUI
PARDUOSIU savo $750 vertės 

grojiklį pianą už $110, cash $50, 
kitus po $10 į mėnesi. Pasimatykit 
su Barney Kaspuska, 6136 Snuth 
Halsted st., 1 fl.

PARDAVIMUI groserne ir 
bučernė su kampiniu namu, yra 
5 flatai, garažas dėl 3 karų, 
geras biznis.

Kreipkitės: t
s 3001 Union avė.

4-rių augštų muro namai jau, 
baigiami būdavot ir dabar ant' 
pardavimo. Tik $2,500.00 įmo
kėti, likusius išmokės rendoriai

I ir dar pelną pirkėjui duos. Ge
riausias investmentas Chicago-1 
je. •

Kelioliką puikių muro bunga- 
lovv po 5 kambarius, su labai ma-1 
žu jmokėjimu.

“žinoves“, 
žmonėms korteles 
skelbimu:
žinoti apie savo praeitį ir atei
nantį gyvenimą, laimės ir ne- 

i laimės šeimyniškų dalykų, apie 
Pirmininkas klausia kas ką tu- ištikimumą^ jum^ 
rit prie laiško pasakyti. ; J.'^* į— —7*'" ~ ” 
Švitra kallia pirmas. Nurodo, 
kad tokis centro įsakymas kuo- inet-n kiKtirasj A.).

Kiek ........... .. r r. ______
atsibuladojo ir 18 gatvės apie-I riai ir ne nariai prašomi dalyvauti 
Imkej apsigyveno dvi bizmei cs §aunuSf išpildys garsioji Chicagos 

viena gyvanašlė, kita senmer-į “Birutė” p<> vadovyste kompozito
rė ir pradėjo savo biznį kaipo ria.us Vanagaičio. Irnpgi dalyvaus ir 
” 1 ' * kai kurios Northsides jaunos muzi-

Jos slapta dalina i(os žvaigždės: Briedžiutė, Galskiutė, 
su sekamu i činpukiutė, Vytautas Galskis ir kiti.

Lietuvi! ar nori šil

pai bus labai sveikas ir “viso
kiems politiškiems žulikams” 
nebus vietos kuopoj, negalės 
kuopos naudoti savo politiš
kiems tikslams. Tokis Švitros 
pasakymas rodos žarijų už, 
kalnieriaus užpylė raudonie-. 
siems, ypač šarkiunui ir Bace
vičiui. Šarkiuhas ėmė visaip, 
koliot švitrą, i__ __ _____
kruvinuoju fašistu ir tam pa
našiai ir reikalauja, kad 
ra atšauktų pasakymą, 
šarkiunns politiškas L.. 
Švitra atsako, kad jis nė nesa-

i. Aš sakau iš rankos arba 
žiūrėdama į žmogų (daugiausia 

Užkalbu- 
už-žadu šias ligas—rožę, nervų 
ligas, paraližių, nuomarį ir 
duodu visokius patarimus dy
kai kaip moterims taip ir vy
rams”.

Sužinojęs 
re kokis 
gyvanašlė ar šiaip 
skriausta 

išvadindamas n<>^ 3

tokią stebuklada- 
lengvatikis žmogelis, 

kuo nu- 
moterėlė, eina suži- 

savo ateitį. Neretai pąstts 
biama kokią suvargusią mote- 
rė’ę, gal apleistą savo vyro, 
vieną kūdikį nešiną, kitą vedi- 

žulikas. ir k‘nda j tų nelemtų ^‘bur
tininkių’’ urvą, kur jos netei- 

išplėšiakęs to apie šarkiuną. Šarkiunas 8&tai ir apgaulingai 
paliauja reikalavęs atšaukti, Paskutinį jos dolerį, kuriuo 
bet reikalauja, kad Švitra butų galėjusios pajKnėti savo 
nubaustas. Matikonis irgi išba-į al^unus kūdikius.
ra Švitrą ir kitus išvadindamas J l)ar .i°mR neužtenka to dole- 
juos gyvuliais. Bacevičius duo-.1**^ kurį žiūrėdamos į ranką 
da įnešimą Švitrai atimti balsą ar mesdama koziras prip&sako- 
ant pusės metų, šarkiunas vėl ia visokių nesąmonių, dar jos 
kalba visaip koliodamasis. savo bukai įkalba, jog ji turi 
Daug narių kelia triukšmą kaip rožę, nervų ligą, pa- 
prieš šarkiuno kalbą. Ražans-| rnližiij ar nuomarį. Jai auka 
kas užsistoja už švitrą, tada pasipriešina ir sako, kad tokių 
šarkiunas ir Bacevičius ėmė' l’8ų visai neturi, tai jos sa- 
rėkti, kad butų nubaustas Ra- k<h kad tos ligos greičiausia 
žanskas. čia gauna priekabę prisimes ir kad todėl būtinai 
prie Ražansko kaipo savo poli-!reikia jas “užburti“. O užbu- 
tiško priešininko. Kada eina rinias kainuoja jau daug dau- 
apkalbejimas apie nubaudimą1 #iau. Atsakius, kad tiek pini- 
Švitros ir Ražansko, musų rau-į^M tai Jos apsiima “už- 
donukams liko pastebėta, kad>^ur^i *r daug mažiau, ar- 
jeigu jau bausti švitrą ir Ra-p)a kiek kas turi. lai ve kame

Hų dviejų senmergių “burtinin
kių“ gileji “tajemnyčia“. Tai 
yra aiškus humbugas, kuris 
veikiausia butų sustabdytas, jei 
kas atkreiptų valdžios domę.

—Ten Buvusi Mrs. Agota.

paliauja reikalavęs

žanską, tai reikia bausti ir šar- 
kiunas su Matikoniu, nes ir 
jie koliojos, o ypač fcarkiunas 
koliojos dar biauriaus už kalti
namuosius. O jeigu jus norite 
bausti tik švitrą ir Ražanską, 
tai mes nebalsuojame nė už. nė 
prieš ir pasmerkiame jūsų to- 
kią tvarką, balsuokite sau vie
ni. Pirmininkas leidžiu balsuo
ti. Kad nubausti pakelia 16 
rankų, kas prieš — nė vienos. 
Iš 43 buvusių susirinkime na
rių pakėlė rankas tik 16, o kiti 
kaip buvo priešingos pusės sa
kyta, nebalsavo nė už, nė prieš. 
Čia jau raudoniesiems biznie
riams (taip pas mus Roselande 
vadina raudonukus) pasidarė 
nemalonus dalykas. Švitra ir 
Ražanskas gali pasiskųsti cent
rui o centras gali liepti pasi- 
aiŠKinti kuopai. Centro 
bijo, mat tas' nepaglosto 
kius sauvališkumus.

Taigi kuriose kuopose
vauja besivadinantys save ko
munistais, ten jie baudžia na
rius kiek tik; jie gali. Tai bent 
kovoja už laisvę žodžio!

gi jie 
už to-

vado-

Laiškai Atėję Naujienų
Ofisan

Prašom ateiti į Naujienų 
ofisą atsiimti šituos laiškus, nes 
busim priversti siųsti krason^

Adomaitis P. 
Ambrasevičius K. 

Butėnas, Charles 2 
Chavey Joe 
čekanavičius J. 
Gutauskis J. 2 
Dubauskas 
Greitjurgis V. 
Hoekstra Thomas 
Jakubonis R. 
Katauskis, Frank 
Kazlauskas S. 
Kaitis M. 
Kazlauskas Chas 2 
Kastanauskis Elenora

Kelioliką naujų muro namų 
gatavų apsigyvenimui, randasi 
pas mus pardavimui.

$1,500.00 įmokėti, o likusią 
sumą kaip vendą, po $60.00 į 
mėnesį. Rendos atneša po $90.00 
j mėnesj.

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

■MOKYKLOS
DVI LIETUVAITĖS

Mokina visokius Šokius. Valandos 
nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo 7 iki 9. Nedėldieniaia nuo 
2 iki 5 po pietų.

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

GREITAI IR PIGIAI

Mes turime vietos musų ofi
so skyriuje dėl keleto rimtai 
protaujančių, inteligentiškų vy
rų ir moterų, pageidaujama lie
tuviškai kalbančių, su patyri
mu arba be patyrimo, pilnam 
arba dalinam laikui. Jei jus 
seksite instrukcijas ir veiksite, 
mes galime tikrai jums paro
dyti geriausią real estate par
davimo propoziciją Chicagoje. 
Ekspertai manageriai išmokins 
jumis biznio ir galutinai už
baigs jūsų surengtą pardavimą. 
Geras komišinas, elektra bonai, 
privatiški automobiliai jums ir 
jūsų prospektams. Suteikiama 
didžiausis koperavimas.

Populiaris reikalavimas mu- 
F. shedveii-svetainėje,^ 341 sll South SidtL savasčių, netoli 

‘ • prie geros transportacijos, 
į pigiomis kainomis, aprubežiotoj 
| vietoj, pilnai įrengta subdivi- 
zija su cementuotomis gatvė- 

| mis, gražus parkai, gražios švie
sos prie gatvių, naujas golfo 

IEŠKAU savo brolių: Juozo, Pra-' laukas, miš^ų< tąuginimas, Ca- 
no, Jono ir Jurgio Buivydų, kurie jlimeį Up£ j^J^jai arti ir prie 
keli metai atgal gyveno Chicagoj, 1 . j . 1
o dabar nežinau kur jie randasi, i pat elektrinės Illinois Central 
Prašau atsišaukti, bo turiu svarbų ■ stoties, mažiau negu 30 numi
rei kalą. Mrs. Anna Norkevičiene, 
1417 E. Pratt St., Raltimore, Md.

Po programai eis šokiai griežiant p. 
Grušo orchestrai.

✓ Kviečia visus dalyvauti
— Komitetas

Birutės Choro dainų pamokos įvyks 
Sausio-Jan. 13 d., Mark White Parko 
svet., 8 vai. vak. Visi choristai pri
valote būti pamokose, ateinanti ne- 
dėlią turime turime programą išpil
dyti North Side, Chicagos Lietuvių 
draugijai, ir gausit įžangos tikietus.

— Valdyba

Ken»ington. — Lietuvių Bendrovės 
šėrininkų metinis susirinkimas įvyks 
Trečiadieny), Sausio 12 d., 7n30 vai. j 
vakare, 1 
Kensington Avė. Nariai esate kvie- . 
čiami visi atsilankyti, nes bus išduo- '11 
tak metinis rapoitas.

— Direkcija

ASMENŲ JIESKOJIMAI

čių nuo vidurmiesčio.
'Pamatymas yra įsitikinimu, 

s Zapczuski prašau atvažiuokit ir pamatykit patys, 
.apezaus 1 n( kad taip padarėt.

Aš Juozapas Zapczuski 
tėvelį ignatą '* 
važiuotum namo. Mano maine nu 
mirė Josephine ZapaČauskienė. Mi
rė sausio 7 d., 8 vai. vakare, 1927.

Meldžiu atsišaukti ar kiti kas 
girdčtiunėt apie jį malonėkite pra
nešti. Siratos likę nežino ką daryti.

J. Zapčauskas
1519 E. Mason st.

Springfield 111.

Jums nereikia būti patyrusiu 
salesmenu, tik šiaip sau žmo
gumi, kuris gali pasakyti tie
sių tiesiausiai — musų savas
tys pačios parsiduoda — mu
sų pasiūlymas- patiks, kad ir 
skeptiškiausiam žmogui. Atsi

gaukit tik nuo 12 iki 2 ir nuoJIEŠKAU savo sesers Onos Bu
kauskienės po tėvais Pužaitės. 5 me
tai atgal gyveno Kenosha Wisc., ant 6 iki 8 vakare, 
ūkės. Paskui išvyko j Dandville, į 
Colo. Girdėjau, kad turi krautuvę, j 
Prašau jos pačios arba kas apie ją 
žino pranešti—busiu dėkingas.

PETER PUŽAS
2320—53rd St., Kenosha, Wis.

Ofiso Skyrius
BRANIGAR BROTHERS 

340d W. 26 St.
CO.

PARDAVIMUI buČernė ir gro- 
sernė, daroma geras biznis, prie 
biznio gatvės, netoli XVestern Elec
tric. Pardavimo priežastis — liga 
šeimynoj. Turime 2 krautuves, ne
galime abiejų gerai prižiūrėti.

2007 S. Cicero avė.
CICERO, 1LL.

' PARDAVIMUI Barbemė ir Beauty 
Shop. 1888 S. Halsted St.

PARDUOSIU savo gražius vargo
nus ir console fonbgrafą už $45 cash. 
Pasimatykit su manim, 6136 South 
Halsted St., 1 fl.

PARDAVIMUI pirmos rųšies Meat 
M ark et. Pirmas teisingas pasiūliji* 
mas nupirks—nes turiu greit parduo
ti. Einu kitan biznin. 4124 W. 31 St.

PARDUOSIU bučernę ir gro- 
sernę; turiu parduoti šią sa
vaitę, arba priimsiu 
automobilių.

1618 Š. Union avė.

ntai nais

EXTKA BARGENAS
Parduosiu arba mainysiu j kitą 

biznį bučernę ir grosemę. Fikčeriai 
— pirmos klesos. Stakas — didelis. 
Turiu parduoti greit ir pigiai. Prie
žastis pardavimo — neturiu patyri
mo tame biznyje.

5124 So. Ashland Avė.

ESU atvažiavęs iš kito miesto. Jie- 
škau Petro Gailiaus, Antaną Tamo
šaitį ir daugiaus draugų ir pažįsta
mų. Atsišaukite greit, nes gali būti 
reikės man greit apleisti miestą, jei
gu neapsigyvensiu.

DOMINICK ALESKUS
3421 So. Halsted St., Chicago, III.

Greitas Pinigų Uždirbimas Del 
Ambitingų Vyrų ir Moterų

PAJIEŠKAU savo dėdės St. Genio, 
paeina iš Uetuvos, Kauno rėdybos, 
Utėnos apskričio, Alutos parapijos, 
Labinu kaimo. Girdėjau, kad gyvena 
Chlcatfoj, t-cici mol<lž.ivx Ji» patu tir kas 
žinodamas maloniai pranešti antrašu: 

A. TARANDA
5711 W. 64th PI., Chicago, III.

Reikia inteligentiškų vyrų ir mote
rų kurie kalba lietuviškai ir angliš
kai. Patyrimas nereikalingas, 
lankykit į musų ofisą, o mes 
dysim jums kaip uždirbti $100 
vaitę ar daugiau.

BROADVIEVV REALTY
122 So. Michigan Avė.

Roop) 1115 
Harrison 8946

Atsi 
paro 
j sa

CO.

APSIVEDIMAI
PAIEŠKAI! apsivedlmui draugės 

tarpe 20 ir 30 metų amžiaus. Aš 
esu gyvnašlis, 33 metų senumo, 
dirbu mainose, esu angliakasis, 
uždirbu gerai. Turiu sąvo puikų 
automobili. Merginos ar našlės, no
rėdamos apsivesti, malonėkit atsi
liepti ir kartu prisiųsti savo pa
veikslą. Ant pareikalavimo gra
žinsiu atgal. Frank Zickus, P. O. 
Box 601, XVellsburg, XV. Va.

GERA PROGA. Del inteligen
tiškų vyrų ir moterų uždirbti 
daug pinigų. Patyrimas nereika
lingas. A. A. Lewis Realty Ass’n, 
77 W. Washihgton St., Tel. 
Central 8489, Chicago. .

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

JIESKO PARTNERIU
REIKALINGA mergina arba mote

ris prie namų darbo. 3800 Emerald 
Avė., Tel. Boulevard 7635.

1 "-r--- — n —.    ——

AS NEKALBU LENKIŠKAI
Jieškau partnerio j bučernę ir gro- 

sernę lenkui apielinkėj. Turi mokėti 
lenkiškai. Didelis biznis, negaliu vie
nas apsidirbti, arba parduosiu visą 
biznj. Patyrimo nereikia, išmokin
siu.

1833 W. 22nd Street

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS barberis vakarais 
ir subatomis iki 12 P. M.

4053 Archer avė.

Keli muro namai po a kam- < TSMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
barius mainui ant farmų ar lo- gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
įu ; knygvedystės, stenografijos, ir kitų

mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
-------------------------------sistema stebėtinai greitai užbaigiama 

Visos Šios sąvastys yra ge- pradini mokslą j devynis mėnesius; 
riausis pirknys Chicagoje ir pir- ąugftesnj mokslą j vienus motus 

H . a. . . , . Amerikos Lietuvių Mokykloje jaukūjai čia gali uždirbti greitu lai- tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus, 
ku didelius pinigus. Kreipkitės: Ateikite įsirašyti šiandien ir jum. H , padėsime jsigytl abelną mokslą. Sa-

• vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi- 
! te abelnai ir visose mokslo šakose ap- 
■ sišvietę. Anglų kalbos visas kursas 
' laiškais $30, išmokėjimais $5 mė- 
i nešini.
1 Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St^ Chicago, III.

W. Hayden Bell
Ed. Bakševičius 

Manager 
4336 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 8600

. , , i
PARDAVIMUI per savininką * -r Nlnrito

nauja krautuvė, 25y 60 ir 6 kam-j A* JŲ3 INUrilC 
sekamas nuo didesnį užmokesnį, geresnes darbo 

ir išlygos labai pri- beti, išmokindami jus Auto-Electric 
1 Mechanikos ir Baterijos Amato.
Praktiškos pamokos ant kostumerių 

arba Prospect 987;> karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
—--------  , riaus išmokti to amato ir greitu lai

ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

• school
1507 W. Madbum Street

.-...•■r-..-. '!.¥■ .-■J-r

Ar Jus Norite
bariu flatas viršuj, sekamas nuo didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
N. XV. kampo 59 St. ir Sacramen- sąlygas? Leiskite mums jums pagel-
to avė. Kaina 
einamos.

Šaukit
Prospect 8588

—---------------------------------- M------------------------------------

PARDAVIMUI 2^ flatų medinis 
namas, 6 ir 6 kambariai, elektra, 
maudynė. Namas randas 740 XV. 
48 PI. Galima pirkti, tik $1000 įmo
kėti. Arba mainysiu ant ko nors.

Kreipkitės:
J. Willchko

6634 So. Maplc^vood avė.

PARDUODU 3 flatų po 6 kam
barius muro namą, gasas, elek
tra, maudynes. 1 flatas tuščias 
parendavojimui. Turiu greit par
duoti, nes išvažiuoju į Lietuvą. 

6319 So. Sangamon St. 
Tel. Midvvay 2866

ĮVAIRUS skelbimai

DIDELIS BARGENAS. Par
davimui bučernė ir groserne su 
dideliu mūriniu namu. Garage!__ r____________ ___  ____
dėl keturių mašinų, lietuviu ap-|bįigtaį fuJ*nacc šddoinas Parduosiu 
gyvento kolionijoj. Biznis iš-1 arba bučemče fixturos. ' 
dirbtas per aštuonis metus.

2859 W. 40th Street

PARDAVIMUI 2 flatų murinia na
mas po 5 kambarius. Kieto medžio
- - — —, Į I

už casH arba mainysiu ant bučemės,

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malcvojam ir popieruojam. Ut- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

9623 S. Forest Avė.
Republic 7553

TURIU parduoti savo $750 Davis 
Giojiklį pianą, yra benčius, roleliai 
ir cabinet už $100. Pasimatykit su 
MR. DRUGAS, G186 So. Halsted St., 
stuba.

PARDAVIMUI lunch ir sen- 
vičių storas arti prie 4 dirbtu
vių, geram biznieriui, gera vie
ta pinigų padaryti. Priimsiu ma
žą automobilių kaipo įmokė j i- 
mą. 1717 E. 75th St.

NEGIRDĖTI MAINAI
IŠSIMAINO 3 flatų medinis na

rnas. Mainysiu į lotą arba bučer-1 
nę. Išsimaino puikia fanna; mai
nysiu ant namo, nepaisant apielin- 
kės. Kreipkitės

E. G. LUCAS 
4108 Archer avė.

NAMAS nedidelis išsimaino arba 
parsiduoda. Mainysiu į lotą, arba nu- 
pirksit 
Namas 
Street.

pigiai su mažu {mokėjimu, 
randasi 3621 So. Wallace

PARDAVIMUI delicattesen ir ken- 
džių Storas arba mainysiu ant auto- 
mobiliaus. 2979 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosemė, saldainių, 
cigarų, visokių smulkmenų ir mokyk
los įrankių krautuvė. Biznis išdirbta. 
Parduosiu pigiai. 732 W. 19th St.

GROJIKLIS pianas vertas $750 
už $90, 1OO rolelių, benčius ir 

jcabihet įskaitoma į bargoną. 
Cash arba išmokėjimais.MR. BUKOVSKI

6512 So. Halsted St., 1 fl.
-?■

NAMAI-2EME
Ateities Teatrui Vieta 
Geriausia Bargenas 

South West Side s 
šiaur Rytinis kampas 56th PI. 

ir Crawford Avė. 125x103 Craw- 
ford avė. bus išcementuota šį 
metą. Teismas yra įsakęs taip 
padaryti liepos mėnesyj perei
tais metais. Karų linija eina nuo 
Marųuette Rd. iki Archer Avė., 
kaina $125 pėdai, pusė cash. 
W. E. O’Connor & Co., 847 E. 
79th St., Tel. Stewart 7144.

Savininkas 
801 So. 4th Street 

St. Charles, 111.

MORTGECIAI-PASKOLOS
Pirmi MorAi

Investuok savo pinigus j pirmus sau 
gius aukso morgičius ir gaukite še
šis nuošimčius už savo sutaupytus pi
nigus. Geriausj patarnavimą gausite 
pas

Jusliu Mackiewich
2342 So. Leavitt Street 

Tel. Canal 1678

X

NORĖČIAU gauti antrus niorgi- 
čius ant namo. Duosiu gerą komi- 
šiną. Morgičiai taip geri, kaip “ 
ini. Atsišaukit

E, šimanauskas
5438 So. Maplewood avė. 

Tel. Republic 3464

Sol Kilis & Sons, Inc.
Jobbers In

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

Telefonai: Victory 2454
Ciceros Krautuve, 4600 XV. 22 St.

Tel. Cicero 130

Tel. Lafayette 8705—870C

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS
ĮVEDU 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 {vedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
k re i p Įeitas pas savo tautiečio lietuvio 
— 4lNaujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR
I 1739 So. Halsted St

Tel. RooseveJt 8500

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
ternių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

s pečiai urnas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.
pi r-

ELECTRIC KONTRAKTORIUS 
j Seniausis iš lietuvių, kur duoda 
I užganėdininią. Ivedam elektros dra- 
tus, motorus, taiso n i elektros reik- 
---*•!, fikčerjus ir tt.
W. P. Stephan Electric Co. (not inc) 

2522 So. Halsted S t., Chicago 
Phone Victory 7452

NORIU gauti paskolos $300. įį.en^s 
Pirkau namą, man dar trūksta’ 
pinigų. Jei kas laiko bankoj ii ■ 
gauna tik 8%, o aš mokėsiu 6%., Siųskit Naujienas 
Atsišaukit tuoj. Naujienos, 1739 ‘ Lietuvon — tgi blM 
So. Halsted St., Box 855. brangi dflvana,


