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Lietuvoj masiniai 
areštai nesiliauja

Kinų nacionalistai įspėja 
svetimas valstybes

Latinų amerikiečiai smerkia 
Jungt. Valstijų imperializmą

Masiniai areštai Lietuvoj Kinija įspėja svetimas 
tebeeina valstybes

KAUNAS, sausio 8. — Elta Nacionalistinė Kinu valdžia pa- Įl'acil’ic and Atlantic l’hulol >

Montrealo teatras, kur gaisrui ištikus sausio 9 d. žuvo 77 vaikaipraneša, kad Tauragėj suimta 
visa eilė asmenų, kaltinamų 
dėl “organizavimosi ir ruoši
mąsi ginklu pasipriešinti naujai 
[fašistinei] vyriausybei”.

reiškia, kad svetimų imperia
listų jungo ji daugiau nebe
pakęs.

Nikaraguos liberalai paėmė 
stamby miestą

Kitas miestas sukilęs prieš kon
servatorių valdžių susidėjęs 
su Ii Ik* ratai s

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 24. —Pedro Zapeda, Nikara- 
guos liberalų valdžios atstovas 
Meksikai, sakosi gavęs žinių, 
kad liberalų jėgos paėmusios 
Matagalpą, svarbų miestų šiau
rinėj Nikaraguoj. Liberalai pa
ėmę nelaisvėn daug Diazo Ka
reivių, d taipjau suėmę nema- 

iža ginklų ir amunicijos.
1 Leono miestas, esąs palei 
Ramųjį vandenyną ir jungiąsis 
su Korinto uostu, sukilęs prieš 
konservatorių Adolfo 15iazo val
džią ir susidėjęs su liberalais.i ___________

Prisipažino išaikvoję

Britai pasiruošę koncesi
jom Kinuose ginti

LONDONAS, sausio 23. — 
Karo departamentas šiandie 
paskelbė, kad karo jėgos Britų 
koncesijai šanhajui, Kinuose, 
ginti nuo galimo kiniečių na
cionalistų užpuolimo busią to
kios: dvi britų ir viena indų 
brigados su artilerija, viena 
šarvuotų tankų kompanija ir 
pagalbinė tarnyba. Apsaugos* 
jėgų vadu busiąs gen. maj. 
John Duncan.

$400,000 banko pinigų

Dideli potvyniai atlankė 
penkias valstijas

CINCINNATI, Ohio, sausio 
24. — Del nepaliaujamų per 
pastaras penkias dienas lietų

Vokiečių monarchistų 
su respublikininkais 

kautynės
•..... .  v

KIEL, Vokietija, sausio 24.— 
Smarkių kautynių vakar čia į- 
vyko tarp kariškos monarchis
tų “plieno šalmo” organizacijos 
iš vienos pusės ir komunistų ir 
socialistų iš antros.

Kautynės kilo dėl to, kad vie
nas kaizerio karininkas, kalbė
damas “plienšalmių“ mitinge, 
pasakė, kad respublikonų “rei- 
chsbannero“ organizacija susi
dedanti iš tėvynės išdavikų.

Buvę mitinge respublikos ša
lininkai pareikalavo balso, o kai 
jiems kalbėti neleido, prasidėjo 
free-for-all muštynės. šešias
dešimts asmenų buvo sužeista, 
tarp jų ir daugelis pavojingai.

------------------ K- -

Sąmokslininkas Gari
baldi genamas iš Fran- 

cijos
24. —Ita- 
Garibaldi, 
septynlo- 

buvo pa-

HANKOVAS, Kinai, sausio 
24.— Nacionalistinė Kinų val
džia išleido manifestą, kuriuo 
ji kviečia svetimas valstybes 
pradėti derybas dėl naujų su
tarčių ekonominės ir teritori
nės neliečiąmybės pamatu. Ma
nifeste sakoma:

“Britai ir kitos svetimos val
stybės savo pareiškimuose 
skelbia, kad Kinija pati nesuge 
banti savo interesų žiūrėti, o 
todėl jos esą priverstos pasi
aukoti, idant apsaugojus Kinų 
visumą ir nepriklausomybę.

i “Bet tai netiesa. Naujoji Ki
nija šiandie yra stipri ir žinan
ti savo pajėgą, savo ^ugebėji- 
mą ekonominėmis priemonėmis 
tvarkyti Kiniją ir ginti jos že
mę nuo bet kurio svetimo prie
šo.

| Klausimas tat eina no apie 
tai, ką Anglija ar kitos valsty-

. bes norėtų ar 
Kinams, bet ka 
Kinija galėtų ir 
teisybę leisti 
bėms.

“Sėkminga 
bes ir turto
šiandie remiasi ir daugiau nebe
gales remtis svetimų valstybių 
durtuvais ir svetimų valstybių 
karo laivais. Nacionalistinės Ki
nijos ginklas—ekonominis gin
klas — yra daug stipresnis už 
visokius karo pabūklus, kokius 
tik svetimšaliai gali sugalvoti.

“Anglija ypatingai turi su
prasti, kad jėgos dabartinėje 
revoliucinėje situacijoje sve
timšalių gyvybės ir tuno ap
saugą paveda valdžiai, kuri sa
vo autoritetą ima iš tų, kurių 
rankose yra koncentruota galia, 
kuri gali parai izuoti visą sve
timšalių ekonominį gyvenimą! 
Kinuose.

“Nacionalistinė valdžia tė
čiai! nemano, kad Kinijai jšva-i 
duoti iš svetimųjų imperializmo 
jungo butų neišvengiamas gin
kluotas konfliktas tarp Kinų 
nacionalizmo ir svetimų valsty
bių.

Latiny amerikiečiai smer 
kia J. V. imperializmą

Protestuoja prieš IVashingtono 
valdžios ginkluotą jsibriovi- 
mą į Ntkaraguą

J. V. investuoti Meksikoje 
kapitalai

Konsularinių agentų praneši
mais tie investavimai siekia 
per bilioną dolerių

NEW YORKAS, sausio 24.—Meksika paskyrus delega- Trys buvę Broadway Central

tus Haagos teisman
Jam pavedama spręsti Meksi

kos žemės ir aliejaus byla su 
Jungt. Valstijomis

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 24. — Vakar čia įvyko di-i 
delis mitingas protestui prieš' gautais iš savo 
Jungtinių Valstijų lindimą į i ągentų pranešimais 
centralinės ir pietų Amerikos I Valstijų kapitalistų 
kraštus. Mitingas buvo sureng-! 
tas Centralinės ir Pietinės A- džio mėn. pabaigos siekę dau- 
merikos ir Antilų Sąjungos — ginu kaip bilioną su ketvirčiu 
draugijos, kuriai priklauso gy- dolerių, būtent $1,389,001,000, Roa, Artūro Orei 
veną Meksikos 
amerikiečiai, 
Susirinkimas priėmė rezoliuci
ją, kuria pasmerkiama Jungt. 
Valstijų imperializmas ir gink
luotas briovimąsis į Nikaraguą.

\VASI1INGTONAS. sausio
24. — Valstybės departamento 

konsularinių
Jungtinių 
investavi-

■ mai Meksikoje iki praeito gruo-

banko valdininkai: Harry Reb- 
holz, kasininkas, Anthony Zie- 
sat, vice-prezidentas, ir George 
Cook, kasininko asistentas 
šiandie prisipažino, kad jie ėmę 
iš banko pinigų ir spekuliavę 
biržoj, išaikvodami t_ _____

sau- al^e ^4^»LM)0 banko pinigų.

kraustytis 
palikdami 
savo na
ši a orinės

nenorėtų leisti 
nacionalistinė 
norėtų pagal 

kitoms valsty-

svetimšalių gyvy- 
apsauga Kinuose

MEKSIKOS MIESTAS, 
šio 24. — Neoficialiniu praneši-1 . 
mu prezidento Calleso valdžia * ^J°
jau paskyrus Meksikos delega- Pel^m^s JI 1 savo lankas, 
tus į Haagos tribunolą žemes! •
ir aliejaus bylai su Jungtinėmis DiaZO pasiuntinys Pary- 
Valstijomis arbitruoti. Paskir- ŽIU j pavaišintas SUPU-

upės Ohio, Indianos, West Vir
ginijos ir Kentucky valstijose 
smarkiai patvino, užliedamos 
žemesnių vietų plotus. Gyven
tojai buvo priversti 
į kalnesnes vietas, 
vandeny telkšančius 
mus. Pittsburgho
miesto dalies keletas gatvių už
lieta ir kai kurie fabrikai turė- 

tuo budub0 sustoti. Ohio valstijoj užlieti 
1 Marietta ii’ Pomeroy mieste- 

Bankas dėl to mažne žlugo. Pastarajame apie 700 na- 
kitas bankas. telkšo keturias pėdas van

deny. Daug materialinės žalos 
padaryta ir daug žmoni n likę 
be pastogės.

tieji esą Fernando Gonzales.
... ,, . / i ir Gilberto

sostinėj latinų kurių $318,630,000 esą inves- Valenzuela. Pastarasis yra Mg-* 
be meksikiečių, tuota į aliejaus laukus, $317,- ksikos ministeris Londone.

Meksika norinti, kad jei Jun
gtinės Valstijos, sutiks arbit-

427,000 į kasyklas, $240,158,-
000 į geležinkelius, $166,047,-
000 į žemės ūkio nuosavybes ir ruoti, ginčas dėl aliejaus ir že- 
$125.242,0C0 į ’ įvairias kitas 
pramones.

Atkasta persų dievo 
šventovės griuvėsiai Valdovų pilis bus betur

čių vaikų prieglauda
sausio 

nuo čia 
senovės 

persų dievui

PARYŽIUS, sausio 23. — At- 
i vykus vakar į Paryžių Nikara* 
guos konservatorių valdžios pa
siuntiniui, generolui Chamorrai, 

mes 1 butų sprendžiamas Ha- šimtai Latinl?. Amerikos studen- 
agoj. Meksika šiuo atveju ne- Pas*tiko jj geležinkelio stoti 
gali naudotis nuolatiniu tarp- įr Pasveikino supuvusiais kiau- 
tautiriiu teisingumo tribunolu, šiniais bei supuvusiais tomėtais, 
kadangi ji nėra Tautų Sąjun
gos narys.

vus’ais kiaušiniais Nusižudė, norėdamas ži
not kas .'‘dedas “aname 

pasauly”
MADISON, Wis„ sausio 24. 

— Vakar sugrįžę iš bažnyčios 
tėvai rado savo sūnų, Cassels 
Noe, 20 metų amžiaus, nusišo
vusį. Noe buvo Wisconsino Uni
versiteto medicinos studentas, 
stropiai taipjau studijavęs psi 
chologiją. Prieš

PA RYŽIUS, sausio 
Jų kapitonas Riccotti 
kurs kartu su kitais

. lika sąmokslininkų
smerktas, ruošias apsigyvenai 
kur nors Pietų Amerikoje. Ga
ribaldi, kurs I 
dviem mėnesiais 
tą bausmę jau 
iki teismo, gavo 
sausio 25 dienos 
cijos ribas.

buvo nuteistas 
kalėjimo, bet 

yra atsėdėjęs 
įsakymą iki 

apleisti Fran-

BEDAiunv RIAUŠĖS KUBOJ

HAVANA, Kuba, sausio 23. 
čia įvyko bedarbių 
Buvo susirėmimų su 
Keletas bedarbių areš-

—Vakar 
riaušių, 
policija, 
tuota.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra- 
sit greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis /apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną. ,

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

TREVES, Franci j a, 
24. — Darant netoli 
kasinėjimus, atkasta 
gailų šventovės
Mithras griuvėsiai..

Mithras buvo šviesos ir sau
lės dievas. Jo garbintojai laivo 
didžiausi krikščionybės priešai 
per pirmus tris krikščioniškos 
eros šimtmečius.

20 nusikaltėliu pabėgo 
iš kalėjimo

TECUMSEH, Okla., sausio 
24. — Nuveikę sargybą ir atė
mę iš jos raktus praeitą naktį 
iš Pottawatomie kauntės kalė- 

Įjimo pabėgo dvidešimt kalinių, 
i Trys pabėgėlių jau sukruti.

NELAIMĖ GELEŽINKELA

6 asmenys, vienos šeimos 
riai, traukinio užmušti

na-

24.ROCKFORD, II1.; sausio
— Praeitą naktį Chicago Mil- 

“Nacioiuilistinė valdžia todėl ,waukee and St. Paul pasažieri- 
šiuo pareiškia, kad ji yra pasi-’niam traukiniui užgavus auto- 
rengus tuojau pradėti derybas mobilį buvo užmušti šeši asme- 
su kiekviena atskira valstybe (nys, visi vienos šeimynos na- 
ir dabyti sutartis ekonominės riai: J. F. Knight, jo žmona ir 
lygybės ir bendro vieni antrų keturi jų vaikai. Septintas šei 
politinės ir teritorinės suvere- mos narys, trylikos metų mer- 
nybės gerbimo pamatais. I raitė, laimingai išliko gyva ir 

| menkai tesužeista.

RADO VAGONE DU 
TROŠKUSIU VAIKINUS

NU-
TRYS VAIKAI ŽUVO UGNY

CLINTON, la., sausio 24. — 
Atvykusio traukinio viename 
šaldomajame vagone rado dvie
jų jaunų vaikinų negyvus kū
nus. Manoma, kad jie slapta 
įsigavo į vagoną ir kelionėje 
užtroško smalkėmis.

Ohio,STEUBENVIULE,
sausio 24. — Weirtone, W. Va., 
praeitą naktį gaisras sunaikino 
piliečio Josepho Cross nanjus. 
Ugny žuvo ir trys jo maži val
kai. Motina, bandydama vaikus 
išgelbėti, skaudžiai apdegė.

VIENNA, Austrija, sausio 
24. — Vienuos miesto socialde
mokratų administracija nupir
ko vieną puikiausių Austrijos 
pilių, pirmiau priklausiusią 
erc-hercogui Leopoldui. Ta pi-’ 
lis bus paversta beturčių vaikų 
narfiais. / *

Mussolinio puolike ati
duota psichiatrams iš

tirti 1

ROMA, Italija, sausio 24. — 
Anglų aristokratė, Violeta Al 
bina Gibson, kuri praeitų- metų 
balandžio mėnesį bandė nušauti 
diktatorių Mussolinį, dabar ta
po paimta iš kalėjimo ir atiduo
ta į psichiatrijos kliniką jos 
protui ištirti.

Du asmens žuvo ugny
FRANC1SCO, Cal., sau- 
— Du asmenys žuvo 
kurs praeitą naktį čir

SAN 
šio 24. 
gaisre, 
sunaikino vienus didelius pigių
butų namus.

Chicagai ir ep
inis oro biuras šiai dienai pra- 
i adau ja:

Didėjąs debesiuotumas; nedi
delė temperatūros atmaina; vi
dutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
minimum 13°, maksimom..33° 
Fahrenheito.

šiandie saulė teka 7:10, lei 
džiasi 4:55 valandą.

šaukdami: “Šalin išdaviką!” 
Kitoj miesto daly penki\šim- 

vai Kubos, Uruguajos ir Guate- jis parašė tėvams laiškelį, ku- 
malos piliečių laikė masinį mi- riame sako, kad 
tingą, kuriame buvo priimta pasaulį, norėdamas 
protesto rezoliucija prieš Jung- 

i tinių Valstijų intervc-cijų Cen-
REDHILL, Worcest^rshire, j.ra|ingj Amerikoj.

Anglija, sausio 24. — Pažemi-1 
nė ugnis senose apleistose an-J 
glies kasyklose duoda vietos Liet 
daržininkams galimybes augi n- • 
ti atvirame lauke daržoves ir 
gėl*es pačiame viduržiemy. Dar
žininkai sako, kad augalai dagi į

Degančios kasyklos pa
laima daržininkanfs

vos fašistų valdžia 
tokias žinias bau

džia

daug geresni, ne kad auginami | saįlLS10 ~!^aU
šiltnamiuose. ] 
dvigubai didesnės, n.«v* p«-i - 
prastai, o bulvės šiltos kasa-j ,^ur’°J ^uvo 
mos. Vienas daržininkas pasa
koja, kad jis lauke užauginęs vidaus ministeris Mustei-

Daržovės užaugą*no žydų dienraštis Idiše štime 
ne kad pa-paP° nubaustas 250 litų už ži- 

.... - ’ nUCoVviui j.iu vy, i * i v v / | / d o c* j k c l,

J kad einą girdai, jogei reakci-

gėles daug gražesnes, ne kad 
augintas šiltnamy, ir gelių pa
rodoj laimėjęs pirmą prizą.

1,200 Albanijos sukilė
lių suimta; 30 pakarta

BELGRADAS, 
sausio 24. 
korespondentas praneša iš Sku- 
tari, kad ryšy su pastaruoju 
sukilimu Albanijoj buvo suim
ta 1,200 asmenų, kurių trisde
šimt btivę pakarta. Netrukus 
Skutari bus daugiau teisiama 
ir veikiausiai bus 
mirties bausmei.

nusižudymą

apleidžiąs šį 
sužinoti, 

kas dedas “aname pasauly.’’

Bilius užginti alkoholio 
nuodijimą

WASHINGT()NAS, sausio 
24. — Senatorius Edvvards 
(dem., N. J.) šiandie įnešė bi- 
lių griežtai užginti denatūruoti 
alkoholį nuodais. Nuodijimas 
alkoholio, jei bilius butų priim
tas,* butų baudžiamas nuo 
$100 iki $1,000 piiigais ir nuo 
i/j iki 1 metų kalėjimo, arba 
ir abiem.

Jugoslavija, 
Laikraščio Vreme.

pasmerkti

Prašo $2,200,000 laivyno 
bazei

WASHINGTONAS.
24. —~ Kongresmanas 
(Pa.) įnešė kongresan 
ei ją paskirti $2,205,000
ico, Va., laivyno bazei pagerin
ti.

sausio
Coyle 

rezoliu- 
Quant-

kis žadąs atsistatydinti.

APTIEKA, 2346 West 69th Street.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

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

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

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

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPJKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RA

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

IMPERFECT IN ORIGINAL .
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ANTRAS “NAUJIENŲ" KONTESTAS ARTINASI - STOKIM Į DARBĄ!
Visų miestų, visų provincijų ir visų miestelių lietuviai kviečiami į darbų 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 aprašymų 
ir Susipažinę su sąlygomis ir gaunamomis dovanomis — išpildykite ant šio puslapio esamų Blankų ir iškirpę tuoj siųskite i “NAUJIENAS” pažibėdami — “NAUJIE
NŲ” KONTESTO DEPARTMENTAS. . f J

Reikšmė Antrojo “Naujientt” Kontesto
Visiems “NAUJIENŲ” Skaitytojams ir šiju 

Kontesto Veikėjams. \
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 
laikas musų gyvenime. Kaip 
visi atsimenate, pereitame 
“NAUJIENŲ” konteste buvo 
išdalinta dovanomis kontesto 
veikėjams apie $8,000.00. Ke
turi pereito kontesto veikėjai 
laimėjo automobilius: Šidlaus
kienė ir Viltis iš Chicago, Girš- 
tautas iš Detroit, Mich. iš Švėgž
da iš Cicero, III. Kiti kontes
tantai: Narmontaitė, Šova, Dr. 
Yucius, A. Bakšys, Paulauskie
nė, A. Gudaužis, Šarkis, Ražas, 
Braževičius, Dambrauskaitė- 
Stelmokas ir kiti laimėjo mažes
nes dovanas, vertės po kelis 
šimtus dolerių ir kai kurie po 
kelis desėtkus 
tame konteste 
testantų, — 
skaičius. Bet

kontes-

šiame 
bus iš-

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

paties laipsnio, dovanas. Svar
biausias dalykas šiame “NAU
JIENŲ” konteste, norint laimė
ti kuodidžiausias dovanas, yra 
įdėti savo spėkas, kad savo su-Kontestantų įsiregistravimas. p---- ------------------- ----------

, į rpanumu, savo darbštumu ir sa-
8. Kiekvienas norys dalyvauti vo apsukrumu laimėti kuodau- 

“NAUJIENŲ” konteste, pirma1 ginusia balsų. Šis “NAUJIE- 
negu kontesto manažeris pripa- NŲ” kontestas yra subudavotas 
žins kontestantų, turi išpildyti ne pralenkimo keliu laimėti do- 
registracijos kortų, kuri bus su-' vanas, bet pasiekimo keliu, 
teikta “NAUJIENŲ” kontesto' 
departamento kontstantui as-1 
meniškai arba laišku. Kontes-I

Kaina prenumeratos,

18. “NAUJIENŲ” prenume
ratos kaina pasilieka senoji: 
Chicagoje ir į užsienį metams 
i$8, pusei metų $4; visose Jung
tinėse 
cago) 
$8.50.

Valstijose (išimant Chi- 
metams $7, pusei metų

dolerių. Pcrei- 
dalyvavo 30 kon- 
tai gana mažas 
ta maža žmonių

grupė atliko milžiniškų darbų, o 
ir už savo įdėtų triūsų ji gavo 
tinkamą atlyginimą. Tie kon- 
testantų, kurie daugiau dirbo, 
tie laimėjo dideles dovanas: tie 
gi, kurie mažiau dirbo konteste, 
žinoma, mažiau ir laimėjo, bet ir 
jų triūsas tinkamai apmokėtas. 
“NAUJIENOS”, kurios kontes
to reikalams ir dovanoms konte
stantams išleido tą didelę pini
gų sumą, irgi buvo pilnai paten
kintos. ‘ Jei “NAUJIENOMS” 
tuo laiku tiesioginiai ir nebuvo 
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 to
tus. Kontestas apsimokėjo ir 
visiems “NAUJIENŲ” skaityto
jams, nes po kontesto liko page
rintas “NAUJIENŲ” turinys, 
pakvietus bendradarbiauti 
“NAUJIENOSE gerus rašyto
jus. Tcčiaus 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.

Mes esame tikri, kad šiame 
«konteste kaip kontestantai, taip 
ir “NAUJIENOS” turėsime dar 
geresnes pasekmes, negu turė
jome pereitame “NzlUJIENŲ” 
konteste, nes pereitame kontes
te dalyviai nevisi spėriai dirbo 
kaipo kontestantai. Kiti “NAU
JIENŲ” draugai negalėjo su
prasti kontesto reikšmės, todėl 
neturėjo drąsos stotį 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

įvykdo ir visuomet savo prižadų 
išpildo. Todėl mes esame jsiti- 
tikinę, kad piame “NAUJIENŲ” 
konteste turėsime didesnę gru
pę kontestantų, negu turėjome 
pereitame konteste ir kad pa
sekmės irgi bus daug didesnės 
netik “NAUJIENOMS” ir 
kontestantams. Be to šiame 
konteste galės dalyvauti ir ma
žesnės lietuvių kolonijos, gu
rioms pereitame konteste sunku 
buvo lenktiniuoti su didelėmis 
lietuvių kolonijomis, nes šis 
kontestas yra paremtas visai 
naujais, principais: pasiekimu 
tam tikro laipsnio, o ne lenkty- 
niavimuisi tarp atskirų 
tantų. i ;

Musų apskaičiavimu, 
“NAUJIENŲ” konteste
dalinta dovanomis apie $15,000. 
Pereitame “NAUJIENŲ” kon
teste laimėjimui ėjo keturi au- 
inobiliai. 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
tantui labiau patiks, ar bus jam 
naudingesnės. Kas nenorės im
ti dovanų daiktais, tie galės 
gauti dovanas ir grynais pini
gais į vietų daiktų.

šio “NAUJIENŲ” kontesto 
tikslas yra gauti 15,000 nauji; 
skaitytojų “NAUJIENOMS” ir 
tuo apjuosti “NAUJIENŲ” tin
klu kiekvienų lietuvio namų 
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 kalbų ir kuris pa
žysta lietuvių raštų, šiam tiks
lui mes ir skelbiame šį antrų 
didelį “NAUJIENŲ” kontestų 
ir pilnai pasitikim jūsų širdin
gų paramų “NAUJIENOMS” 
šiame reikale, šis tikslas ir yra 
tikroji šio “NAUJIENŲ” kon
testo reikšmė.

Lietuviai, mylinti šviesąt ir 
tiesų esate kviečiami dalyvauti 
šiame “NAUJIENŲ*4 konteste 
veikdami kaipo dalyviai, kad 
laimėjus sau dideles dovanas už 
įdėtų triūsų. Nuo Jūsų darbo 
ir pasišventimo priklausys šio 
kontesto sėkmingumas — pertat 
dirbkime iš krūvos ir padaryki
me šitų kontestų 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.

“Naujienų” Kontesto Principai arba h Kiekvienas 
Kontestantas Turi Žinoti

Kuntesto pradžia.
1. Kontestas prasidės Vasario- 

Eebruary 1 d., 1927 m. ir baig
sis Balandžio-April 30 d., 1927 
m. Tę^is vLu Uib mėnesius.

Kontesto dalyviai.
2. Konteste gali dalyvauti tik

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

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

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 580 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 augščiausiam 
pirmam laipsniui.

Kontestantas laimėjęs 46,200 
balsų gauna augščiausias dova
nas, vertės $1,700.00. Bet jei
gu kontestantas pareikštų norų 
ir toliau tęsti savo darbų, kad 
laimėti kitas dovanas, tai jis tu
ri registruotis išnaujo.

8. Brurtfewick Fonografas, Seville 
modelio, labai gražus ir naturalio bal
so, vertės .................................. $116.00

4. Platino špilka vyrams, su ketu
riais deimantais. Sulig 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 laikrodėlis, Elgin
“Crushion”, balto 14 karato aukso, 17 
akmenų, 6 “adjustments”, ver
tės .............................   $100.00

7. Tudor komodė, 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 balsų, kon

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sekamų septynių dovanų:

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

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

3. Bracelet 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 Jorn Wood deimantų katalogo 
No. D-808, vertės ..................  $70.80

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

Devinto Laipsnio,
gavusieji nemažiau 1,270 balsų, kon

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sekamų astuonių dovanų:

1. Laikrodėlis, gold filled, su 17
akmenų Elgin viduriais, garantuotas 
ant 20 metų, vertės ..................  $25.00

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

3. Vyriškas žiedas, 14 karato žalio’
aukso, Rusiško Lapio. Sulig John 
Wood deimantų katalogo No. S-562, 
vertės .......................................... $25.00

4. Vyriška špilka, platino ir 14 ka
rato aukso su vienu deimantu . Sulig 
John Wood deimantų katalogo No. 
DSP-232, 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 John 
Wood deimantj katalogo No. S-456, 
vertės .......................................... $25.30

7. Radio, 4 tūbų, modelio 111A,
vertės ..............   $25.00

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

Dešimto Laipsnio, 
gavusieji nemažiau 580 balsų, kon

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sakamų penkių dovanų:

1. Gryno gintaro karoliai, ver
tės   $10.00

2. Gryno gintaro rankovių sagutės,
vertės .......................................... $10.00

3. Auksinis žiedas, vyriškas, 10 ka
rato žalio aukso. Sulig John Wood 
deimantų katalogo No. S-569, ver
tės ................................................ $10.60

4. Žiedas moteriškas su dviem tik
rais gamets. Sulig John Wood dei
mantų katalogo No. S-510, ver
tės ................................................ $10.60

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

Ko nėra galima.
14. Nė vienas kontestantas ne

gali savo gautų balsų pervesti 
kitam kontestantui, arba užl is-

Iš ko susidarys balsai.
____________ _____ _____ “NAUJIENŲ” kontsetan-
tantui grąžinus išpildytų ir saitams balsų skaičius susidarys iš ** SIV() kitam.

8.

vo ranka pasirašytų registraci- sekamų šaltinių: 
jos kortų atgal “NAUJIENŲ 
kontesto departamentui, jeigu NV” prenumeratą, 89 balsai. 
“NAUJIENŲ” kontesto mana-! Už įauta “NAUJIENŲ” x 
žeria pripažins kontestantų,' 
kontestantas gaus iš kontesto 
departamento tam tikras kvitas, t 
su kuriomis galės pradėti savo 
darbų: užrašinėti “NAUJIE-; 
NAS” ir pardavinėti “NAUJIE-* 
NŲ” skelbimų ir knygų kortas.

Dovanas gaus visi. . __
a a- hxtattttt7nttt>» i- ' bimų ir knygų kortos sudarys ri Piln^s agento teises:
4 Šiame NAUJIENŲ kon-rkontestant baIsug ir jų krcditiį tuoti mokesnius už prenumera-

'este kiekvienas kontestantas i id 
laimės dovanas sulig jo gauto, 
balsų skaičiaus, č™~ 
te neis lenktynės, kad “aš” gau
čiau viską, o “jis” nieko, šis 
“NAUJIENŲ” kontestas yra 
paremtas pavyzdingo teisingu-' 
mo principu, nes iš jūsų darbo 
kitas nepasinaudos, apart jus 
paties. Reiškia, jūsų gabumas, 
jūsų energija, jūsų pasišventi
mas šiame “NAUJIENŲ” kon
teste eis vien jūsų pačių naudai. |

Kontesto laipsniai.
5. šiame “NAUJIENŲ 

teste yra

Manažeriaus galia,
15. “NAUJIENŲ” kontesto 

; manažeris gali jam nepatinka-
Už gautą “NAUJIENŲ” pre-'mus asmenis nepriimti į kontes- 

numeratų pusei metų, 44 balsai, to dalyvius. Taipgi gali apru- 
bežiuoti skaičių kontesto daly
vių tam tikrose kolonijose.

Kontestantų galia.

16. Kiekvienas “NAUJIENŲ”

Už gautų metinę “NAUJIE-

Už parduotų “NAUJIENŲ” 
skelbimų kortą, 115 balsų.

I Už parduotų “NAUJIENŲ”
knygų kortų, 65 balsai. j

Reiškia, kontestantų gautoji
“NAUJIENŲ” prenumerata ir kontestantas, kontesto manaže- 
parduotos “NAUJIENŲ” skel- rio pripažintas kontestantų, tu- 

■— ---------------------it0]ek-

šiame kontes-* Dovanos daiktais ar pinigais.

9. Kiekvienas “NAUJIENŲ 
kontestantas įsiregistruodamas gavusieji nemažiau 4000 balsų, kon- 

i “NAUJIENŲ” kontesto daly-j ,c’UnUi- coli 16

viu, gali pareikšti norų, kad 
kontestui pasibaigus 
jam butų išmokėta grynais pi
nigais, sulig skaičiaus jo gautų 
atatinkamų kuriam laipsniui 
balsų. Tokiems kontestantams 
“NAUJIENOS”, pasibaigus kon- 
testantui, sumokės grynais pini- apielinkėje, gražiausioj ir greitai au- 
gais — ‘‘cash”, bet 25 nuoš. ma- 

i žiau, negu kad to laipsnio gau-. 
namų daiktų vertė. Pavyzdžiui, |

“Naujieny” Dovanos Kontestantams
Pirmo Laipsnio,

sekamų trijų doųanų:
1. Paige automobilių, šešių cilinde-

dovana rių, 5 pasažierių, 4 durų Sedanas, Mo
delio 6-56, pilnai jrengtas, labai gra

žus ir patogus, vertės . $1,720.00
2. Brtucelęt (apyrankė), platino, su

85-kiaią mSlinai baltais Wesseletono 
pilnai piautais deimantais. Sulig 
John Wood deimantų katalogo No. 12 
BR-SP., vertės .................... $1,784.00

Į 3. Du lotai puikioje Marųuettė Park

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

5. Deimantinis žiedas, 
su devyniais deimantais. 
Wood < 
vertes ...............................

5. Platino špilka moterims, su (le
vinius deimantais, i" 
deimantų katalogo No. DP-12JL, 
tCH .............................................

6. I
C tūbų radio Pooley setas, 1 
1600 R-2, pilnai įrengtas
tės .....a.........................................................

7. Platino špilka vyrams, su devy
niais deimantais. Sulig John Wood 
deimantų katalogo No. DSP-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. Bracelet su šešiais deimantais ir
keturiais emeraldai^ 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,
gavusieji nemažiau 3,880 balsų, kon

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sekamų septynių dovanų:/

1. Deimantinis žiedas moterims, su
vienu deimantu, sveriančiu 26 et’. Su
lig John Wood deimantų katalogo No. 
D-824, vertės ..........................  $100.00

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

$214.50 
moteriškas, 
Sulig John 

deimantų katologo No. 202, 
. $215.50

Sulig John Woods - - - ( ver- 
  $205.00 

Radio, geriausias Atwater-Kent 
” —■ • ‘ , modelis

ver- 
$200.00

R-2

gančioj, prie 64-tos ir Hamlin Avė. 
gatvių, vertės T-S............... f . "$1,600.00

... , , . . . . imtinų uuiKių verte, r uv.y/.uzum, | AlltrO LdipSIUO,
Kiekvieno laipsnio kontestan- . r. ... . t -■ v. .AMAk. ..A , , . . . Ijci kontestantas gautų 46,200 gavusieji nemažiau 40,000 balsų, kon-
tams bus duodamos skirtingos . .. ska:tvtusi Dirmo laiDS I testantai gali pasirinkti vieną iš
dovanos, sulig jo gauto bei lai-'balS> J> J‘S ‘)n™° "“P®. I sekamu dvieju dovanu:
.i i • • • i i mo kontestantas ir turėtų gauti;meto atatinkamam laipsniui bal-1 , „z.., . , I, ... < sų skaičiaus. * i

Sekamam skirsny parodoma tautas gaus iš 
kiek j kurį laipsnį reikia . gauti ne $1,700, bet 25 nuoš. mažiau, jįįį*ntų kata,°8° 
balsų ir kokios vertės dovanos negu daiktų vertė, reiškia jisi 
kiekviename tų dešimties laips- ----- or7K OK
nių bus duodamos kontestan
tams.

kon-
Dešimts Laipsnių. I

Laipsniai — Balsai — Dovanos.
6. Pirmo Laipspio 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 
26,000.

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

Penkto Laipsnio dovanų verte 
$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
te $60, reikia surinkti balsų 
2,580.

Devinto Laipsnio (Įovanų ver
tė $25, reikia surinkti balsų 
1,270?

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

Dovanos.

vertė 
balsų

vertė

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

| 1. Jewett automobilius, šešių cilin-
dovanas vertės $1,700, • bet ap- (lerių, penkių pasažiefių, pilnai jreng- 
mokant grynais pinigais kontes-,taį Model 6-65, vertės..... $1,865.00
. . -v uktatttt^ktttm1 2> Bracelet, platino su 47 mehnai

i NAUJIENŲ baltais deimantais, sulig John Wood
' ’ * ‘ ‘ ‘ ' » No. BR-10SP,
vertės .................................... $1,420.00

Trečio Laipsnio,gaus $1,275. šis 25 nuoš. ati
mamas todėl, kad visi musų per-' gavusieji nemažiau 26,000 balsų, kon- 
kami šiam kontestui iš sankro- ....... ’•
vų daiktai yra gaunami 25 nuoš.
pigiau, negu tų daiktų pilna kai- pr.’28C modelio Radiola.1

Sankrovos tą nuolaidų brangus fonografas sujungtas su ge- 
. . x . nausiu Radio, nereikalaujančiu ne ba- 

daro ISSlgar- terijų, nė vielų, vertės . $900.00
Todėl “NAU-* 2. Deimantinis žiedas, platino, su 35 

deimantais ir 12 emejaldų ,moterims. 
Sulig Jqhn Wood deimantų katalogo 

No. D-250, vertės . $910.00
3. Rimbai 1 Grojiklis Pianas, sty- 

liaus No. 400, gražiausias grojiklis 
pianas, kokis Vra padarytas, su vė
liausiais pagerinimais, vertės $975.00

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

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

Ketvirto Laipsnio,
gavusieji nemažiau J4,000 balsų, kon

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sekamų septynių dovanų:

1. Gulbransen Registruojantis pia
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, vertes ......................  $450.00

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

4. Moteriškas deimanto žiedas, su
19 deimantų ir 16 safini (sapphires), 
sulig Joni Wood deimantų katalogo 
No. D-237, vertės ............  $456.70

5. Trijų šmotų Frizay parlor setas, 
rankomis drožti frėmai, labai gra
žaus darbo, išmušti tikru liniu 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 pasažierlų
touring, jrengtas, vertės ....... $400.00

Penkto Laipsnio,
gavusieji nemažiau 6,450 balsų^ kon

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sekamų septynių dovanų:

1. Trijų šmotų Jacųuard parlor se
tas; gražiai išdrožti frėmai, visur 
springsų konštrucija, apverčiamos pa
duškaitės, apmuštas geriausiu jac- 
quard, vertės .... ........................ $200.00

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

na.
“NAUJIENOMS” 
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. '

Draudžiama.

jokio skirtu-

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

lionoratų 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- 

tų “NAUJIENŲ” skaitytojo 
prenumeratų skaitys tiek pat 
balsų, kaip ir nenaują prenume
ratų. Taipgi skaitysis lygiai 
balsų už gauta prenumeratą 
Chicagoje, taip ir už Chicagos 
rybų, taipjau į Lietuva, ar kitas 
užsienio šalis.

testantai gali pasirinkti vienų iš 
sekamų penkių dovanų:

1. B>runswick Panatrope ir 8 tūbų
. Geras ir

GERBIAMASIS-JI:—
Jei Tamsta nori veikti šiame “NAUJIENŲ“ konteste, kad 

laimėjus dovanas sulig savo noro bei pasirinkimo, kaip tai: Auto
mobilių, Radiolų, Pianų, Deimantinį Bruceletų, Deimantinį Žiedų, 
Deimanto Špilkų, Parlor Setų, Lotų, Laivakortę į Lietuvą ir atgal, 
Auksinį Laikrodėlį, Tuder Komodę, Įkempu, Gintarinius Karolius, 
Gintaro Sagutes arba “cash” pinigais — išpildykite šia žemiau 
esamų Blankų ir atsiųskite į “NAUJIENAS”.

BLANKA
Aš noriu įstoti ir veikti šiame “NAUJIENŲ” Konteste, 

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

Mano Vardas Pravardė ...........................................................

Adresas ...................................................... -.............................

PASARGA: — Išpildę šitą Blankų iškirpkite ir prisiųskite į 
“NAUJIENAS”. Ant konverto užrašykite sekamai:

“Naujieny” Kontesto Departmentas,
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.
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Sausžemio gyvūnų 
evoliucija

Sausžemio gyvūnai, kaip mu
su skaitytojai jau žino, yra iš
ėję iš vandens, šį kartą plačiau 
pakalbėsime apie sausžemio gy
vūnų evoliuciją. Primityvės 
vandenų gyvybes sąlygos buvo 
skirtingesnės, negu dabar. Tirš
tai gyvybės apgyventas seklus 
gilios senovės vandenynas pra
dėjo keistis. Žemės paviršy pra
dėjo darytis didesnis nelygu
mas. Kontinentai iškilo aukš
tai virš juru, o juros bei van
denynai pasidarė gilesni, Upių 
vandens bėgimas pagreitėjo: 
upės pasidarė siauresnės. Eže
rų ir lagūnų skaičius sumažė
jo. Atmosferoje pasidarė dides
nė vandens garų cirkuliacija 
Visus čionai suminėtus reiški
nius reikia gerai įsidomėti, nv> 
Im* to gyvybės evoliucija negali 
būti tinkamai suprasta.

Ežerai, upės ir juros, buvo 
perpildytos primityve gyvybe 
Vandenų gyvybės tarpe ėjo bai
si kova dėl deguonie ir maisto 
Vieni vandens gyvūnai pradėję 
išeiti iš vandens į sausž.unį ii 
taikintis prie naujų gyvenime 
apystovų, o kiti gyvūnai pasi
liko vandeny. Pasilikusieji van
deny gyvūnai buvo priversti 
pratintis prie gilaus vandens 
gyvenimo sąlygų. Giliam vau 
deny apsigyvenusių gyvūnų 
tarpe buvo rekinai. turintis 
apie dvidešimt pėdų ilgio kunę 
ir apie penkių celių ilgio dan 
tis. Rėk i mis pasekė kiti dideli 
van<}< ns gyvūnai su ypatingai 
plačiais nasrais. Išėjimas į saus- 
žemį vandens gyvūnų tarpe pa
sidarė lyg ir lenktyniavimas 
Gyvenimas ore reikalauja tu
rėti plaučius arba kitokius kvė
pavimo organus. Studijuodami 
sausžemio primityvę gyvybę 
mes randame, kad plaučių ar-' 
ba kitokių kvėpavimo organų 
besi vystymas be paliovos ėjo. 
Tas laikotarpis arba periodas, 
kuriuo vyko umus sausžemio 
apgyvendinimas vadinama “de- 
voniano periodu”. Klimatas tuo 
laiku buvo šiltas, žemė turėjo 
daug pelkių ir puvėsių, kas su
darė patogias apystovas viso
kių didelių ir nerangių žemės 
gyvūnų gyvenimui. Tokie že
mės gyvūnai, be abejo, nuola
tos laikė “vieną koją vandeny”. 
Jie buvo linkę pasilikti vande
ny taip ilgai, kaip galima. Bet 
perpildytam gyvūnijos vande
ny ėjo atkakli kova dėl mais
to, kuomet sausžemis tuo laiku 
didelių gyvūnų neturėjo. Že
melė buvo turtinga visokiais 
vabalais, iš kurių galėjo tukti 
didesnieji gyvuliai. Kuomet di
džiosios vandens žuvys nuolatos 
pradėjo išeiti į sausžemį, jos 
buvo verčiamos rėplinėti savo 
pelekais. Laikui bėgant iš tų 
pelekų lėtai išsivystė stiprios 
kojos, iš penkių peleko šakelių 
pasidarė xnen k i kojos pirštai. 
Tokiu tat\iųdu Išsirutuliavo 
keturkojai žemės gyvūnai.- Ke
turkojai žemės gyvūnai yra 
vaikai šių dienų mūsiškių var
lių ir gonių.

Tačiau grįžkime prie augme
nų. Nereikia pamiršti, kad čio
nai kalbamuoju periodu niekur 
ant žemės paviršiaus nebuvo 
šalnų. Apie šią tiesą moksli
ninkai sužino iš iškastų iš že
mės užsilikusių iš anos gadynės 
augmenų. Visi anos gadynės 
augmenys yra tropiški. Nesantį 

žiemų, augmenys galėjo pato
giai augti visoje žemėje nuo 
žiemių iki pietų polio per išti
sa meta. Žemės atmosfera bu
vo šilta, troški ir garais persi
sunkusi. Toki padėtis labai tin
ka augmenims. Augmenys to
dėl tuo laiku išaugdavo inilži- 

• niškaiH. Augmenims, be to, pa- 
I tinka turtingas anglių 'qras. 
Čionai suminėti reiškiniai bu
vo tos priežastys,* kurių deki 
mos gadynės augmenys taip 
mikiai jr suglaustai augo. 'To
kios “nepaliaujamos vasaros’’ 
jeriodas tęsėsi milijonais metų. 
Nereikia tat stebėtis, kad tuo 
oeriodu žemė buvo padengta 
Lokiais milžiniškais miškais, ko
kių jinai po to niekad nelieta
me.

Sekdami žemės istoriją, mes 
įritiname prie kito svarbaus 
klausimo. Dar pradžioje devy
niolikto šimtmečio žmonija jau 
>inojo, kad žemės plutoje ran- 
las storas akmeninių* anglių 
duoksnis. Mokslininkams ne- 
'įnė 'daug laiko patirti, kad 
as akmeninių anglių sluoksnis 
,ra gilios senovės milžiniškų 
aišku liekana. Medžių kamie- 
lai ir lapai anglyse dažnai yra 
abai žymiai pastebimi. Akme
ninių anglių sluoksnis žemėje 
yra pasekmė tam tikro žemes 
istorijoj periodo. Tokif\ milži- 
liški miškai gilioj senovėj au- 
»o, nes jiems buvo palankios 
sąlygos. Žmonijos gyvenimas 
be anglių dabar butų beveik 
negalimas. Šviesą, šilimą ir jė- 
»ą industrijos mašinų ratams 
vukti mes gauname iš akmeni
nių anglių. Verta tat susido
mėti, kada ir kuriuo budu že
mėje atsirado anglys. Kodėl to
kių milžiniškų miškų nebeauga 
musų laikais — apie tai mes 
pakalbėsime kita karta. » k

čionai kalbamuoju periodu 
uit žemelės žaliavo viskas. Bet 
nei paukščių, nei peteliškių, nei 
bičių, nei vapsų nebuvo. Nebu
vo nei tokios žolės, koki dabar 
auga musų pievose/ Bu^o tiktai 
tam tikri dideli vabalai, visai 
nepanašus musų gadynės va
balams. Iš tų vabalų tukdavo 
anų laikų amfibija. Giliai že
moje randama amfibijos kaulų 
liekanas. Tos liekanos kalba pa
čios už save. Iš jų mes sužino
me visas senovės paslaptis. Iš 
karto sausžemio gyvūnų gyve
nimas buvo lengvas. Maisto 
perteklius buvo didelis. Bet 
taip nuolatos tęstis negalėjo. 
Atėjo laikas, kada sausžemis 
gyvūnais tapo perpildytas. Rei
kėjo vis didesnių ir didesnių 
pastangų (lėti suradimui mais
to. Sunki kova už maistą gyvū
nus vedė prie kanibalizmo ar
ba ėdimo viens kito. Žvėrys

♦ A*
Vėjužėlis smarkiai pučia,

Vėjužėlis kaukia, 
O jaunoji mergužėlė

Manęs , jauno laukia.
Laukia, sėdi ji prie lango, 

Gailiai ašaroja;
Žiūri, žiūri į kiemelį —

Niekas juo nejoja... 
Nežinau, vai, kas daryti, 

» Kaip į ją man lėkti: 
Ji taip toli, vai, kaip toli —

Negaliu pasiekti.
Vėjužėlis smarkiai pučia,

Vėjužėlis kaukia...
E, aš josiu į ją, josiu,

Nors ir audra siaučia.
Zigmas Gėlė.

medžiotojai darė ką galėjo, 
•idant daugiau sugauti maistui 
kitų gyvūnų. Medžiojamieji taip 
pat įtempė visas pastangas sa
ve apsaugoti. Žiauri kova gy
vūnų tarpe dar labiau paskati
no juos vystytis į įvairių įvai
riausias ryšis.

Kai kurie- mažesnieji gyvū
nai pradėjo lipti j medžius ir 
tenai maisto ieškoti medžių va
balų tarpe. Tas žymiai atsilie
pė į medžių vabalus. Savo gy- 
vyb( i apsaugoti vabalai pradė
jo šokti iš medžio į medį. Tas 
vedė'prie išvystymo sparnų. 
Nuolatinis kai kurių vabalų me
džiuose gyvenimas išvystė juos 
i tam tikras lazdeles, kurios 
prilipusios prie medžių šakų iš 
tolo negali buti lengvai paste
bėtos. Tokios rųšies vabalų daug 
randama Australijoj ir Naujo
joj Zelandijoj.- Tuodu kraštu 
pasižymi savo primityve gyvū
nija.

Baigdami šį raštą galime pa
sakyti, kad milžiniškų miškų 
augimo laikotarpis tęsėsi apie 
pusantro milijono metų. Nežiū
rint visų gyvūnijoje permainų, 
jų evoliucija ėjo lėtai. Gyvūnų 
gyvenimas niekad nėra pasto
vus, jeigu jų tarpe eina kom- 
peticija. Jeigu kompeticijos nė
ra arba jeigu jinai labai men
ka, tai gyvenimas būna pasto
vesnis. Bet tokių periodų žemės 
isterijoj retai kur užtiksi.

Kodėl fašistai nuvertė 
Lietuvos valdžia

Apie įvykius Lietuvoje Ame
rikos lietuvių spauda plačiai 
rašo. Protestai prieš smurti
ninkus, kurie pasalomis užpuo
lė demokratinę Lietuvos val
džią ir ją nuvertė, pasipylė vi
sose lietuvių kolionijose.

LMSA 2 kuopa, rodosi, pir
moji išnešė savo protestą ii 
pareiškė didelio pasipiktinimo 
tokiu smurtininkų žygiu. Nėra 
abejonės, kad ir Lietuvos vi
suomenė protestuotų jeigu ji 
tiktai galėtų, jeigu fašistiniai 
diktatoriai neužčiauptų jai bur
nos.

Socialddemokratų ir valstie
čių liaudininkų valdžia ir šian
die butų buvusi. Lietuvos žmo
nės buvo patenkinti savo val
džia, kurią jie patys išrinko. 
Senąja valdžia nepatenkinti 
buvo tiktai keletas buvusių mi- 
nisterių klerikalų kabinete. 
Prie jų prisidėjo dar keletas 
fašistinių dykaduonių, kurie 
praeito pavasario rinkimus 
pralaimėjo. Kai kurie ministe- 
riai buvusio klerikalų kabineto, 
už nusikaltimus buvo patrauk 
ti atsakomybėn. Valdžia rūpi
nosi išieškot iš jų išaik volas 
pinigų sumas. Tokie šmugel- 
ninkai negi norėjo, kad “bedie
vių” valdžia tokius “aukštus 
ponus” kalėjiman sukištų. Jie 
dirbo kaip galėdami, kad tiktai 
savo kailį nuo bausmės išgelbės 
jus. O kad visa tai sėkmingai 
eitųsi, tai jie susirado sau bi
čiulių ir kariuomenės viršinin
kų tarpe.

Vienas tų fašistinių smurti
ninkų yra Grigaliūnas-Glovac
kis, kurs tuoj aus pb Seimo rin
kimų pradėjo skleisti savo rų
šies fašistinę propagandą ka
riuomenės tarpe ir organizuot 
studentus. Dar prieš soc.-dem. 
ir v.-l.‘ kabinetą, klerikalų val-
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džia pastatė kariuomenes vir- 
Įšininkais kokius tai Plecho- 
wicz ir Skruipski, kurių pavar- 

Idės rodo, jog jie nėra lietuviai, 
| bet lenkai. Tie “generolai” ir 
(buvo fašistų sukilimo vadai.

Liaudininkams ir socialde
mokratams paėmus valdžią į 
savo rankas, Grigaliūnas-Glo
vackis buvo iš tarnybos paša
lintas. Glovackis yra tarnavęs 
caro armijoj kaipo oficieras. 
Patekęs Lietuvos kariuomenės 
generalinin štabaų, jis liko poli
tikieriam ir mokėjo pataikauti 
klerikalams.

Pašalintas iš kariuomenės 
viršininko vietos, Grigaliūnas 
pradėjo agituot griauti social
demokratų ir liaudininkų val
džią. Jis net leido fašistinį 
laikraštėlį “Tautos valia”, kur 
jis piktai ėmė atakuoti valdžią. 
Del to jam buvo iškelta kele
tas kaltinimų.

Gruodžio 13 d., 1926, Kauno 
apskrities teismo prokuroro 
įsakymu Glovackis buvo suim
tas ir padarius jo bute kratą, 
uždarytas Kauno kalėjime. Jam 
grėsė 8 metai sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

Smurtininkams padarius na k? 
tį į gruodžio 17 pervartą, Gri
galiūnas-Glovackis tuojau buvo 
paleistas iš kalėjimo, jo bylos 
likviduotos ir jis, kur vakar 
sėdėjo kaltinamųjų suole, šian
die patapo vienas pervarto va
dų.

Reikia stebėtis, kad ir tauti
ninkas A. Smetona prisidėjo 
prie tokio fašistų juodašimtiš
ko darbo. Pats Smetona už
sienio spaudai meluoja, saky
damas, kad jie (fašistai), gir
di, gelbėję Lietuvą nuo bolše
vizmo ir polonizmo. O kad visa 
tai įrodžius Lietuvos piliečiams, 
kad komunistai '“norėję sukelt 
revoliuciją”, tai šimtus pilie
čių areštavo ir pasodino kalė
jimam Kad daugiau areštavus 
kaltų ir nekaltų piliečių, fašis
tų “veikėjai’’ mėto kurstančius 
atsišaukimus nekaltų žmonių 
namuose, o paskui atėję juos 
areštuoja sakydami, kad jie 
skleidžia atsišaukimus prieš 
valdžią.

Pirmiau smurtininkai sake, 
kad buvusioji valdžia padariusi 
sutartį su Rusija Lietuvos pra
žūčiai, o dabar tvirtina, kad ir 
fašistinė smurtininkų valdžia 
nepuolimo sutartį su Rusija 
pripažįsta.

Be to neapsieita ir begyvy- 
bes aukų. Fašistų valdžia tiek 
nusigando tų keturių komunis
tų, kad net malonėjo juos su
šaudyti. Demokratinėse vals
tybėse valdžios už politinius 
nusikaltimus tokių kruvinų žy
gy nedaro. Tegul atsimena lie
tuviškieji fašistai, kad caro 
laikais gal ne vienas jų lenkė 
savo sprandą prieš kruvinąjį 
Rusų carą ir piktinosi jo despo
tizmu. Dabar, kuomet Lietuva 
tapo nepriklausoma, šventina 
jos žemę savo piliečių krauju.

Mūsiškiai diktatoriai spėjo 
jau Ihkviduot organizacijas (ži
noma, ne fašistines), uždarė 
laikraščius, įvedė karinę cenzū
rą ir tt. Tokio gyvenimo ir 
tvarkos žmonės negalės pakęs
ti. Kuo labiau piliečių laisVe 
bus veržiama, tuo greičiau 
krašte kils visokių neramumų 
ir pasipriešinimų prieš valdžią. 
Perdaug veržiamas daiktas turi 
sprogti. — Don Pilotas.

TARPDURY
-------

Nedrąsus Jonelis palydėjo 
Onutę namo ir tarpduryje 
spausdamas jos ranką sako:

—Žinai, Onele, pereitą nak
tį aš sapnava®, jog mudu su
sitikom sodne po medžiu. Aš 
prašiau UVo rankos ir tu man 
pasižadėjai.

—Tai pasirodo, kad tamsta, 
Joneli, savo 'sapnuose esi drą
sesnis, negu tikrenybėj, — juo
kaudama atsakė Onute. [“K.”]

KEPYKLOJE

Vaikas: — Mano mama sa
kė, kad ji Buikoje radus vietoj, 
razinkos — tarakoną.

Duonkepis: - Pasakyk sa
vo mamai, tegul ji man a ts i u Ar
čia tą tarakoną, tai aš jai duo
siu razinką.

Dalykas rimtas. Žmonės j 
viską žiuri rimtai. J^ veidai nu
liūdę, susiraukę, pikti. Kuomi 
nors jie yra labai susirūpinę.

Labiausia yra susirūpinę po
litikieriai. Jiu daugiau yra ir 
susiraukę. Bolševikai senai jau 
atsisveikinę su umoru. Bolše
vikai net dantis griežia, kada 
Grigaitis prakalbą sako. Den- 
tistai turi gerą biznį nulaužy
tus dantis taisyti.

Taip sakant, urnom mes ne
turime. Gal dėl to, kad nčra 
“dzimdzių”. Nuvargęs žmoge
lis, parėjęs iš darbo namo, iš
traukia stiklelį “linksmybės”, 
bet šiais “sauso kaulo” laikais 
ir stiklelis nelinksmina. “Fa
šistai” su revolveriais gatvėse 
rodo “štukas’’, bet “fonių” vis 
tik nėra. Rašytojai tarp savęs 
barasi dėl tezių. Juoko jie ne
myli. “Rimbas”, sako, esąs 
juokdarių organas, bet jis gi
riasi savo rimbu, vadinasi, bi- 
zi...

Mums reikia gero juokų žur
nalo. Tverkime juokdarių kliu- 
bą. Kuikime juokų laikraštį. 
Kas nenorės skaityt juokų —v 
duosime dykai.

Skerspilvieni-Koršokyti.

TEISME

Nesenai vienoj byloj Bosto
no teisman buvo pašaukta ai- 
rišė moteris j liudininkus. Po 
priesiekdimimui teisėjas pasi
žiurėjo į ją ir klausia:

Ką tamsta žinai šitame
atsitikime? ' 'I

Nieko, — atsakė airišė.
— Na tai meldžiu papasakot, 

bet tik trumpai, — paprašė 
teisėjas, kuris iš patyrimo ži-j 
nojo, ką pas moteris reiškia! 
Žodis “nieko”. '{“K.”]

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.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURSEIIONIS
advokatą®

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearbom 2734
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingai lojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams. 
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Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

“STRIELČIAI” DABAR GE
RESNI

Po didžiojo karo Europoj 
atsirado gabių “strielčių”. Pir
ma buvo labai išsilavinę “striel
čiai” sovietijoj. Dabar jau turi
me ir Lietuvoj fašistinių-sme- 
toninių “strielčių”. Tie “striel
čiai” daro truputį kitaip, ne 
kad paprasti strielčiai. Papras
tieji strielčiai eina miškan me
džiot, pamato kiškį ir šauna. O 
šitie “strielčiai” gaudo gyvus 
“kiškius”/ Sugavę keletą “kiš
kių” pastato juos prie sienos, 
o tada su muzika arba ir be 
muzikos (visaip pa: įtaiko), su
šaudo... s

Sušaudę savo aukas jie ne
valgo, bet po žeme užk iša.
Smetoniniai-fašistiniai “slriel- 

čiai” Kaune jau sušaudė ketu
ris “kiškius”. O todėl juos su
šaudė, kad “strielčiam” kailis 
niežėjo šaudyt. Keli ' šimtai 
“kiškių” sėdi kalėjime ir lau
kia ką “strielčiai” su jais da
rys.

Gaudykit, “strielčiai”, tiktai 
neužmirškite, kad jūsų mylimas 
cAras ir be muzikos Kirviu bu- 
Vo sukapotas... — Don Pilotas.

Tel. Lafayette 0094
E. V. KROKAS

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

4120 So. Richmond* Street

Yards 4951 
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKU6ERKA 
3252 So. Halsted St.

Viršuje U ni vers a' 

State Bank

Moteiys ir margi 

nos kreipkitės ev 

reikalais nuo 12 ik’ 

8 vakaro. Kitu lai 

ku pagal sutarti

..... .
Patyrusi gydytoja ir akušerė 

Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.; Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

Vakar 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telefone Roosevelt 9090 

Namų Telefoną? Republic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tėl. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktą 
Vedėjas visų teisių

1 ----------*

Ia. a. olis
ADVOKATAS

11 S. La Šalie Sfo Room 2001
Te.' Raądolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedfclio ir 
Pitnyčios.

Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai 'praktika- I 
vusi Pennsyl- I 
vanijos * ligon-1 
bučiuose. JSjjii-J 
ningai patar-1 
nauja, visokio-1 
se ligose 
gimdymo, UmKcI 
gimdymo ir p< | 
giindymoZ

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

Valandos nu< I
8 ryto iki 2 po1 
pietų, nuo 6 iki ‘
9 vai. vakare.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą. »r ‘galvon 

• skaudėjimo

DR. G. SERNER 
(LIETUVIS)

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679 

4.--------------------------------------------------- 1.
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ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

buti 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.

Įvairus Gydytojai
Telephone Yarda 0v94

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Bes. telephone Plaza 8200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 i ūbos 

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. Nedeliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir ChirvrfM 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chicaąe 
arti 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tai. Fairfai 6853 

______________ _______________ ____ *
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ANTAUSIS FAŠISTINIEMS SMURTININKAMS.

Militarės diktatūros sąlygose, kuriose Lietuva gyve
na nuo gruodžio 17 dienos “putšo”, Lietuvos visuomenė 
neturi teisės viešai pareikšti savo nusistatymų dabarti-

Čia yra aiškus pasiūlymas lenkams ir kitiems “kita
taučiams” remti Smetonos-Voldemaro diktatūrų. Bet kų 
skelbė klerikalai ir jų berųai tuojaus po įvykinto valsty
bės pervarto? Jie skelbė, jogei valdžių reikėję nuversti 
dėl to, kad ji perdaug pataikavusi tautinėms mažumoms!

Vadinasi, pats kun. Kemėšis viešai pripažįsta, kad 
“putšo” inžinieriai mėgino apgauti visuomenę ir melavo 
jai. |

Graži “krikščioniška” etika, nėra ko ir bekalbėti!
Bet jeigu smurtininkai turėjo drųsos po aiškiai me

laginga priedanga daryti tokį pavojingų kraštui eksperi
mentų, kaip teisėtos valdžios nuvertimas, tai kas gali jais 
toliaus pasitikėti?

Ir ar ilgai galės laikytis tokie valdovai, į kuriuos žmo- 
dės žiūrės, kaip į melagius ir apgavikus?

Bronys Raila ['Pacific and Atlantic Photo]

niems krašto valdovams. Bet ir diktatoriai negali viskų 
užslopinti.

Štai, Kaune sausio mėn. 2 d. įvyko Kauno apskrities 
buv. savanorių suvažiavimas. Smetonai su Plechavičium 
nebuvo jokio galimumo tų suvažiavimų drausti,—juo !a- 
biaus, kad savanorių organizavimų buvo pradėję pirmiau
sia fašistai — Glovackis, Tomkus ir kompanija.

Smarkaujančių “patriotų” pastangomis (ir karo sto
viui esant Kaune) pavyko tame suvažiavime pravesti 
rezoliucijas, reikalaujančias, kad vyriausybė užkirstų 
kelių “rusofiliškai ir lenkomaniškai įtakai” valstybės 
įstaigose. Bet toliaus?

O-gi ve kas toliaus įvyko. Savanorių suvažiavimas 
nutarė priimti garbės nariais keletu pasižymėjusių visuo
menės darbuotojų, tarp jų — Dr. Jonų Šliupų ir smurti
ninkų nuverstų respublikos prezidentų Dr. Kazį Grinių!

To ne gana. Savanorių suvažiavimas priėmė garbės 
nariais visus buvusio Sleževičiaus kabineto narius — 
vadinasi, ir “polonizatorių” Čepinskį, ir “bolševizatorių” 
Požėlų.

O smetoninės rūšies “didvyrių” nepriimta nė vienas: 
nei Plechavičius, nei Skorupskis, nei Glovackis, nei pats 
ponas Smetona!

Ar reikia skaudesnio antausio fašistiniems Lietuvos 
diktatoriams, kaip šis demonstratyvis savanorių simpati
jos pareiškimas nuverstosios valdžios nariams?

Bruožai apie Lietuvos 
moksleiviją

(Tęsinys)

Švedijos kunigaikštis Gusta
vus Adolphus, kuris laiko Ame
rikoj paskaitas apie medžioklių 
ekspedicijas Afrikoj.

POŽĖLA NUMATĘS PAVOJŲ?

Aiškių žinių apie tai, kodėl Lietuvos valdžia buvo 
užklupta netikėtai, dar iki šiol nėra. Todėl gal bus įdomu 
paduoti, kų pasakoja apie tai vienas gudriausiųjų Lietu
vos kunigų politikierių, Fabionas Kemėšis. So. Bostono 
klerikalų organe jisai pasakoja taip:

“Kiekviena valdžių yra linkusi nutolti nuo gyve
nimo pulso. Tačiau ypatingai buvo nutolęs p. Sleže
vičius su savo draugai3. Vyriausias visų policijų 
vadas Vidaus Reikalų ministeris Požėla numanė pa
vojus. Keturias dienas prieš revoliucijų (gruodžio 
13 d.) Ministcrių Kabineto posėdyje jisai pareikala
vęs įnešti dienotvarkėn punktų: priemonės gintis nuo 
‘fašizmo’. ‘Fašizmo’ pavojus, anot jo, buvęs tautai 
didesnio, negu komunizmo. Tačiaus p. M. Sleževičius 
nesutikęs to punkto dienotvarkėn dėti, tikrindamas, 
kad apie jokį rimtų pavojų negali būti nei kalbos (na 
šipkie vsio spokojno.)”
Ar Kemėšis tiesų rašo, ar meluoja (meluot jisai moka 

neblogai), sunku pasakyt. Bet jo pasakojimas sutinka 
su bendru nusistatymu, kurio laikėsi socialdemokratai 
koalicinės valdžios metu ,būtent, kad pavojus iš fašizmo 
pusės yra didesnis, negu iš komunizrfio pusės.

Tečiaus tame pat savo pasakojime buv. Amerikos 
klerikalų lyderis pasako ir aiškia nesųmonę. Anot jo, 
išeina, jogei valdžia buvusi nuversta dėl to, kad ji nuto
lusi “nuo gyvenimo pulso”. Bet argi Plechavičius, Sko
rupskis, Glovackis ir ta šaika klerikalinių sąmokslininkų, 
kurie darė savo kriminalius planus už visuomenės nuga
ros, tai — gyvenimo pulsas?

Lietuvos gyvenime jie vaidino parazitų rolę, ir juos, 
kaipo tokius, Lietuvos liaudis jau buvo pasiuntus šunims 
šėko piauti. Nelaimė, kad nesuspėta jų galutinai nusi
kratyti. ' t

Bet ir šiandie tie gaivalai yra pridėję savo nagus ne 
prie Lietuvos gyvenimo pulso, o tiktai — prie liaudies 
gerklės. Ar ilgai jiems teks šitoje pozoje būti, pama
tysime. /

DEMAGOGŲ MELAI IŠEINA AIKŠTĖN.

Aukščiaus minėtojo Kemėšio pasakojime apie Kaund 
“putšų” yra Įdomi da ir ta vieta, kur jisai kalba apie 
Lietuvos tautines mažumas, t. y. lenkus, žydus ir vokie
čius. Jisai sako:

•Dabar aušrininkai jau lais
viau gali veikti ir diena iš die
nos stiprėja. Viena jų tragedi
ja tai ta, kad baigę mokslus 
aušrininkai nedirba partijoj, 
bet nuslysta j socialdemokra
tus, komunistus ar net į varpi
ninkus. Todėl taip silpnai ir 
gyvuoja Lietuvos maksimalis
tai, nežiūrint į tai, kad už jų 
nugarų stovi didelis priaugan
čių kovotojų ir talkininkų bū
rys. ,

Baigus apie aušrininkus, kai
po apie kairiausių Lietuvoje te
gulę moksleivių organizacija 
rašyti, skaitytojui tuojau kils 
klausimas, argi Lietuvoje nėra 
komunistinio besimokinančio 
jaunimo. 'Jas klausimas ypač 
gali kilti amerikiečiui lietuviui, 
kuriam, kaip galima iš' laikraš
čių suvokti, taip daug su ko* 
raunistiniu antplūdžiu tenka ko
voti.

Atsakai! drąsiai: — Lietuvos 
moksleivių tarpe komunistinio 
nusistatymo yra ne visai ma
žai. Lietuvių gimnazijose tokių 
moksleivių yra visai nedaug, 
bet užtat žydų ir rusų gimna
zijose jų yra Mbai didelis nuo
šimtis. Iš to, žinoma, randasi ir 
studentų komunistų.

Žydai Lietuvoje yra uoliausi 
komunizmo platintojai (o tuo 
tarpiu ir patys didžiausi kapi
talistai!). Lietuvių darbininkų 
ir inteligentų* komunistų yra 
nedaug. Supra n tarnas tat ir žy
dų moksleiviuose komunistinių 
nusistatymų užplūdimas. Tik 
savo straipsnyje aš nepave
džiau komunistams atskiros vie
tos, kadangi jie vis dėlto atski
ros moksleivių organizacijos 
nesudaro. Moksleiviai komunis
tai tuojau arba elgiasi “prak
tiškai'’ arba pasilieka plepėto- 
jai, o gyvenime, kaip buvo, to
kie ir pasilieka. “Praktiškieji” 
komunistai moksleiviai užsi
ima proklamacijų mėtymu ir 
taip pat prisidėjimu prie įvai- 
lių komunistų partijos nelega
lių skyrių veikimo, šiaipjau gy
venime komunistui moksleiviai 
mažai pasireiškia,. todėl ,tų vi
sų paslapčių nežinančiam, iš pa
viršiaus žiūrint atrodo, kad veik 
jokio komunistinių minčių mo
ksleivijoje reiškimosi nėra. Le
galizavus komunistų partijų, 
gal ir moksleiviai labiau galėtų 
viešumoje pasireikšti, nes da
bar tas jiems stačiai negalima.
f) Įvairios lavinimosi kuopelės

Jei kas manytų, kad Lietu
vos aukštesniųjų ir aušktųjų 
mokyklų moksleiviai tik tesi- 
interesuoja srovinėmis organi
zacijomis, tai tas labai apsirik
tų, nors aiškiai reikia pastebėti, 
kad šiuo dalyku interesavima- 
sis Lietuvos moksleivių tarpe 
yra didžiausias. Įvairiose mo
kyklose moksleiviai yra suor
ganizavę ratelių, kuriuose šio
kius ar tokius gyvenimo ar 
mokslo bei kultūros klausimus1 
apsprendžia.

Pirmoje vietoje čia reikia 
paminėti skautų organizacijų. 
Buvo noro įtraukti ją į srovi
nių organizacijų eilę, nes tų, 
kaip tuojau pamatysime, mane 
verčia gyvenimo faktai daryti, 
bet kadangi patys skautai taip 
dažnai apie savo “nepartyviš- 
kumų” kalba, tai teesie išpildy
tas jų noras!

Skautai bent iš vardo, aš ma
nau, yra gal būt, kiekvienam 
žinomi. Tai vieno anglų gene
rolo (Baden-Pawel) suorgani
zuota internacionalinė jaunuo
menės sąjunga, kurios tikslas 

- tos jaunuomenės auklėji
mas. Tikslas gražus, tačiau rei
kia atsiminti, kad to gražumo 
rezultatai pareina nuo auklėji
mo budo; Užaugusio medžio n,e- 
bepalenksi, — sako lietuviška 
patarlė, tat čia didelės svarbos 
ir turi tas auginimas-. Skautai, 
bendrai sakant, yra po “Die
vo, tėvynės ir pareigų” obalsiu 
jaunuomenei militaristiškai auk
lėti organizacija, susidedanti iš 
aukštosios aristokratų klasės 
išsigimusių ir be darbo esančių 
vaikų arba buržuazijos palaiko
mų militaristiškai ir buržua- 
ziškai fašistiškam jaunuolių 
auklėjimui praplėsti, o Lietu
voje — suagituotų ir savo pa
dėties nesuprantančių milita
ristiškai uniformuotų mokslei
vių organizacija.

Aišku, kad skautai nėra par- 
tyvine, o tik srovinė organiza
cija. O kad ir tų Lietuvos skau
tai nori nuo savo veido nuplau
ti, tai tik pasijuokti belieka. 
Galim ir nesakyti, kokios pa
saulėžiūros žmonės skautų or
ganizacijų sudaro, galim ir ne
minėti skautų ir ateitininkų 
sutari ir/o veikimo (juk bendri 
obalsiai!), bet negalime nema
tyti, kaip didžiausi Lietuvos 
krikščionių .demokratų partijos 
šulai ir visi klerikališki asme
nys spaudžiasi skautų organi
zacijos vadovybėn ir tų gauna: 
reiškia, skautų yra maloniai 
sutinkami ir išrenkami vado
vauti. Užteks paminėti vyriau
si skautų šefų A. Stulginskį, 
buv. Lietuvos prezidentų, V. 
Čarneekj, buv. užsienių reika
lų ministerį, L. Girą, valio-pat- 
riotiškų demonstracijų kara- 
belninkų, o dabar kademų or
gano “Ryto” redaktorių.

Lietuvoj tiems žmonėms akis 
dumti dar labais vyksta ir dė- 
liai tos priežasties, negalima 
ginčyti, skautų organizacijom 
patenka ir kitoniškų pažiūrų. 
Tie žmones ir yra daugiausiai 
grynesnei skautų idėjai atsida
vę ir kaltais tikrai pakelia sa
vo broliškais darbais skautų 
vardą.

; ‘ i. . i i
Miesto prpletarų vaikai skau

tuose nedalyvauja, sodžiaus 
jaunimas, darbininkų jaunimas 

dar labiau, todėl galima pa
sakyti: 1) Lietuvoje skautai 
progreso nedaro ir 2) gyveni
mas aiškiai rodo, kad mano 
apibudinimas apie skautus yra

teisingas, ir veltui jų teoretikai 
besistengtų įrodyti tariamąjį 
skautų “nekaltumų”, “demo
kratiškumų” ir t. t. ir t. t. 
Skautai veikia visoj Lietuvoj ir 
yra nei buvusios, nei dabarti
nės valdžios nevaržomi.

Apie kitas moksleivių kuopas 
nėra daug kas sakyti: užteks 
tik iš vardo paminėti, kokių 
yra, ir šiek tiek jų veikimų nu
rodyti. čia galima paminėti 
moksleivių “Kultūros’* būrelius, 
tautosakininkų ratelius, meno 
ir literatūros kuopas, sporto 
sekcijas, paskiau bendro lavi
nimosi, iškalbos lavinimo kuo
peles ir t. t. Ypač moksleivių 
organizavimo ir lavinimo rei
kalais yra susirupinusi Šiaulių 
“Kultūros” bendrovė, steigda
ma mokyklose “K.” barelius ir 

* »

savo žurnale “Kultūroje” duo
dama vietos įvairiais mokslei
vių lavinimosi, kultūros ir eko
nominio gyvenimo klausimais 
pasikalbėti.

Dauguma organizacijų turi 
savo laikraštėlius-, kuriuos pro
tarpiais litografišbu įbildu pa
skleidžia. Tuose laikraštėliuose 
yra, žinoma, dąug skystumo, 
bet vis dėlto ima džiaugsmas, 
kad vis daugiau ir daugiau 
moksleiviai turi meilės laikraš
čiams, savo leidžiamiems ar 
spausdintiems, nes tai duoda 
galimybės- manyti, kad Lietu
va ateityje susilauks daugiau 
gabių žurnalfetų, ko dabar la
bai ir labai trūksta. Ir dabar 
nemaža dar nebaigusių gimna
zijas ar studijuojančių univer
sitete rašinėja i laikraščius, 
daugiausia iš dailiosios litera
tūros srities ir kai kurie yra 
gana plačiai pagarsėję.
6. Kelios pastabos apie Lietu-

vos moksleivius ir apie mo
kymo sistemų.

Keletą pastabų jau esu tai 
šen, tai ten bekalbėdamas pa
daręs. Taip pat esu kai kur ir 
dėl mokymo sistemoš prasita
ręs. čia norėčiau jau iš viso 
straipsnio apimties kai kų iš
skirti ir aikštėn- iškelti, o taip 
pat ir pridėti naujo dėl moky
mo sistemos.

Jau teko pastebėti ir taipgi 
vienoje vietoje pažymėli, kad 
Lietuvos moksleiviai labai po
litikuoja arba, geriau sakant, 
tam tikras sroves godžiai ana- 
lyzuoja, savo pasaulėžiūrų for-

------ ---  - .............................4-------------

Šaltis
Sustabdo į dien ą
Poru dožų Hill’s sustabdo šaltį — į 

24 valandas.
Sustabdo ir galvos skaudėjimą, karš

tį, gripą, paliuosuoju vidurius, suvikri- 
nu visi} kūnų.. Ir nepalieku blogy pa
sekmių.
'šaltis, dalykus rimtas. Kasmet nuo 

šalčių ».priežasties - mirštu virš115Q,000.
Nežaiskite su šalčiu? Nusipirkite tik

rų Ttill’s ir vartokite šnldiui užklupus. 
Visos aptiokos parduodu Uill’s.
Tikrai Gauk Kaina 30c

OSCM»>QUININE

Bagdoną Dczc su paveikslu

muoja ir visa tai remia anl 
partijos ir politikos, kur ge
riausia yra dirva praktiškai 
idėjoms pasireikšti. Ta savybė 
turi, neigiamų ir teigiamų pu
sių. Neigiamos pusės, mano 
nuomone, yra šios-. 1. Mokslei
viai dažnai yra atitraukiami 
nuo tiesioginio mokslo darbo 
daugiau, negu yra paprastai lei
džiama pašaliniais lavinamai
siais dalykais užsiimti. 2. Jau
nos moksleivių sielos nuo ma
žumės yra užnuodijamos parti
nių neapykantą nuodąis ir stu
mia moksleivius į fanatizmą, 
netoleranciją, priešų neapkenti- 
mų ir t. t. Moksleivio siela jau
na bpdama ima senti. 3. Griež
tas moksleivių susiskirstymas 
ir dažnai net atsirubežiavimas 
kenkia ir pačiai mokyklai, nes 
įneša jon politikos, disharmo
nijos ir ardo mokinių ir moky
tojų draugiškumų. Teigiamos 
pusės to yra tos, kad, nežiūrint 
'kartais į ne visai teisingoj ir 
tinkamoj formoj imamą pasau
lėžiūrą, vis dėlto ta pasaulėžiū
ra yra sudaroma, kaskart tobu- 
lihama, ir per tat mokykla gy
venimui gali duoti ne vien sau
sų .kokio nors dalyko specialis
tų arba prasilavinusių žmonių, 
liet ir tvirtai savo gyvenimo pa
matus nustačiusių piliečių. To
liau, įgalina moksleivį geriau 
pažinti aplinkinį gyvenimų, be 
ko, ypač kairiųjų moksleivių 
lavinimasis- yra stačiai negali
mas, ir iš mokinio gaunasi ne 
abstrakčiai protaujantis, .bet 
konkrečiai mąstantis ir vei
kiantis žmogus. Bet kaip ten 
nebūtų, o pagirti tų organiza
vimosi norų ir bendro lavini
mosi darbą, iš ko auga visuo
meniškumas, būtinai reikia.

(Bus daugiau)

'^LAIKYKIT KEPENIS IR 
ŽARNAS REGULIARIAI 

SU “CASCARETS”
Nebus daugiau Galvos Skaudė
jimo, Slogų, Kugštumų Vidurio- 

se ir Užkietiejimo

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

-Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

V

Nusipirkit už 10c baksiukų.
Nežiūrint kaip silpnos yra jn- 

ų kepenis, skilvys arba žarnos; 
kaip daug jūsų galva skauda, 
kaip nemaloniai ir prastai jus 
jaučiatės nuo vidurių užkietie
jimo, nevirškinimo, raugėjimo 
ir silpnų žarnų — jus visuomet 
gausit pageidaujamas pasekmes 
su Cascarets. \

Nedalei>skit savo skilviui, ke
penims ir žarnoms padalyti 
jums nemalonumų. Paimkit Cas
carets šį vakarų, prašalinkit ant 
visados galvos skaudėjimų, rau
gėjimu, svaigulį, nervingumų, 
rugštumus vidnriose, nugaros 
skaudėjimų ir kitas ligas; išva
lyki! savo vidurių organus nuo 
bereikalingų atmatų, -gasų ir 
užkietiejimų, .kurie suteikia 
jums nemalonumų.

Už 10c bakselis reikš jums 
sveikatų, linksmybę ir švarių 
galvų per mėnesius. Neturėsit 
daugiau nemalonių dienų jei 
vartosit Cascarets dabar ir at
eity. Visi aptiekoriai parduoda 
Cascarets. Neužmirškite vaikų 
— jų maži viduriukai irgi rei
kalauja valymo.

Vincenncs 6987 arba Hemlock 5524

Dr. G. A. O’Brilis
GYDYTOJA IK CHIRURGAS 

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.

Garsinkites Naujienose

Lietuviai Daktarai
/— ....... ,

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard £913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St. <
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. VValIace Street v ——/

Phone^Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4088 
CHICAGO, 1LL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, T iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, Iii.

A. L Davidonis, M. 0.
4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenvood 5107

TZ i J 1 DU0 9 ikt II vai. ryte; Valandos > dqo & g ¥a|t vaįare

/ ...
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

Valandos nuę 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki. 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų

Dr. A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

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

> -

’ DR I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan A ve. 
Valandos: 2 -1 dienų; 6:30 -8:30 

vakare. 
Ofiso Tfllefanas l’ulhnan 1198 

Namų Telefonas Cbesterfield 0578 
h............- . ■■ ............................./

A. MONTVID, M. D.'
1579 Milwaakee Ave^ 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 

Ultravioletini šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos nuo 9 iki 11 v. ryto 

nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4611 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res^ 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėhoj JO iki 12 d.

Office Boulevard 7942

.. Dr. C. Z. Vezelis „
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

’ CHICAGO, 1LL.

Res. 6600 So. Artesian Avė. 
Phone Prospeet 6659 
Ofiso Tel. Ganai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

h- ................... — -- - ----- *

O-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Deni islas

1 3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7J 79 

Res. Telefonus Hemlock 2615

/
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Rūgštumai Viduriuose
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

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

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

W, J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali1- 

ikumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla 
tus pasirinkimus Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, I'ečių, Plaunamų 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi 
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina 
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės 
yfe PeojJesĮwmturę

1922-32 So. Halsted Streel 
Prie! 19tb Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Dr. Robertson nebus re
publikonų kandidatu
Vakar kandidatai į mayorus 

padavė savo peticijas. Pirmuo
ju republikonų kandidatu j ma
yorus bus buvęs mayoras Wm. 
Hale Thompson, antruoju kan
didatu Lūs Edward R. Litsin- 
ger, kandidatas Brundage-Dee- 
neu I i akcijos. Padavė peticiją 
ir pirmoji moteris kandidatas j 
mayorus> Mrs. Johnna Gregg, 
mokyklų tarybos narys, 4235 
Carroll avė. Ji bandys gauti 
republikonų nominaciją. Taigi 
republikonai turi net tris kan
didatus į mayorus, tad nomi
nacijos peštynės bus gana smar
kios. Žinoma, svarbiausi kan
didatai yra Thompson ir Lit-

nas turi ^dauginusiu šansų lai
mėti nominaciją. Apart kandi
dato j mayorus Deonen frakci
ja nestato Jokių kitų kandida-

progų laimėti kandidatūrą, kiek 
Peržinskis. Tai ir verčia lietu
vius subrusti veikti.

Kad sukėlus bent kiek pini
gų kompanijai, Peržinskio rė
mėją komitetas rengia “bunco 
party” su šokiais ir daug pui
kių dovanų laimėjimui.

šis vakaras įvyksta subatoj, 
25 d. sausio, School Hali, kam
pas 48 ir Honore gatvių. Ren
gėjai vakaro pasakoja, kad vis
kas eina tvarkiai ir pasiseki- 

’mas neabejotinas. —Reporteris.

' Klausimai ir atsakymai
Gerbiamas Naujienas meldžiu 

man paaiškinti:
1. Ar dabar galima kareivių

arį karo bonus išmainyti ir 
[Pacific and Atlantic Photo] daug galima gauti?

I)aywood Khan Mistah, nau-Į 2. Ar galima bonus ant 
jasis Persijos ambasadorius, ku- teries permainyti? Dabar 
ris šiomis dienomis atvyko į ant mainęs vieno. 
Washingtoną, D. C. I 3. Moteris namą pirko
_____ ________ :___________  ' savęs vienos. Ar vyras turi 
I ■ ai________________________P^ie to namo?Lietuvių Rateliuose

fown of Lake

ni o- 
vra

ant 
tei

4. Ar galima sužinoti apie 
atvvkusius Kul/on lietuvius?

Naujienų Skaitytojas.

Atsakymas. — Kadangi klaiP 
sėjas nepaduoda savo adreso, 
tai atsakome laikrašty.

1. Del kareivių Bonų kreipki
tės į bet kurį bankų.

2. Mes nežinome ar galima 
permainyti hunų ant moters. 
Kreipkitės j vietini Raudonojo 
Kryžiaus ar Veteranų biurus.

3. Jeigu moteris perka namų 
ant savo vardo, vyras prie to 
namo neturi jokios teisės. Tei
sę prie nuosavybės vyras tik 
tada turi, jei nuosavybė yra 
pirkta abiejų vardu.

4. Kadangi Kuboj nėra Lie
tuvos konsulato, nė kokios ki
tos lietuvių įstaigos, tai suži
noti apie ten atvykusius lietu
vius nėra jokio budo. Jeigu 
Tamsta nčrite kų surasti, tai 
parašykite į Naujienas, — mes 
turime Kuboj keletu skaityto-

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

senjas žaizdas, ligas recta], 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

TIKRAS BUDAS BAIGTI
MUSKULŲ SKAUSMUS

naujoj vietoj
DR. VA1TUSH

OPTOMETRISTAO
Akiniai $4 ir augščiau

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

4712 So. Ashland Avė.

Buvo dar ir ketvirtas kandi
datas Dr. John Dili Robert
son, kuris jau buvo surinkęs 
nominacijai $250,000, bet visus 
tuos pinigus praleidęs agita
cijai, dabar iš nominacijų pa
sitraukė. .lis- sakosi, kad jis ne

dalyvausiąs nominacijose, bet 
kandidatuosiąs rinkimuose kai- 
|X) nepriklausomas kandidatas. 
Jį remia Lundin. Bet Thomp- 

j sonas tik juokiasi iš to jo pa
skelbimo ir sako, kad Bobert- 

' son tik su vylė savo sekėjus- ir 
daugiau nebekandidaluosiąs. 
Esą jo ir 1 undino tikslas buvo 
tik palengvinti dabartinio ma- 

I voro Dever laimėjimą, kad tuo 
Į užtikrinus laimėjimą \Vall gat
vės magnatams, kurie valdo 
Cbicagos gatvekarius. Esą De
ver jau seniau rengėsi atiduo- ‘ 
ti miestą gatvekarių baronams, | 
Let piliečiai visuotinu baisavi-

Tris ar keturius kartus į 
metus valstijos auditorius per
žiūri valstijinius bankus ir pa
reikalauja paskelbti viešai ban
ko stovį. Tokis bankų stovio pa
skelbimas buvo padarytas su 
pabaiga pereitų metų.

Palyginus su kitų bankų sto
viu, pasirodė, kad vietos Peop- 
les bankas paaugėjo daugiau, 
negu kuris kitas bankas Chi- 
cagoje, už vidurmiesčio rybų.1 
Jo paaugėjimas siekia $775,- 
000) į visai trumpą laiką (nuo 
spalio 11 d. iki gruodžio 31 d.). 
Bet tas bankas ne pirmą kartą 
padaro tokius rekordus. Jau I 
13 kartų Peoples banko priau- 
gis viršijo visų kitų bankų pri
augi. Juk ne veltui banko tur
tas užaugo iki virš $17,000,000. 
Bankas tikisi, kad kada pa
baigs platinti Ashland Avė., 

I tai jo augimas bus dar dides- 
į nis, nes augs ir visas šis dist-

Sustabdykit tą kosulį
Pirma, negu jis pastos 

pavojingu!
1 7-F ANCHOR BRAND 

COUGHSYRUP
L \r Ypatingai jis
V rekomenduojamas

nuo k°suli°» paeinančio 
vjj nuo peršalimų!

Mažai imant — malonus 
skonis—greita pagalbai Sau

gus ir patikėtinas! Buk tikras ir prašyk 
ANCHOR Brand (Inkaro Rūšies). 
Kaina 60c. vaistinėse ar stačiai iš

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & So 5th Sts. Brooklyn, N. Y.

[Iškirpk ir parodyk 
savo vaistininkui.

inraoRi
8HAND

SYRUf*

Demokratai tinęs tik viena 
kandidatų į mayorus — dabar
tinį mayorą \Vm. E. Dever.

Daug plėšimų

visas 
žino- 
kan- 

13 
laiko

Nebūk mizerija su strėnų skaus
mais dėl skaudamų patrauktų mus
kulų ir narių atsiradusių, dėl sunkaus 
darbo, dėl per smarkių mankštynių, 
ar dėl kitų priežasčių. Naudok John- 

,'son’s Belladonna Plaster’j prie skau-, 
damų vietų ir skausmai, diegliai ir 
sustingimai jus apleis—beveik unlai.

Johnson’s Belladonna Plaster’is už
baigia skausmus tarsi magišku budu, 
dev to, kad jo vaisiai per odą persi
sunkia tiesiog j apimtas vietas ir pra
deda veikmę umiu budu. Tūkstan
čiai sunkįai dirbančių vyrų ir mote
rų susilaukė tame paprasto lengvo, 
greito, tikro budo įgyt tiktą pagelbą 
dėl skaudamų ir patemptų muskulų. 
Nekentėk kitos minutės. Gauk John
son’s Belladonna Plaster’j bile vais
tinėj. Nuo momento, kai jus jį pa- 
naudosit, jus busit nustebinti jo pui
kiausia veikme.

J.F.RADZIUS
Pigiaanfas Lietavta 

Graboriaa Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
st4s.

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

SKYRIUS:
8268 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063 I
v., .......

................... .............. ' ’

Te). Boulevard 4189

A. MASALSKIS
Graborius

FrluHij patarnavimus laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, IB.

I , .T-'"-- ■!   —7

Boulevard 7589

DAKTARAI PASAKĖ, 
KAD PNEUMONIJA

Jos atsiratloS iš slogų ir jis visai 
nepaisė ir neprižiūrėjo — Atsimin
kit. —

Daktarai rgKomenduoja, kad ge
riant karštą/nulgarišką Žolių Arba
tą greitai prašalina slogas.

Bulgariška Žolių Arbata greitai 
prašalina Reumatizmą, užkietiejimą, 
Skilvio, Inkstų ir Kepenų trubelius 
ir padaro turtingą, riebų ir stiprų 
kraują.

Būtinai reikalaukit savo aptieko- 
riaus tikros Buljrarižkos Žolių Arba
toj raudonuose ir geltonuose bakse- 
liose su mano vardu ant jų; 36c, 75c 
ir $1.25.

Pastaba: — Didelės šeimynos tu
rėtų turėti mano gyduolių didelį bak- 
selj 5 mėnesiams. Atsiųskit $1.25 ir 
aš tuoj atsiųsiu jas. Adresuokit man 
H. H. Von Schlick, 25zMarvel Build- 
ing, Pittsburgh, Pa.

SERGANTI ŽMONES

Town of I^ike lietuvių judė- 
ijimas daros kas kartas gyves- 
i nis. Dabar lietuviai deda 
pastangas nominuoti gerai 
mą pilietį W. Peržinską 
didatu į aldermanus nuo 
vardo. Rinkimų komitetas
susirinkimus net po du kartu 

ovą į savaitę. Jis svarsto budus 
kaip pasiekti (piliečius ir at- 

į Peržinsko 
kandidatūrą ir taipjau kaip su
kelti pinigus rinkimų kampani
jai.

Prieš Peržinskį. kandidatuoja 
lenkas ir airis. Lietuviai jų ne
rems ir todėl jie neturi tiek

brangmenų šanku
03 st., uždarė savinin-

kambaryje kreipti jų domę

Marcus 
1007 E 
ką užpakaliniame 
ir pabėgo pastvėrę, už $5,000 
deimantų.

Abelnai pastaruoju laiku bu
vo labai daug plėšimų. Plėšia
mos sankrovos, apiplėšiami 
žmonės ir gatvės. Joseph Ma- 
ckay, 1 108 Scoville avė., liko 
pašautas, kada jis pasipriešino 
trims plėšikams.

Per pastarąsias 24 valandas 
policijai pranešta apie 40 pie
šimų'. Tai esąs rekordas. O kiek 
dar plėšimų nepranešta polici
jai?

SIUSKIT PEK
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

• -J

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tek Kedzie 8962

8514-10 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

GYVENIMAS 
Mėnesinis žurnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. III.

Tel. Boulevard 3669
Gerbiamieji Draugai, — pri
sidėkite prie išleidinėjimo mė
nesinio žurnalo GYVENIMAS 
— užsirašyki! j p. tuojau. Bu
siu labai dėkingas.

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

J metus išeis 12 knygų. Gale me
tų galima sudaryti j vienų knygą 
— 884 puslapių.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxraxxxxxxxxxxxx

Dentistas Grubman 
3464 So. Halsted St.

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

GERAS 
DARBAS, 

ŽEMOS 
UJOlV^ KAINOS 
Dirbame ant išmokėjimo 
x kas nori
DENTIST GRUBMAN 

3464 So. Halsted St.

iki 12 dienų

KUPONAS
cm

Atnešk ši kuponą su 
saviin, -■ nuleisiii 
20 ’< už darbą pra
dėtą prieš Vasario 

.1 dieną.

*
H
H

■ - - - - . .............
Phone Boulevard 7314
Pristatome į viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietam^ ir ragrabanut 

Vainikams
3316 So. Halsted St, Chicago

Brighton Music& 
Jewelry Store

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

xxxxixxixxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxmxxxxxxxxxxraxxxxxx

C. J. GURIN 
4216 Archer Avenue 

Chicago, III.

Phone Boulevard 62C3 
Privatiniai Ambulansal

I. J. ZOLP
Graborius ir Pa*rubų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ai naktį.

1646 W. 46lh SU Chicago, 111.1 
.................. . —... ....... .

Jei jus turit sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
pūslės, užkrečiamas 
ligas, šlapumo arba 
privatiškas ligas, pasi- 
tarkit su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokip liga gali išsivys
tyti.

DR. ROSS per trisdešimtį metų 
besispecializuodamas jsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausi 
gydymą

čia nieko nėra viršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra naturalė pasekmė didžiausio mo
kytojo — PATYRIMO.

Serganti žmonės yra kviečiami pa
sinaudoti tolJu pačiu gydymu per Dr. 
Ross kur jis yra išgydęs tuksiančius 
kitų.

MOTERYS su “socialėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chroniškų tro
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien.

Dr. B. M. Ross
35 South Dearborn St.

Kampas MOnroe St^ Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.

DVIDEŠIMTS PENKI METAI
TAME PAČIAMĘ NAME.

Vyrų priėmimo kambarys 606. Mo
terų priėmimo kambarys 608. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
Ino piety. Panedėliais, seredomis ir 
suimtomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
4tsišaukit, Informacijos Dykai.

VALET



NAUJIENOS, Chicago, III.

"BAYER ASPIRIN"
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

LIETUVIU RATELIUOSE
Klaidos pataisymas

B AVĖ R

net offect 
the

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

Kiekvienas nesulaužyta 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 1OO:

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

s

žinutėj apie L. 
veikimą įsibrio- 
paklaida. Pasa- 
J. Zolp drama 

sausio

Vakarykščioj 
'S. M. Ratelio 
: vė korektūros 
kyta, kad J.
“Valkata” bus statoma 
13 d., turėjo gi buti vasario 13 
dieną.

7 eatras-
Muzika

iš Birutės
šj sezoną “Birutės” choras 

pradėjo triukšmingai ir tiek 
pat triukšmingai žada sezoną 
užbaigti. Visiem yra žinoma, 
kad šiemet “Birutė” yra “bu- 
sy”. štai balandžio 3 d. bus 
apvaikščiojamas 20 metų “Bi
rutės” gyvavimas, šia iškilme 
yra susidomėję chicagieč 
su nekatrumu laukia ką 
rutė” duos tą vakarą.

Kaip teko girdėti, tai komp. 
A. Vanagaitis suka savo galvą, 
ką čia naujo sukurti iš pačios 
“Birutės” praeities ir kreipėsi

dentas “Birutes”) ir J. Rama
nauskas, taipgi viešnia Lulu 
Kalien, smuikininkė. Vakaras į- 
vyks ned., sausio 30 d., Lawn 
Manor Community Center, 6641 
S. Troy, St., 8 vai. vakare.

Režisierius St. Pilka
Teko sužinoti, kad musų 

žisierius artistas St. Pilka 
vo leidimą pasilikti iki kovo 3
<1. Dar turėsimo progos jį sce
noj pamatyti, nes žada pakar
toti ‘Aušros Sūnus” ir “George

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
Antra^nis, Sausio 25, .1927

MORTGEGIAI-PASKOLOS

Ten ir iŠ LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

100 N. LaS'alle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

VYRU TURI būt parduota j 3 diengs 
už $150.00 grosernč. Randa $28.00. 
Gyvenimui 3 kambariai 1844 Canal- 
port Ave»

North Sidės Draugijų. Sąryšis ven
gia protesto mitingą prieš Lietuvos 
klerikalinių fašistų smurtu nuverti
mą Lietuvos Konstitucijines vyriau
sybes ir jos vieton pastatymas fašis
tinės diktatūros' po priedanga gink
luotos jlegos. Visi katriems rupi tas 
pasielgimas malonėkite susirinkti ir 
už protestą jų notoriškam veikimui.

— N. D. S'. Komitetas

ST. CHARLES, ILL. LAbai svarbus 
susirinkimas, kuris turės užtikrint. 
naujus Įstatymus I). L. K. Vytauto 
Draugystės jwks sausio 30 d., 1927 
m. kaip 1 vai. po pietų, šis ekstra su
sirinkimas bus užtvirtinimui sutarties 
susirinkimo iš sausio 2 d., nes minė
tame susirinkime 4 draugysčių: T. ^Y. 
1 D. L. K. Vytauto, 2 švento Jurgio 
Kareivio, BlJuosybės, 4 Lietuvos Sv- 

I nu ir Dukterų vardu priėmė Įstatus 
; D. L. K. Vytauto draugystės ir nu- 
1 tarė vienytis Į vieną bendrą draugys- 

dainininko 1 tę.. Sausio 30 <1. susirinkime minėtas 
užtvirtintas ir 

Todėl visi priklausantys 
fiinėtų draugysčių būtinai 
nkime dalyvaukite. Sve-

VIENA CHICAGOS 
ATSAKANTI .

JSTAIGA
ga-

šaliapino opera bus Chi 
vagoj vas. 6 d.

Turi 4 vietas Lietuvių I)e- 
partmento, dėl keturių gerai iš
rodančių vyrų dėl specialio dar
bo tarpe lietuvių.

Mes išmokinsime jus, jei jus 
norėsite mokintis. Patyrimo ne
reikia.

PARDAVIMUI groserio, kendžių, 
cigarų, mokyklos smulkmenų, rūky
tos mėsos krautuvė. Biznis išdirbtas 
gerai. Parduosiu pigiai, 732 W. 19 
Street. Greit turi buti parduota.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

NAMAI-ŽEME
Nauji Namai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

Garsiausio rusu
Feodoro Šaliapino'opera, kuriojturts buti
. . , ... , i . • . , }Cl8 J gUIU.
dalyvauja ir lietuvių daininin- prie virš r 
kas Juozas Babravičius, apsi-: SU8i’.'. , {. .. * tame po airių bažnyčia.
lankys Chicago.) sekmadieny, Į Kviečia Valdyba.
vasario 6 <1. Opera bus tik vie- !
ną dieną ir duos tik vieną vai-| 
dinimą —po piet, Auditorium 
teatre.

Bus duota opera
Sevillc”, kurioj 
vičius dainuoja
Aimavivos rolę. Pats Šaliapinas *1’739So.Haisted Št., 

Box.

Jei jus tiksite, jums- yra už
tikrinta geru vietų su tikru 
ateičių ir greitu pasisekimu. 
Gera mokestis.

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

International Investmenl 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

ASMENŲ JIESKOJIMAI

ir. dainuos komišką muzikos mo
kytojo Don Basilio rolę.

Kadangi norinčių užgirsti tą 
operą bus, be abejonės, labai 
daug, tai patartina apsirūpinti 
biletais iškalno.

muzikos mylėtoju, kaip adv,
KL Jurgelionio, adv. A. Olip, P.

vito, kaitų ir Stasio Pilkos, 
kad ir jie padėtų tą naštą neš
ti.

“Birutės” jubiliejus bus ren
giamas Lietuvių Auditorijoje.

ja vietiniu

Komp. A. Vanagaičio
Vas. 20 d.. Lietuviu 

joj, jvyksta komp. A. 
čio benefisas, kuris bus 
tiečių rėmėjų rengiamas, 
Įvertinimas jo darbų.

benefisas
Auditori-
Vanagai-

ka i po

artistų koncertas 
birutiečiai dalyvau- 
artistų koncerte, — 

S. Krasauskienė, J. Byanskas,
Mikas Yozavitas (buvęs prezi-

PAJ1EŠKAU savo tėvo Filiciono 
.. . 4> .. Daunoravičiaus. Noriu pamatyti savo
Dainei oi tėveli, vergdama visada mini apie jj. 

Juozas Babra- Jis patsai ar jį pažįstanti praneškite 
<vjjrhin <.•»>'»f.P nian i° adresą. Duktė ONA — EI.E- _ gi.uo NA DAUNORAVIČlUTfi, Naujienos,

, Chicago, III.,

Mums, žinoma, įdomiausia 
bus užgirsti Babravičių operoj, 

sale didžiausiu pasaulio daini
ninkų. — s?

Reikėtų apie tai plačiau 
pakalbėti

ISRENDAVOJIMUI
PIKNIKŲ DARŽAS

Dar randasi neužimtų keletas gerų 
nedėldienių. Kas pasiskubins, tas lai
mės. Renduojame dėl didelių drau- 
Kyščių ar Icliubij. Krei plc i tęs :

Culumet Grove, Blue Island, III.
Tel. Blue Island 84. 

JIESKO, KAMBARIU
REIKALINGAS .tinkamas kamba

rys vienam vyrui pas švarius žmones 
Bridgeporto arba 18 gat. apielinkėje. 
Turi rastis telefonas. Praneškite 
komu adresu:

“Naujienos”, Box 857, 
1739 S. Halsted Street.

se

Atsišaukite pas
M R. Sl’NEGA

20 So. La Šalie St.
Room 318 f

Ofisas atdaras vakarais iki 
8 vai.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 kambarių 

rakandai; parduosiu visus sy
kiu arba atskirai. 3418 S. Lowe 
avė., 1 11. Atsišaukit nuo 6 iki 

vakare, siitjutoj ir ri-c-cKfSlioį 
visą dieną.

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

$1,500.00 įmokėti, o likusią 
sumą kaip rendą, po $60.00 j 
menesį. Rendos atneša po $90.00 
į m’ėnesj.

4-rių augštų niuro namai jau 
baigianti būdavot ir dabar ant 
pardavimo. Tik $2,500.00 įmo
kėti, likusius išmokės rendoriai 
ir dar pelną pirkėjui duos. Ge
riausias investmentas Chicago-

Keliolika puikių muro bunga- 
low po Ei kambarius, labai ma- 

žu įmokėjimu.

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

Industrial Ix)an Service
1726 W. Chicago A ve. 

kampas llamilton Avė.

SERAI—BONAI
MES PERKAME

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

Su v. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtmėje vie
nus metus ir sugrįžti Į Suv. valsti
jas liuobai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJĘSTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND, AR-; 
ABIC siūlo greitą kelionę j Chcr- 
bourg, Southampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitę. \ v

Visi musų 3*-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, j 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pir- 
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

VVHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago, m.

ŽEMOS KAINOS

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

Teisingas ir mandagus patarnavi
mas.

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

iiiiiiniaioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiN

I

Labai Greit 
Atkra toKOSULIUS

\Teleiskit kosuliui išaugti 
į rimtą ligą. Severa’s 

Cough Balsam duoda grci 
tą palengvinimą, išvalo 
gerklę, x sustabdo kosulį, 
kuris jumis ėda. Severa’s 
Cough Balsam buvo pri
pažinta gyduolė per 47 
metus. Gryna maloni, sau 
di vaikam ir suaugusiem. 
Pąklauskit. aptiekoriaus, 
25c ar 50c bonkutės.

F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapicb, !owa

Krutinus ir Galvos šalčiams 
Imkite Severa’s C oi d Tablete f

Išsigydė Savo Rupturę
Aš įgijau labai didelę rupturą kuo

met kėliau didelę skrynią keletas me
tų atgal. Gydytojai pasakė jei aš no
riu išsigydyti, turiu eiti ant operaci
jos. Diržai man nieko negelbėjo. Ga
lų gale aš suradau būdą su kurio pa
gelta greit išsigydžiau. Daug metų 
praėjo ir mano ruptura neatsinauji
no, vienok dirbu sunkiai kaipo kar- 
penterys. Nedariau operacijos, nesu- 
trukdžiau laiko, neturėjau trubelio. 
Aš nieko neturiu pardavimui, bet su
teiksiu pilnas informacijas, kaip jus 
galit išsigydyti rupturą be operaci
jos, jei tik man parašysit. Eugene 
M. Pullen, Carpenter, 162 N. Marce- 
llus Avė., Manasųuan, N. J. Iškirp- 
kit šj skelbimą ir parodykit savo drau
gams kurie turi rupturą — jus galit 
išgelbėti jų gyvybę arba prašaiinti 
kentėjimus nuo rupturos ir pavojų 
operacijos.

šiuo laiku kuomet . musų 
gerb. Mikas Petrauskas sugry- 
žo į Jungt. Valstijas ir rengia
si vėl dirbti dailės ir kultūros 
darbą, mes turime prisiminti 
kad šiemet sukanka 20 metų 
jubiliejus, kaip gerb. M. Pet
rauskas pirmą kart atvyko Į J. 
V. ir pradėjo savo dailūs, kul
tūros ir meno darbą dirbti tarp 
Amerikos lietuvių. Reikia pasa
kyti, kad gerb. I 
tuomet turėjo pralaužti pir-Į 
iriuosius ledus ir irkluoti savo- 
meninį laivą per mažai arba ir 
visai nesuprantamas bangas. 
Tuomet musų kolionijose kuo- 
mažiausia skambėjo Lietuvos 
liaudies dainos ir mažai kąs 
tuo rūpinosi. Tik ačiū gerb. M. 
Petrauskui ir jo tvirtai energi
jai tas visas darbas liko pastū
mėtas žymiai pirmyn. Taip kad 
šiandie mes jau galime džiaug
tis ir didžiuotis savo muzika ir 
savo dainom, šiandie chorai 
ir pavieniai dainininkai dainuo
ja musų liaudies dainas po vi-- 
sus J. V. kampus, šitie .trumpi 
ruožai pasako kaip daug musų 
Mikas dirbo, kiek daug padarė 
ir kiek daug jis uŽtff^ vertas 
pagerbimo.

Kad nors dalinai jam už tai j*’ užmokesnia. 21119 So. Emerald Av. 
... x 2 lubos, užpakalis.atlyginus, as pasivelysiu kvies- -.-L.tbL.j_ .'„...j.

ti prie šio darbo musų visus PPIIf IA HARRIMINIflI 
redaktorius ir rašytojus, nes HLlMfl UAnDIIIIIlAy

REIKALINGAS kambaris. Geisti
na su valgiu prie svarių žmonių. 
Naujienos 1739 S. Halsted St. Box 
861.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PASIBENDAVOJA kambarys vie

nam arba dviem vaikinam. Kainba- 
, . rys švarus ir šviesus, prie šeimy-
kompozitorius I1()S j)e vaikų. Tel-. Bocksvell 0473.

tai yra musų uždaviniu atverti 1 
lapus šios trumpos istorijos, ir 
parodyti musų liaudžiai ką yre, 
atlikęs per 20 metų musų gerb.1 
kompozitorius Mikas Petraus
kas.

Musų gi dainininkai ir visi 
darbuotojai turėtų sukrusti ir 
kur tik yra galima, surengti 
koncertus musų dainiui, moky
tojui ir pirmtakunui. Tik taip 
darydami galim tinkamai pa
gerbti savo darbuotoją ir nors j 
dalinai jam atlyginti už jo kui-i 
turinį darbą dėl musų tautos ir 
liaudies labo.

Taigi, bandykime apie tai 
plačiaus pakalbėti, bandykime 
atlikti savo uždavinius, kaipo 
kultūringos tautos žmonės kad 
daro. —Kaz. Liutkus.

Pranešimai
Susivienijimas Draugijų ir Kliubų 

Bridgeporte, laikys priešmetinĮ susi
rinkimą Antradieny, Sausio 25 die
ną, 1927 m., Btą vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svet., 3133 So. 
Halsted St. Draugijų atstovai ir val
dybos būtinai malonėkite ant laiko 
pribūti, nes yra svarbus susirinki
mas kaip tai: bus rinkimas valdy
bos ant šių 1927 metų ir daug kito
kiu svarbių reikalų aptarti.

— P. K. Nut. Rašt.

/

RENDON OFISAS
Geriausia vieta Brighton Par

ke, labai tinkanti dėl advokato 
arba daktaro, tokia didelė kolo
nija ir daug lietuvių gyvena, 
advokato nėra...

JOKANTAS 
4138 Archer

Lafayette

BROS.
Avenue 
7674

o

RENDON furnišiuoti kambariai 
Paul Luke, 25 No. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA senyva moteris prie 
dabojimo mažo vaiko. Ruimas; valgis

VYRŲ
DIDELĖ PROGA 

prie didelės organizacijos
Ar jus norėtumėt turėti Įplaukų ŠĮ
MET apie $5000? Taigi atsišaukite 
j musų vidurmiesčio sales room ir 
suraskite kaip lengva yra parduoti 
musų vilnonius Union, pagal mierą 
padarytus siutus ir overkautus, $28.50 
ir $<31.50. Didelė proga lietuviškai kal
bantiems vyrams.

J. B. SIMPSON, Inc.
Suite 415

30 North Dearborn Street

KELT JAUNI vyrai 17 iki 35 me
tų gali uždirbti gerą algą dirbdami 
ir besimokindami telegrafijos prie 
geležinkelių. Veikit greit. Mgr.

30 North Dearborn St.

REIKALINGAS virėjas vaka
rais. Turi buti patyręs.

B. YUCIUS
3241 So. Halsted St.

--------/-------------------------------------------------- ---------

Reikalingas geras žmogus, tinkan
tis bizniui. 6103 S. State St

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

M R. ROBERTSON 
arba M R. GREEN 

TOURISTS MOTOR SERVICE, Inc. 
2300 So. Michigan Rlvd.

PARDAVIMUI
PABDAV1MUI bučernė ir groser- 

nė. Biznis išdirbtas per 25 metus. 
Gera vieta ir viskas gerai Įtaisyta. 
Ledų mašina ir mėsos malamos 
mašinos su elektra varomos. Biz
nis pirmos klesos padėjime. Par
duosiu arba mainysiu ant namo ar
ba Bongalow. Priežastį patirsit ant 
vietos. Anton Kegowicz,

8718, Comml Avė., So. Chicago.

GROJIKUS pianas vertas $750 
už $90, 100 rolelių, benčius ir 
cabinet įskaitoma į bargeną. 
Cash arba išmokėjimais.

MR. BUKOVSKI
6512 So. Halsted St., 1 fl.

GROJIKUS Pianas vertės $750 už 
$105, prie to dar pridedam benčių, 
rolelius ir cabinet, cash arba išmo- 
cėjimais. 6136 So. Halsted St., 1 fl.

PARDUODU bučernę ir groser- 
nę, visai pigiai nupirksi už pirmą 
gerą pasiūlymą. Biznis išdirbtas 
>er daug metų ir darom gerą biz
ni. Atsišaukit greit, nes tokio bar- 
geno daugiau nebus.

3559 S. VVallace st.

ADAM SCHAFF PIANAS dy
kai. Jus tik užmokėsite už at
vežimų Į savo namus. Atsilan- 
kykit 1 fl. 1538 W. Chicago 
avė.

,, k.. --------------------- !   . 1 ■ ■■ —-.................

t GROJIKUS pianas gerame sto
vyje ir benčius, turiu parduoti tuo- 
, au už $95, 851 Mihvaukce avė. 1 fl.

---- H------ .
GROJIKUS pianas, kaip naujas, 

vertas $850, yra voleliai, benčius, 
cabinet, už $120, Įmokėti $25 ir po 
$8 j mėnesi, Tel. Brunswick 3931.

PARDUOSIU arba mainysiu va- 
riety store į automobilių arba į 
lotą, štoras randasi labai geroj vie
toj, biznis išdirbtas per 14 metų. 
Vertės $4,500. Parduosiu už $2,700.

Atsišaukite 
MRS. GONIA 

1021 W. 63rd SI. ’

PARDAVIMUI krautuvė saldainių, 
Ice Cream Parlor ir taip visokių 
Smulkmenų. Parduosiu pigriai. 712 W. 
14 Pi. ; .
V1------------------------------------------

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nč arba mainysiu Į mažą namą.

4533 So. Richmond St.

GROSERNĖ ir bučemė, geras pir
kinys už cash arba mainysiu j ką 
nors. Monroe 2688.

PARDAVIMUI grosernė su 
visais stubos rakandais. Del 
greito pardavimo pigiai nupirk- 
sit.

3232 So. Lowe Avė.

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

BUČERIAI tėmykit. Parduodu pi
giai mėsos malamą mašiną varomą 
elektra, grosemės ice boxj, kaladę, 
naują mažą cigarų keisą, dvejas 
svarstykles ir daug kitokių buČemei 
tinkamų reikmenų. Taipgi turiu por-| 
duoti bučernę ir grosemę, labai ge- ’ 
roj vietoj, atsišaukit j bučernę. 2457 
W. 47 PI.

Keli muro namai po 5 kam- 
barius mainui ant farmų ar lo
tų. Į

Visos šios sąvastys yra ge-l 
riausis pirknys Chięagoje ir pir- į V 
kėjai čia gali uždirbti greitu lai
ku

Už $40 cash, $100 vertės Lietuvos 
V’uldžioR lIoniiM nuo pat vi i’t i n tų lo- 
Kalių savininkų.

laipfęi perkame l^nkijos Doleri
nius Bonus, Vokietijos ir Austri
jos banus. k

Galit derėtis.

KAUFMAN STATE BANK
124 N. La Šalie St., Chicago

didelius pinigus. Kreipkitės:

W. Hayden Bell
Ed. Bakševičius 

Manager 
4336 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 8600

Farma Illinois Valstijoj
94 AKERIV žemės, G0 akerių 

ariamos, 20 akerių drūto miško, 
14 akerių ganyklos, gyvenimui šlu
ba, 5 kambarių ir skiepas, 2 dide'ės ( 
barhės ir sailo. Upelis bėga per 
pat vidurį farinos. Del svarbios 
priežasties parduosiu labai pigiai 
arba mainysiu ant mažo namo Chi- ■ 
cagoj ar jos apielinkčj. Kas norit Į 
būti farmeriu ir gaut farmą su 
sais parankumais, atsišaukit 
savininką

211G Milwaukee avė., Chicago, 
(Paint store) 

Phone Humbuldt 2489

pas ,

III.

PROGA PIEKORIAMS
IIšsimaino bizniavai namas su pie- J 

karne, pelningas biznis, mainysiu ant 
privat namo, nepaisant apielinkės. 
Atsišaukit greitai. Priežastis pardavi-
mo, savininkas turi 2 bizniu.

Išsimaino 2 flatų mūrinis namas, 
Brighton Parke, mainysiu ant kito 
namo; namas turi būt ant Town ot 
lake.

F. G. Lucas & Co.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107.

PARDAVIMUI biznio namas su 
bizniu : 2 flatai ir poolrumis. Tirštai 
apsryventoj vietoj, 11628 Wentworth 
Avė. Kreipkitės pas savininką:

J. BAI.KIS, 
Calumet Grove, Blue Island, III. 
Tel. Blue Island 48 arba Pullman

3255. .

PARDAVIMUI 2 aukštų su Storu 
namas. Galima pirkti su groserne 
arba be grosemės. Mainyčiau j lotą, 
Restaurantą, arba į kitokį biznį.

8436 Gilbert Court St.
Tel. Triangle 3558.
Klausk Mrs. Urba.

LABAI PIGIAI—pardavimui medi
nis, 2 flatų po 6 kambarius, krautuvė 
iŠ fronto. Atskirai 2 lotai šalyj 5133 
W. Roosevelt Rd., Cicero, III.

PARDAVIMUI 2 flatų po 7 kam
barius namas najai baigiamas. Karš
tu vandeniu šildomas, dviem boile
riais, 2 tankos, 2 neči ūkai. Parduosiu 
pigiai. Marųuette Parke. Savininkas 
Williams Sąbaskas, 6940 S. Maple- 
\vood Avė. Tel. Prospect 4906.

PARDAVIMUI už $85,000, 4 
flatų namas, po 5 kambarius, ap
šildomi miegamieji porčiai, Ke- 
wanee boileris, langai apsaugoti 
nuo vėjo, paipos asbestu deng
tos, 4 individual garažai, visi 
moderniški įrengimai, naujas 
namas, pamatykit sausio 30,’ 
2417-19 Aubert Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Ui- 

laikom malevą, popierą, 
stikltfs-ir t. t.

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

Sol Kilis & Sons, Inc.
Jobbers In *

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

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

Tel. Cicero 130

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

v

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

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

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausis iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Jvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik
menys, fikčerjus ir tt.
W. P. Stephan Electric Co. (not inc)

2522 So. Halsted St., Chicago
Phone Victory 7452

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

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

KAS TURITE registrą nuo 1 cen 
to ir aukščiau mušamo parduoti. Pra 
neškit. Tel. Varginia 0541.


