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Maskva p r a’p 1 e č i a 
Gudų respubliką

Baisus žemas drebėjimas 
Balkanuose

Lenkija susirupinus dėl 
gudų bruzdėjimo

Daug žmonių užmušta ir sužei- 
šelpti 

20,000,-
sta; nukentėjusiems
Jugoslavija paskyrė
000 dolerių

vasarioV1ENNA, Austrija, 
15. — Jugoslavijos valdžia pa
skyrė 20 milionų dolerių Her
cegovinoj dėl žemės drebėjimo j 

v • v- x [nukentėjusiems šelpti. į vietas,Daug žmonių žuvo per žemes kur žemės supurtymai padarė 
l didžiausios žalos ir kur mano- 
I ma. kad šimtai žmonių žuvo, 
gydytojai aeroplanais pasiųs
ta. Kareivių kuopos pasiųstos

l!u/W

Lietuvos Nepriklaus nnybes Rytmetis — Vasario 16 d.

Didelis komunistu pralai 
mėjimas Hamburge

Per pastarus uosto darbininkų 
sąjungos rinkinius nė vieno 
komunisto nebeišrinkta

Siūlomieji Lietuvos valsty 
bes konstitucijos 

pakeitimai

drebėjimą Balkanuose
Maskva praplečia Gūdy 

respublikos ribas

■■■ j v<4« ivmviviy iv vhjjjvjo į migi ii *» i v/r>

i lenku nerymas dėl Gudijos sugadintų geležinkelių taisyti.
” „ Smarkus žemės drebėjimas,OniZOB 11110 kurs iv^v^° Praeit4 Pirmadienį,
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Gilė nejsileisianli jokių, Neramumai Ukrainoje 
komunistų

Gudijai prideda Gomelio ap
skritį; vykdomkomas nubau
džia kooperatyvus

Per milžiniškas demonstracijas 
gudai ragina sovietų Rusiją 
karan prieš Ijenkiją

MASKVA, vas. 15. — Krem
liuje prasidėjo kompartijos 
centralinio vykdomojo komiteto 
posėdžiai. Sesijos atidaryme 
dalyvavo ir svetimų valstybių 
diplomatai.

šios dienos svarstymuose pir
mą vietą užėmė Gudija, dėl ku
rios SSSR turi nuolatos ginčų 
su Ixmkija. Maskva taria su
stiprinti Gudų respubliką, pri
dedant jai dar Gomelio apskri
tį. tirštai žydų gyvenamą.

Del laikraščių skundų, kad 
valdžios proteguojamų 
tyvų organizacijos 
milžiniškų pelnų,
kartais iki 4(H) nuoš. per metus, 
komitetas įsakė kooperatyvams 
tuojaus visoms prekėms atpN 
ginti mažmens kainas 5 nuoš., 
o prieš ateinantį birželio mėne
sį — 10 nuoš., taipjau skaičių 
savo valdininkų ir tarnautojų 
sumažinti 15 nuoš.

koope- 
darančios 
siekiančių

VARŠUVA, vas. 15. — Ofi* 
dalinėse I/mkų sferose pasirei
škia didelio nerymo dėl nedrau
gingu Lenkijai demonstracijų, 
kurių' dabar nuolatos atsitinka 
vakarų Rusijoj.

Minske ką tik įvyko milžiniš
ka protesto dėme utracija prieš 
Lenkiją dėl užgrobimo rusų te
ritorijų. Per tą protesto de
monstraciją buvo girdėt garsių 
balsų už karą su Lenkija. Rei
kalauta taipjau, kad butų urnai 
paleisti iš kalėjimo trys sejmo 
atstovai gudai, kurie buvo 
Lenkų vyriausybės areštuoti.

Anglija nori suvaržyti 
darbo unijas

buvo elektrinės audros lydimas. 
Iš gryno dangaus lakstė žaibai. 
Supurtymai buvo jaučiami visą 
dieną, didžiausi jų ėjo ruožu ‘ 
nuo Mostą ro ir Liubinės į Ra-' 
gusą. ‘

Liubinėj dėl žemės supurty- R('fierolas Ibanez, pasikalbėjime 
mų sugriuvo valstybės tabako su užsienio spaudos atstovais 
fabrikas, padaręs $20,000 nuo- l^ueiškė, kad jis nepakęsiąs ko- 
stolių.

Berkovicoj nugriuvo 
dalis, palaidodama 
kus ir sužalodama 
žmonių, t

Kitoj vietoj t 
gardo j 2,000 pčaų 
kaukaru, nutrukus, 
pakalnę ir užbėrė kelių kaimie
čių namus. Sako, kad penkio
lika žmonių buvę užmušta.

Metkovicoj geležinkelio til
tas per Narentos upę sunaikin
tas ir geležinkelio stotis 
griauta.

penkis 
keletą

200 maištininkų puolė miestą, 
į užmušė komisarą ir apiplėšė 

Ibanez, pareiškia kovosiąs traukinį
komu-’ -----------

Gen.
kol visai išnaikinsiąs 
nizmą

SANTJAGO, Čilė, vas. 15. — 
Naujasis Čilės valdžios galva,

i munizmo Čilėje. Jis vesiąs 
kalno griežtą kovą su juo, kol komu- 

vaį. nizmas busiąs visai išnaikintas, 
kitų Deportavo tariamus bolševikų 

propagandininkus

ŽITOMIRAS, Sovietų Ukrai
na, vas. 15. — Letle [?] apie- 
linkėj valstiečiai pakėlė maištą 
prieš sovietų valdžią. Apie du 
šimtai maištininkų, apsiginkla
vę, užmušė miesto komisarą ir 
pradėjo kovą su policija gatvė
se. Sumušę ją, jie nužygiavo 
į žitomiro geležinkelio stotį, 
kame užmušė stoties viršininką, 
sulaikė traukinį ir prr.’cgč ič 
jo 9,000 dolerių gyvais pinigais.

BERLINAS, vas.
Hamburgo praneša, kad ir ten 
komunistai netenka savo tvirto
ves tarp organizuotų uosto dar

bininkų.
( Hamburge būtent ką tik įvy
ko nauji dokų darbininkų są

jungos (unijos) viršininkų rin- 
= kimai, kuriuose komunistai 

,buvo visiškai sumušti. Jiems 
nepavyko jau nė vieno savo at
stovo išrinkti. Visi išrinktieji 

’buvo kandidatai tos srovės, ku- 
5 ri yra susidėjus su socialistiniu 

Amsterdamo profesinių sąjun
gų internacionalu.

Rinkimai tiesiai ir ėjo klau
simu: su Maskva, ar su Ams
terdamu? — Ir Amsterdamas 
pilniausiai laimėjo.

Tenka dar pažymėti, kad, 
kaip pranešimas sako, sovietų 
valdžios prekybos misija, kuri 
Hamburge turi didelius ofisus 
su daugybe valdininkų ir rašti
ninkų, buvo visus tuos savo

rašo: 
šaltiniu

17 Nr. praneša, kad 
kurių kon- 

pakeiti- 
pakeitimas 
seimą, vy- 
ir vyriau-

Kauno “L. žinios”
Iš labai patikimų 

“Lietuvio 
esąs pagamintas kai
stitucijoH paragrafų 
mas. Konstitucijos 
liečiąs tris dalykus: 
riausybės prezidentą 
sybę.

Seimas einant pakeitimu, bu
siąs renkamas nebe trims, bot 
keturiems metams. Pasibaigus 
seimo kadencijai arba jį palei
dus, naujas seimas turi būti 
renkamas ne vėliau, kaip per 
aštuonis mėnesius, taikant rin
kimų laiką rudenin arba pava
sari n.

renka visi Lietuvos 
vyrai ir moterys, ne* 
24 metų. Išrinktasis

tarnautojus paleidus dalyvauti dviem sesijom:
'rinkimų kampanijoje, tai yi

Seimą 
piliečiai, 
jaunesni 
seimas renkasi ne vėliau, kaip
per mėnesį po jo išrinkimo.

Seimo posėdį atidaro Valsty
bės Prezidentas asmeniškai ar
ba per ministerį pirmininką.

Seimas renkasi kas met 
rudens • 1 lap

kričio ir pavasario — 15 kovo.
tesite?ia tik €agituoti darbininkuose už rin- Kiekviena sesija

pačio.) t,py- 
aukš'tumo 
nusirito į

su-

600 žmonių žuvę

Komiteto pranešimu 22 nuoš. 
viso aplamai verslo Rusijos vi
duj yra rankose privačių biz
nierių, bet mažmens prekybos 
privačių pirkliautoj ų rankose 
vra 40 nuoš.

Lenku delegadija išsikrau 
sto iš Bėdino

LONDONAS, vas. 15. —At
stovų butas pritarė valdžios 
projektams įstatymais suvar
žyti darbo unijas taip, kad vi
suotinis streikas Anglijoj butų 
nebegalimas dalykas.

Projektuojami 
yra: užginti visai 
streikų paskelbimą; 
streikininkų pikietus; 
verstinas rinkliavas 
nariu.

įstatymai 
visuotinių

užginti

uniją

— Telegrama iš Belgrado pra
neša, kad per baisų žemės dre
bėjimą Bosnijoj, Hercegovinoj 
i)- Dalmatijoj apie 600 žmonių 
buvę užmušta ir sužalota. Tos 
žinios betgi dar nėra 
tos. Pranešimas sako, 
eitą naktį 
kartoję.

Ragusoj 
la Ville ir 
mušti.

Popovopoly keletas 
tės namų nugriuvo į 
cos upę su visais jų 
jais, kurie arba buvo 
arba prigėrė.

drebėjimai

sugriuvo 
keli svečiai

patvirtin- 
kad pra- 
vėl atsi-

liotel de 
buvo už-

Vokietija atsisakė derėtis dėl 
prekybos sutarties kol lenkai 
guis vokiečius

Amerikos negrai skun 
džias savo padėtim

antkran-
Trebisni- 
gyvento-- 
užmušti.

Lai- 
praeito

šeštadienio nota
dele-

ap-

buvo

Rydama Vokietiją savo
nutraukusią 

prekybos derybas, Lenkų 
gacija šiandie pasirengus 
leisti Berliną.

Vokietija savo notoj
pareiškus, kad kol Lenkija ne
paliaus gujus laukan vokiečių 
iš Aukštosios Silezijos, preky
bos derybos negalės but toliau 
vedamos.

BRIUSELIS, Belgija, vas. 15. 
— Prispaustų tautų kongrese 
Amerikos negrų atstovas Ri- 
chard Moore skundėsi dėl sun
kios negrų padėties Jungtinėse 
Valstijose. ■ Jis pranešė kon
gresui, kad Jungt. Valstijose 
yra 12 milionų negrų, ir nors 
krašto konstitucija garantuoja 
jiems lygias teises, praktikoje 
jiems neleista pilnomis ir ly
giomis teisėmis dalyvauti kraš
to gyvenime.

Lenkei parupo “katali
kų persekiojimas” 

Meksikoj

“NAUJIENŲ” 
KONTESTAS

SSSR vadas Stalinas 
mirštąs Genevoj?

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

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

eina.

LONDONAS, vas. 15. Te
legrama praneša, kad Genevoj 
mirštąs sovietų Rusijos vadas 
Stalinas.

[Žinia labai abejotina. Sovie- 
tija labai 'pikta ant Šveicarijos 
dei nužudymo Lausannoj so
vietų delegato Vorovskio, ir 
Stalinas vargiai begu dabar bu
tų važiavęs į Šveicariją mirti.]

RADO ŽMONĄ IR SUNŲ UŽ
MUŠTUS

CONNEAUT, Ohio, vas. 15.
Vakare sugrįžęs namo iš 

darbo, darbininkas Fred Brown 
rado negyvai užmuštus savo 
žmoną ir ketverių metų aunu, 
žmogžudų nepavyko dar su
sekti. , ;! L ^iAl

Keletas rusų, kurie bandė trau-i 
kiniu Įvažiuoti iš Argentinos 
į Čilę, buvo federalinės Čilės 
policijos sulaikyti ir) grąžinti 
atgifl į Argentiną. Jie buvo 
įtarti kaipo komunistų propa- 
< rūdininkai.

Karstinės Afrikoj papjovė 
60,000 žmonių

LONDONAS, vas. 15. —Dai
ly Express pranešimas iš Kai
ro sako, kad ypatingos karšti- 

Policijai įsakyta stropiai da-pės epidemija, kuri ėjus pe; 
boti sieną ir neįsileisti jokių i Afrikos. kontinentą iš vakarų 
propagandininkų. !j rytus, papiovus mažių ma-

žiaušlai 60,0t)0 žmonių.
Ta liga pirmiausiai pasiro

džius VVadai 1921 metais ir iŠ 
čia paplitus 3,000 mylių vaka
rinės ir centralinės Afrikos 
plote. Dabar ta liga pasiekus 

‘ Kordofaną ir centralinį Suda- 
’ jUą. Buvę bandyta įvairiomis 

priemonėmis kovoti su ta liga 
bet neturėta pasisekimo.

kimą komunistų kandidatų. 
Bet tai nieko nepadėjo. Dagi 
menkiau apmokami ir mažiau 
išsilavinę , darbininkai, kurie 
pirmiau sekė paskui komunis
tus, dabar atsisuko nuo jų 
balsavo prieš bolševikus.

ii

12-OS METŲ ŽMOGŽUDA

leksikai gresia geležin
keliečių streikas

MEKSIKOS MIESTAS, 
15. — Stengdamasis išvengti 
visuotino geležinkelininkų 
streiko, kurį transporto darbi
ninkų konfederacija rengiasi 
paskelbti kaip ateinantį ^ket
virtadienį, pramonės, prekybos 

darbo departamentas sušau- 
konferenciją geležinkelinin- 
reikalavimams apsvarstyti.

ir 
k ė 
kų

Neveda atmeta vaiky 
darbo įstatymą

Portugalija nukerta al
gas maišto dalyviams

LIS A BONAS, Portugalija,
vas. 15. — Valdžia išleido de
kretą. kuriuo sumažinama al
gos visiems armijos ir laivyno 
oficierams ir visiems civilines 
tarnybos valdininkams, kurie 
dalyvavo ar įtariami dalyvavę

kodėl | pastarajame sukilime prieš pre- Penki

RENO, Nev., vas. 15. — Ne- 
vados senatas nutarė atidėti 
neribotum laikui federalinės 
konstitucijos papildymą dėl 
vaikų darbo reguliavimo. Toks 
atidėjimas reiškia kaip ir vi
sišką to sumanymo atmetimą.

YORKAS, vas. 15. - 
suėmę dvylikos metų 

Michael Ponkr.iusovvą, 
dėl žmogžudybės. 

kad prieš

NEW 
Policija 
vaiką, 
kaltinamą 
Vaikas prisipažino,
tris dienas jis pabėgęs iš tėvų 
namų. Neturėdamas pinigų, 
išalkęs, jis įėjęs į vieną krau
tuvėlę — ir, jis pats nebeži
nąs, kaip nušovęs jos savinin
ką, Goldą, 42 metų. Jis norė
jęs tik gauti pinigų nusipirkti 
valgyti.

DINAMITO EKSPERTAS 
SISPROGDINO

IŠ-

VARŠUVA, vas. 15.' —> Ku
nigaikštienė Puzyna, Lenkų 
sejmo narys, įnešė interpeliaci
ją valdžiai, klausdama, 
Lenkija neprotestuojanti prieš zidento Carmonos valdžią,
“katalikų persekiojimą Meksi
koj”.

Savo interpeliacijai Puzynie- 
nė buvo surinkus šimtą para-! 
šų, bet didelė sejmo narių dau 
guma atsisakė ją svarstyti.

Religinės fanatikų riau 
sės Indijoj

PEABODY, Mass., vas. 
Dinamito ekspertas Wm. 
derbilt, 70 metų, pasidarė sau 
galą. Jis pasidarė ratą iš sep
tynių dešimčių dinamito lazde
lių, atsistojo vidury ir dinami
tą išsprogdino. Vanderbilto kū
nas buvo visiškai sudraskytas.

Van-

META PROFESŪRĄ IR EINA 
KUNIGAUTI

Knud Rasinussen vėl' 
keliausiąs į žiemius

KOPENHAGA, Danija, vas. 
15. — Pagarsėjęs danų tyrinė
tojas Knud Rasmussen rengia
si naujon kelionėn į žiemių aši-Prekyboj su SSSR Ame

rika užėmė pirmą vietą galio kraštus daryti ten arche- 
—-------- ologinių tyrinėjimų.

MASKVA, vas. 15. — Pašau- 
lio eksporte j Rusiją Jungtinės 
Valstijos užėmė vėl pirmą vie
tą. Per pirmą einamųjų opera- 
vimo metų Amerika pasiuntė į 
Rusiją $17,000,000 vertės pre
kių, arba vienu milionu dole
rių daugiau ne kaip per tą pa
tį laiką praeitais Thetais.

Antra po Amerikos seka Vo
kietija, trečia — Anglija, ket
virta •— Lenkija.

GRRS
Chicagai ir apielinkei federa- 

inis oro biuras šiai 
lašauja:

dienai pra-

but lietaus 
temperatu- 

stiprokas,

asmenys užmušti, daug 
sužeistų

BOMBAYt, Indija, vas. 15.— 
Indore praeitą pirmadienį vėl 
įvyko tikybinių riaušių tarp 
indusių ir musulmonų fanati
kų, kuriose penki asmenys bu
vo užmušti, daug kitų sužeista. 
Policijai ir raiteliams pagaliau

I pavyko riaušes sustabdyti.

, Karo aviatorius žuvo 
aeroplanui nukritus
GALVESTON, Tex., vas. 15. 

— Karo aeroplanui nukritus 
Meksikos įlankon, tris 
nuo krašto, žuvo Įeit, 
bell, 29 metų.

mylias
P. Ga-

Niaukstosi; gali 
ar sniego; nedidelė 
ros atmaina; 
kiaušiai pietų vėjas.

Vakar temperatūros

dau-
MASKVA, vas. 15. — Rusų 

Mokslo Akademija savo garbės 
nariais išrinko profesorių Eik- tarp 29° ir 39° F. 
šteiną ir Chicagos universiteto šiandie • saulė teka 6:46, lei- 
prof. A. Michelsoną. džiasi 6:23 valandą.

buvo

VAIKAS APIPLĖŠIMO
LU NUŽUDĘS 4 ŽMONES
GROZNY, SSSR, vas. 15. — 

Penkiolikos metų vaikas, Niko- 
lai Snie&ko, tapo nuteistas pen- 
keriems metams vienišo kalėji
mo. Jis buvo kaltinamas dėl 
užmušimo keturių asmenų api
plėšimo tikslais. , ,

TIKS-

tuaaillMMUdM

CAMBRIDGE, Mass
15. — Havardo universiteto 
istorijos profesorius Robertas 
Howard Lord meta profesūrą 
ir tampa katalikų kunigu. Jis 
yra 42 metų amžiaus žmogus 
ir Harvarde profesoriavo nuo 
1910 metų.

vas.

du mėnesiu.
Nepaprasta sesija gali būti 

šaukiama Valstybės Prezidento 
ar 1/3 atstovų pareikalavus.

Nepaprasta sesija baigiasi 
išsprendus tuos klausimus, ku
riems ji buvo sukviestą.

Seimo atstovas gauna atlygi* 
’nirrtą dienpinigiais tik už sesijų 
laiką.

Apie Valstybės Prezidentą 
projekte štai kas esą pasakyta: 
Valstybės Prezidentą renka vi
sa Tautą, o ne Seimas, kaip iki 
šiol būdavo. Renka Prezidentą 
visi tie, kurie renka ir Seimą. 
Valstybės Prezidentas renka
mas nebe trims, bet septyniems 
metams ir gali būti perrinktas.

Valstybės Prezidentą dėl li
gos ar kurios kitos priežasties 
negalintį eiti savo pareigų, pa
vaduoja ministeris pirmininkas.

Valstybės Prezidentas 
būti anksčiau atstatytas, 
tam yra reikalingas 2/3 visų 
Seimo atstovų pasiūlymas, kurs 
turi būti patvirtintas visos 
Tautos referendumo keliu.

Valstybės Prezidentas skiria 
ir atleidžia visų laipsnių kari
ninkus ir tuos valdininkus, ku
rių paskyrimas ir 
nepavestas įstatymu 
tam.

Del vykdomosios 
štai kas pakeistame
jos projekte esą pasakyta: Mi
nisterį pirmininką parenka 
Valstybės Prezidentas, o jis pa
sirenka ministąrius. Ministerių 
kabinetas turi turėti Seimo pa
sitikėjimą.

Už nesąžiningą pareigų ėji
mą ir prasižengimus įstaty
mams ministeriai gali būti 
traukiami tieson tik tam tikru

- seimo nutarimu.

atleidimas
kam ki-

valdžios 
konstituci-

DIDELES LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS IŠKILMĖS

Lietuvių Auditorijoj
3133 So. Haluted Street

Pradžia lygiai 7:80 vai. vak.

Dalyvauja: “Birutės” Choras, O. Biežienė, S. Krasauckienė, Art. 
S. Pilka, J. Maskaliuniutė, M. Petruševičius ir Jaunuolių Orkestras.

Kalbės: Lietuvos Konsulas P. Žadeikis, S. Kodis, P. Grigaitis, 
Dr. A. Zimontas, S. Vitaitis iš New Yorko.

Toks puikus programas ir tokie kalbėtojai galima išgirsti tik 
vienų, kartą j metus — Vasario 16. Todėl susirinkime Šiandie i lietu
vių Auditorijų kuoskaitlingiausiai!

Kviečia visus
VILNIAUS VADAVIMO KOMITETAS 

IR PRISIDĖJUSIOS DRAUGIJOS

4 >h'.
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SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvi šeimininko Amerikoje visados trokšta gauti paturi
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininke ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indoniųs kuinai Lietuvei šeimininkei

Virimo Receptas

RODYKLĖ No. 71

Naminiai Pasigelbėjimai

KORESPONDENCIJOS
Biiighamton, N. Y.

Drg. P. G rigaičio prakalbos, —

veikti naudai musų pačių ir 
visos SLA. organizacijos, O ii 
musų susirinkimai bus tvar
kus, ramų* ir rimtus ir nebus

Vaičkaus Teatras.

Sausio 12 d., Lietuvių svetai
nėje, buvo štfsauktas masinis 
mitingas, kad užprotestavus 
prieš Lietuvos Smurtininkus — 
fašistus.

Sėlenos yra skanus valgis kaipo 
grudai su pienu arba Smetona, bet 
daugelis šeimininkų patyrė jog jos 
yra ir puikus dalykas kepimo ir vi
rimo tikslams. Sėlenos yra tvirtas, 
maistingas valgis kuris budavoja 
kūną ir priduoda energijos. Pata
riu duoti sėlenų valgių šeimynai ma
čiausia sykj i dienų. šį vakar sa
vo šeimynai padarykit sėlenų (bran) 
biskvitų, pagal apačioj paduoto re
cepto. Nusipirk pakelį sėlenų (bran) 
iš groserninko.

All-Bran (Selenų) Biskvitą'
L puoduko Ali-Brau
1 Vj puoduko miltų
5 šaukštukus kepamo pauderio
2 šaukštukus cukraus
\ šakštuko druskos
3 šaukštus riebalų
’j puoduko pieno.
Sumaišyk sėlenas su miltais su

maišytais su druska, kepamu paude* 
riu ir cukrum. Sutrink riebalus i 
milinį, ir dadėk pieną. Voliok ant 
miltuotos lentos ir sukočiok apie pu
sės colio storio. Supiaustyk su bis
kvitų piaustytoju, kepk karštame pe
čiuje 12 iki 15 minutų.

Virtuvas Patarimui

Jeigu kepi mėsą giliai taukuose, 
žiūrėk kad jie butų visai nukošti ir 
tik tada duok mėsą į stalą.

Kumet darai geltosas kiaušiniui 
putas, naudok kiaušinio trynį vietoji 
baltymo ir dadėk biskj orandžio sul- 
čių.

Pirm kepimo bulvių, sudėk jas į j 
karštą vandenį ant 15 minutų. Tąsi 
palengvins jų nutūpimą.

Pirm dedant razinkas į pyrago teš
lą suvoliok jas miltuose. l’as ne- j 
duos razinkoms sulijti.

Nuvalymui maliavos čepečių ge
rai, pamerk juos j terputiną arba 
benzinų ir paskui numazgok minkšta
me vandenyj su muilu.

Nuėmimui ruJžtų nuo nikelio nau
dok žvyruotą audeklą ir kerosiną.

Nenaudok muilo prašalinimui ar
batos plėtmų, nes muilas pavers tą 
plėtmą j tikrus dažus. Valyk mink
štu verdančiu vandeniu dadėjus kiškį 
morakso pauderio.

Grožės Patarimai
Jūsų oda reguliuoja kūno karštį. 

Oda prašalina apie kvortą nušilimo 
kasdien. Nušilimas ir prakaitas už
daro odos skylutes, ką reikia išvalyt 
kad oda butų salima išlaikyti sveika 
ir veidas gražus. Prašalinimui nuo 
odos prakaito išmatų reikia naudoti 
muilas, kuris turi savyje švelnius, 
gydančius atntiseptikus ir persigerta 
odoj išvalydamas skylutes ir palie
ka odą tyrą ir gražią. Reikia kas
dien maudytis ne tik prašalinimui 
išprakaitavimų, bet taipgi nuvaly
mui nešvarumų ir dulkių kurios su
sirenka iš paviršiaus. Viduje da
lis kūno turi būti užlaikoma taip 
švari kaip ir išlaukinė.

Ypatiška Sveikata
Antras po pieno, grudai yra svar

biausias maistas vaikams kad butų 
sveiki. Virti grudai Kalima duoti 
anktsyvam amžiuje. Vaikai lengvai 
prie jų pripranta, ir jų populiaru
mas paliks nuolatinis jeigu maistus 
kurie yra saldus duosi o mažiau ir 
rečiau. Kada prie saldumo pripran
ta. sunku esti priverst vaiką imti 
kitokius valgius, ypač gludus — 
kurie turi būti svarbiausi klekvie- 
pos dienos valgyje. Patarimas nau
doti maišymą dživintų vaisių su 
grūdais nėra naujas ir daugybė mo
tinų tą daro — bet jos dar dadeda 
cukraus vistiek. Naturalis cukrus 
gatavų valgymui grudų yra prdė
tas laike grudų prirengimo. Prie 
tv pusrytinių valgių nereikia dadėti 
jokio pasaldinimo. ,

Mitingą šaukė Socialistų 33 
kp. ir Sandariečių 64 k p. Kal
bėtojas to vakaro buvo P. Gri
gaitis, “Naujienų” redaktorius. 
Publikos prisirinko gana daug. 
Po pirmai prakalbai buvo per
skaityta protesto rezoliucija 
prieš Lietuvos fašistus ir vien
balsiai priimta. Tuo tarpu bu
vo renkamos ir aukos; surink- 

| ta, rodos, $21.00 su centais.
Antroje dalyje prakalbos d. 

Grigaitis kalbėjo apie komunis
tų siūlomą bendrą frontą. Čia 
gerokai kliuvo musų komunis
tams, taip kad nekurie.net ne
galėjo ramiai nusėdėti, o ypa
tingai tie. kurie mažiaus prasi
lavinę ir didesni ignorantai, tai 
sėdosi ir stojosi ir galų gale 
pradėjo bliauti kaip ožiai. O 
publika turėjo gardaus juoko iš 
tų Maskvos davatkų. Abelnai 
mitingas gerai nusisekė.

Sausio 14 d., L.ietuvių svetai
nėje, atsibuvo p. Vaičkaus dra- 

' mos teatro lošimas. Vaičkus į 
| Binghamtoną atsilankė pirmą 
sykį. Tad ir į jo vaidinimą at
silankė nemažai publikos, nors 
apgarsinimai buvo menki. Rei
kia pasakyti, kad p. Vaičkaus 
trupė vaidina gana gerai ir ak
toriai atlieka savo roles gana 
gabia:. P-lė Tendžiulytė tiesiog 
žavėjo publiką; p. Sankunas 
taipgi, tik p. Vaičkaus publikoj

po penkias valandas pašvenčia
ma Maskvos reikalams, su ku
ria mes nieko bendra netflrime.

Aš manau, kad prilyps ožka 
liepto galą. Tik tegul paskui 
nekaltina kitus už jų pačių su
keltąją kuojioje betvarkę: ko
kią košę jie išsivirs, tokią ir 
valgys. — Muzikos Mokinys.

į

Dabar Pirmiau

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
Per ilgą laiką aš sirgau ir tik buvau suvargęs, nuslabęs, kad 

net ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau pristygęs vilties, 
kad bepasveiksiu.

Mane kankino vidurių nedirbimas pilvelio 
nuslabnėjimas, skilvio nemalimas ir nervai; 
skaudėdavo gdlva. po krutinę, strėnas ir t. 
t. neturėjau apetito ir neskanius atsirūgi
mus; abelnai buvau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur negaunu pagel- 
bos, ėmiau tyrinėti pats. Ir man tiek pasi
sekė surasti vaistus, vardu SALUTES BIT- 
TERIS VYNAS ir į 6 mėnesius palikau svei
kas ir tvirtas, ir dabar čionai aš pasirodau 
visuomenei; taipgi vra tūkstančiai žmonių 
pasveikę nuo SALUTES B1TTERIO VYNO 
ir (lekavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tai 
naudokite SALUTES BITTERJ ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skaudėjimą ir abel
nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir 
tvirtumą įaumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ- 
enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 
aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina t bonka $1.00, 12 bonkų 
$9.00. Siunčiant į kitus miestus už vienų bonką $1.25, o už 12 bon
kų $11.00.

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norė
dami greit aplaikyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Ordor dėl 

(engimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusi- 
dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.
PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuo-

pat 
ine

kit taip:

SALUTES MANUFACTURING CO.
616 W. 31st St., Chicago, Ui., Tel. Boulevard 7351

<♦> <♦> <♦> <♦>
Į »•
H

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. yra la
bai puikus ir patogus 
aidėjimui pirkinių: 
fie yra sulenkanu; 
cinką dei daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šelmi-

.. . ninkei, kuri perka 
daug n r maža! pirkiniu Gaunami Naujienų 
ofiae. p'-biuodant šį skelbime ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

sėdinčiam žmogui laiks nuo lai
ko nebuvo galima girdėti žo-l 
džių. Bet kaip iš artimesnių 
lošėjams ypatų teko patirti, tai' 
p. Vaičkus tą vakarą labai sirgo i 
ir todėl turėjo net veikalus pa-, 
keisti. Tad vei kaliu kai buvo! 
silpnoki, išskiriant vieną, ir tai 
daugeliui iš publikos buvo ne
suprantamas.

Tad tikimės, kad sekantį kar
tą suteiks mums geresnių vei
kalų.

Iš materialinio atžvilgio, gir
dėt, išėjo geron pusėn.

— Vytautas.

Detioit, Mieli.
Didelė betvarkė SLA 21 kuopoj

SLA. 21 kp. susi linkimas 
įvyko vasario 6 d., 1 :3<) vai. po 
pint, Lietuvių svetąinėje, prie 
I)ix ir 25 gatvių, šį kartą‘ne
galima vadinti SLA. kuopos 
susirinkimu, bet tiesiog Mask
vos manevrais, kurie tęsėsi iki 

•6:30 vai. vakaro. Kaip puikiai 
i viskas buvo svarstoma! Net 
nebuvo kuopos raporto, nebu- 

|Vo net ir ligonių lankytojų ra
porto, nė gi nebuvo naujų na
rių priėmimo. Visą tai buvo 

'paminta po kojų, bet visą lai
ką praleista Maskvos reikalų 

[svarstymui, žmonės rašosi prie 
SLA. kad gauti pašalpą nelai
mei atsitikus ir paskutinį pa
tarnavimą po mirties, taipjau 
kąd sušelpus našles ir našlai
čius. 'Tai ir turėtų būti svars- 

itomu kiekviename SLA. kp.su- 
sirinkime, o ne Maskvos rei
kalai. 'tiek laiko praleisti ir 

j vien Maskvos reikalams! O vi- 
1 si kiti SLA. reikalai lieka už- 
j miršti ir po kojų paminti. Ir ta 
' betvarkė 21-moj kuopoj juo 
tolyn, tuo darosi didesnė.

Tad nariai, jei mes norime 
turėti naudos iš SLA., tai turi
me paimti gerą šluotą ir pra
dėti šluoti iš kuopos visą Mas- 

' kvos lagerį. Tegul sau jie su 
savo betvarke ir Maskva va
žiuoja kur kitur. Tik tada mes,

So. Boston, Mass.
Protesto rezoliucija

So. Bostono Lietuvių U kęsų 
Draugija, laikydama savo sau
sio 16 d., 1927 m. metinį susi
rinkimą savam name 309 E. 
Street, So. Boston, Mass., kon
statavusi, kad gruodžio 17 d., 
1926, Lietuvoje Įvyko fašistų 
sukilimas ir nuvertė teisėtai vi
suomenės išrinktą valdžią, taigi 
mes Lietuvių Ukėsų Draugija ir 
nutarėm protestuot prieš tokius 
negeistinus gaivalus.

1) Istorija parodo mums, kad 
revoliucijos ir smurto bildu pa- 
imti-užgrobti valdžią į savo ran
kas visada yra kenksminga tau
tai ir demokratijai.

2) Smurtas-etapas priešingas 
demokratiškiems principams" už 
kiniuos Lietuva kovojo ilgus 
šimtmečius.

3) Dabartinės valdžios oficio
zas neatatinka didžiumos Lietu
vos piliečių nusistatymui.

t) Paskelbtos žinios per laik
raščius buk buvusioji valdžia 
yra parsidavėliai, išdavikai, ir 
priešai Lietuvos valstybės, yra 
gryna melagystė ir provokacija.

5) Nors Seime yra 85 atsto
vai, bet posėdy dalyvavo tik 40, 
ir išrinko Smetoninę klerų-ališ- 
ką fašistinę valdžią, kuri pa
niekino, sumynė ‘Lietuvių pilie
čių teises su kardo ir durtuvo 
pagalba, n u versdama teisėtai 
Lietuvos piliečių išrinktą val
džią.

Todėl mes, So. Bostono Lietu
vių t kęsų Draugija, protestuo
jame ir smerkiame smetonišką 
klerikališką fašistinę valdžią ir 
jos smurto žygius. L. U. D. 
smerkia ir smerks tokias val
džias ir jų autoritetą, kuris 
mindžioja demokratybės princi
pus ir piliečių teises, kur su 
ginklo pagelba įvedama savotiš
ka diktatūra. Mes L. U. 1). vi
suomet visokiais budais eisime 
i pagelbą Lietuvos pilečiams 
pasiliuosuoti iš diktąturiškų 
pančių, kuriuos rengiasi nert 
ant kaklo smetoninė klerikališ- 
ka fašistinė valdžia.

L. U. Draugijos Valdyba:
Pirm. Andrius Yuodgudis, 
Bašt. Matas Birkša.

Waterbury, Conn.
Kadangi kruvinasis fašizmas 

smurto keliu nuvertė Lietuvos 
liberalinę veldžią, didžiumos 
žmonių išrinktą ir uždėjo savo 
kruviną diktatūrą ir kemša 
Lietuvos darbininku į kalėjimus 
ir jų vadus žudo;

Kadangi kaliniai žiauriausiai 
kankinami, mušami ir elektri
zuojami iki be sąmonės lieka;

Kadangi šitokią fašistų elgę
sis reiškia Lietuvoje barbariz
mo inkviziciją,

Todėl mes, Naujosios Ang
lijos Darbininkų Susivienijimas 
(N. H. \V. Ass. Unija) Liet, 
skyrius, savo mėnesiniame mi
tinge sausio 11 d., 1927 m., 
Daib. Org. kambariuose, 775 
Bank S t., Wak i bury, Conn. 
grieštai smerkiame tautiškai 
klerikališkus fašistus ir jų kru
vinus. barbariškus darbus.

Reikalaujame, kad butų pa- 
liuosuoti visi politiniai kaliniai 
darbininkai ir nubausti visi te-

NAUJIENOS
1739 So. Ilabttcd St Chicago, III.

SLA. nariai, kurie norime 
tvarkiai ir rimtai veikti ir pil
dyti SLA. konstituciją, galėsi
me sau ramiai ir sėkmingai

rorūsati-fašistai už žudymų ir 
kankinimą nekaltų darbininkų.

Mės pareiškiame, kad remsi
mu Lietuvos darbininkus, ko-

vejančius prieš fašizmą, viso
kiais budais, kaip materialiai, 
taip ir moraliai ir sakom:

šalin fašistų kraugerių val
džia nuo darbininkų sprando! 
šalin Lenkų dvarinnkų klapčiu
kas, fašistų prezidentas Smeto
na! Visa gale darbininkams!

Pirm. J. Strižauskas,
Sckr. T. LatvesaE,
Ižd. T. Visostskis.

P. S. Vienbalsiai nutarta pa
siųsti Liet, valdžiai, Lietuvos ir 
Amerikos spaudai.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
atsišaukimas j Amerikos 

lietuvius
Amerikos Kietuvių Taryboa 

suvažiavime šių metų 16 sau
sio dieną padaryta daug svar
bių nutarimų. Tarybos priim
tame statute numatyta 'Karybą 
didinti ir organizuoti taip, kad 
ji butų bendras organas visų 
Amerikos lietuvių organizacijų 
ir kolonijų. Todėl, einant jos 
priimta konstitucija, visos 
Amerikos lietuvių kolonijos ir 
apskričiai turi teisę tverti vie
lines* tarybas arba vietinių or
ganizacijų sąryšius, ir visos to
kios vietinės tarybos arba są
ryšiai,! kuriuos bus prisidėję

nemažiau kaip tris organizaci
jos su nemažiau kaip 500 užsi
mokėjusių narių gali išrinkti 
vieną narį kaipo atstovą tokios 
vietines tarybos arba organiza
cijų sąryšio j Amerikos Lietu
vių Tarybą.

Jei tokia vietinė l’aryba arba 
Sąryšis atstovauja daugiau kaip 
500 žmonių, tai gali skirti po 
vieną atstovą da nuo kiekvieno 
pilno tūkstančio virš pirmųjų 
500. Kitaip sakant, vietine 
Taryba ar Sąryšis gali skirti 
nuo 500 narių vieną atstovą, 
nuo 1,500 du, nuo 2?500 tris, 
nuo 3,500 keturis, ir 1.1.

Mažesnės kolonijos, kurios 
negali sujungti j vielinę Tary
bą bent trijų, organizacijų su 
nemažiau 500 narių, turi susi
tarti su artimomis kitomis ko
lonijomis iiA sutverti Apskričio 
Tarybą arba Apskričio Sąryšį.

Taigi, Am. Liet. Taryba, ei
dama Penktojo Visuotino Ame
rikos Lietuvių Seimo nutarimu, 
yra pasiryžusi suorganizuot 
Amerikos lietuvius j vieną ga
lingą demokratinį reprezenta
tyvi organų—Amerikos Lietu
vių Tarybą paliekant visišką 
autonomiją įvairioms naciona- 
lėms ir vietinėms organizaci
joms. Toks organas mums yra 
būtinai reikalingas musų orga
nizacijoms ir lietuvybei Ameri
koje palaikyti ir, reikalui kilus,

pagelbėti lietuviams Lietuvoj.
Visi vietinių Tarybų ir Sąry

šių atstovai įeina i Amerikos 
Lietuvių Tarybą pilnomis lygio
mis teisėmis su Visuotinam Am. 
Liet. Seime rinktais ir didžių
jų oiganizaciįų paskirtais Ta
rybos nariais, ir gali lait pra
šalinti arba pamainyti tiktai 
vietinių Taryl.ų arba Sąryšių, 
kurie juos išrinko.

Todėl šiuomi kreipiamės į 
visus Amerikos lietuvius ir or
ganizacijas: draugijos, kliubus, 
ratelius, chorus, ir 1.1., ir kvie
čiame juos susitarti su kitomis 
savo miesto arba apskričio or
ganizacijomis, sutverti vietinę 
Tarybą arba Sąryšį ir tuojaus 
paskirti savo atstovą arba at
stovus į Amerikos Lietuvių .Ta
rybą, nes tik susivieniję galėsi
me palaikyti savo kulturinj gy
venimą ir atsispirti ištautėjimo 
pavojui.

<Amerikos Lietuvių 'Tarybos 
Valdyba:

F. J. Bagočius, 
Nadas Rastenis, 
V. F. Jankauskas, 
D. P. Pilka, 
J. V. Grinius.

PRAKALBOS
Temoje:

Didysis Pasaulio Susirė
mimas Prisiartina

Ser., Vasario 16 d., 1927
MILDOS SVETAINĖJ 

3142 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Pradžia nuo 7:30 vai. vak.
Kalbės Y. A. NEVtCLIS 

Iš New Yorko
Įžanga liuosa, nebus kolektų 
Rengia ir kviečia T. B. S. S. 
P. S.: Pradžia nuo 7:30, bus 

užbaigta apie 9:15.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicato, UI.

Kas Keliaus Lietuvon
Gegužio 21d., 1927?

ĮJOJO ->

United State Lines Laivas Leviathan
Kai Geniušas Per Vandenis Sauks

Kviečiame Aistis Iš Visur
Tuojaus Kreipkitės Del

NAUJIENOS
1 739S. HalstedSt,, Chicago, UI.

nekurie.net
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Druska Labai Tinka
Skaudantiem Inkstam

Kuomet Jums Nugarą Skauda

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

riaukite Inkstus Kaip 
Plaunate Vidurius

Didžiuma pamiršta, kad inkstai, 
kaip viduriai, kai kada užsikemša ir

Kontesto Honoratų Komisija:
ANTANAS OLSEVSKIS, 
SOPHIE KRASAUSKIENE, 
DR. STEPONAS BIE2IS.

Kontesto Numeratorius:
ANTANAS KIPKEVIČIUS

Kontesto Vigilijų*:
JONAS JANKUS.

tik mažmožis. Atlanko savo 
draugus, pasikalba su jais ir 
užrašo “Naujienas”. Tai daug 
naudos yra padaryta su mažu 
darbu. ,

Kas galės pamiršti šį “Nau
jienų“ kontestą ir laimėtas do
vanas, kurios- pasiliks atminty 
ant visados?

Laimėtas dovanas Antanas 
jau paaukavo savo jaunai ir 
gražiai pačiukei. Pasilieka tik 
šias dovanas išlošti besidarbuo
jant “Naujienoms”.

reikalingi išplovimo, o jei ne, tai 
skausta nugara, gelia inkstų yietų, 
skauda galvą, suka reumatizmas, val
gis nesivirškina, viduriui rūgsta, žmo
gus nemiegi ir pripuola kitokios be
plos pūslei.

Būtinai reikia inkstus laikyti veik
liais ir švariais. Pajutęs skausmų to
je srity pradėk gerti apsčiai van
dens. l’rje to gauk keturius uncijas 
Jad Salts druskos iš geros aptiekos 
11 |»*airr»k po urButiuj AaukAtelj su 
vandeniu pirm punryCiij per kėlėt i) 
Hienų. Inkstai pradės veikti kopui- 
kiausia. Ši garsi druska padaryta iš 
rūgščių vynuogių, citrinų ir sumaišy
ta su lithia. Ji suvaldo šlapumo rūg
štis ir palengvina pūslės negaliavi- 
nius.

Jad Salts druskos nebrangios. Iš 
jų pasidaro putojantis lithia vande
ninis gėrimas, kurį kiekvienas laikas 
nuo laiko turėtų gerti.

žinomas aptiekorius pasakoja, jis 
parduoda daug Jad Salts druskų 
žmonėms, kurie neri suvaldyti inkstų 
bėdas, kol jos dar nėra bėdoje.

Kontesto Pradžia l asario 1, 1927. Kontesto Baiga Balandžio 30, 1927.

Musu Kontesto Veikėjai

Gulbransen
Pianas
Yra vienatinis pianas kat
ras groja taip pat, kaip su 
rankomis be mechanizmo.

Patentas “Registering 
action” randasi tiktai Gul
bransen pianuose. Jis yra 
vienas iš dabartiniu ge
riausių “action” pasaulyj.

Neapsigauk, ateik pat
sai persitikrink arba pa
klausk kas nupirkęs turi 
Gulbransen - Pianų.

Išgirsk Gulbransen pas

Jos. F. Biidrik
Pianu Krautuvė

3417-21 S. Halsted St.
Tel. Blvd. 4705

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Ant musu trijų Sriubų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTS( ’HLAND
ALBERT BALLIN 

RESOLl TE, RELIĄNCE 
ir populiariški vieno kabin 

laivai,
( lercland. Westphalia, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos

snnns new yor* °/l! iK<) ,Kr KAl1’LvUno ir atgal

Plūs U. S. Revenue taksai 
______________________
Savaitiniai išplaukimai 

p.’l rmito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
.agentų arba prie

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Agentą • 
177 N. Michigan Ate, 

Chicago, III.

LISTERINE THRDAT

čMdJe by
pMBbMt Ph*roix«l Co., Sainc LomU, Ų. S. Ą.

Kazys Pocius•
P-as Pocius taip pagarsėjo 

avo muzika, kad užtenka jo 
aidą paminėti. Kur jis groja, 
isur būna pilna .šokėjų.

Kad p. Pocius yra taip gi
lu k ni ilgas, jis tikisi Naujienų 
(mieste išlošti gerą dovaną, 
ei, anot jo, mano pažystami 
eužsirašys per mane Nitu j ienų, 
ai reiškia, kad man jau reik 
muistytis j geresnį pasaulį.

P-as Pocius turi daug drau- 
ų ir pažystamų \Vesl Pull- 
ian, Koseland ir Kensington. 
am visai nercik prašyli užsi- 
ašyti “Naujienų”. tik reikia 
neiti, paduoti kvitą ir priim- 

i pinigus. Laimingiems žmo
nėms kaip kad p. Pocius, yra 
erai ir linksma gyventi.

‘ i

x Povilas Gauga

Kas’ karta pamylėjo “Naujie- 
as”. tas su jomis pasiliks am- 
nai. P-as Gauga nuo senu lai- 
i pamylėjo musų laikrašti, 

’ii įname “Naujienų” kontesto 
ovilas dirbo išsijuosęs De Kal

ioj. Jis yra labai darbštus, tad 
r šiame kontesle su džiaugs
iu vėl užėmė lamtrstanto p<>- 

’ici ją.
P-as Gauga nepapras tai darb

ius. Jau jis kad dirbu, tai <lir- 
a. Ji i jis negaus prenumeru
os kartą, jis ir vėl ten ir, tol 
aibės, kol iškalbės. Jis net 
rutina žmones prie skaitymo. 

<eša savo “Naujienas“ per ko
jas dienas kol žmogus jiripran- 
a skaityt, o paskui jau tas žmo
nis pats prašo užrašyti “Nau- 
ienas”. Verta visiems pasekti 

). Gaugos pavyzdi.

Thomas Norbutas
Iš visų kontestanlų yra jau

kiausias p. Norbutas. Nors jau-
uis, bet darbštus. Vaikai gat- 
/ėje bėgioja, rėkauja, o musų 
filmukas, lyg “senis” visiems 
ako: užsirašykite ant metų 
‘Naujienas”, jums atseis pi
liau ir į namus aš pats kas ry- 
as atnešiu.

P-as Norbutas iš jaunų dienų 
jau priprato gerbti žmones ir 
skleisti apšvietą. Jei jis laikysis 
gražiai ir klausys savo mamy
tės, jis išaugs puikus vyras, ku
riuo mes pasidžiaugsime. Keik 
tikėtis, kad musų jauną Tomu-
ką visuomenė parems, o jis lai
mėjęs dovaną bus linksmesnis 
ir laimingesnis.

Hattiq Martinkaitė
P-lė Martinkaitė yra aukšto

sios mokyklos mokinė. Ji trokš
ta tik mokytis ir mokytis. Sa
vo gražia lietuviška kalba ir 
gražiu sudėjimu kūno, proto 
tobulumu ir darbštumu ji pa
sieks didelės garbės.

Ji nepaiso savo ’ištautejtįsių 
draugių, kurios ją mėgina pa- 
juokinti už “fornerių” laikraščio 
užrašinėj imą. Ji nori pasidar-
buoti dėl “Naujienų”,

i.j to galėtų apseiti; darbuojasi 
lodei, kad “Naujienas” skaito 
jos mylimi tėveliai, <> ir ji pati 
vrn lietuvaitė. Town of Lako 
ietuviai ją Imėlų padaryti jų- 

•Ų kiliuli, ne, Jie visi užsirašys 
per ją metams “Naujienas”, o 
p-lė llattie bus jiems visada 
lėkinga.

Pranas Kantinis

Ar matėt kas apie langus tri- 
nanties, ant skersgatvių stum- 
danties šį jauną vaikiną? Ne, 
nieks nematė ir nematys p. 
Kanleni. Jis yra ne iš tokių tė
vų paeinąs. Jis mokinasi Lind- 
bh.m aukštojoje mokykloje. Su
grįžęs iš mokyklos išpildo vi- 
as lekcijas, o vakare, kaipo 

kentestantas, užrašinėja “Nau- 
iienas”. Jis užrašiusiems pri
žada anksti kas rytas net į na
mus pristatyti. Nors p. Kante
nis yra gimęs Chicagoj, bet la
bai gražiai lietuviškai kalba ir 
lašo. Džiaugsmas f ra jo motu
tei įmini gerą ir darbštų sli
di, kuris senatvėje neapleis 
i avo motutės. Verta paremti 
Praną Kantenj, kad jis laimėtų 
dėl savo motutės, amžinai at
minčiai, dovana?.

Antanas Voveris
Kas tik gali ką veikti, tam 

laibo netrūksta. P-as Voveris 
"> Cicero yra darbštus žmogus, 
•is veikia draugijose ir jam vi
ii atjaučia, j o, vardas labai daug 
eiškia, nes jis savo pažadus 

visada išpildo.
“Naujienų” konteste p. Vove

ris žada būti pirmose’ eilėse. 
Kad veikti, reik padaryti ką ne
paprasto, sako Antanas. Jis ga
li ir užrašys daug “Naujienų” 
savo draugams,’ nes jo namus 
ipsupę gyvenimai lietuvių. Ge
rai geram ir darbščiam žmogui 
gyventi. Jam visada sekasi ir 
žmonės jį myli.

Antanas Petraitis
Žmogus, kuris nenorėtų dirb

ti pats sau, negali norėti, kad 
kas jam gero padarytų. “Nau
jienų’’ kontesto darbas lygina
si savo naudai, tad p. Petraitis 
manydamas tai, pradėjo dar
buotis “Naujienų” konteste.

Prirašyti ir surinkti žinias 
galima keliems, bet išplatinti 
laikraštį reikia daugybės žmo
nių. P-as Petraitis yra geras 
mechanikas ir darbštus žmo
gus. Jam veikti konteste tai

Albinas Kudinskas
Koks butų kontestas, jei ja- 

ne nedalyvautų p. Rudinškas?, 
Nors jis kiek pavėlino, bet anot 
įo: kas paskui j maišą, tas pir
mas iš maišo. Albinas turi vil
tį ne paskui savo balsais sekti, 
bet net kai kuriuos pralenkti, 
šiame pasaulyje viskas yra ga- 
’inia, jei tik norima. Geriau ve- 
Hhu. n<*^>n nivkad.

P-as Hndinskas norėtų pasi- 
eiraut ar jis daug tu rys drau

gų. Ar tie jo draugai parems jį 
šiame konteste? Iš jų darbų pa
tinsime juos, — p. Kudinskas 
lasakė užbaigdamas kalbą.

Marijona šitulis
P-ia šilulis yra biznio žino

vus. Jos obalsiu yra: šviežia 
mėsa, duona ir šviežios kas ry
tas “Naujienos”. Tame ji turi 
tiesą, bet jos omenyje yra, kad 
liekas nedrystų jos prašyti se
ni, keletos dienų ar mėnesių 
“Naujienų“. Ji pareiškė, kad 
“Naujienų” patriotu reikia bū
ti. Tad reik mažiausia metams 
‘Naujienas’’ užsirašyti. Nėra 
Taktas, kad skaitai; faktas yra, 
jei vardas prenumeratorių są
raše randasi. Tik tokiais pa
triotais p. šitulis užsitiki.

Siame “Naujienų” konteste 
nusų Marytė pasidarbuosianti, 
ies ji žino, kad pirma sėsi, tai 
turėsi ir laimingas busi.

Jenas P. Mažeika
P-as Mažeika jaučia, kad jo 

priedermė šaukia jį, kaipo 
‘Naujienų” skaitytoją, prie 
larl/o. Esti, Nakitytojų užduotis 
ims kada patarnauti savo 
‘Naujienoms“. Sako, reik vi- 
dems “Naujienų” skaitytojams 
dalyvauti šiame konteste. Ne
svarbu yra (lovauos, bet svar
bu tai, kad kiekvienas senas 
“Naujienų“ skaitytojas šiame 
konteste privalo prikalbinti 
naują sakitytoją ir užrašyti 
jam “Naujienas“. Ypač, kad da
bar už $8 atneša kas rytas į 
namus laikraštį.

P-as Mažeika turi tiesą, nes 
jis yra senas “naujienietis“. Už 
jo pasidarbavimą jo laukia kon- 
testo dovana.

Jonas švereckis
šis vyras gali daugiau nei jis 

pats apie save mano. P-as šve
reckis iš kart manė, kad jam 
bus, sunku gauti prenumerato
rių. Jis tik pakalbėjo su kele
tu ir jam visi patarė stoti į 
“Naujienų“ kontestą. Jam už
tenka tik pasakyti, kad jis už
rašinėja “N.”, žiūrėk, jau jis 
rašo kvitas.

South chieagiečiai nenori at- 
dlikti nuo kitų miestų ir jų ko- 
onijų. Bus jiems linksma, kad 
įų <1 t-<i į>. lininės
gražias dovanas. P-as Avcrec- 
kis moka gražiai kalbėti ir yra 
prielankus žmogus. Jo žodžiams 
reikia tikėli, nes žodis jo pasa
kytas reiškia darbus ir rezul
tatus*. Apšvietą jis laiko svar
bume. Jam gerinus be vakarie
nės eiti gulti, negu neperskai
čius “Naui jenas”.

JSPIRIN GARGALIAVI
MAS NUO TONSILITIS

Taipgi užtikrina tikrą ir greitą 
pagelbą nuo skaudamos gerklės

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

Žiūrėkit, kad vartotumėt tik
rą Bayer Aspirin, pažymėtą su 
Bayer Kryžium, kuriuos gąlit 
gauti plonuose bakseliose dvyli
ką tabletų už keletą centų.

u.

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Geriausis vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

Y aro*
Mrs. Anielia Jaiusz-Kaushillas 

AKU4ERKA
3252 So. Halsted St.

Viršuje Univera*.1
Jute Bank

<4otery« ir margi-
«r<-ipklL*4 Ml

ceikulds nuo 12 iki

8 vakaro. Kitu lai

ku nagai sut&rtį.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušeri

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

4120 So. Richmond Street

Patyrusi gydytoja ir akušėiė 
NaDrapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

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

DENT1STAS
1340 So. 48th Ct.. Cicero. III.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 v*akaro 
Apart nedėldionių ir Seredų

Phone Pullman 0621 
Ką tik grjžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedelioj 10 iki 1

Siųskit Naujiena?
Lietuvon — tai bu? 
brangi dovan*

Lietuviai Advokatai
z

Mrs. MiCHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai ji ink tik a- 
vusi Pennsyl- 
vanijos iigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pr 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms^ kreipki
tės, o rasite ds 
gelb».

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių Įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER 
(LIETUVIS)

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare. 
Nedėliomis nuo 19 iki 1.

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7G79

’ ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų 8Vn.” 
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkievvicz
1407 Milwaukee Avc., 2 fl.

Įvairus Gydytojai
Telephone Yardg 0034

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po piety, 7 iki 9 

z vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 3200

[Pacific and Atlantic Photo]

Antanas Karnelskis

Nieks pirmiau nežinojo, kad 
Chicagoj gyvena p. Karnelskis. 
Jo būdas yra tykus, lengvas. 
Pasiskaitydavęs “Naujienas” ir 
guldavęs. Prasidėjus kontestui 
p. Karnelskis pareiškė norą 
veikti. Jis sakė, nors jo įmo
nės nežino, bet jis žino labai 
daug. Vežiodamas kas rytas 
duoną daug žmonių jį net ne
mato, bet jis juos mato ir žino, 
kad jiems reik “Naujienas” už
rašyti.

PRAŠALINS DUSULĮ
Arba Nemokėkit

ST. MARY’S, Kan. — D. J. Lane, 
aptiekorius, 800 Lane Bldg., St. 
Mary’s, Kan., išdirbinėtojas gyduolių 
nuo dusulio, jis turi didelį pasitikė
jimą j tas gyduoles ir prisius $1.25 
vertės buteli paštu, kas reikalaus. 
Tuomet tiktai užmokėsite, kuomet 
pasveiksite, ir tas kuris gydysis bus 
pats nusprendėju. Atsiųskit savo var
dą ir adresą šiandien.

K. GUGIS ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn Stn Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

8323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai,: Nuo 6 iki 8 vak kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergę.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

LiURCEUONIS
ADVOKA/A® 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:80 iki 2:30 

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St 

’o pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 

Tel. Yards 0141
IjrloB visuose teismuose. — 
traktai. -• Ingallojimai. —

vai

vak
12

Ab
Pas

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 3895

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialiątas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Thomas Creden, Ainherst ko
legijos ‘‘sukilėlių” vadas. Jis 
reikalauja, kad butų panaikin
tas priverstinas bažnyčios lan-

nors ji kymas. Creden yra chicagietis.

V p®r

KLAIPĖDA \
Tai Logiškas Kelias

Sekanti Išplaukimai:

Estonia 1 d. Kovo
Lituania 26 d. Kovo 
Estonia 16 d. Balandžio

Žiniom Kreipkitės j Vietos 
Agentus ar j bendrovę:

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

312 Second Avė.
S. MinneJ'polis, Minn.

pinigųkola ir 2

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St^ Room 2001

Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. HalsC'd St. Tel. Yarda 0062

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

Naujienų Spaustuvė
m Ilnijia* Spaostuvi.

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

« DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

VALANDOS* Nuo 10—12 platų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

, Dienomis: Ganai 
3110. Naktį

South ' hore 2288 
Boulevard 4186

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

Telefonai:

'dr. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišky ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirargaa 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų- 

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

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

“DR. M. J. SHERMAN
/Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. I.ootnis, kampas 18 ir Blae 
Tsland. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
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VASARIO ŠEŠIOLIKTA

Lygiai prieš devynerius metus, kaip šiandie, Lietuva 
buvo paskelbta nepriklausoma valstybe su sostine Vilniu
je. Tai atliko vadinamoji Lietuvos Taryba, susidėjusi iš 
sekančių asmenų: Dr. Basanavičiaus, K. Bizausko, M. 
Biržiškos, S. Banaičio, P. Dovydaičio, D. Malinausko, St. 
Kairio, P. Klimo, V. Mirono, St. Narutavičiaus, A. Pet
rulio, Dr. J. Šaulio, K. šaulio, J. šerno, A. Stulginskio, A. 
Smetonos, J. Smilgevičiaus, S. Staugaičio, J. Vailokaičio 
ir J. Vileišio.

Vienu balsu priimtas ir įvairioms pasaulio valsty
bėms išsiuntinėtas Tarybos pareiškimas skamba taip:

1 “Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos at
stovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo tei
se ir lietuvių Vilniaus nutarimu Rugsėjo mėn. 18-23 d. 
1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą, demokra
tiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos Valstybę su Sostine 
Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių 
ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

“Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos 
Valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybė
mis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau su
šauktas Steigiamasis Seimas, demokratiniu budu visų jos

patys elementai, kurie anąmet rengėsi užsodinti žmonėms 
ant sprando karalių. Kaijf tuomet jie paniekino pačios 
Tarybos paskelbtą pareiškimą, kad nepriklausoma Lietu
vos valstybė privalanti būt “sutvarkyta demokratiniais 
pamatais”, taip dabar jie rengiasi sugriauti St. Seimo pri
imtą demokratinės respublikos tvarką.

Jie siūlo susiaurinti rinkimų teisę, padidinti valsty- 
| bes prezidento galią ir pastatyti žmonių renkamam Sėj
imui “prižiūrėti” senatą, sudarytą iš ponų ir kunigų at
stovų.

Nėra nė kalbos apie tai, kad šitaip “urachiškai” su
tvarkyta \Lietuva niekuomet neturėtų pajėgos atgauti 
Vilniaus kraštą, kurį yra užgrobę Lenkijos imperialistai. 
Bet ir pačiai Lietuvos nepriklausomybei šitoks sutvarky
mas reikštų didžiausią'pavojų. Suvaržius žmonių teises, 
Lietuva juk galėtų būt valdoma tiktai ginkluotos jėgos 
pagalba. Bet militarizmo įsigalėjimas atvedė į pražūtį 
net milžinišką Vokietijos kaizerio imperiją — tai kai jau 
tuomet kalbėt apie mažiukę Lietuvą, apsiaustą iš visų pu
sių daug stipresniais priešais!

Lietuva gali išlikt, kaipo nepriklausoma valstybė, tik
tai tuomet, kuomet ji bus laisva ir demokratiška. Todėl 
šiandie, žymėdami devintas metines Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuves, visi lietuviai privalo įspėti dabarti
nius Lietuvos valdovus, kad jie nedrįstų kėsintis prieš 
demokratinius respublikos pagrindus, kuriuos padėjo 
Lietuvos valstybei St. Seimas. ‘

Lietuvos ekonominio gy
venimo prospektyvos

bos šaka šiandien pasiekusi 
cl:if; aukštumos, kad gami

niai plaukia j vokiečius, Ang
lus, Rusus iri'.; į Suvienytas 
Valstybes Amerikoj buvo mėgi
nama išvežti. Kaip yra žino-

Apžvalga]
FAŠISTINĖ MELO

PROPAGANDA

“Vilnius, Vasario 16 d. 1918 m.”
Tai buvo istorinis žinksnis. Reikia atsiminti, kad tuo 

metu Lietuva dar buvo po vokiečiu okupacija. Vokieti
jos kaizerio valdžia norėjo Lietuvą prijungti prie Vokie-

ja (daugiausia per vyskupą Karevičių) ir kitais ponais. 
Kad pridavus tam Lietuvos prijungimo aktui “laisvo pri
sidėjimo” išvaizdą, okupantų vyriausybė buvo leidusi Lie
tuvos visuomenės veikėjams suvažiuoti Vilniuje 1917 m. 
rugsėjo mėnesyje ir išsirinkti tenai “Lietuvos Tarybą”, 
kurią Berlinas tuojaus pripažino, kaipo oficialę lietuvių 
tautos atstovybę.

Kaizerio valdžia tikėjosi, kad šitą su jos pritarimu 
sudarytą organą ji galėsianti pavartoti savo tikslams. 
Bet išėjo kitaip. Lietuvos Taryba, ažuot paskelbus Lie
tuvą katalikiška monarchija, “amžinais ryšiais sujung
ta su Vokietija”, paskelbė jp nepriklausoma valstybe!

Tai, žinoma, buvo ne kunigų ir jų pakalikų, buvusių 
Tarybos nariais, nuopelnas. Taryba sumaišė Berlino už
mačias, spaudžiama tų savo narių, kuriems pirmoje vie
toje rūpėjo Lietuvos liaudies interesai (St. Kairys, J. Vi
leišis ir k.), ir taip pat spiriama pačios liaudies. Turime 
neužmiršti, kad pasipriešinimo dvasia okupacijos jungui 
tuomet jau buvo labai sustiprėjusi Lietuvos žmonėse.

Sunki vokiečių militarizmo letena taip slėgė kraštą, 
kad jau 1916 m. drąsesniuose Lietuvos gyventojuose bu-

Amerikos laikraščių kores
pondentai nepersenai buvo pra
nešę iš Italijos, kad to krašto 
darbininkų unijų susivienijimas 
(Visuotinoji Darbo Konfedera
cija) atsižadėjęs savo pirmes
ne, priešingo fašizmui, nusi
statymo ir nutaręs nutraukti 
savo veikimų. Atėjusios te
žinus pilnesnės žinios iš Euro
pos rodo, kad tai buvo prasi
manymas.

Dalis unijų viršininkų* Itali
joje, liesa, išleido pareiškimų, 
kad dabartinėse sąlygose, kuo
met fašizmo diktatūra yra už
dėjusi savo letenų ant nepri
klausomo darbininkų judėjimo, 
tolimesnis Darbo Konfederacijos 
darbo tęsimas esąs neįmanomas. 
Bet, viena, tai dar nereiškia, 
kad Darbo Konfederacija tuo 
priėmė fašizmo “idėjas“. Ant
ra, to pareiškimo autoriui nėra 
įgalioti kalbėti organizuotųjų į 
Darbo Konfederacijų unijų var
du.

arba straipsnio koletų žodžių, 
pritaikytų tam tikraųi atsitiki
mui ir aiškinsi jų prasmę be 
jokio sąryšio su bendruoju tos 
kalbos arba straipsnio turiniu, 
tai oponento mintis bus iškreip
ki. Bet p. Sirvydas, kaip da- 
bhr matome, pasielgė dar biau- 
riau: jisai buvo tiesiog sufab
rikavęs žodžius, kokių socialis
tai niekuomet nėra sakę, ir 
primetė juos socialistams!

Jeigu socialistų obalsis, kaip 
Sirvydas dabar pripažįsta, bu
vo “biskį 
“Neduoti 
valdžiai” 
skambėjo
džiai”), tai aišku, kad Sirvydo 
prikaišiojimas socialistams obal
sis “Nė cento Lietuvai” yra vi
sai ne socialistų obalsis, bet 
tiktai Sirvydo falsjfikacija.

Reikia tik stebėtis, kaip tas 
nusišpicavęs plunksnos “meiste
ris” nesidrovėjo, tų savo falsi
fikaciją kaišioti \ skaitytojams' 
po nosia net per keletą metų. 
Jisai tečiaus, matyt, ir dabar 
jos dar nesisarmatija, nes mė
gina atsikirsti “Naujienoms’’ ir 
įrodyti, kad jisai turėjęs teisę 
taip elgtis. y

ilgesnis” ir skambėjo
ne cento Lietuvos

(tikrenybėje jisai
“Nė cento tokiai val-

liuosuoti nuo okupantų jungo. Tais metais Lietuvos so
cialdemokratų vadai jau ėmė skleisti miniose nepriklau
somos Lietuvos obalsį, — apie ką garsiuose savo laiškuo
se rašė “Naujienoms” Vilnietis (drg. St. Kairys).

Darbininkus ir bendrai demokratiją atstovaujančio
ji Lietuvos Tarybos dalis, tuo budu, 1918 m. vasario 16 d. 
laimėjo pergalę Taryboje, prispirdama ją pripažinti “ne
priklausomos Lietuvos” obalsį oficialiu lietuvių tautos 
gyvavimo pagrindu.

vo galutina. Praėjus kiek laiko, tos pačios Tarybos dau
guma vėl pradėjo tempti Lietuvą kaizeriškos Vokietijos 
varžom Ji nutarė kviesti Lietuvon vieną nusususį vokie
čių kunigaikštuką, Urachą, kad padarius jį Lietuvos ka
ralium; ir kunigėliai jau buvo bemokiną jį lietuviškai kal
bėti “Tėve Musų”. Del te :: Tarybos pasitraukė St. Kai
rys, J. Vileišis ir dar kai kurie nariai.

Bet urachininkų tikslams nebuvo lemta įsikūnyti 
Kaizerio galybę sutriuškino Santarvės armijos, ir vokie
čiams noroms-nenoroms teko nešdintis iš Lietuvos. Lie
tuva patapo nepriklausoma.

1920 m. gegužės mėnesyje susirinko visuotinu balsa
vimu išrinktas Steigiamasis Seimas, kuris davė Lietuvai 
demokratinės respublikos konstituciją.

ie Lietuva vėl stovi lyg kryžkelėje. • 
onsiitucija tapo sumindžiota, teisėta valdžianuverstu

Tikroji Italijos Darbo Kon
federacijos vadovybė dabar yra 
oersikelnsi į užsienius ir vei
kia artimam susitarime su 
Amsterdamo profesinių sąjun
gų Internacionalu. Europos 
darbininkų spaudoje ji paskel
bė pranešimų, kuriame sakoma, 
kad Darbo Konfederacijos ko
va piieš fašizmą bus neatlai- 
ižiai tęsiama toliaus.

Vadinasi, dar kartų turime 
prieš akis pavyzdį, kaip fašis
tinė melo propaganda mėgina 
apdumti akis- pasauliui.

NAUJA FABRIKACIJA

Iškreipi svetimų mintį ir įdėt 
savo oponentui į lupas žodžius, 
kokių jisai nėra sakęs,-1 toks 
darbas “Vienybei”, matyt, yra 
iš viso labai paprastas dalykas, 
štai, tame pačiame Brooklyno 
laikraščio numeryje, kur prisi
pažįstamu, kad socialistų obal- 
sis buvo “biskį ilgesnis”, negu 
tas, kurį nukalė Sirvydas, įdė
ta naujas, melu paremtas, kal
tinimas Lietuvos socialdemo
kratams.

FALSIFIKATORIAI

Savo “Vienybėje” p. Sirvydas 
jau dabar pripažįsta, kad Ame
rikos lietuvių socialistų obal
sis, kurį jisai, begėdiškai išklai
pęs, kartojo per keletą metų, 
skambėjęs ne taip, kaip jisai jį 
buvo padavęs. Tas obalsis bu
vęs ne “Lietuvai nė cento”, bet 
--“biskį ilgesnis-’’, būtent: “Ne
duoti nė cento Lietuvos val
džiai !”

Turim? pastebėti, kad ir ši- 
‘as, atitaisytas obalsis dar nėra 
tikras. Nes savo obalsyje so- 
•ialistai sakė, kad nereikia duo- 
i nė cento tokiai valdžiai, kuri 
)cisekioja darbininkų organiza
cijas ir spąudą, mindžioja j)i- 
/iečių teises ir slopina laisvę, ir 
t.t. Vadinasi, socialistui skel
bė “finasinį boikotą” ne kiek
vienai Lietu vos valdžiai, o tik
tai tam tikros rųšies valdžiai, 
kurios politika buvo aiškiai api-

Staugaitį 
formalu-

Padoriam laikraštininkui jau 
ir šitoks elgęsis butų neleisti
nas. Nes kiekvienas protaująs 
žmogus gali suprasti, kad jeigu 
paimsi iš savo oponento kalbos

Kažin koks B. B. tenai rašo: 
“Naujai išėjęs Social-de- 

inokratas’ tvirtina, buk da
bar Seime esą tik vieni social
demokratai, kurie yra nesu
laužę konstitucijų. Girdi ir 
valstiečiai liaudininkai prisi
dėję prie sulaužymo konsti
tucijos, nes jie 
Šleževičių, Grinių, 
atlikti tam tikrus
lumus pasitraukiant, kad vis
kas ramiai pasibaigtų. Social
demokratai širsta užtai ir va
dinu valstiečius liaudininkus 
‘konstitucijos sulaužytoįais* 
(musų pabraukta. “N.” 
Red.).”
'lai yra prasimanymas. “So

cialdemokrato” numeryje, kur 
kuliama apie vai. liaudininkų 
atsakomybę dėl gruodžio 17 d. 
perversmo, tokių žodžių “kon- 
:titucijos sulaužytojai” visai 
nėra.

“Socialdemokratas’’ kaltina v. 
liaudininkus, kad jie nepasirū
pino apsaugoti kraštų nuo 
smurtininkų ir kad jie pasta
riem siems pasidavė.

liet juokinga, kad Sirvydo 
vienminčiai dedasi vai. liaudi
ninkų gynėjas, kuomet pats Šil-

Darbininkų judėjimas visiš
kai priklauso nuo ekonominio 
gyvenimo tinkamo klestėjimo. 
Tose valstybėse, kuriose ekono
minis gyvenimas yra apmiręs, 
tenai tinkamu keliu nesivysto 
ne darbininkų organizacijos. 
Svarbu išaiškinti, kurion kryp
ti n yra galimas Lietuvos eko
nominis gyvenimo vystymosi. 
Ar Lietuva gali palikti lik že
mes ūkio kraštas ir toj plotmėj 
vystytis pritaikoma pramone 
tampriai suruošta su žemės ūkio 
šakomis ii* ar nėra galimumo 
čia plėtotis stambiai pramonei, 
kuriai žaliavą butų reikalo ga
benti iš užsienio. Pažvelgus į 
Lietuvos ekonomnio gyvenimo 
ne- taip tolimų praeitį patylėsi
me, kad stambios pramonės' už
uomazga jau buvo praeitam 
simtmetyj ir kad jos gaminiai 
buvo daromi ne iš vielos žalia
vos, bet ji buvo gabenama iš 
svetur.

Viena iš žymiausių tokių pra
monės šakų, kuri svarbiausiai 
Įsikūrė Kaune ir gyvuoja iki 
šiai dienai, tai metalurgijos pa
darinių gamyba, būtent šmidto, 
Tilmanso ir kiti fabrikai, ga
minantys žemės ąikiui reikalin
gus padargus. Juose dirbo ir 
dirba ne vienas tūkstantis dar
bininkų. šios dirbtuvės gami
nių išmesdavo ne tik Lietuvos 
rinkai, bet gal vyriausiai dirbo 
Rusijos rinkai. Berods, po 
didžiojo karo bent kiek suma
žėjo ir pirmais metais veik iš
imtinai tenkino tik Lietuvos 
žemės ūkį, bet paskutiniuoju 
laiku juose užsakymų vėla pra
deda daryti Rusija. Matyti, 
kad šios pramonės šaka tin
kamoj plotmėj eina, kad nepai
sant į tai, nors žaliava išimti
nai turi būti gabenama iš ki
tur, o vis dėlto Rusai randa ga
limu čia užsakymus daryti, o 
ne tose valstybėse, kur tai pra
monės šakai yra ir vietoj ža
liava. Reikia spręsti, kad čia 
užsakymus jie daro pigesnėmis 
kainomis, mat atsimeta tran
zito išlaidos. Rodos, šios dirb
tuvės gamina smulkius žemės 
ukiui icikalingus daiktus, kaip 
antai—vinis, * nuoragus, spynas 
ir kit-ka panašaus. Tad šiai 
pramonės šakai takai yra pra
minti; žinoma, yra sunku jai 
tinkamai išvystyti ir konkuruo
ti su užsienio daug stambesnė
mis tos šakos įmonėmis, bet 
krašto sveikas finansų ūkis, ge
rai toj srity vedama politika 
gali suteikti galimumo, ir ne
turint krašte visai savo žaliavos 
pasiekti gerų rezultatų, juo la
biau, kad tradicijos yra suda
rytos ir jos siekia jau keletas 
dešimčių metų.

Antra pramonės šaka, kuri 
Lietuvoj pradėjo vystytis nuo 
1880 metų irgi Kaune ir Lie
tuvoj veik neturi žaliavos, tai 
tabako gamyba. Lietuvoj au
go lik viena prasta tabako rų- 
šis iš kurios gaminama “Ma
chorka”, o kitos rųšys turi būti 
gabenamos iš užsienio. Už lie
tuviško tabako rųšį pramoni
ninkai dabar už centnerį moka 
iki 200 litų. Ir metai į metus 
jo pasėlių plotas žymiai augą; 
jis šiais metus buvo bent 5 
kartus didesnis, negu 1918 m. 
IŠ pradžių ir ši pramone ten
kino tik vietos reikalavimus, 
o dabar savo kiekybe ir koky
be tokio laipsnio pasiekė, kad 
ir mažomis partijomis, bet vis 
dėlto jau gabenama užsienin. 
Reikia turėti galvoj, kad šiai 
gamybai žaliavos dalį reikia 
gabenti, bent per trijų valsty
bių muitines. Jei bus sudary
tos su atatinkamomis valstybė
mis palankios prekybos sutar
tys ir šiai pramonės šakai vys
tytis keliai nebus užkirsti. Be
rods, ši pramonė turi susukusi 
gerų lizdą Klaipėdoj, ypač ci
garų gaminimas, šioj pramo-

nėj Lietuvoj dirba dabar kele
tas šimtų darbininkų.

Trečia pramonės šaka, kuri 
daugiausia turi žaliavos pačioj 
Lietuvoj, bet dėl savo gero iš
sivystymo jau nepakankamai, 
tai yra odos apdirbimo pramo
ne. Ji veik išimtinai yra Šiau
liuose, (ai Frenkelio, Choronzic- 
kio ir kitų fabrikai, kurie į- 
steigti bent 1800 m. šie fabrif 
kai, taip tinkamai pastatyti ir 
tiek intensingai dirba, kad Ru
sijos tos rųšies fabrikams yra 
ir buvo rimčiausi konkurentai 
ir jų nukonkuruoti jau negali 
tolygus užsienio pramonininkai.

šiems fabrikams žaliava net 
iš Afrikos gabenama ir veik 
kas savaitė ištisi traukiniai ei
na veždami iš svetur, ar tai 
žaliavų, , arba kitur išveždami 
gaminius, ši pramonės šaka 
veik neužinteresuota ir dau
giausiai dirba užsieniui. Vadi
nasi, rupes/ingas krašto ekono
minės būklės tvarkymas gali 
padėti tik dar sparčiau tai ga
mybai vystytis. Prieš didįjį 
karų panaši gamyba buvo labai 
išsivysčiusi Sinargonyse, Vil
niaus- krašte, bet karo liepsnoj 
dingo kelių dešimčių tūkstančių 
gyventojų tas miestas ir šian
die apie jo buvimų liudija rau- 
donžiedės aguonos ir vargu 
kuomet nors tas miestas išnaii- 
jo alsistatys, nes net griuvėsių 
nėra likę; viskas su žeme su
lyginta. lai liūdnas vaizdas 
likęs! ‘

Bėgikų gamyba Lietuvoje! 
prasidėjo 1890 metai^. Jau iš 
pat pradžių ji užkariavo Husų 
rinkų. Degtukai gadinami i 
Kaune ir Jonavoj ir tos garny-1

ma, pasaulinė degtuku gamyba 
yra Norvegijoje ir gal netolima 
ateitis, jei Lietuvos gyvenimas 
vystysis be jokių eksperimen
tų, parodys, kad ir šiame atsi
tikime Lietuva prilygs Norve
gams. Štai gamybai medžio me
džiagos yra užtektinai Lietuvoj 
ir visai tinkamos. Sierą reikia 
daugiausia gabenti iš kitur. 
Reiškia, ir degtukų gaminimas 
nėra tie slogintai išsivystęs iš 
žemės ūkio ir nėra tampriai su 
juo surištas, o betgi gerai se
kasi. O šitos keturios pramo
nės šakos, kurios jau turi Lie
tuvoj gilių tradicijų ir jų kles
tėjimas nepriklauso nuo vietos 
ūkio sąlygų, nes žaliava, ar vi
sa, ar dalinai turi būti gabe
nama iš kitur. Tos pramonės 
klestėjimo galimumas išimti
nai priklauso nuo tinkamų mui
tų ir bendrai finansų politikos. 
Kitų kart pakalbėsiu apie kitas 
musų krašto pramonės šakas, 
kurios jau visiškai yra sujung
tos su žemės tikiu, kaip iš jo 
kilusios.—T. J.

gyvenimas'
Mėnesinis Žurnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. III.

Tel. Boulevard 3669

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

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

V'——« - — 1

Lietuviai Daktarai
■ 1 - "■■■■".............................

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6913
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. Wa!lace Street

Phono Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CH1CAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, 111.

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

rz i j I nuo 9 iki II vai. ryte, 
V alannOS nuo į, Jįjį g yjj, vSkarc

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT-^SASS

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
6 iki 8 vai. vąk. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų 
» , ■ ■ ............. ........... .....

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
Chicago, III.

Itl. Boulevard 2160
— Valand..* — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakar?

vydas savo redaguojamam laik
raštyje tuojuus- pasiklotuoju 
Smetonai, kaip tik išgirdo jį 
nuvertus Sleževičiaus valdžių!

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas Pullnian 1193 
Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

’l'fl. Boplevard 8483 
Valaiulos: .10—2; 5--9 
Si'kiiiadicniais: II) 2 

k____________ y

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia t_______________________ _ ________ i

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

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

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.

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

Tel. Lafayette 4146
i . t nuo 9 iki 11 v. ryto Valandų, j nu() jk( # va)_

DR. M. T. STRIKOL ' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Res., 6641 So. Alhany Avė. 
Tel. Frospcct 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 19 iki 12 d.

Offica Boulevard^7942

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

d-rai Žilvičiai
S P. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgas

| M. ŽILVITIS
DentiataH

S 3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonai Hemlock 2615

G' E K B. Naujienų akai- 
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais ! 
eiti j tas sankrovas, kurios i 
sknlhiaai N ą u j i t* n o s I
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Kas nuvertė Lietuvos de
mokratiškąją valdžią?

Katalikiški laikraščiai iš Lie
tuvos, kaip ir Amerikos, tikina 
savo skaitytojus, buk Lietuvos 
demokratiškoji valdžia lenkino 
ir bolševikino Lietuvą, už ką 
sukilusi “tautos valia” ir nu
vertus! valdžią.

Kaip tik paaiškėjo rinkimai 
i III Stirną, tai iš sakyklų baž
nyčiose tuojaus pasigirdo: “Iki 
šiol Dievas valdė Lietuvą, o nuo 
dabar jau valdys Velnias” (tai 
yra: iki šiol per G metus mes, 
kunigai, valdėme ir buvo mums 
gerai, o dabar valdys demokra
tai — ir mums bus negerai), ir 
tuojaus pradėjo kurstyti-siun- 
dyti saviškius prieš naująją val
džią tiek iš sakyklų, tiek ]>er 
savo laikraščius, tiek susirinki
muose, tuk Seime.

I gynėsi nuo vaikėzų užpuolimo. 
Jei taip butų įvykę Amerikoje, 
lai vaikėzai ir jų vadai, kaip

I Lndžiulaitis ir kun. Butvilą, 
Lutų atsiminę kada Jėzus gimė. 
Kunigai, matydami valdžios de
mokratiškumą, žengė tolyn. Jie 
pasirinko karjeristus iš kariuo
menės, kurie banditų budu po 
vidurnakčio užpuolė ministe- 
rius bemiegant ir suareštavo, 
reikalaudami tik patvirtinti sa
vo rinktą katalikiška ministe- 
riją.

Ir tyčiomis katalikai taip pa
dalė. kad sumaišyl-sudrumst 
liaudies ūpą šventimo l)r. K. 
Griniaus, Lietuvos Respublikos 
Prezidento, sukaktuves 60 me
tų amžiaus ir 40 metų darbuo
tės Lietuvos dirvonuose.

[Pacific and Atlantic Photo J
Yanagiwara (viduryj), mirusiojo Japonijos imperatoriaus 

motina.

2. Atimti nuo kunigų vedimą 
metrikacijos, pavedant valsčių 
taryboms, taipgi civilių vedybų 
leidimas, kaip visam sviete.

4. Patraukt teisman visus 
valdininkus, kurie neteisėtai 
aikvojo valstybės turtus, išieš
kant atgal parduodant yų nuo
savybes ir pasodinant į kalėji
mą, kaip bombdirbius pasodino 
arba fašistus.

Po “bolševizmo0 skraiste 
baidykle kunigai ir visi katali
kai valdininkai gynė savo kai
lį, bet labai negarbingai — par
sidavimu lenkams ir banditiz
mu.

Sm. tona, Voldemaras, Plec
havičius, Glovackis ir kiti, tai 
tik įrankiai. Tikrieji kaltinin
kai nuvertime valdžios, tai ka-

talikiškieji kunigai, vyskupai ir 
arei vyskupai su papa. Kuopa 
karjeristų kareivių padare Lie
tuvai amžiną gėdą. Tikri Lie
tuvos sūnus buvo gatavi atitai
syti tą begėdišką darba, bet 
banditai turėjo po ranka Pil
sudskį su pulkais vaisku Vil
niuje, kuris tik laukė momento 
pašaukimo, jei tik būt prasidė
jęs karas. Demokratinės val
džios išmintingas pasielgimas 
išgelbėjo Lietuvos Nepriklau
somybę.—P. Mikolainis.

DA2YKIT NAUJAI SU 
“DIAMOND DAZYVES”
Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

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

Aptiekosc ir čeverykų 
krautuvėse.

DtScholl's Uždekit vieny ir

Itino-pads pranyks

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus nu- 
r o d „y mus, kad
kiekviena mote- j 
ris gali nuspah 
vuoti švelnia 
spalva arba nu
dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, veisčių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, * uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

Nors papa neteko politinės 
Naldžios 1870 metuose, tariaus 
jo viršenybė pasiliko avyse ir 
avinuose iki šios dienos, ir 
tvers iki tie avys su avinais 
su veidmainiais karjeristais pa
laikys papos politiškąją viršeny
be. Kunigai būdami liuosi nuo 
visokių žmoniškų priedermių 
esti papus diktatoriais kiekvie
noje parapijoje, ir kur tiktai 
jie gali, ten balamutija liaudį 
su dangaus pažadais, tai pa
pirkimais — kaip Smetona, Vol
demaras, Plechavičius, Glovac
kis ir kiti — kurie dangumi 
nepasiganėdina. Papa su kuni
gais savo politiką padengia ti
kyba ir visokiais “hokus-pokus” 
iki revoliucijos, jei tiktai atsi
randa gana fanatikų. Net tau- 
t\ 1m* kunigai dengiasi, kur to 
reikia, nors katalikų bažnyčia 
rėra tautiška, bet tarptautiška 

internacionališka, kaip bol
ševizmas.

Apail papos ir katalikiškų 
kunigų valdžios, kitokios val
džios nėra. Kitaip, visokia svie
tiška valdžia yra tiktai ršpildy- 
toja papos-kunigų įsakymų, 
kaip ana inkvizicijos amžiuose 
sudeginti gyvus žmones — ra 
kalijos darbus atlikti.

Katalikų akyse demokratija 
tai bolševizmas. Ir nuo Seimo 
susirinkimo kunigai tuojaus 
siundė visas tikybiškas draugi
jas neklausyti, nuversti demo
kratinę valdžią, kas liko be pa
sekmės, nes didesnė pusė Lie
tuvos liaudies, balsavusi už de
mokratus, šypsojosi iš katalikų 
demagogų klajojimų. Kunigai 
nieko nelaimėję liaudyje, metė
si į kitą pusę — į pardavimą 
Lietuvos Lenkijai. Jie susitaria 
(? Hed.) su Pilsudskiu, kad šis 
butų gatavas Vilniuje, kaip jie 
pradėjo skverbtis į kariuome
nę, ieškodami karjeristų-smur- 
tininkų-banditų. Išmėginimui 
valdžios demokratiškumo, ku
nigai surengė Kaune vaikėzų- 
sludentų neva patriotišką eise
ną — demokratija su lazdomis 
po vadovybe savo. Seimo atsto
vų. Vaikėzai veidmainiškai dai
nuodami — pro! oliuodami tau
tos giesmę pradėjo demonstra
ciją ir mušė policiją, kuri tik

Katalikai šmeižė demokrati
nę valdžią, kaip tik sumanė, 
tiek pačiam Seime, tiek povin- 
cijoj. Pavyzdžiui, auksaburnis 
kun. Antanas Šmulkštys, kuris 
anam t buvo atkeliavęs į Ne\v 
Yorftą kelinių pirkti, Seimo 
plenume Seimo pirmininkui l)r. 
Staugaičiui šitaip pagieda: “Ai
tu tupi, ar čia (Seime pirmi
ninkauji) sėdi, tai vis tą pačią 
funkciją varai.” Arba: “Jei 
nustatysi mano sumanymo bal
savimui paleist Seimą, tai iš 
čia neišeisi.” Arba: “Jeigu Sei
mo pirmininkas sudurnavotų, 
ar tada nebūt galima jo pamai
nyti?” Arba Seimo katalikų at
stovų — Ambrazaičio, kun. 
Krupavičiaus, jBistro, cx-komi- 
saro Trimako kalbos, kurios bu
vo grynai priešvalstybinės. Ar
ba kun. Petraitį iš Katvyliškio 
už šiokį pamokslą spalių 24 d: 
“Katalikai, balsavote už ma- 
sonų-socialistų valdžią, kuri 
dabar jau metrikus nuo 
mus atims, ir jus (moteris) kar
vėmis pavers, o vyrus buliais, 
kurie ris per bandą, kaip jų val
donai jau daro. Tėvai galės su 
’ ’• terimis tuoktis, motinos su 
savo sunais ir priverstinai tą 
turėsime daryli. Mes tokios val
džios negalime klausyti ir vie- 
nykimės po katalikiška vėlia
va....v Arba Šlavantų kun.
Juodviršis spalių 31 pamokslą 
pasakė: “šiandien yra Kristaus'

Karaliaus Diena, bet jus- parda
vėte Kristų Karalių su Jo tar
nais ir atidavėte Jo Karaliją 
valdyti bedieviams, kurie nemo
ka Kristaus tarnams algų; mė
to geriausius katalikus iš vie
tų; mokesčius ne sumažino, bet 
padidino. Taigi visi balsavusie
ji už bedievius* gailėkitės ir 
grįžkite po Kristaus vėliava, ir 
Kristui Karaliui įsakius, bukite 
drąsus jo kareiviai ir kovokite 
su bedieviais, nesigailėdami nė 
savo gyvybės, už ką Krislus at
simokės jums dangum...” Ar
ba Jurgis* Matulevičius, arci- 
vyskupas, pupos adjutantas Lie
tuvoje, savo pamoksluose ly
giai klausytojams liepė neklau
syti bedieviškos valdžios ir ne
sigailėti gyvybės tos valdžios 
nuvertimui. O kur kunigų visi 
kurstymai per ausinę?

Kcnnskis buvo per didelis 
demokratas. Išgirdęs Leniną 
siundant prieš save pasakė: 
“ regu! kalba”, manydamas, kad 
nieks Leninui nepritars, kada 
Leniną reikėjo užtveri, kuomi 
uitų išgelbėjęs Rusiją nuo los 

baisios tragedijos. Lietuvos de
mokratiškoji valdžia turėjo pa
sekti Meksikos valdžia ir už
tverti visus, kurie sulaužė kon
stituciją. Su demokratija ne
pamokinsi tokių, kuriems rei
kia lazdos su apinasriu.

Klerikalai barabanija, kad 
bolševikai apie Kalėdas rengėsi 
sukilti ir išskersti šiokius ir to
kius, padaryti bolševizmą Lie
tuvoje/ Bet žinant katalikų tak
tiką ir agitacijos* budus, gali
ma daleisti, kad tą “bolševiz
mą” rengė patys katalikai, kaip 
jie prieš linkimus j Seimą siųs
davo “socialistus” kalbėtojus, 
kurio pasakodavo, kad “vyrai 
pasikeitę moteris turės eiti į 
pirtis priverstinai... pagal so
cialistų mokslą....” Kaip Šiau
lių policija užtaisė bombą “Šiau
lių Naujienoms”, arba poltinės 
policijos viršininkas Bačys fab
rikuodavo viską, kaip Azevas, 
ko tiktai kunigai užsimanyda
vo.

Bolševikai rengė sukilimą apie 
Kalėdas — taip. Iki naujų me
tų Seimas turėjo priimti 1927 
metų budžetą, iš kurio demo
kratine valdžia buvo sumaniu
si išbraukti:

1. Vyskupų ir kunigų algas, 
kas yra baisiausia bolševizmas.

2. Atskirti bažnyčią nuo val
stybės, kaip Amerikoje.

Ar jus žinote, kad
Yra apskuitiiojatnu, kad pasaulyje 

raudasi 3424 skirtingų kalbų arba 
dialektų, apie 1600 yra vartojama 
Jungtinėse Valstijose, apie 940 Azi
joj, apie 600 Europoje, ir apie 275 
Afrikoj. Virš 150,000,000 žmonių kal
ba angliškai, 120,000,000 vokiškai, 
90,000,000 rusiškai, 60,000,000 fran- 
euziškai, 55,000,000 .spaniškai, 40,000,- 
000 itališkai, 30,000,000 portugališ
kai. Ar jus žinote, kad per 20 metų 
Helmar cigaretai patinka protingiems 
rūkytojams.

SIUSKIT FE K
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Nusipirkit Diamond Dažyvių 
— ne kitokios rųšies — ir pa
sakykit aptiekoriui ar materio- 
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas.

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

$10.000 ATeX POLICY
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

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

Inter-Ocean Casualty Co
A Stock Company

į Jei plaukai slenka? |
t Naudok 5

•Si

SPECIAL LOSSES FOR

LOSS OF

If sustained 
in the 
manner 

described in 
Paragraph 1

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

inclusive

Life ............................. ’...............................
Both Hands ...............................................
Both Feet ...................................................

Sight of Both Eyes ..................................
One Hand and One Foot..........................

One Hand and Sight of One Eye ...........
One Foot and Sight of One Eye...............

Either Hand .................... ...........................
Either Foot.................................................

Sight of Either Eye ..................................

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

5,000.00 
5,000.00 
5,000.00

$500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
250.00
250.00
250.00

KIMBALL
Grojikliai Pianaiz

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas 

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumų, Tvir
tų ir Dailų Padarymų, Ir 

Nepalyginam^V ertybę

AR ŠIS YRA JUSU BANKAS?
•Si
•Si

SS
Sši
Sši

SS

TURĖTU BŪTI 
TODĖL, KAI)

Jis yra valstijos priežiūroj.

Jis yra saugus.

Si
Si
Si

Jaučiasi labai gerai po šešių 
metų didelių kentejmų

Per 6 tiietu.i M r. Emery B. Shank iš 
llarrisbui'K. Pa., buvo ailpnaa ir turėjo men- 
kt» nv«-ikuU». turėjo m|oscmm. n<*rvuotax,
negalėjo valgyti pusryčių ir neturėjo jokio* 
ambicijos. Ji. rašot "Po vartojimo* Nuga- 
Tone, ai jaučiausi labai gerai po šešių me
tu dideliu kentėjimų. Dabar ai valuau tris 
nyk dienoje ir jau uvėriu dausr įlaugisu."

Nuga-Tone jau pagelbėjo tuk stančiama 
kenčiančių vyrų ir moterų, kurie kentėjo 
nuo nevirškinimo, prasto apetito, guaų vi
duriuose, arba turėjo dideli raugėjimu, galvos 
skaudėjimo, svaiguli, buvo silpnų nervų, ne
galėjo miegot’, abc. na nusilpnėjimą ir pa
našius nemalonumus. Garantuojama, kad Nu- 
ga-Tonc auteiks jums pilną užgMnėdinmą ar
ba jūsų pinigai bus grąžinami. Nusipirkit 
šiandien aptiekoje. Tik žiūrėkit, kad butų 
Nuga-Tone. Pavaduotojos yra b© vertės.

Kuomet lenkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano Jųa pake
lę viršų matote Šiuos medalius, 
tuomet Jų.s esate tikrus, kad Kim
ba! I yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Thus Honored” (Vienin
telis išdirbėjus laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia

Bg

SS

Jis yra stiprus. •Si
Si

Jis suteikia jums visokį bankinį patarnavimų 
naujame, pilnai užbaigtame name yra 

įrengti visi geriausi patogumai kokie tiktai 
reikalingi svarbiam bankui.

ČIA BANKINIS BIZNIS YRA SAUGUS.

Jonas čaikauskas

Lietuvių Skyriaus Vedėjas

Si

SS
SS
SS
SS

Brighton Mtisic & 
Jewelry Store„ — - „ ,.. „

Expcrt Watch Rcpairing ( 
Gerai ir greit darbas atliekamas. Pil-: 
nai garantuojamas. Taisome visokių 
išdirbyščių didžiausius ir mažiausius.

c. JTgurin į
4216 Archer Avenue

Chicago, III. >

nus.
Jus nebusite patenkinti pakol 

neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoplea

PIANŲ KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue
II m H ■ ■ I linai —IMI 1111^

CENTRAHZTBANK!
1110 Wcst 35th Street Si

' CHICAGO, ILLINOIS g

(1 arsi n ki ties “ Na ujienose”

Skaitykit ir Pagalvokit
Apsaugoki! save ir šeimyną su šiuo $10,090.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
f

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

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

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c. 
ir liudiju kad —

Čia įdedu registracijos 75c.
Į ] Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 

skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
šitą plicy per vienus metus.

□ Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU- 
JIENŲ nlcuitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus.

I I Jūsų išnešiotojas tegul dastat.o man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu i savai
tę 18 centų.

I I Siuntinėkit man NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicųgos $7.00, 
Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 75c. 
apdraudos registracijų.

Vardas .................................... i....................................................................... Amžius ...........
(Pasirašykit aiškiai su paišeliu. Juodytas liejasi)

Apdraudos Gavėjas .............................................................................
Gatvė Adresas
Miestus ...........
Užsiėmimus ...

Prisiųskit šilų aplikacijų su 75c. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 Šo. Halsted., Chicaco, III.

Padėkit 
ženkleli 
i tinkamą 
klelkutę 
paženklinimui 

savo 
atsakymo

Valstija

C

Apt.

K* 
i 
K 
» 
B 
k 
BĮ



6 NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, Vas. 16, 1927

KAIP STOVI MUSŲ KONTESTANTAI
Laipsnis I
Balnį, 46200

Dovanoms $1700:
Paigo Automobilius 
Dein^iintinis Braceletas 
2 lotai

Nuosprendžio
Neatmainingumas

4

6

Laipsnis II
e
Balsu 10000

Dovanoms $1400:

Jevvett Automobilius

Deimantinis Braceletas

Laipsnis III .
Balsų 26000

Dovanoms $900:
Ra<Nola
Deimanto Žiedas
Kin0»all Pianas
Deimantinis Braceletas
Lotas

Laipsnis IV
Balsų I 1000

Dovanoms $450:
Gulbransen Piano 
Panatrope Radiola 
Deimantinis Žiedas v. 
Deimantinis žiedas m.
3 šm. Frizay Setas 
Laivakortė į Lietuvą 

ir atgal
Fordo Automobilius

Laipsnis V
Balsų 6450

Dovanoms $200:
3 šm. JaciĮuard Setas 
Bemard up-right Pianą 
Deimantinis žiedas v. 
Deimantinis Žiedas m. 
Platino Špilka m. 
Platino Špilka v.
Radio Alwater—Kent

Laipsnis VI
Balsų 5190

Dovanoms $150: 
7 šin. v. k. Setas 
Radio R. C. A. 25 
Braceletas
Deimantinis Žiedas m. 
Platino Špilka

Laipsnis VII
Balsi.- .3380 
I va r> o $1OO:

Deimantinis Žiedas m. 
Braceletas 
Fonografas 
Platino Špilka v. 
Radio M—6F9 
Elgin Laikrodėlis 
Tudor Komodė.

Laipsnis VIII

8
 Balsų 2580

Dovanoms $60:
Radio Atwater—Kent 
Deimantinė Špilka m. 
Braceletas
Elgin Laikrodėlis 
Platino Špilka m. 
Deimantinis Žiedas m.
lx*mpa

Laipsnis IX
Balsų 1270

Dovanoms $25: 
Elgin Laikrodėlis 
Gintaro Karoliai 
Aukso Žiedas v. 
Špilka v. 
Cuff Links 
žiedas m.
Radio 111A 
Veidrodis

Laipsnis X

W
 Balsy 580

Dovanoms $10: 

Gintaro Karoliai 
Aukso Žiedas v. 

Aukso Žiedas m.
Auksuotas Peiliukas 

Gintaro Cuff Links

GEO. LUCAS

3311 South
Halsted St.
Chicagd, UI.

Turi Balsų

— 6452

.IDE NORKUS

120 So. State St 
Westville, UI.

Turi balsų
— 2848

F.
LUKOŠEVIČIUS,

1446 So. 50 Ct., 
Cicero, III.

Turi balsų
—. 1G54

J. MITCHELL,

907 Jackson St 
Waukegan, III.

Turi balsų
— 845

“Tyriausio protingumo išda
vu, tai nuosprendžio neahnai- 

' ningumas”, sako garsusis Na
poleonas I. Yra žinovų apskait- 
lincjania, kad iš 100 žmonių, 
kurie yra bandę bizniauti, ne 
daugiau kaip <S turėjo pasiseki
mų, o kiti 92 suliko nepasiseki
mą tavo sumanytame darbe. 
Kame buvo priežastis jų nepa
sisekimo? Kame nepalaima prie 
jų siekiamo tikslo? Kodėl tie 92 
sutiko sunkenybę ir neturėjo 
gana pajėgų prie siekiamo tiks
lo prieiti? Atsakymas yra vie
nas ir teisingas jiems sfoka- 
vo valios stiprumo, pasiryžy- 
mo, o ypačiai nesilaikymas kai
po principo dirbamame darbe 
tai kad ir sunkiausiose sąlygose 
nuosprendžio neatmainingumas. 
Jei šiandie buvo išspręsta,' kad 
dit bumas darbas, kurį aš im
siu dirbti rytoj yra tikslus, tai 
nepaisant visų sunkenybių, ku
rios mano bus sutiktos, turiu

dirbti, neatmainant mano va
karykščio nuosprendžio. Nuo
sprendžio neatmainingume, pa
siryžime gludi kiekvieno žmo
gaus pasisekimas dirbamame 
darbe.

Mes daug pažįstame žmonių, 
kurie šiandie už mus stovi ge
riau, as tai moksle, profesijoje, 
biznyje, bet mums taipgi yra 
žinoma, kad tiems sėkmingiems 
žmonėms laimės lazdutė iš dan
gaus neišpuolė. Pirma negu jie 
pasiekė dabartinį savo* stovį, 
kada jie yra laimingais, jie per
gyveno laiką, kuriamo jie var
voj kelias, kuriuo žingsniavo 
prie užbrėžto tikslo, buvo ne
lygus, vingiuotus, varginantis. 
Bet jų tvirtas pasiryžimas^nuo
sprendžio neatmainingumas juos 
padarė garbės vertais žmonė
mis. Ne vienas iš mus apgai
lestauja, kad gyvendamas ne 
prastesnėse gyvenimo sąlygose, 
leidome laiką dykai, netiksliai, 
neturėjome stiprios valios; nuo
sprendžio neatmainingumas pas 
mus radosi tik beverčių žodžių 
žodyne, pertai mums nepasise
kė pasiekti tai, ką pasiekė mu
są pažįstamieji šiandie esan
tieji profesionalai, biznieriai ir 
kiti įtekmingi žmonės.

Kelias yra atviras kiekvie
nam iš mus eiti j laimės rojų, 
bet bile' vienam, kuris tų sun-

KONTESTANTŲ D0MEI
Šiame puslapyje visi kontestai surikiuoti sulig 

gautų balsų skaičiaus į atatinkamus laipsnius, čia 
nesiranda vardų tų kontestantų, kurie savo balsais 
dar nėra pasiekę Laipsnio Dešimto, geriau pasakius, 
dar nėra gavę minimum 580 balsų; tų kontestantų 
vardai čia bus pažymėti tuomet, kada jų gautų balsų 
skaičius atatiks Laipsniui Dešimtam. Kurioje laip- 
nio ryboje kontestantas įtalpintas, reiškia, kad to 
laipsnio dovanas jis jau yra pilnai laimėjęs. Priau
gus kontestanto balsų skaičiui atatinkamai i augš- 
tesnį laipsnį, kontestanto vardas bus įkeliamas į 
augštesnę kategoriją sulyg gautų balsų skaičiaus.

— JULIUS MICKEVIČIUS,
“Naujienų” Kontesto Vedėjas.

A. VLSBARAS

6803 Cornell Avė.
Chicago, III.

Turi balsų
— 5750

I
I

ST.
GIRŠTAUTAS,

7445 Prairto Av.
Detroit, Mich.

Turi balsų
— 1539

J. GRIGAITIS

1643 North 
Hancock St.
Chicago, III.

Turi balsų

—• 845

IG. VIERBELLA,

450S So. Honore
Street

Chicago, 111 
*

Turi Balsų
— 2659

K. J. URNEZIS,

6356 South
Hermitage Avė., 

Chicago, 111.

Turi balsų
— 1485

PAUL MILLER,

3210 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Turi balsų — 897

kiųjų darbų kelių einant pails
ta, nustoja vilties, išnyksta pa
siryžimas, darbo našta pasida
ro sunki, pradeda jaustis, kad 
esamos sąlygos darosi nepake
liamos, jis pats sfu užsidaro 
vartus prie siekiamo idealo. Bet 
žmonės, kurie turi pasiryžimą, 
kurie turi drąsos ir ištvermės, 
tie yra laimingiausiais žmonė
mis visur ir visuomet. .Jiems 
kelias yra atidaras j kiekvieną 
progą, jiems tikslas nesunkiai 
pasiekiamas, jiems gyvenimas 
nors ir yra kovų gyvenimu, liet 
tokie žmonės visose kovose, ku
riose jie grumias, išeina perga
lėtojais, jiems gyvenimo kova 
yra tiktai žaislas, užtai kad pas 
juos yra pasiryžimas, pasitikė
jimas savo spėkomis'.

“Naujienų” kontestas yra 
pats per save tikslas kiekvie
nam “Naujienų” kontestantui, 
kad už darbą, kurį įdės “Nau
jienų’’ konteste laimėtų dova
nas tas, kurias kontestantas iš 
kalno yra nusitaręs laimėti. 
Beiškia, kiekvienas musų kon
testantas įstodamas į “Naujie
nų” kontestą yra padaręs nu- 
sišprendimą šiame “Naujienų” 
konteste darbuotis su pasišven-

limu laimėjimui dovanų sulig 
įdėto savo darbo, — reiškia, 
kiekvieno musų kontestanto ne- 
atmainomu nuosprendžiu yra, 
kad dirbti ir laimėti.

Matomai tą gerai supranta ir 
musų veiklus kontestantai, nes 
daugelis iš jų nuo pirmos die
nos kontesto ėmėsi darbo, kad 
parodžius, jog juose yra pasi
ryžimo, valios stiprumo ir nuo
sprendžio ncatmainingumo, kad 
stojus į darbą reikia tuoj pra
dėti dirbti. Sykį kur tai esu ma
tęs sekamą užrašą: “Valandos 
bėga, valandos nyksta ir jų 
trukumas slopina mane.” Jau 2 
ąpvajtės kontesto prabėgo — 
daug brangių valandų sunyko 
ir jos jau nebegryš. Tiems kon- 
testantams, kurie pradėjo dirl>- 
ti nuo pirmos dienos šio kon- 
testo, jiems kur kas lengviau 
pasiekti tikslą, nes jų valandos 
nesunyko dykai, buvo išnaudo
tos, bet tiems, kurie tik vis ren- 

jiems valančių
tikrai turėtų būt gaila. Tiesa, 
dar iki pabaigai kontesto yra 
likusių 11 savaičių, kontestan- 
tams yra daug likusio laiko vei
kimui, bet su kiekviena praleis
ta be darbo valanda pats sau

K. ČEPUKAS 
1445 N. Oakley 

Avenue 
Chicago, Iii.

Turi balsų 
-) 1339

PETER VAITEKŪNAS 
3222 Aubufrn Avenue 

Chicago, III.
Turi balsų — 618

S. M. ŠLAGERIS 

4400 So. Honore St. 

Chicago, III.
Turi balsų — 593

deda sunkesnę naštą dėl seka
mų valandų, kurios dar atei
na.

“Naujienų” kontestantai, ku
rie patys sau ir sykiu “Naujie
noms” davė pasižadėjimą, kad 
šitame konteste būti aktyvus, 
turi stropiai ipitis už dirbamo 
darbo tuoj, žodžiai, kad veiksiu 
vėliau neturi ir neprivalo rastis 
gerbiamų kontestantų žodyne. 
Tie “Naujienų” kontestantai, 
kurie stojo į darbą su pirma 
drena “Naujienų” kontesto, jų 
darbo pasekmės yra matomos 
šiame “Naujienų’’ puslapyje, 
bet tie, kurie kasdie sako patys 
sau, kad “veiksliu Kiškį vėliau”, 
tų kontestantų daria) vaisių čia 
dar nesimato.

Tiesa, kad dar laiko iki už
baigai kontesto yra gana daug, 
dar yra galima, kad tie kontes
tantai, kurių nesiranda šiame 
‘‘Naujienų” puslapyje, šiandie, 
greitu laiku atsidurs augščiau- 
siarne laipsnyje, tas viskas yra 
jralima, bet prityrimas yra dug 

sjkiy įrodęs, kad* tie, kurie vė
liau stojo darban, turi sunkiau 
grumtis, kad pavijus tuos, ku
rie yra pradėję anksčiau dirbti. 
Galimas daiktas, kad taip bus 
ir šiame “Naujienų” konteste, 
kad tie, kurie pradės vėliau 
darbuotis, turės sunkokai pa
dirbėti, kad pasivijus tuos, ku
rie anksčiau stojo į darbą. Per- 
tat kontestantai privalo budėti, 
Nuosprendžio neatmainingumas, 
kad dirbti ir kiltas pasiryžimas, 
kad laimėti turi būti jūsų kel
rodžiu šiame “Naujienų” kon
teste. —Julius Mickevičius,

“N-nų” kontesto vedėjas.

0

15640

Harvey,

J. IZBICKAS

Avenue

1
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Du jaunuoliai prisipaži
no nušovę policistą

Du jaunuoliai, vienas 18 m., 
kitas 19 m., prisipažino, kad į 
keletą dienų jie papildė apie 
50 plėšimų, pašovė vieną žmo
gų, vieną policistą taikėsi nu
šauti, o kitą policistą nušovė 
keletą dienų atgal.

Tie du jaunuoliai yra Victor' 
VValinski, 18 m., 5033 So. Mar-j 
shfield Avė. ir VVilliam Gali, 19 
m., 5321 So. Mozart St. Jiedu 
sutarė likti plėšikais ir tuo tik
slu iš New Yorko išsirašė re
volverį. Revolverį jiedu gavo 
vasario 1 d. ir tuoj stvėrėsi už 
darbo. Plėšimo amato juos 
pamokino tūlas Fred Rose, 18 
m., 6515 So. Seeley Avė., kuris 
dabar taipjau tapo suimtas. 
Jis patarė jiems daug nepaisyti 
ir šauti į plėšiamąjį prie ma
žiausio pasipriešinimo. Jie taip 
ir darė.

Pirmiausia jie pasivogė auto-! 
mobilį ir tada pradėjo plėšimus.! 
Trečią dieną'po gavimo revol-' 
verio, jie užpuolė du detektivus.' 
Iš vieno jų atėmė revolverį ir 
dar paleido į jį kelis šūvius, bet 
greitai sukrito, taip kad per
šauta tik jo drabužius. Tai bu-
vo Stock Yards policijos sto
ties policįstas \Villiam B rady. 
Už pusvalandžio tiedu jaunuo
liai užpuolė Elmore S. Dell, vy
riausi Northvvestem universite
to inžinierių, arti jo namų 
6931 S. Donore St., ir peršo
vė jį, kada jis jiems pasiprie
šino. Jis ir dabar ligoninėj ko
voja su mirtim. Keletą dienų 
vėliaus jie atimtuoju policisto 
revolveriu nušovė prie pat Jo 
namų 1657 W. 57 St., policistą 
Joscph Bender, kuris tuo laiku 
buvo civiliniuose drabužiuose. 
Policistas liko nušautas, kada 
jis bandė išsitraukti savo revol
veri.

Jaunuolių plėšikų karjera už
sibaigė pereitą sekmadienį, ka
da jie prie 150 ir VVestem gat
vių savo vogtuoju automobiliu 
įvažiavo į kitą automobilių. Su 
jais buvo ir trys merginos. Vi
si liko lengvai sužeisti ir paim
ti ligoninėn. Bet radus du re
volverius ir sužinojus, kad au
tomobilius yra vogtas, visi pen
ki liko nugabenti Harvey kalėji
mam kur abu jaunuoliai ir 
prisipažino prie plėšimų ir 
žmogžudysčių. Merginos gi ta
po pa’iuosuotos,

Išlaidi pati nusižudė
VVilliam Bruhn, gatvekarių 

konduktorius, 1325 VVolfram 
St., su dideliu vargu susitaupi- 
no $1,400, kurie buvo padėti 
jo ir jo pačios vardu. Bet šeš
tadieny nuėjęs bankan, kad pa
siimti $600 pirkimui lotų, rado, 
kad jau visi pinigai yra išleis
ti jo pačios. Parėjęs namo už 
tą savo pačią smarkiai apiba
rė. Ant rytojaus, sugryžęs iš 
darbo rado savo i>ačią Anna 
nusitroškinusią gasu. Trys vai-į 
kai buvo uždaryti kitame kam-‘ 
baryje ir išliko gyvi. I

Į EJLlY’S^UNCLE

UOO\4\T 
-AIMT TH/KV

A. OAN3OV t — IT
—r7 LUOULt? v*- Y.ASV to

-r " UOVE. RIKA Tiv Vr 
.J.----|A HF- KMr. A

OMtž. TVtAV*.

Teismai Uuosuoja su
gautus kišenvagius
Chicagos gatvekarių kompa

nijos vice prezidentas Sullivan 
sako, kad kompanijos privati
niai policistąi tankiai sugauna 
kišenvagius, bet teismai veik 
visuomet juos paliuosuoja. Kai
po vaizdžios pavyzdžius jis iš
duoda tris atsitikimus.

Sausio 6 d. kompanijos de- 
tektivai areštavo Jack Kline už 
baudimą iškraustyti kišenių* 
Madison ’St. gatvekario pasa- 
žieriaus. Kline pasiūlė $25 de- 
tektivui. Įsimaišė ir policistas, 
kuris abu nuvedė į Desplaines 
policijos stotį. Ten buvo sura
šytas skundas, bet nevykęs, 
apie ką kompanijos advokatai 
buvo pranešę policijai. Bet 
skundas nebuvo pataisytas ir 
Kline liko teisėjo Luster pa- 
liuosuotas. Kline buk jau 17 
kartų buvęs areštuotas už ki- 
šenvagystę.

Gruodžio 19 d. Halsted St. 
gatvekary tapo areštuotas 
Charles Wolf, kuris jau buvo 
įkišęs ranką į pasažieriaus ki
šenių. Nuvedus į Maxwell po
licijos stotį sužinota, ' kad jis 
jau 15 kartų buvo areštuotas. 
Bet teisėjas Eberhart jį pa- 
liuosavo, net neleidęs kompani
jos detektivui liudyti, nes jis 
esąs privatinis policistas ir 
neturėjęs teisės areštuoti. Wolf 
siūlęs detektivui $100 už pa- 
liuosavimą.

Gegužės 31 d. kompanijos 
detektivai areštavo Morris
Rothman, kada jis bando ap- 
kraustyti du pasažierius Cot- 
tage Grove avė. gatvekary. Jis 

' pasiūlė $50 už paliuosavimą. 
'teisėjas Schulman jį betgi bir
želio 10 d. paliuosavo. Rothman 
už panašius nusidėjimus jau 20 
kartų buvęs areštuotas.

Apiplėšė teatrą
Trys plėšikai, pasivogę au

tomobilį Chicag’oje, užpuo>3 
EI m h urs t teatra, kada teatro 
savininkas George Kappus 
skaitė dienos pajamas ir pa
stvėrę apie $200 pabėgo kitu 
automobiliu, nes pirmasis ant 
kampo paslydo ir susidaužė.

Gaisras Hammonde
Užpereitą naktį Hammonde 

sudegė trijų augštų namas, 
kuriame buvo Minas Furniture 
Co. ir Butler Bros. Clothing 
Co. Ugniagesius reikėjo šauk
tis ir iš apielinkės miestelių. 
Nuostoliai siekia $200,000.

Prasidėjo Croarkin byla
Prieš teisėją Lindsay prasi

dėjo nagrinėjimas bylos turtin
go jaunuolio Harold J. Croar
kin, 26 m., kuris prisipažino ne
senai išgėdinęs 6 metų vaiką 
ir paskui jį nužudęs, kad pa
slėpti savo nedorą darbą.' Pro
kuroras reikalaus mirties baus
mės, bet Croarkin advokatai 
stengsis jį pripažinti nesveika- 
pročiu, kad birtų galima jį už
daryti pamišėlių namuose, o 
ne kalėjime.

ATSILIEPKITE

Domininkas Dzinkus atsiliep
kite į Naujienų Laivakorčių 
Skyrių. Yra labai svarbus rei
kalas.

Bus-nebus šaltis

Iš Kanados ateinąs šaltis, 
kuris Chicagoje galys siekti ar
ti zero. Kanadoj šaltis siekia 
16 laipsnių žemiau zero. Bet 
manoma, kad gali ir šis šaltis 
Chicagą aplenks, kaip aplenkė 
kelios kitos' šalčio sriovės. Bet 
veikiausia busią sniego.

Atsiimkit Laiškus Iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausjjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką ibenų nuo pa
skelbimo.

1 Adamovviczeni Stanislawa
2 Anton Mary
14 Čepaitis Stanislava
20 Dundulis Kazis
27 Eustas Anton
33 Janikienė Ona
35 Jonas Jacas
36 ‘ Jatunt Antonina
37 Kazis Drevinskas
38 Keliotis G
40 Kimbras Anna
41 Kondras Tom
52 Miisevicia L
55 Motiejaitis Agota
56 Morkuns John
57 Mozeris W
58 Norkus F
60 Pctryla Frank
67 Putrius K
68 Ragowski Joseph
74 Šimkus Mečislovas
75 Simonaitis Frank
82 Urban John
84 Vainocius A
85 Vaznonis Ursulia
90 Zvigai Antanui

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Del Motery Parodos
Visasvietinės moterų paro

dos lietuvių moterų skyriaus 
susirinkimas buvo gruodžio 31 
d., Mark White Sq. parko svet., 
neskaitlingas, bet entuziastin
gas, tečiaus daug ką nutart ne
buvo galima.

Sekantis susirinkimas bus 
J)ėtnyčioj, 7:30 vai. vak., vasa
rio 18 d. toj pačioj svetainėj. 
Kviečiam dalyvauti kuoskait- 
lingiausia, kad šiemet galėtum 
turėti daug didesnį skyrių, ne
gu pereituose metuose. Lietu
vių visuomenė turi išdirbinių 
dėl parodos užtektinai iš Lietu
vos atvežtų ir čia, Amerikoj, 
pridirbtų. Yra gera proga 
mums pasirodyti tarp svetim
taučių, kad musų tauta kultū
riškai nežemai stovi.

Tad ponios ir panelės subrus- 
kime nepatingėkit atsilajnjkyti 
į susirinkimą. Darbas yra di
delis, tad mažai susirinkusiems 
sunku ką nuveikti, nes tai dar
bas ne kelių ypatų. O laikas gi 
yra trumpas — apie 20 gegužės 
prasidės paroda. —A. M—nė.

iPadfic and Atlantic Photo]

David B. Deutsch (Jamaica, 
N. Y.), kuris prisipažino, jog 
prigavingu budu iš savo giminių 
ir draugų išviliojo $1,500,000.

Šiandie Lietuvos nepri
klausomybės apvaikš- 

čiojimas
Visi šiandie bukime Lietuvių 

Auditorijoj. Bus turtingas 
programas

šiandie vakare apvaikščioja- 
me savo didžiąją tautos šventę 
—Lietuvos Nepriklausomybės 
dieną. Lygiai devyni metai at
gal, būtent vasario 16 d., 1918 
m., tapo paskelbta Lietuvos 
Nepriklausomybė, šiandie tai 
jau yra įvykęs faktas: Lietu
va jau kelintą metą gyvena 
visiškai nepriklausomu gyveni
mu. Tai džiugina kiekvieną 
mus, ypač kad ir amerikiečiai 
yra daug prisidėję netik prie 
iškovijimo, bet ir prie apgyni
mo ir išlaikymo Lietuvos ne
priklausomybės. šiandie, su
kakus jau devyyiems metams 
susirinkime visi Lietuvių Audi- 
torijon apvaikščioti tą didžiąją 
šventę, bendrai pasidžiaugti 
Lietuvos laimėjimais ir apkal
bėti dar busiančius uždavi

Konsulas

nius.
Kaip tokiai didelei šventei 

ir iškilmingam jos apvaikščio- 
jimui, bus ir didelis progra
mas. Programe dalyvaus Biru
tės choras, dainininkų S. Krat- 
sauckienė, pianistė Maskaliu- 
niutė, dainininkė Ona Biežiene, 
smuikininkas Mikas Petruševi
čius ir didelis SLz 
Jaunuolių Orkestras.

Kalbės gi Lietuvon
P. žadeikis, Naujienų Redakto
rius P. Grigaitis, darbuotojas 
Dr. A. Zimontas, Vilniaus Va
davimo K-to pirm. S. Kodis ir 
“Tėvynės” Redaktorius ir SL/\. 
generalinis organizatorius S. E. 
Vitaitis iš New Yorko.

Tokios didelės iškilmės te
gali būti tik kartų į metus, tad 
visi dalyvaukime 
die vakare, kaip 
bukime Lietuvių

jose ir šian- 
7:30 v. v., 

Auditorijoj.
— T. T.

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

1739 Šou Halsted St 
Cbtaųp, m.

Towitof Lake
Nedėlioj, vasario 13 d., rėmė

jai W. Pierzinakio į aldermanus 
nuo 13 vardo, turėjo labai pui
kų susirinkimą School Hali.

Susirinkimas buvo labui en
tuziastingas. Jame dalyvavo 
lietuviai, lenkai ir kitų tautų, 
kaip iš susirinkimo, taip ir vi
so vardo atsiliepimų atrodo, 
kad p. Pierzinskas liks išrink
tas nuo šio vardo į aldermanus, 
nes jis yra įtekmingesnis už 
kitus 3 kandidatus, kaip tarp 
lietuvių, taip ir tarp lenkų.

Kalbėtojų susirinkime ne-, 
truko. Jų tarpe buvo kongres- 
manas Gorman, kandidatas į 
majorus W. II. Thompson, W. 
Perzinskas ii’ keli kiti. Labai 
didelį įspūdį padarė ir muzika- 
lė dalis. Ją išpildė sekami: p. 
G. Kuszlejko, solo, p-ia Perzin- 
skienė, kandidato į aldermanus 
žmona, solo ir su panele Duk- 
šaite, duetas. P-ia Peržinskienė 
dainavo labai gražiai; p. p. J. 
J. Zolp ir G. Kuszlejko sudai
navo duetą taipgi puikiai.

—Reporteris.
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DOMININKAS' GEDVILAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

a Vasario 14 dieną, 6:30 valandą 
vakarė,, 1927 m., sulaukęs 45
metų amžiaus; gimęs Krepštų • 
kaime, Žarėnų Parapijoj, Telšių 
Apskričio, paliko dideliame nu
liūdime moterį Antoniną, sūnų 
Antanų 7 metų, dukterj Stanis
lavą 3 metų, 2 brolius: Julioną 
ir Liudviką, 2 seseris- Zofiją ir 
Barborą. Lietuvoj 2 seseris:
Stanislavą ir Marijoną. Kūnas 
pašarvotas, randasi 916 West 
18th Place.

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

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

Nubudę liekame,
Moteris ir Vaikai

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Radžius, Telefonas 
Canal 6174.

ALEKSANDRAS PETKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Laidotuvės įvyks Vasario 19 
dieną, 8:30 valandą ryto iš na
mų į Dievo Apvoizdos parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 

• nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame,
Moteris ir Vaikai

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Radžius, Telefonas 
Canal 6174.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Tel. Boulevard 4189

A. MASALSKIS
Graborius

J.F.RADZIUS
FiffiavMan Lietavla 

Grahorlaa Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau Ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
atėa.

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

SKYRIUS:
82S8 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4068

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

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

Tci. Canal 1271 
ir 2199

-

i Phone Boulevard 7314 
Prtstatdhie į ydešas miesto dalia
S. Loveikis, Kvietkininkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted St, Chicago

DAINOS
Del keturių balsų 

Sulinktos L. E remi no
Šios dainos tinka chorams ii 

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

' Įsigyk sau vieną Šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja i) 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 

itave spaudžia — padainuok dai 
ne!ę ir užmirši, dvasios nupuo 
limą jauti — padainuok ir su 
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik 
rą ir geriausią savo draugę. & 
knygelė, taipgi yra didelis pa 
puošnias namams. Kaina su pri 
siuntimu $1.50.

1739 So. Halsted SL 
Chicago, Dl.

Pastaba: Mano ofisas dabar'randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS 

Akiniai $4 ir augičiaa

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuru 

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

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

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

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, Iii

.... .. .. .

25 METU PATYRIMO '
y •

Pritaikime akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja į daik
tą.

Jei spaudos raštas išrodu dvigu
bas.

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

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

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 a u gitas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebėkit mano iškabos

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

L .......... - . -- - -

DR. W.
YUSZKIEWICZ,

D. C. D. O.
Musų gk’ymo būdas tiktai na- 

turalis (beYtyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmų, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepe
nų, inkstų, gerklės, nosies, akių, 
ausų ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Brunswck 3164
Valandos nuo 9 n-to iki 12 dieną, 

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

Kg reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

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

Nothing likę 
clean, bright 
and sparkling 
Furniture to 
make your 
home much 
) prettier 

Ūse ow
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
.Jaunimas jaunimą supranta

l UfTU-

120 jaunikaičių ir panelių ir 
tik apie 30 senesniųjų dalyva
vo Kultūros Ratelio šokiuose 
vasario 12 d., Liuosybės sve
tainėje. Esant tiek jaunimo se
nesnieji tik gėrėjosi, bet šokti 
nėjo. Nesimatė čia daugelio tų 
“patriotingų“ lietuvių, 
vis Lėdoja apie lietuvių i 
tėjimą ir negalėjimą čia ;
siu lietuvių suburti j lietuviškas 
organizacijas. Jeigu jie neboi- 
kotavo Kultūros Ratelio paren
gimo, tai bent stengėsi nepa
remti.

Kulturietės ir nepaiso apie ši
tokias “foreinerių” politikas. 
Pas jas politinių ir religinių 
ginčų nėra, šituose klausimuo
se palaikoma kiekvienai pilna 
laisvė. Jos da jaunos. Jonis 
rupi mokslas, kultūra ir drau
gingas socialia gyvenimas. Te- 
čiaus matėsi šokiuose ir veiklu-

K. Čepuk

žmona. J
Geniotis

A. Rypkevičius su 
Bočiųnas su žmona, 
J. Vilis su žmona, ; 
leikis, Dr. Monlvidas, aktorius 
Pilka ir kelintas kitu. Jaunimo 
buvo tiek daug, kad ir trečda
lio nepažystų. Da nėra Chica- 
goj buvę lietuvių parengimo, 
kur butų susispietę tiek daug 
lietuvių jaunikaičiu ir panelių. 
Garsinta nebuvo niekur, vien 
tik Naujienų korespondentas 
rašė apie parengimą. Bet jau
nimas, matyt, moka susižinoti 
ir vienas kitą pakviesti.

Mokėta kulturiecių ne tik sa
vo draugus užkviesti, o ii
tvarkyme suaugusius pralenkti. 
Kadangi “širdžių diena“ arti
nosi. tai ir svetainė buvo šir
dimis išpuošta, ir pašto nume
riai ant širdžių parašyti, ir at
virutės “šiirdžių dienai“ pritai
kytos, ir estrada širdies pavy- 
dalu papuošia. Nors buvo rašy
ta, kad tai bus tik baliunų šo-

kis, bet ištikrųjų tai buvo 
labinu širdžių šokis. Visi daly
viai papuošti pačių kulturiečių 
darytomis kepuraitėmis, pa
puošti žibintuvai meta jaukią 
šviesą, sienos ir lubos parėdy
tos, gerai išlavinta muzika iš 
keturių (jų tarpe dvi panelės) 
—darė gero įspūdžio. Visokie 
svaiginanti gėrimai uždrausta 
vartoti, bet lemonadas tikrai 
buvo gardus.

Na ir šoko ir linksminosi 
nimas iki 12 vai. nakties, 
gyvas, judrus, malonus ir 

Kalba tai angliškai,

Priedermė vinu vra atsilan- 
kyti j tą vakarą, nes atsilankiu
siems yra užtikrinta “good 
treat, o kurie neatsilankys, tie 
“sure“ gailėsis.

Programas
Kaip tik išmuš septynias, tai 

pakils uždanga ir pasirodys 
Birutės Hidras su naujomis dai
nomis.
turi patiekęs iš visiems žinomų 
dainų gražų po-pu-ri apie Chį- 
cagos lietuvius.

Antra dalis programo bus tos 
“Trys Sesutės Munšainiutės“, 

dzimdzi dzim-

Komp. A. Vanagaitis

jau

gra
žus. Kalba tai angliškai, tai 
vėl lietuviškai. Panelė Eufrozi- 
ua Mikužiutė, kuri už kelių 
mėnesių baigs kursą Chicagos 
Universitete, veda tvarką. Tie
sa, ji daugiausiai ir padirbėjo 
ir paties Ratelio įsikūrimui ir 
kad jo parengimas nusisektų. 
Eugenija Radžiūnaitė, kuri bai
gia mokytojų kolegijoj mokslą, 
irgi nemažai darbo įdėjo. Vale
rija Genitis, Ona Rainutė, A- 
nastazija Mikužiutė, kurią visi 
vadina North Sidės gražuole, 
Stella Adomaitytė, pnskilbusi 
North Sidės muzikantė V. Ce-

tai yra tos. kurios nepatingėjo 
padirbėti. Girdėjau, kad šokiai 
busią pelningi ir finansiniai.

Pamatę tiek daug jaunimo 
svetainėj, senesnieji nesitikėjo, 
kad jie visą laiką elgsis tvar- 

ir pavyzdingai. Bet bai- 
buta nereikalingos. Jauni- 
moka dailiai ir padoriai 

laikyti.

CLAS5IFIED AD VERTISEMENTS
Announcements

Pranešimai
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia

Munašiniutės

vieno veiksnio 
dziška opera.

Trys Sesutės
Dar gal ne visi žino, kad tos

trys išdykusios sesutės yra ne 
kas kitas, kaip Zosė, Viktorija 
ir Veronika, kurios vaidina Ka- 
Itie-Mary-l opšy rolėse, o vyrai 
— Yuška, Kemėšis, Balsis, Pui
šys, Romanas, Vitkievičius, Pa- 
gareckas, Mileris, Ascila ir pats 
komp. A. Vanagaitis.

Katriutė.

DEL KELIAVIMO LIETUVON
Jau artinasi “Naujienų” eks

kursija Lietuvon ir laikas vi
siems pradėti rengtis.

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

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

Pradekit rengtis tuojau.
NAUJIENOS

ATYDA sales mnnngcrinms. Mes 
garantuojame sales t managerinms 
pilną arba dalį laiko darbą. Atsi
seki! ir pasikalbėkit su Mr. Glemens 

SHEKLETON BROS.
Subdivlders and developers 

Room 416 — 160 N. Sa Šalie St.
Pilone Central 8008

REIKIA lietuvių vyrų, gerai at
rodančių atlankyti lietuvių šeimy
nas. Real estate patyrimas pagei
daujamas, bet ne būtinai reikalin
gas. Suteiksime jums pilni) kopera- 
eiją, garsinsime jus laikraštyje Nau
jienose kasdien. Tikrai gera proga 
kiekvienam.

Matvkit Mr. Collins, 
Rm. 512,

32 W. VVashington St.

“Valkata” Maude
Pereitą .sekmadienį, Strumilų 

svetainėj, Rosi lando Lietuvių 
Scenos Mylėtojų Ratelis statė 
scenoj keturių veiksmų J. J. 
Zolpo dramą “Valkata“.

Labai ir labai retai tenka ma-i 
tyti taip rūpestingai prirengtą 
pastatymą ir tokį gerą vaidini
mą, kaip šį veikalą suvaidinta.

Rateliečiai padėjo labai daug 
triūso tinkamam to veikalo pa
stabiu ui. Buvo pagamintos 
naujos ir pritaikintos veikalui 
dekoracijos. LSM. Ratelis yra 
vienatinė lietuvių dramos drau
gija, kuri turi nuosavias deko
racijas ir jas visuomet pritaiko 
vaidinamam veikalui. Tai to
dėl, kad Ratelis savo tarpe tu
ri labai atsidavusių srenai žmo
nių, kurie nepaiso kiek reikia 
įdėti darbo, bet dirba 
daugiausia, bile veikai 
mai pastatyti.

_  Ne tik, kad dekoracijos buvo 
Komp. A. Vanagaičio benefisas Keros- bet ir r>ats veikslas buvo 

nepaprastai gerai suvaidintas. 
O ir vaidino geri artistai: pats 
veikalo autorius J. J. Zolp (Jur
gio Valkatos rolėj), p-lė J. Use
liutė (Liudnulos rolėj), J. Bar- 

Kozlovas), M.
Br.

kini 
mes 
mas 
linksmintis ir tvarką
Tiesa, didžioji jaunimo dalis čia| 
buvo pa rinktinėj i moksleivija, 
pats gerasis lietuvių elementas.

— Arabas.

7 eatras- 
Muzil^a

Iš “Birutės"
kad ir 
tinka-

Už kelių dienų įvyksta Biru
tės choro vedėjo A. Vanagaičio 
benefisas, būtent ned., 20 d. 
vasario, Lietuvių Auditorijoje, 
lygiai 7 vai. vakare.

Pinigai išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

(’ICERO. — ('keros Lietuvių Liuo- 
syhČH Namo B-vfn Ibalininkamn. Ger
biami Dalininkai; — Ciceros Lietu
vių tiuosybės Namo Bendrovės vi
suotinas metinis dalininkų susirinki
mas jvyks Seredoj, Vasario 16, 1927, 
Savoj Svetainėj, kaip 7:30 vai. vaka
re. Visi dalininkai kviečiami esate 
skaitlingai atsilankyti.

Kviečia Direkcija.

Birutės Choro dainų pamokos jvyks 
Trečiadienio vakare, Vasario-Feb. 16 
d., Lietuvių Auditorijoj, Mažojoj svet. 
3131 So. Halsted St. Pradžia 8:00 
vai. vak. Visi dainininkai bukit pa
mokose; tą patj vakarą turime dai
nuoti Apvaikščiojime Lietuvos Nepri
klausomybės šventei. — Birutė

Keistučio Kljubo Dramos Skyriaus 
susirinkimas jvyks Vasario 16 d.‘, 8 
vai. vak., McKinley Purk 
Visi D. S. nariai būtinai 
kitę.

svetainėj, 
atsilanky- 

— R.

Pol. Kliu- 
atsibus

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

—A. Walskis, Sek r.

Town of Lake. — Svarbios Prakal
bos, rengia Susivienijimo Liet. Amer. 
122 kn., Ketverge, Vasario 17 dieną. 
Krenčiaus svetainėj, 4600 So. Wood 
St., pradžia 7:30 vai. vakare. Kal
bės keliaujantis S. L. A. Organiza
torius “Tėvynė^’ redaktorius S. E. 
Vituitis. GerbiarHieji: — Ateikite vi
si j šias prakalbas’ir susipažinkite 
su didžiausia draugija lietuvių Ame
rikoj. ši draugystė yra bepartyvė, jos 
uždavinys yra apdrauda.

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

Visus kviečia Komitetas

^Business Chances
PardavImuiBizniat

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI Restaurantas arba 

priimsiu partnerius; biznis geras, per 
daug metų išdirbtas, apielinkė apgy
venta visokių tautų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Botf 871

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

BARGENAI

Financial
Finansai-Paskolos

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

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

trijos Bonus. 
Galit derėtis.

KAUFMAN STATE 
BANK

124 N. La Šalie SI.. Chicagi

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

Naujienos,
1739 S. Halsted st.

Box 869

REIKIA vyrų abelnam darbui 
prie naujų kapinių, taipgi pa- 
gelbininkų prie kasimo. Atsišau
kite 22 West Quincy St., po 8:30 
vai. ryto. Room 608.

MR. KASPER, Mgr.

SOUTH SIDE 
VYRŲ

jus gerai pažįstate apie-Jei
linkės South arba South West, 
aš turiu tokią jums vietą, kuri 
jumis labai užinteresuos.

$5,000 į metus aš manau mo
kėti vyrui, kuris moka anglų 
kalbą ir nori dirbti. Atsišauk 
pas

GENERAL MANAGER 
Room 660 

FIRST NATIONAL 
BANK BLDG. 

31 So. Clark St.

______ Automobiles
FORD sollan i#25 

pardavimui. Parduosiu pigiai, 
reikia greit parduoti. C.’l." 
Talman avė. Tel. Hemlock 7081.

m. modelis 
*, nes 

6515 South

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

SIMANO DAUKANTO Skoli
nimo ir Budavojimo Draugija 
(Spulka) skolina pinigus ant • 
lengvų išlygų.

Ben. Kazanau.Jcas, Rašt.
NAUJAS mūrinis namas 5 

kambarių, geras namas, graži 
ta, karštu vandeniu apšildomas 
mas floras. Namas randasi 46.' 
\Vashtenaw avė.

ir
yie- 
pir-

3
2247 W. 23rd Place, 

CHICAGO, ILL.
('anai 3968

6 KAMBARIŲ mūrinė cottage, lo
tas 35 y 125 ft. Geras bargenas, vie
ta labai graži, netoli karų linijos 
Archer avė. Namus randasi 2825 W. 
391 h Place.

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

NAUJAS tik baigiamas būdavot i 
keturių pagyvenimų namas ir 3 ka
rų garažas. Graži vieta; namas ran
dasi 6601 S. Rockwell st.

JOKANTAS BROS.
4138 ARCHER AVĖ.

Lafayette 7674

5427 SO. CARPENTER ST. 2 fla
tų mūrinis namas, 5-6 kambarių, ar- 
žuolo trimas, garu šildomas, su Spen- 
cer boileriu, kuris pats prisipildo, pir
mos klesos stovyj, $14,500.

Kreipkitės:
C. D. EULETTE

5529 So. Halsted St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Miscellaneous 
įvairus

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iŠ lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

Sol Kilis & Sons, Ine.
Jobbers In 

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

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

Te). Cicero 130.

1

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia jeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri 
kvit<» ir (ravėjo vardų.

Pinigus gavo:

(Zigmuntas), J. Indre- 
Sragauskas 
jų 'vaidino 

pasakyti: 
savo rolę 
būti suvai- 
roselandie-

Personai
Asmenų Ieško

PARDUOSIU savo $750 vertės 
grojiklį pianą už $105, pridėsiu 
benčių, 75 rolelius ir cabinet, $25 
cash, o kitus išmokėjimais. Daujo
tas, 6136 S. Halsted St. namas.

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

3847 W. 66 St.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

BricĮgeport Painting 
& Hardware Co.

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

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

12696 Viktorui Dursai
12698—Juozui Povilioniui
8176—Elzbietai Šileikienei 
8181—Vincentai Martinavi

čienei
8190— Adolfui Užubaliui
8200—Onai Velutienei

12689 Juozui Macnoriui
21764—Marijonai Zameckienei
8193—Benediktai Buknerienei
8191— Onai Kle vilkienei
8195— Pranciškai Ivaškevi

čienei
8196— Justinui Zelionkai
8197 Adelei Zelionkaitei
8206—Tadeušui žemguliui
8211—Marijonai Kuturrenei
8221—Onai Baličienai

12690—Marijonai čepukenienei 
8231—Daratai Mondryčiai

21773—Onai Paulaitienei
24755 Jonui Juozo Šinkūnui

8178—Jurgiui Plečkaičiui
21759—Adomui Skukauskui
8227—Juzei Magoiinskienei

21769—M. Beresnienei
8187—Pranciškai Naurošienei

21754 Rozalijai Grikšienei
8182—Mortai Grebelienei
8210—Onai Umotaitei
8250—Urtei Kelnerienei
7676—Marijonai Aleksandra

vičiūtei

7806—Teodorai Vitkienei
7834 Barborai Stupelienei
7865—Julijai Salep
7911— Jonui Paulikaičiui

21699—Grumbinui Jurgiui
7921—Agotai Labžentienei
7912— Elzbietai Jurevičienei 
7885—Vincentui Jasunui

121712 -Veronikai Savickienei 
8015—Onai Benikaitei

12665—Jonui Dauparui i 
8043—Petronėlei Rekašienei 
8087—Antanui Sveisčiui 
8083—Jevai Petrauskienei

28225- Kotrinai Rupeikaitei
55825—Onai Juodakienei
55832—Stanislovui ValaŠinUi
21732—Agotai Židonienei

8129—Marijonai Melkintienei 
8134—Onai Zakšauskienei

12670—Zuzanai Bemat
21741—Onai Paplauskienei
8162—Stanislovai Barauskienei 
8158—Mateušui Mockevičiai 
8172 Antoninai Samoškaitei
8152—Agotai Vaitkienei

55838—Pranui Jonaičiui
55847 Vincui Sukevičiui
55862—Karoliui KeuŠiniui
8209—Agotai Bartkienei

12692—Magdelenai Žitkukienei
21761—Jonui’Stripui

21755—Barborai Riaukienei

čus (Faddejus 
Dunduliene (Linevičienė), 
Liutkevičius (IJnevičius), J. I) 
Šimkus
lienė (Zonė) ir V. 
(policistas). Kuris 
geriausia sunku 
kiekvienas vaidino 
taip, kaip ji turėjo 
dinta. Visi artistai
čiams jau žinomi ir yra čia ne 
vieną kartą vaidinę, išėmus gal 
p-lę J. Useliutę. Tikrai nežino
jau, kad musų kaimynai West 
pulmoniečiai turi tokią šaunią 
artistę, kuri taip gražiai ir jaut
riai vaidino, kad ne vienam iš
spaudė ašarą. Ak, butų gerai, 
kad p-lė Useliutė tankiau pasi
rodytų didesnėj scenoj — Rose
lande ar net ir Chicagoj. Gaila, 
kad ir J. Barčus mažai rodosi 
scenoj: jis geras artistas ir “vi- 
llain“ rolėj yra nepavaduoja
mas.

Publika pilnai įvertino L. S. 
M. Ratelio triūsą ir publikos 
buvo pilnutėlė svetainė. Jau 
daug metų nėra buvę tiek pub
likos Roselande, kaip šį kartų. 
Ir publika liko kaip vaidinimu, 
taip ir veikalu pilnai patenkin
ta, nes “Valkata“ yra gražus 
veikalas.

Po vaidinimo gi buvo šokiai.

PAIEŠKAU savo sesers, Marijonos 
Servaitės, po vyru Jokubauskienės; 
žinau, kad gyvena Saginaw, Michigan, 
bet nežinau adreso. Meldžiu atsišauk
ti arba kas ją žino suteikti man jos 
adresą.

'JUOZAPAS SERVĄ
355 Kensington Avė., Chicago, 1)1.

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

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

7013 S. Washtenaw avė. 
Republie 0182.

For Rent
NUOMON 2 flatai po 6.kambarius, 

karštu vandeniu šildomi.
4218 So. Rockvvell St.

Furnished Rooms_____
NUOMON didelis, karštu vandeniu 

šildomas kambarys, naujame name, 
su visais patogumais vedusiai porai 
arba pavieniams. A. BRIJUNAS, 

3352 So. Auburn Avė.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKIA vyrų ir moterų dirbti vi
są arba dali laiko — pardavinėti 
leal Estate; patyrimas nereikalin

gas. Gera proga tiems, kurie 
dirbti.

P. C. CARSON 
2341 W. 95th st. 
Tel. Beverly 4650

nori

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Rosel and iečiai gi savo svečiams | REIKALINGA veiterka, nuo 11 ry-
4.: -i. . , — to iki 8 vakaro. National Restaurant,artistams po vaidinimo davė(1841 So. Halsted st.

pramogėlę, kad ir jie galėtų po1 
sunkaus darbo pasilsėti, tarpu
savy pasilinksminti.

Darbštus ir svetingi yra Ro- 
selando rateliečiai; per daug i viriTuT'iuri^moki’ti gaminti Metuviš- 
metų jie triūsias! Roselando kus »»• amerikoniškus valgius. Gera 
lietuvių teatrui. Reikia tik, kad mokestis 
Roselando lietuviai juos visuo- ------- ------------------------------
inet remtų ir padėtų jiems tą YYRŲ NUO 17 IKI 35 METŲ 
svarbų, bet sunkų meno darbą I Patyrimas nereikalingas, $18 
dirbti. -----

Butų 
susitarę imtų ir pakartotų tą prie geležinkelių patarnavimo 
veikalą ir Chicagoj bent keliose Atsišaukit 
vietose, kad ir chicagiečiai pa
matytų tą gerą veikalą ir vaidi
nimą. —Viešnia.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs virėjas ar

i iki $30 į savaitę kol mokinsis, 
gerai, kad visi artistai kad tapus telegrafo operatoriais

SUPERINTENDENT 
82 W. Washington St. 

Room 425

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

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai’Įtaisai

PARDAVIMUI 6 kambariu ra
kandai, geram stovyje, galima pirk
ti atskirai ir visus ant sykio. Gali
ma parendavoti ir fialą 6 kamba
rių, moderniškas, karštu vandeniu 
šildomas.

6515 S. Talman avė., 2 fl.
Tel. Hemlock 7081.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatessen storas, arti visokių 
šapų. Pardavimo priežastis svar
bi; pigiai nupirksit.

Kreipkitės:
3253 So. Normali Avė.

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

6645 So. Mozart St.

PARDAVIMUI grosernė ir saldai
nių krautuvė. Biznis 1-mos klesos. 
1505 So. 49th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI grosernė, bučemS 
ir vaisių krautuvė. Turiu greit par
duoti, nes išvažiuoju iš Chicagos. 
4108 Archer Avė., Piet. Ryt. kampas 
Archer ir Mozart.

PARDAVIMUI grosernė, dėl svar
bios priežasties, kaina $325. Kreip
kitės 3832 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI l‘/2 moderniškas 
mūrinis namas, 5-5 kambarių, furnas 
šildomas. Kaina nebrangi.

6443 So. Rockwell St.

Taisau Senus Namus 
Įvedu Namų Apšildymą 
Statau Naujus Namus 

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu namų apšil- 

I dymą. Reikale virš pažymėtų dar
bų kreipkitės pas savo tautiečio lie

tuvio — “Naujienų” adresu:
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų 

mažas komisas. Teisingai 
reikalą | 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820 

Phone Central 6260

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

COMPANY
400 W. Kindzie St., 

Chicago, III.
KRAUTUVIŲ FIKČERIAI

Groaernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. * State St.

morgičių, 
atliksim

Educational
Mokyklos 

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

International Barber Collcge 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

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

dokit iš tos progos.

INDUSTRIAL LOAN 
SERVICE 

1726 W. Chicago Avė. 
kampas Hamilton Avė.

AR JUS NORITE 
didesnj užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
riaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti, 
daugiaus. 
FEDERAL

Instrukcijos <15.00 ir ♦

15W
AUTO ENGINEERING 
scnooL 

W. Madboa Street


