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SSSR mokslininkai šaukia S(jvietija atpigina emi 
grantams pasporius

valdžią susirūpinti mokslu
Japonija pritaria sumany

- Mokslo ir mokslininku v 
skurdas Sovietijoje

Husų mokslininkų kongresas 
Maskvoj šaukia valdžią gel
bėti auklėjimą, o švietimo 
komisariatas šposus krečia

kia daug privilegijų, tai sieki
mą mokslo jaunoji karta lai
kanti tik bergždžių laiko gaiši
nimu, tuo tarpu kai dagi seno
ji inteligentija, idant išvengti) 
persekiojimų iš šalies naujosios 
rusų komunistų aristokratijos, 
pozuojanti kaip fizinio darbo 
darbininkai.

Kongreso rezoliucija.
Paskutinėj kongreso sesijoj

mokslinin-

kongresas

praeitą trečiadienį
kai priėmė kaip vienu balsu 
rezoliuciją, kuria
prašo valdžią, kad ji leistų de
leguoti į užsienį mokslo žmo
nes susipažinti su naujausiais 

visose išradimais; kad duotų studen
tams stipendijų, idant jie galė- 

ir

spėja valdžią, sakydami, kad 
prirengiamosios mokyklos išlei
džiančios pusiau bemokslius 
studentus, kurie po to stoją 
į valstybės laikomas kolegijas 
ir universitetus. nemokėdami 
gramatiškai ir bent kiek su-

daugiau 
ne kad 
ir kad

Emigrantai skaidomi j katego 
r jas ir pagal tai pasas moka 
nuo 50 iki 300 rubliu 

4

ir tiems 
važiuoti į

paskaidy-

įeina 
mechanikai, tar

dą rbin inkai, 
jokios privačios
už kurią jiems

kaip 
taip- 

kufie

200 ru- 
priklau- 
gyvena 
valdžiai

asine-

--------------r
žydų “Haias” organizacija 

1 gavo žinių, kad sovietų Rusijos į 
valdžia atpigino užsienio pas-! 
portus emigrantams 
asmenims, kurie nori 
užsienį gydytis.

Emigrantai dėl to
ti į keturias kategorijas.

Pirmon kategorjjon 
darbininkai, 
nautojai ir ūkio 
kurie neturi 
nuosavybės,
reikėtų mokėti valdžiai mokes
nius. Tos kategorijos žmo- 

' nėms užsienio pasas duodamas 
1 už 50 rublių.
1 Antrai kategorijai priklauso 
tie, kur gauna mažiau 
250 rublių algos mėnesy, 
jau ūkio darbininkai, 
moka valdžiai mokesnius’.

| Trečios kategorijos emigran
tai už pasą turi mokėti 
bliu. Tai kategorijai 
so visi piliečiai, kurie 
savu darbu ir moka 
atitinkamus mokesnius.

Ketvirtos kategorijos
nys užsienio pasą gauna už 3(K> 
rublių. Ton kategorijou įeina 
visi piliečiai, kurie gyvena be 
savo dar ir kitų darbu, laiko 
darbininkus arba tarnautojus, 
taipjau asmenys, kuriuos siun
čia į užsienius privatinės biz
nio įstaigos, draugijos 
tikybinės įstaigos.

RYGA, vas. 20. — Rusijos 
mokslininkų kongrese Maskvoj 
kongreso dalyviai, profesoriai, 
savo kalbose nurodė, kad pilnai 
išmokslintų proto darbo žmonių 
Rusijoj vis mažėją ir mažėją ir 
kad netrukus sovietų valdžia 
turėsianti ieškoti užsieniuose 
specialistų, reikalingų
pramonės ir mokslo šakose.

Sovietų laikraščiai paskelbė tų reikiamų knygų įsigyti 
kai kurias kongrese pasakytas tinkamai gyventi; kad instruk- 
kalbas, kuriose profesoriai' į-’tuotų valstybės spaudos depar

tamentą spaudinti mokslo kny
gų; kad pagerintų mokytojų 
personalą prirengiamosios mo
kyklose; kad dėtų 
svarbos akademiniam, 
politiniam auklėjimui,
pripažintų mokslininkams toly- 

prantamai parašyti apie bet ku-!gias algas ir privilegijas, ko
rį paprasčiausį dalyką. jkias kad Maskvoje gauna išia-

A .... ~---- ... ' .. i vintieji mechanikai.Universitetus išėję yra tik poh-‘ s
tikieriai ir agitatoriai* —

Del menkos stipendijos, ku
rią švietimo komisariatas tei-’ Bet čia atsitiko šitoks daly- 
kiąs studentams, tieji ne tik kas. Sovietų švietimo komisa- 
nepajėgią nusipirkti reikalin- riato propagandos departamen- 
giausių mokslo knygų ir rašo
mųjų dalykų, bet nei tinkamai 
maitintis. Mokytojų darbas 
taipjau labai apsunkintas, nes 
valdžia atsisakanti aprūpinti 
mokyklas reikalingomis moks-’ 
lo priemonėmis.

Rusų mokslininkai gyveną 
didžiausiame skurde ir aukštes
nis mokslas žlugte žlungąs. Del 
to, kad švietimo komisariatas 
verčiąs studijuoti daugiausiai 
marksizmą, leninizmą, komuni- 
zmą ir socializmą, sako profe
soriai, šios dienos rusų univer
sitetus baigusieji esą tik poli
tikieriai, agitatoriai, o ne gydy
tojai, ne chirurgai, ne inžinie
riai. » TOKIO, Japonija, vas. 20. —

Japonija priėmė Jungt. Valsti
jų pakvietimą dalyvauti laivy
nų mažinimo konferencijoje.

[Pakvietimai buvo pasiųsti 
Anglijai, Francijai, Italijai ir 
Japonijai. Francija atmetė pre
zidento Goolidgeo pasiūlymą, iš nilkoVČ ^cncroljį 
Anglijos ir Italijos dar utsaky 
mo Washingtone negauta.]

Profesoriai gauna algos dvigu- 
bai mažiau už fabriko dar

bininką

Profesoriai nusiskundė, kad 
dabar sovietijoj kvalifikuotas 
darbininkas, mechanikas, gau
nąs dvigubai daugiau algos už 
mokslininką, o todėl daugelis 
profesorių apleidžia Universite
tus , ir einą dirbti 
idant

į fabrikus, 
galėtų savo šeimas apru- 
duona ir savo vaikus lei- 
mokyklas, kurias valdžia 
vien proletarų vaikams.

sti į
laiko

Kadangi bemoksliams darbi
ninkams komunistų partija tei-

arba

Sovietų švietimo komisariato 
klastingas šposas

to atstovas išėjo ir perskaitė 
mokslininkams saVo rezoliuciją, 
kuria kongresas smarkiai pro
testuoja prieš gudų 
mą Lenkijoj...

Kai ta rezoliucija 
Įstatyta balsavimui, 
nariai tylėjo, nebalsavo, 
propagandos departamento at
stovas padiktavo stenografui, 
kad rezoliucija esanti priimta 
tyliu balsavimu..'.

persekioji-

buvo pa- 
kongreso 

Tada

Japonija pritaria laivynu 
mažinimui

DU

Gecir. Brandos mirė
KOPENHAGA, Danija, vas. 

20.—Vakar čia mirė Dr. Georg 
Brandes, garsusis Danų rašyto
jas ir kritikas. Jis buvo jau 
85 metų amžiaus ir pastaras 
kelias savaites sirgo vidurių li
ga.

J. V. pasirašė prekybos 
sutarti su Turkija

KONSTANTINOPOLIS. Tur
kija, vas. 20. — Nežiūrint, kad 
Lausannos sutartis nebuvo ra
tifikuota, Jungtinės Valstijos 
atsteigia diplomatiųius santy
kius su Turkija. Kontradmiro- 
las Bristol, Jungtinių Valstijų 
komisaras, pasirašė Angoloje 
naują prekybos sutartį, kuria 
Amerikos importams Turkiioj 
garantuojama labiausiai favori- 
zuojamos /valstybės traktavi
mas. Turkija žadanti atsiųsti 
į Washingtona savo, ambasado
rių.

Meksikos sąmokelinin-

ASMENYS UŽMUŠTI AU
TO KOLIZIJOJE

ROCKFORD, III., vas. 20. — 
Automobilio ir gatvėkario koli
zijoj vakar buvo užmušti du 
asmenys, E. Woonser, 55, ir 
Allen Eaken, 27 metų amžiaus.

Dr. Jono Basanavičiaus Mirties Paminėjimui 
rengiama 

Didelis Vakaras Su Prakalbomis 
Ir Turtingu Programų, 

CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJE 
3133 So. Halsted St.

Trečiadieni, Vasario 23 d., 1927 m. 
Pradžia 7:30 va), vakaro 

, Rengimo KOMITETAS

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
20. — Vakar čia buvo nušau
tas gen. Guillermo Nelson, 
Meksikos federalinės kariuome
nės vadas Tamanlipas valstijoj, 
kurs buvo atvykęs čia pristaty
ti prezidentui Callesui doku
mentų, parodančių, jogei tam 
tikri Meksikos Miesto žmonės 
turi artimų ryšių su maištinin
kais Tamanlipas valstjioj. Gen. 
Nelson, matyt, krito sąmoksli
ninkų prieš Calleso valdžią au
ka. 

I ' ,I
Jugoslavijoj vėl atsikar
tojo žemės drebėjimas

VIENNA, Austrija, vas. 20. 
—r Praneša, kad vakar Jugosla
vijoj vėl atsikartojo smarkus 
žemės supurtymai. Telegrama 
iš Belgrado sako, kad Bosnijoj 
ir Hercegovinoj tie supurtymai 
padarę nemaža žalos.

-

[Pacific and Atlantic Photo]

('onsuello Pani (iš kairės į dešinę), Alberto J. Pani, A. R. Pani 
ir Alberto Pani žmona.

Alberto J. Pani buvo Meksikos finansų ministeris. Visa ta 
grupė dabar lankosi Amerikoj.

Lokautas Vokietijoje
160,000 metalo pramonės dar 

bininkų Saksonijoj ismcsia * 
darbo

Amerikos kareiviai gaus 
geresnį maistą

Diazo kariuomenėj gali kilt 
maištas

Neryinats kilo dėl girdų • apie 
Jungtinių Valstijų interven
cija Nikaraguoj

MANAGUA, Nikaragua, vas. 
20. — Pasklidus Managuoj 
girdams, kad Jungtinės Valsti
jos nusitarusios daryti inter
vencijos Nikaraguoj, konserva- 
torio Diazo kariuomenei, sako, 
pasireiškęs bruzdėjimas, kuris 
galįs pereiti į atvirą maištą.

Paskendo italy laivas; žu
vo keletas žmoniu

COMO, Italija, vas. 20.
Como ežere, netoli nuo kranto, 
paskendo maldininkų garlaivis, 
kuriame buvo apie 700 žmonių.

Ldivui pradėjus skęsti, mal
dininkuose kilo panika ir jie, 
šokdami į vandenį, stengėsi iš
plaukti krantam Kiti buvo iš
gelbėti pasiskubinusių pagal
bon valčių. Keletas žmonių vis 
tik prigėrė.

I>aivu buvo gabenamos šv. 
Aloisiaus Gonzago relikvijo1’.

Prezidento įsakymu 
maistui skiriama 
dienai

kareivio
50 tentų

BERLINAS, vas. 20. —Sak
sonijos metalo pramonininkai f 
paskelbė lokautą, išmesdami iš, 
darbo 160,000 darbininkų, ve- — Prezidentas Coolidge išleido 
dusių kovą už astuonių valan- įsakymą, kuriuo kiekvieno ar
dų darbo dieną.

Vokiečių industrialistai ma- dabartinių 36 centų, padidina- 
tyt, naudodamies savo pozicija ma iki 50 centų dienai. Įsaky- 
dabartiniame Vokietijos minis- mas įejs galion nuo liepos 1 die- 
terių kabinete, pasiryžę pradėti nos. 
griežtą kovą 1 
darbininkais.

Tuo pačiu kartu gresia kilti 
didelis streikas chemiškose į- 
monėse. Frankfurte 40,000 
darbininkų pareikalavo dides
nės algos.

WASH1NGTONAS, var. 20.

Įmijos kareivio porcija, vietoj

žinant nauju patvarky- 
su organizuotais imu, kiekvienas kareivi/ turės 

j gauti, be kavos, cukraus ir 
.pieno, kasdien keturias uncijas 
mėsos, tris uncijas bulvių, IV2 
uncijos sviesto ir 1 unciją 
bulių.

DIDVYRIŠKAS ŠUO

ci-

Vokietija skolina Rūmam

BENINAS, vas. 20. — Ru
munijos vyriausybė derasi su 
Vokiečiu bankininkų sindikatu * . • • , dėl 200 milionų markių (50 mi- 
lionų dolerių) paskolos. Dery
bos eina galop.

KATASTROFINGAS SNIEGO 
’NUO KALNO KRITIMAS

DURANGO, GoJo., vas. 18.— 
Nugriuvęs nuo kalnų sniegynas 
nušlavė Sunnyside kasyklų 
tramvajų stotį. Kiek žinia, du 
žmonės buvo užmušti, bet kom
panijos valdininkai sako, kad 
gal būt po sniegu yra ir dau
giau palaidotų.

20 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
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Staiga pasirodęs išgelbėjo 
ugnies kūdikį

iš

BUENOS AIRES, Argentina, 
vas. 20. - Gesinant mieste ka* 
tastrofingą gaisrą, staiga sce
noj pąsirodė didelis niufundler.- 
dų veislės šuo, kurs, prašuolia
vęs pro gaisrininkus, įlėkė į de
gantį ir pilną tirštų durnų trio- 
besį. Valandėlei nepraslinkus, 
kurs vėl pasirodė: nasruose jis 
nešė pusiau nutroškusį durnai? 
kūdikį.

Laikraščių reporteriai visą 
popietį stengėsi surasti to did
vyriško šuns savininką, bet ne
pavyko.

Tuo tarpu šuo, išgelbėjęs kū
dikį, prisirišo labiausia prie 
vieno gelbėtojų, kurs jį paskui 
apvedžiojo po laikraščių redak
cijas, policiją • ir gaisrininkų 
stotis parodyti.

Meksikoj traukiniu ju
dėjimas normalus, ne

žiūrint streiko
JACKSONVILLE, Fla., vas. 

18. — Automobiliui nuvirtus į 
griovį, netoli nuo Neptūne, dvi
dešimt pasažierių buvo sužeis
ta, trys jų pavojingai. Sužeis-,20. — Nežiūrint 
tieji nugabenta į ligoninę.

federa-
pra-

MEKSIKOS MIESTAS, vas.
L. j Transporto 

I Darbininkų Federacijos paskel
bto visuotinio geležinkelininkų 
streiko Meksikoj, daug geležin
kelių darbininkų ir traukinių 
tarnautojų atsisakė streikuoti, 
o todėl traukinių judėjimas, 

j bent svarbiausiose linijose, ei
na normaliai.

Komunistų ir naciona
listų riaušės Buchareste

f
VIENNA, Austrija, vas. 20. 

— Pasklidus girdams, kad į 
Bucharestą atvykęs Franci jos 
komunistų lyderis, parlament? 
narys Cachin, geležinkelio sto- 
tin vakar buvo susirinkus di
delė minia darbininkų ir na
cionalistų. Cachin teeiau neat
vyko, ir tarp komunistų ir na
cionalistų studentų kilo mušty
nės, į kurias buvo priversta įsi
maišyti policija.

Rumunijos policija sakos c- 
santi pasiruošus areštuoti C?- 
chiną, jei jis'bandytų atvykti 
į Rumaniją.

Banditizmo įsivyravi
mas sov. Rusijoj

MASKVA, vas. 20. — Nežiū
rint, kad sovietijoj plėšimai 
baudžiami mirties bausme, ban
ditizmas begalo įsivyravęs vi 
joj Rusijoj.

Iliazanėj plėšikai, norėdami 
atimti 60 dolerių paskerdė Fio
dorą Kuniną, jo žmoną ir pen
ketą vaikų.

Taganroge viena plėšikų ban
da, operavusi per daugiau kaip 
metus laiko, užmušė arti pus
antro šimto kaimiečių.

CHAB A ROVS KAS, Sibi ras, 
vas. 18. — Du buvę caro ar
mijos oficierai tapo pasmerkti 
sušaudyti. Buvo kaltinami dėl 
organizavimo plėšikų bandų, 
kurios pastaruoju laiku opera
vusios Amūro srity ir papil- 
džiusios daug žmogžudybių.

KONTESTAS ~ 
“NAUJIENŲ”

Del Lietuvos profesiniu 
sąjungy uždarymo - - - -

Žinia apie uždarymą Lietuvoj 
geležinkeliečių prof. sąjungos 
ir trukdymą veikti kitoms są
jungoms pasiekė užsienio dar
bininkus. Galinga darbininkų 
tarptautinė sąjunga — Ams
terdamo Internacionalas, kurs 
jungia iš viso žemės skritulio 
virš 25 milijonų darbininkų, 

1 pasiuntė dėl to laišką į Ženevą 
Tarptautiniam prie Tautų Są
jungos Darbo Biurui,' kurio 
direktorium yra atstovaująs 
Prancūzijai socialistas Albertas 
Thomas.

Pone Direktoriau!
Su šiuo laišku siunčiu Tams

tai nuorašą laiško, kurį šian
dien aš išsiunčiau Lietuvos 
Respublikos Prezidentui. Musų 
Generalinė Taryba yra mane į- 
galiojusi, sąryšy su šituo klau
simu, prašyti Tamstos teiktis 
artimiausiu laiku ištirti būklę 
Profesinių Sąjungų judėjimo 
Lietuvoje laisvės atžvilgiu ir 
šiuo reikalu padaryti praneši
mą Administracijos Tarybai.

Prašau Tamstos, Pone Direk
toriau, iš anksto priimti mano 
aukštos pagarbos pareiškimu.

pas. J. Oudegėėst.
Centro Biurui dėl jo priėmi

mo atsiųstas Internacionalo 
toks laiškas: •

Sąryšy su musų jums laišku 
iš 1926 m. lapkričio 29d. pra
nešame, kad Tarptautinio Dar
bininkų Susivienijimo Taryba 
savo posėdy sausio 12—14 d. 
nutarė, Lietuvos Darb. ir Tar
nautojų Centro Biurą priimti į 
Profesinių Sąjungų Internacio
nalą. Jus priėmimas tuo budu 
baigtas. Mes sveikiname jus 
kaipo naują narį ir tikimės 
naudingo sandarbininkavimo 
Lietuvos ir kitų 'šalių darbinin
kų reikalų naudai.

Sveikiname.
(pas.) Joh. Sassenbach.

Valdžia uždarinėja profe
sines sąjungas

KAUNAS, vas. 3. [Sd.]. — 
Valdžios nufarimu iš L 15 už
darytos dar šios profesinės są
jungos: Odos Pramonės darbi
ninkų prof. sąjunga, Metalo 
Pramonės Darbininkų profesi
nė sąjunga, Prekybos Pramo
nės ir Visuomenės Įstaigų tar
nautojų prof. są-ga, Nešikų ir 
juodadarbių ir kitos, o taip pat 
uždaryti vietose kai kurie sky
riai Bendros Darbininkų Prof. 
Š-£os ir Liet. Žemės Ūkio Dar
bininkų Prof. s-gos.

Chicagai ir 
linis oro biuras 
našauja:

Gali būt lietaus ar sniego;
nedidelė temperatūras atmai
na; stiprokas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 31° F.

šiandie saulė teka 6:39, jei 
džiasi 5:2$) valandą. Minu© 
ka 10:23 vai. vakaro.

PAKORĖ NEGRĄ Už MO
TERS UŽPUOLIMĄ 

M0UNBSVJLLE, W. Va., 
sario 20. • Vakar čia baudžia
majame valstijos kalėjime ta
po pakartas Pearce Jeffris, 21 

Jei-metų negras. Mirties bausmei 
> te-; buvo pasmerktas už puolimą 

'baltos moteriškės.

va-

“Naujienų“’ Kontestas eina. 
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- 
ęagoje, 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.

V. K. Račkauskas 
grįžta į Londoną

KAUNAS, L 26. Buvojęs 
kurį laiką Kaune Lietuvos pa
siuntinybės Anglijoje pirmasis 
sekretorius V. K. Račkauskas 
šiomis dienomis grįžta Ix>ndo- 
nan į buvusią paskyrimo vie
tą.

Kiek Lietuvos studentų 
lanke universitetus 

svetur
KAUNAS. — Evangelikų 

fakulteto svetur universitete 
yra studijavęs 1 studentas; Te
ologijos-filosofijos — 0; Hu
manitarų — 18; Teisininkų — 
119; Matematikos-gamtos 
15; Medicinos—- 35; Technikos 
— 39. Viso 227.

Taigi studijavusių svetur yra 
daugiausia teisininkų.

MASKVA, vas. 18. — Sovie
tų žvalgyba suėmė du Lenkijos 
šnipu.
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Namai irįZeme
Lietuviu Nekilnojamo Turto Taryba 

lucaip. 1926 m. bįil. 12 d.
I-. M. T. TavyboH Valdyba:

K. J. MA.C-KK, 1’inniiHnkaa —• 2436 W. bUtli Streut

Kodėl neremti savąją?
sis klausimas yra svarbus 

Amerikos lietuviams iš dauge
lio atžvilgių. Kaip jau buvo an
ksčiau minėta, mes lietuviai.

Amerikoj. sudm-ome

Aukštieji debesiniai 
triobesiai

Chicaga davė pavyzdį visai 
Amerikai

Musų žinios Klausimai

J. YUSKtVICIUS, Sekretorius — 3047 Archer Avė., .’^ufuyottu 4195
A. N. MASUL1S. Udininka* — 6641 So. Western Avė., Republic 5550

Savaitės Biznio Apžvalga
Kf k:oj padėty esame?

toj savaitėj didelių 
neįvtko. fcian bei

per- 
ten 

dirbtuvių gamyba kiek sumažė
jo. Tas aiškinama paprastu 
sezono atslūgimu, po kurio vis
kas vėl ims eiti normaliai. ,

Žinovai pranašauja, jog su 
ateinančio mėnesio pradžia biz
nio stovis bus patenkinantis. 
Pinigų žmonėse netrūksta; pre
kės parsiduoda gan gyvai. Ir 
paskutinių trijų mėnesių silp
numai, pasireiškė tik dėl to, 
kad ankščiau 1926 metais buvo 
perdaug pagaminta. Rugsėjo m. 
1 d. pereitų .metų, kaip statis
tikos parodo, dvidešimts aštuo
niese pramonės šakose, kurios 
galima skaityti svarbiausiomis, 
buvo pagaminta daugiau, negu 
kuomet nors praeity.

1'ačiau nereikia manyti, kad 
dabartiniai laikai panašus po
kariniam biznio silpnumui. Są-

žmonės netvarkingai taupė ir 
leido pinigus. Netekęs darbo, 
žmogus nustodavo pirkti ir pre
kės gulėdavo ant lentynos. De- 
liai tos priežasties ir krautuv- 
ninkai negalėdavo teikti užsa
kymų. Per šešias mėnesius tę-

šiuo laiku 1926-7 metais sto
vis yra kitokis. Pirkimai nenu- 
puolė, bet pasiliko tie patys, 
nors darbai kiek ir sumažėjo. 
Algos buvo geros per visus me
tus, bet šį kartų darbininkai 
pasirodo gudresni ir taupė kiek
viena atliekama skatiką. Puo- C > ♦

lančios prekių kainos gelbėjo 
šiame alvejyj. Ir šis taupinimas

žmonių, maždaug priklausan
čių vieni nuo kitų. Gal kas 
ekonominių atžvilgiu ir skaitosi 
“nepriklausomas”, bet už tai 
kultūriniai ir visuomeniniai ry
šiai pasilieka nenutraukiami. Ir 
kuo' geriau stovės visa grupė, 
tuo geriau stovės ir atskiri jos 
nariai, arba atvirkščiai.

Chicagoj yra priskaitoma 
šimtas tūkstančių lietuvių. Jie 
atliko didelius darbus, atsiekė 
gražius tikslus — to niekas ne- 
užginčis. Bet prie didesnio pa
sitikėjimo savim ir savo tauta, 
jie galėjo dar toliau nužengti. 
Kadangi praeities grąžinti ne
bepajėgs i m, tai kol kas palikim 
ją ten, kur ji yra ir pažiūrėkim 
į ateinančius metus.

-Dabok gelžkeliu už-! Pe5 nu,8« s-vveninl‘» A- 
Jie gana aiškiai pa-1 m*nkoJ tvslaal k’T ,au<i,>nlls 
............................... jv lsiūlas, viena ypatybe: tai ma- 

.... ].. piymas, jog kiti geresni uz mus.
Į Nors kiekvienas žmogus gimsta 
; vienokiomis ypatybėmis, 
'dalis lietuvių mano, 
; prastesni. L
Į kas nepasitiki savim, tai ir
;svetimi nekaip žiuri į jį. Taigi budais vartojimo geležies sta- 
; pirmų pirmiausia Amerikos lie-tyboj, šiandieniai, galima sakyt, 
(tuviams reikalinga bizniško ko- 
Įopcravimo ir pasitikėjimo.

Kitataučiams mes duodam 
uždirbti milionus doleriu. Tie 
pinigai galėtų palikti musų įs
taigose ir jos savo keliu gelbė
tų mums. Užtenka priminti 

Amerikoj veikė toks |ap(|raudos, taupimo, biznio ir 
.pasilinksminimo sritis,.kad su
prastų visą klausimo svarbą. 

; Mes turim įvairių savo įstaigų, 
■ kurios neatsisako paremti Ke
ltuvių reikalų. Kodėl turim mes 
nuo jų atsisukti?

Pa v i r š u t i n is a p s k a i 11 i a, v i'm as> 
parodys, jog Chicagos lietuvių 
kapitalas siekia $500,000,000. 

i",'Kur sudėti? Daugiausia sve- 
Lietuvių

plieno | 
pri-
ŠHr 

yra
ir-1

Begyje paskutinių penkiasde
šimties metų, Suvienytų Valsti
jų architektūroj įvyko nepa
prastų permainų. Komercinių 
arba biznio interesų vedami, 
žmonės pradėjo statyti aukštus 
plienu paremtus triobesius. Bu
vo apskaitliuota, kad visas 
svarbesnes biznio įstaigas yra 
parankiau konientruoti vienoj 
vietoj.

“Skyskraperiai,” beabejo, a- 
part savo nuostabaus aukštu
mo, neturi jokio kito grožio, 
bet praktiška jų vertė atsveria 
visus kitus

Gimimas ir pletimąsis aukš
tųjų namų buvo galimas pasi- 
dėkavojan,t • šiems elementams: 
1) nepaprastam didėjimui pilė
no pramonės, 2) suradimui bū
dų apsisaugoti nuo ugnies, 3) 
keleivių ir prekių elevatoriams, 
4) pažanga mekanikoj ir ki-

bet tiems. Iš jų visų svarbiausias 
kad jie yra plienas, kurs sudaro ketvir- 

Suprantama, jeigu tą etapą visam statybos vysty
mosi. Sulyginus su senesniais

Steigia naują miestą

Musų apskrity, greitu laiku 
žadu atimti naujau miestukas. 
Noru vieta, kur jis manomu 

statyt, dabar yra tušti laukai, 
bet žinovai spėja jam nepapras
tu ateitį. Tai bus į šiaurę nuo 
Melrose Parko.

Paskaitos apie nekilnojamą 
nuosavybę

dalykus.

padėjo perbristi dvejęjo mėne
sių keblumus.

Plieno išdirbinius eina norma
liai ir užsakymų netrūksta.

Viso Amerikos biznio vado
vu. šiuo laiku tenka skaityti 
statyba, kuri vykinama be jo
kio sustojimo visoj šaly. Namų 
ofisams ir butams vis dar trū
ksta, ir esant patogioms sąly
goms, stengiamasi užpildyti šį 
trukumą. Kitoj šios laidos vie
toj, paduodame skaitlines, ku
rios rodo, jog statyba Chicagoj 
padidėjo pereitam mėnesy aš
tuoniolika nuošimčių.— M.

KAIP ATSPĖTI BIZNIO 
STOVI?

Dauguma musų biznierių ir 
darbininkų nuolat seka abelno 
biznio keitimąsi ir sulig to de
rina savo žingsnius. Jei aplin
kybės patogios, jis perka namą 
ar lotą; atidaro krautuvę ar 
valgyklą; įsigyja, Šerų, morgi- 
čių ir 1.1.

tikrąją biznio padėtį? Kad ši
tas klausimas svarbus, žino 
kiekvienas Amerikos gyvento
jas. Yra daug budy tam išriš
ti. Mes paduosi m paprasčiau
sius.

Pirmas—Geležies ii*
pramonė. Beveik visų yra 
imta, jog kuomet šios dvi 
kos stovi gerai, visas biznis 
aukštai pakilęs-. Priešingai 
gi teisinga.

Antras -Derlius yra svarbus 
reiškinys, ypač . javai ir bovel- 
na turi nepaprastos įtakos į 
“prosperity”.

Trečias- 
darbius, 
sako kas dedasi aplinkui. Gelž-1 
keliams tinkamai veikiant, ran-■ 
das darbo, plieno dirbtuvėms, i 
likomotyvų statytojams ir 1.1, j 
Jei skaitlinės puola 
kas nors yra negero.

Ketvirtas Žiūrėk kaip veikia’ 
liaukai. Jie gan artimai atvaiz 
duoja visą biznį.

Penktas Biznis nuolatos siu-!I 
’ uoja. Per tūlų laiką jis kyla, | 
paskui vėl puola. Pravartu yra’ 
nersitikrinti kokioj padėty esa
me.—J.- č.

Chicago Real Estate Taryba 
yra įsteigusi eilę paskaitų iš 
nekilnojamos nuosavybės kri
čių. Paskaitos laikomos vaka
rais 19 S. La Šalie. į jas lanko
si ne tik vien tie, kurie užsi- 
iėmę tuo bizniu, bet ir šiam 
plačioji publika.

Statyba sausio m. šią metų

įstatymas, kad pavienis asmuo 
darydamas sutartį su korpora
cija ne tik turi gauti atatinka-j 
mų korporacijos viršininkų pa-1 
rašus, bet taipgi ir antspaudą.. 

Vienas jaunas brokeris suda
rė planus pastatyt mokyklai na
mą. Po trumpų diskusijų mie
sto taryba priėmė planus 
vienbalsiai pavedė brokeriui 
vykinti juos. Darbas buvo at-1timtaučių bankuose, 
liekamas po agento priežiūra ir bankai taipogi yra valdžios prie

ViskąĮ živisi atrodė patenkinti.
užbaigęs, jis siunčia miestui 
sąskaitą. Bet vietinio advoka
tą perspėti, tarybos nariai atsi
sako mokėti už statybą. Prie
žastis esanti ta, kad po sutar
tim nepadėta miesto antspau
du, o šiaip darbas esąs atliktas' 
labai puikiai.

Nuskriaustas brokeris kreipės 
į teismą. Po ilgų bylinėjimąsi, 
išlaidų, jam vos ne vos sekėsi 
gauti užmokėsiu.

žiuroj ir geriausiame stovy,

yra nuostabiausi.
Iki 1885 metų “aukštieji” na

mai. neturėjo daugiau astuonių 
ar dešimties aukštų. Toliau šio 
mąsto tuolaikinė architektūra 
negalėjo eiti.

Gana daug ginčų sukėlė klau
simas, kas piVmiadsJai panau
dojo plieną statyboj ir kur iš
kilo pirmasai “skyskraperis”. 
Dabar jau visų sutikta, kad to
ji garbė priklauso Chicagai. Ji 
1889 m. išvystė ir pritaikino 
praktikoj naują būdą. Apie tai 
profesorius llamlin sako: “iš 
vakarų metropolio kilo dvi stip
riausios pajėgos, kurios pakeitė 
naująją Amerikos architektū
rą — išvystymas plieno griau
čių (“škeletono”) statyboj nuo

Pereitas mėnesiš buvo gana 
pasekmingas namų statymo at
žvilgiu. Sulyginus su tuo pat 
laiku pereitais metais, statyba 
padidėjo aštuoniolika nuošim
čių. Didžiausiuose Amerikos 
miestuose skaitlinės yra sekan
čios :
Sausio 192 7 ,m. Sausio 1926 m.
New York $72,886,416 $80,546,457
Chicago 21,873,100 18,502,600
Newark 8,129,856 2,503,771
Los Angeles 8,129,749 6,973,252
Detroit 7,641,383 10,498,546
San Fran. 3,528,955 5,153,504
Portland 3,502,610 1,985,660
Mi!waukee 3,431,297 1,414.574
Pittsburgh 3,368,203 3,792,755
Philadelphia 3,254,225 7,558,520

Gelių daržas sale namo

1. Klaus. Viename pereitų
“Namų ir žemės” numerių bu
vo paminėtas aliejaus biznis. į 
kų reiktų daugiausia kreipti 
dorumu perkant kabyklų

Šerus? Man daugelis siūlo ir aš 
norėčiau pabandyti.

Westsidietis.
Atsakymas. Nežinant vietos, 

sunku ką nors tikresnio pasa
kyti. Pasiklauskite brokerio 
arba bąnkįninko. Didesni ban
kai dažnai pasiunčia savo inži
nierius, kurie apžiūri kasyklas 
ir pasako jų stovį.

Perkant šėrus, reikia visad 
atsiminti, kad mokami aukšti 

'dividendai dar nereiškia tokios 
pat vertės. Kasyklos išsisemia. 
Ir jeigu nėra atsarginio kapi
talo, tai Serai gali likti be ver
tės.

2. Klausu Aš norėčiau panau
dot savo beizmentą įvairiems 
dalykams, bet dulkės nuo de
ginamų anglių • kenkia tam. 
Kaip prašalinti tas dulkes?

—E. V.
Atsakymas. Lengviausias bū

das, tai perskirt beizmentą į 
kelias dalis, vartojant storą 
popierį.

3. Klaus. Ar medžio grintis 
tinka garažiui? Aš statau ga- 
radžių ir keletas draugų pata
ria vartoti grindimą medį. S. S.

Atsakymas. Tikti, tinka. Ta
riaus cimentas yra patogesnis.

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos U Eremino

1 Weslsidiečiai Balsuokit
Už Liehivi!

21-mo wardo lietuviai (West 
Side) turi savo žmogų į alder
manus. Juomi yra Juozas J. Ra- 
domskis, 38 metų; gyvenąs 2257 
W. 23rd PI. Juozas Radomskis 
yra sudus Antano Radomskio 
vieno iš seniausių ir pirmutinių 
lietuvių Chicagoje. Sulyg profe
sijos Radomskis yra Auditorius. 
Jis yra tarnavęs kariuomenėje 
ir buvo sužeistas didžiajam ka-. 
re.

I
^40V£X? faūS. PflEStM
JOHN

'MenAManLoves’
DOLORES COSTELLO |

UITAPMONE
w (prasentatlons •WOODS ,

Dabar rodo
A prubežiuotas skaitlius perstatymų. I 

Tikietai parduodami dabar.

bet kaž kodėl manoma, kad jos 
prastusriės už kitų. Ar. nebūtų 
geriau turėti ryšriiš su savo 
tautos žmonėmis? Juk savieji 
suteiktų mums greičiau pasko
lą ir atliktų kitokius palengvi
nimus, reikalui esant. Kitatau
čiai bankieriai lietuvių taip ge
rai nesupranta ir suteikia pa
galba greičiau savam negu 
mums.

Tas pats ir su kitomis biznio 
šakomis. Nekilnojamoj nuosa
vybėj lietuviai daro panašias 
klaidas manydami, kad svetimi 
yra geresni žinovai ir pardavė
jai. Šimtai pavyzdžių parodo 
visai priešingą. Lietuvių . Nekil
nojamos Tarybos narys, S. P. 
Kazvvell parduodantis žemės 
busiančios lietuvių kolonijoj 
prie Archer ’ ir 87 papasakojo 
daug įdomių .atsitikimų, kur 
svetimtaučiai nuskriaudžia lie
tuvius. Pageidaujama, kad jis 
pats tą aprašytų.

žengdami tolyn į' ekonominį 
plėtojimąsi, mes Amerikos lie
tuviai turim rimtai imtis tai
symo šių klaidų. — G. Lucas.

1889 m. ir įtaka didžiosios Chi- 
cago parodos 1893 metais.“

Atpasakoti visas aukštųjų 
namų statymo smulkmenas, 
paprastais žodžiais, yra, labai 
sunku. Sulyginus su senovės 
metodais, dabartiniai yra dau
giau komplikuoti. Namo pama
tai turi būti taip sutvarkyti, 
kad jie galėtų pakelti visą sun
kumą. Arba vėl, į debesinius 
triobesius veikia oras. Kilus au
drai ir vėjui namas gali 'būti 
įlenktas, pasuktas į šalį. Staty
tojai todėl, turi viską apskait- 
liuoti ir rasti budus, kad gam
tos jėgos negalėtų išversti tą 
milžiną iš savo pamatų'.

— Inžinierius.

Lietuviai nuo senų laikų mė
gsta gėlių darželius. Kaimuose 
prie kiekvieno beveik namo 
rasi prisodintų gėlių, kurios 
vasaros laiku žydi ir vilioja 
akį. *

Stebėtina, kad ir amerikie
čiai pradeda suprasti tokių 
sodnelių svarbų ir ima galvoti, 
kaip čia sutvarkius, kad ir mie- 

sto gyventojai galėtų juos įsi
taisyti. Architektai jau pa
tiekė planus, kurių pagalba ir 
ant mažo loto galima įtaisyti 
kampelis gėlėms, tik ne prie
ky namo, bet užpakaly, kur 
nepasiekia nei dulkės, nei au
tomobilių durnai.

$20,000 už kampinį lotą

H. E. Stadelman pardavė sa
vo kampinį lotą prie Drexel ir 
84 gatvės už $20,000. Pirkėjai 
žada čia statyti didelį namą.

Aios dainos tinka chorams ii 
kvai cetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje te) 
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk «au vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ii 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžią — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limų jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik 
rų ir geriausią savo draugę, š) 
knygelė, taipgi yra didelis pa 
puošalas namams. Kaina su pri 
siuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, Ui.

BALSUOKIT UŽ
K

[Pacific and Atlantic Photo] x

Traukinys, kuris nušoko nuo bėgių prie Wyatt, Ind. Tik vienas 'asmuo tenukeiitėjo — tapo 
lengvai sukeistas. Nelaimė įvyko vasario 4 d.

Naujas Radio setas, su 
katra gausi iš visur, vie
nu dialu, 6 tūbų už $49.50
Atwater • Kent 6 tubu 
už ............. ...,..............$70

Nupigintos kainos 
ant Radio

Freshman 5 tūbų už $22
R. C. A. Radiola, 4 tūbų 
už .................  $12
R. C, A. Radiola, Super 6 
tūbų už ....................  $79
DeForest 5 tūbų už '... $49 
B. Baterijos ..........  $3.75
45 volt už .............  $1.95

JOS. F. SUDRIK
RADIOS, PIAN0S 

FURNITURE 
3417 So. Halsted St.> 
Tel. Boulevard 4705

Garry Noonan
Kandidatas j Aldermanus 11 Wardo

kuris dabar yra jūsų wardo committeemanu
Jis yra teisingas ir pasitikėjimo vertas žmogus. Jis 
stoja už aukštus siekius biznio ir socialio gyvenimo. 
Jis turi patyrimą politikoje per 30 metų ir pagelbės 
kiekvienam visais savo galimais budais. 11 wardo 
lietuviai remia Noonan, nes jis teikia jiems daug 
patarnavimo.

Balsavimas Vasario 22,1927
------------------------- ------------------------------------------- i

Ką p. Radomskis darytų 
būdamas ąldennanu?

Jo svarbiausi obalsiai yra šie:
Savyvalda dėl Chicagos. Jis 

stoja užtai, kad chicagiečiai tu
rėtų daugiau teisių tvarkyti f«a- 
vo reikalus sulyg savo žmonių 
noro. Kad niekas neturi teisių 
užkarti chicagiečiams kokius 
nors suvaržymus ar uždraudi
mus, prieš jų norą.

Lygios, teisės ir asmens laisvė 
visiems. Lietuviai piliečiai dabar 
neturi lygių teisių pilnoj to žod
žio prasmėje. Tiesa jie gali bal
suoti už kitus, bet jeigu patys, 
nori eiti į kokią nors valdišką 
vi^tą, jie susiduria su didžiau
siais keblumais. Lietuviai šian- 
die beveik neturi jokios repre
zentacijos miesto valdžioj; o jų 
yra Chicagoje 65,000 balsuoto
jų! Tai yra tokia jėgra, be ku
rios pritarimo daugelis kandida
tų nebūtų išrinktais. Radomskis 
stoja užtai, kad lietuviai turėtų 
lygias teises ir kiekvienas žmo
gus asmeninę laisvę.

Nuoširdus atsidavimai žmonių 
reikalams. Būdamas aldermanu, 
Juozas Radomskis, visa savo 
siela ir pajiegomis d'arbuosis 
žmonių reikalams ir jų gerovei, 
nes jis tiki, kad žmonių išrink
tas valdininkas privalo netik 
tvarką laikyt, bet ir savo pilie
čių reikalus ginti ir aprūpinti.

Kai kurie ]>avydųs ar kam 
nojs parsidavę lietuviai skleid
žia nesąmones, kad buk Juozas 
Radomskis esąs lenkas ir užsi- 
gynęs lietuvio vardo. Melas! Po
nas Radomskis didžiuojasi esąs 
lietuviu, ir taipgi didžiuojasi, 
kad lenkai jį remia! Jis nemato 
reikalo lietuviams ir lenkams 
šioj šalyje kovoti tarp savęs. 
Jie gyvena tuose pačiose distrik- 
tuose, dirba tose pačiose dirbtu
vėse, draugaujasi su kits kitu 
ir turi bendrus reikalus. Juozas 
Radomskis tiki, kad lenkas daug 
greičiau padės lietuviui negu ai- 
ryšis, ir tą jo tikėjimą patvirti
na šimtai faktų žinomų musų 
gyvenime.

Lietuvi! Nesiduok suvedžioti 
tiems melo skeidėjams! Išalsuok 
už savo žmogų ir kartu su kitais 
piliečiais išrink jį aldermanu!

Juozą Radbmskį remia lenkai, 
čekai, slovakai, lietuviai; remia 
įvairus veikėjai ir organizacijos; 
jį remia, taipgi senatorius De- 
neen, kuris pirmutinis iš visų 
įvertino lietuvius ir padeda 
jiems iškovoti lygias teises po
litikoj ir teisingą reprezentaciją 
valdžioj. Bet mes lietuviai ypa
tingai turime rūpintis iškovoti 
sau tą, kas mums priklauso, to
dėl remkime savo žmogų, kur 
negalime vieni, dėkimės su kito
mis tautomis, bet nebūkim il
giau pastumdėliais po nedrau
gingų mums tautų kontrole!

Visi atiduokit savo balsus už 
Juozą Radomskį, Utarninke, Va
sario 22 dieną. Tegul jisai būna 
išrinktas musų aldermanu nito 
21 vvardo!

West Sidės Lietuviai
Piliečiai. / >
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Kį IR KAIP VIRTI
BLYNAI SU RUGUSIU 

PIENU

2 puoduku miltų
2 šaukštuku baking ptnvde- 

rio
1 šaukštuką druskos*
1i šaukštuko sodus
3 šaukštus cukraus
3 šaukštus tirpyto sviesto 
t* j puoduko rūgštaus pieno 

bei maslionkos
l ikaušinį.t
Sumaišyk sausus pridėčkus, 

persijok per rieti. Išplak kiau
šini. sumaišyk su pienu ir dėk 
prie pirmojo mišinio mai
šydama. Dėk su šaukštu aAt 
skaurados, kurioj ištirpinai tau
kus. Skaurada turi būti karšta. 
Apkepink abi puses. Paduok 
stakln karštus, su- vaisių koše 
.n ba rūgusią smetona.

DOUGHNl TS (DONATSAI)

1 puoduką cukraus
t šaukštus tirpyto sviesto ar

ba tauku
1 šaukštukų “mace”
5 puodukus išsijuotų miltų
1 šaukštukų baking povvderio
2 kiaušiniu

1 šaukštuką druskos
1 puodukų rūgštaus pieno bei 

maslionkos
1 2 šaukštuko sodos.

Sumaišyk cukrų, kiaušiniui 
ištarpytą sviestų, druską, “ma 
c<’’ ir išmaišyk gerai. Pripilk 
pieną ir vėl maišyk, pridėk iš
maišytus ir persijotus miltus

su baking povvderiu soda. Pa
dėk tešlą ant lentos su miltais, 
iškočiok Į<2 colio storumo ir su 
tam tikru daughnuts prietaisu 
išpjauk. Virk karštuose tau
kuose pakol gerai nepurus.

DOUGHNUTS SU BULVftM

3 šaukštus sviesto
•Y\. puoduko cukraus
3 tryniai išplakti su vienu 

baltymu
I šauktuką “mace”
I puoduką bulvinės košės
II puoduko pieno
2l/j> puoduko miltų
3 šaukštukus baking powder
1 šaukštuką druskos
Tiuputį “nutmeg”.
Ištrink sviestą su cukrumi, 

Šplak kiaušinius ir sudėk švie
siai išvirtą bulvinę košę ir pie
ną. Persijok miltus su baking 
>oxvderiii, pridek druską, mace 
ir truputį nutmeg. Paskui vis- 
<ą kartu sumaišyk. Pridėk dar 
niltų, jeigu reikia. Padaryk 
taip kaip al.elnai prirengiama 
toughnuts; kepk karštuose 
taukuose.

šyk. Persijok per šitą miltus, 
druską, baking pmvderį. Pri
dėk miltais apveltas razinkas ir 
migdolus, išmaišyk, kepk ant 
paplokščios išlankuotos ir iš
minuotos bletės-. Kai iškeps, su- 
piaustyk į išilgus šmotukus.

NAUJOS MADOS SHORT- 
CAKE

iPaciflc and Atlantic Photo]

Nancy Baker _(Galėna, 111.), 
kuri mirė vasario 6 d., sulaukusi 
101 'metu amžiaus, r *

d rusk os

trynius

smetonos.

lengvo išplaktus 
vandens arba

pridėčkus, 
pridėk svies- 

dvejais* peiliais arba 
sumaišyk taip, ’ kad

Sveikatos Dalykai
KLAUSIMA! IR ATSAKYMAI

Rašo Dr. Margeris

A. N., iš Chicagos, prašo at
sakyti “Naujienose” į šituos 
klausimus:

1. Ar galima gauti gonorėją

Betas juk ligonis gali 
kas dieną.

gydytoją, tai jis visados grei
čiau pasveiksta, b) Daug pri
klauso ir nuo gydymo. Jeigu 
daktaras yra atsargus ir begy
dydamas nepadaro ir užpakali
nės šlapinimosi kanalėlio dalies 
įdegimo, tai ligonis visados 
greičiau pasveiksta. Be to, 
daug priklauso ir nuo pačio li
gonio
ateiti pas daktarą 
lodei va jis turi pats tam tik
rų vaistų įsileisti. Jeigu jis 
pildo daktaro nurodymus ir 
viską kaip reikiant padaro, tai 
žinomas daiktas, kad liga grei
čiau gyja, bet jeigu ligonis yra 
k( k; nugrubnagis arba manan
tis, kad jią daugiau žino ir už 
gydytoją, taigi daro savaip, ta
da, žinoma, jis giliau nuvaro, 
na, ir gauna užpakalines šlapi
nimosi ^kanalėlio dalies įdegimą, 
o tada jau liga lengvai ir grei
tai nesigydo, c) Čia lajiai svar
bu ir ligonio užsilaikymas. Gy
dytojas paprastai
maistą valgyti, ką gerti, kaip 
aplamai užsilaikyti.
uis pildo daktaro įsakymus, tai 
greičiau pasveiksta, jeigu ne, 
žinoma, kad liga užsivelka. 
Ypač kenkia gėrimas, lytiškas 
susierzinimas, da labiau kenkia 
lyties aktas su moterimis*, d) 
Jeigu tenka gonorėją gauti nuo 
moters, kuri ją turėjo jau ga
na ilgai, tai paprastai jos go-

įsako kokį

nokokui jau pusėtinai nusilpę 
yra,' o todėl, dasigavę į vyro 
varpą, nepajėgia stipraus įde
gimo padalyti, 
prieš gyduoles 
spirti.

neigi gali jie 
smarkiai atsi- 

Tokiu budu, šitokie li
goniai greičiau pasveiksta. Yra, 
pagaliau, ir daugiau dalykėlių, 
kurio vienokiu ar kitokiu budu 
prisideda prie gonorėjos leng
vesnio ar sunkesnio išgijimo, 
bet čia neišpuola taip daug kal
bėti. Neužilgo eis “Naujienose” 
visa krūva mano straipsnių apie 
gonorėją, tai tenąis tamsta ir 
rasite kuoplačiansią aprašymų. 
Dabar apie gonorėją mano strai
psnių eina “Keleivy”, tai jeigu 
tik skaitote “Kelevj”, lai pakol
kas galite ir tais straipsniais 
pasitenkinti; lenais ir gana 
plačiai apie gonorėją parašiau.

Mrs.
Varas *951

Anielia Jarusz-Kaushillas
AKUSERKA ♦ * 

3252 So. Halsted St.

Mrs. MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKĄ

3101 So. HulstecJ Street
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. V4,ls 111<>
Baigusi akuše
rijos kolegiją,* 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži- 

i ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar ii 
kitokiuose re i 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite n;< 
gelbą.

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

TRUPUS PYRAGAIČIAI SU 
VAISIAIS

3 kiaušinius
1 Vi puoduko miltų
1 šaukštuką baking powderio
1 puoduką saldžių migdolų, 

rupiai supiaustyti
1 puoduką cukraus
1 n šaukštuko druskos
t puoduką sukapotų razinkų.
Išplak kiaušinius, lengvai.

>ridėk cukrų ir lengvai išmai-

2 puoduku miltų
I šaukštukus baking povvde- 

rio
4 kauštus tirpyti! taukų bei 

sviesto
% puoduko pieno arba van

dens
1 skrynelę uogų
I šaukštus cukraus
I šaukštuką
1 kiaušinį
3 kiaušinių 

’/i kvortos
suplaktos

Pridėk iš
kiaušinius prie 
pieno ir gerai išmaišyk.'

Sumaišyk sausus 
persijok per šitą 
tų ir su 
šakutėm
miltai ir sviestas gerai susimai
šytų. Pripilk skystus pridėčkus; 
Padėk ant lentos su miltais. 
Kepk ant vieųos bleties dvejo
mis eilėmis arba padaryk ma
žas bulkutes — pyragaičius. 
Kepk 20 minutų. Kai atšals, 
perdek su uogom, o ant viršaus 
uždėk išplaktą smetoną.

ŠOKOLADINIS PYRAGAS

Pirma dalis 
1 puoduką cukraus 
l/2 puoduko pieno 

uncijas šokolado 
ikaušinio trynį

1 šaukštuką vaidilos.
Antra dalis

1

terš?

jeigu
lašas

Ar tai reiškia gonorėją, 
iš ryto išteka iš varpos 

kitas baltos medžiagos?
\r ilgai ima gonorėją iš-

gydyti ?

rėją išgydyti
tris nedėlias?

Atsakymai:

kad galima gono-
i kokias dvi ar

MADOS.

SB ' 4

1 puoduką cukraus
2 kiaušiniu
>/> puoduko pieno
2 puoduku miltų
2 šaukštuku baking po\\derio 
Valakiškų riešutų, jeigu pa

tinka.

Paimk cukrų, pieną ir šoko
ladą (iš pirmos dalies), sudek

kol viskas nesusimaišys gerai. 
Atšaldyk, paskui pridek vani
lių ir vieną kiaušinio trynį iš 
pirmos dalies. Daliai* paimk iš 
antros dalies cukrų ir sviestų 
ir kartu ištrink. Dėk kiaušinius 
neplaktus po vienų ir gerai mai
šyk, ant galo dėk miltus persi
jotus keletą sykių su baking 
powderiu pamainydama su pie
nu, ant galo sumaišyk abi da
lis į vieną. Kepk dviejose ble- 
ty.se.

Gali perdėti uogomis arba 
šokolado mišiniu:

♦

No. 1
2 šaukštu sviesto
1 puoduką labai smulkaus 

cukro
1 unciją šokolado, ištarpyto 

karštame vandenyj
*X» šaukštuko vanillos.

Jei ligo-

S vakaro. Kitu lai

k u nagai 6uU.rtj.

Viršuje

-tate

.Moterys
•los Kreipkitės sv

reikalais nuo 12 ito

Univeria
Bank

ir margi

,1^-..——--------- -------—■■ ■<.
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akių jtempimą. ir galvos i 
skaudėjimą

DR. G. SERNB^R 
(LIETUVIS)

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

326,5 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

2888. Elegantiška suknelė galima 
pasisiūdinti iš bile šilko arba akso
mo. Pagražinimas gali būti baltos 
materijos arba kremavos arba pilkos 
spalvų.
* Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 
j?44 colių per krutinę. 36 mierai rei
kia yardų 40 colių materijos ir 
% yardų skirtingos .materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 

centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. laiškus reikia adresuoti:

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

No. 2
1 puodukų sviesto (nesūdy

to)
1 kiaušinio trynį, išplaktų
21/2 puoduko labai smulkaus 

cukro
1 unciją šokolado, ištarpyto 

vandenyj
1 Šaukštukų vanilos arba ka

vos ekstrakto.
Nuplauk sviestą, jeigu sūdy

tas, nusunk vandenį ir ištrink 
sviestą, kad butų kaip Smeto
na, pridėk išplaktus trynius ir 
po truputį dėk cukrų ir mai
šyk, pridėk šokoladą ir vanillą. 
Dėk tarpais ir tuo pačiu miši
niu aptepk pyragų iš viršaus.

2. Jeigu ligonis gydosi kokias 
šešias ar astuonias savaites ir

I *vis biskis pūlių pasirodo iš ry
to, tai labai galimas daiktas, 
kad jis dabar turi chronišką 
gonorėją (gleet). Reikia ši
tuos pūlius* išegzaminuoti, vadi
nas, tam tikrais budais gonoko
kų (bakterijos, kurios.gonorėją 
padaro) juose paieškoti. Jeigu 
jų randi, tai aišku, kad ligonis 
vis dar gonorėją tebeturi. Bet 
ne visai retai atsitinka, kad go- 
nokokų visai nėra, o vis dėlto 
toliau pasirodo, kad ligonis go
norėją turi. Tokiuose atvejuo
se, žinoma, gonokokai būva ga- 

Į na giliai, taigi ne lengva juos 
pagauti. Gydytojas- paprastai 
tam tikrą liauką išmasažuoja ir 
gavęs pūlių, juoęy, gonokokų 
ieško. , Jeigu ir tokiu budu ne
tenka surasti, tada reikia pa
daryti tam tikras tyrimas, mo
ksle vadinamas complement- 
fixation tęst. Jeigu ir šitas ne
parodo, kad ligonis gonokokų 
turi, tada jau galima tikrai 
sakyti, kad jis yra išgijęs, o ry
te pasirodą pūliai, žinoma, da
bar bus ne gonokokų, bet ki
tokių mikroorganizmų padari
nys. Gydytojas suras, kame 
dalykas, na, ir juo pašalins.

3. Paprastai nuo penkių’ ligi 
astuonių savaičių. Bet gana 
dažnai pasiseka ir'greičiau iš
gydyti. 'Patai paaiškinsiu se
kančiame atsakyme.• *

4. Taip. Žinoma, čia išimtinai 
priklauso nuo tam tikrų aplin
kybių, kurias čia tuoj aikštėn 
iškelsiu, a) Jeigu ligonis, kaip 
tik spėjęs ką nors negero pa
justi varpoje, tuoj aus* eina pas

Nauja Mady Knyga'

JHi//

GYVENIMAS 
Mėnesinis Žurnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. &>nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

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

Tel La/ayetfp 0094

K V. KRUKAS
Registruota AkuščrS

Coi'tinernem reikaluose pataniau- 
uainuose arba ligonbutyjo. Mo- 

'<*e ras b mer/ęjnojns patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
’ ai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tarų laike pagal sutartį).

1120 So. Richmond Street

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
,turiu stebėtiną būdą dėl užaugina
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipąi su

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

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

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

Patyrusi gydytoja ir akušėiė 
Nanrapalė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

(vairus Gydytojai

Tel. Lafayotte 4223
Plumbing', Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38tb Street. Chloro, III.

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 

Nedėlioj 10 iki 1

Telephone Yards 0094

DR. MIURIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

Lietuviai' Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearbom St., 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 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergų.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGEUONIS
A D V O K A L A « 

Miesto Ofisas
190 No. State SU Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisąs 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yardfc 0141
Bylos visuose teismuose. —. Ab
straktui. — Ingaliojimai. — Pas-, 
kola pinigų 1 ir 2 morgičlams.

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

siųsti man pavyzdi No........... ....... ~

Mieros ......................... per krutino

(Vardas ir pavardė)

•^^•■■■****•*1** •• ••••••••• •«••••••••••••••••••
^Adresas)

Babies Love It

———-- 1

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

(Miestas ir valat.)

Del skilvio ir vidurių netrtna- 
gumų ii priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 

. Lazative.

Mrs. Winslow’» 
Syrup

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

Užsakiniams.
Rašykit j
NAUJIENOS PATTERN DEPT., 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 531 
Tel. Central 6390

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

Garsinkitės Naujienose

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 w; Washington St.

Cor. Washington pnd Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395 
k >

• DR. HERZMAN ■«
— IS RUSUOS —

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

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

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

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

* Dienomis: Canal 
3110. Nokt)

South * hore 2288 
Boulevard 4186

3235 So. Halsted St
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.
■ . Į..-- U....,.—Į , —„-------------— ■ . —----- ------—

Telefonai:

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 1 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
TeL Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

• Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų. ir
• Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:31 vai. 
vakaro. Nedėiiomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos te!. Drexel 9191

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 2001
Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

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

Dr. A. A. Roth
Kęsas Gydytojas ir Chirergaa 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

" DR. M. J SHERMAN '
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912
NakiMtia Tol.* Fairfax 8858
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m. eina 
“Varpe” 
vardai’’. 
“Varpe”

Be nepilniuoju mums žino
mu dr. Basanavičiaus raštu yra 
nespausdinta, bet spaudai pri
ruošta - Aln'cele arba Elemen
torius diel Lietuvvos kajmo 
mergajezų. Isz Lankiszko in 
Lietuwiszką kalbą perwerte ir 
dapilde Jonas . Bassanavvičius, 
VVilniuje 1863 50 nž p. — Pa
rašas — 28 Lislop. 1874.

Kitais, 1875 m., turime ir pir
mą spausdintą darbą 
ką su Kirkoru
1880 m. turime 
mus pačius ir musų kalbą’’ — 
“Naujam Kak‘iwyj” ir pirmą 
pluoštą jo surinktų dainų: “Dai
nos surinktos per Dr. J. Bassa- 
novvicz (is*z Oszkabalų)” — iš- 
sp. Tilžės Mitteilungen d. Lit. 
Lit. Geselsch. III H. Viso J a vo
ty padavė 7 iš dr. Bas. gautas 
dainas. 1881 m. straipsniai 
Nauj. Kel. ir Liet. Ceit.; Mcdi- 
cinskoje Obozrenije 
(sausio mėn.) 
smulkią 
siškai,

Italijoje didelio įspūdžio padarė žinios iš Amerikos 
apie bankininkų puotą, surengtą New Yorke profesoriui 
Salvemini.

Garsusis istorikas, ilgus metus profesoriavęs Floren
cijoje, Salvemini, yra kartu vienas tų griežtų Italijos de
mokratų, kurie veda neatlaidžią kovą su fašizmu. Del sa
vo anti-fašistinio nusistatymo jam teko pasišalinti į už
sienius. Ir štai, tam didžiam Mussolinio priešui stambiau
sieji Amerikos bankininkai surengė bankietą!

Prof. Salvemini pagerbimo puotoje dalyvavo tokie 
tarptautinio finansinio kapitalo vadai, kaip p. Lamont 
nuo Morgano firmos, p. Kahn ir kiti. Iki šiol šitie banki
ninkai buvo labai palankus fašizmui, bet dabar išrodo, 
kad jų pasitikėjimas “magiška” juodmarškinių galybe 
jau visiškai išnykęs. Morgano bankas, kaip girdėt, atsi
sakė ir svarstyti tolesnių paskolų davimą Italijos vald- v • •ziai.

Kito skaudaus smūgio fašistai susilaukė namie. Val
džios paskelbtoji 5 miliardų lirų vidaus paskola davė tik 
3 miliardus (lira tėra verta tik apie 1 centą). Šitų pinigų lionė ežerų ir upių ing Lietu- 
valdžiai gali užtekti tiktai keliems mėnesiams. Įvą”, “Auszra ir Dziennik Poz-

‘ ", “Apie insteigimą Lie- 
.1 tuviškos Mokslų bendrystės”.

Be to, tais pačiais metais ru
siškai spausdina “Novoje Vre
mia” “Polinki v Litvie” (lietu
viškai išverstas šis dalykas tik-

j U 
medicinos žinutę ru- 

taip pat iš tos pačios 
spausdina žinutę ir 

1882 m. 12 nr. Tais .pa- 
1882 m. “Liet. Ceit.”

tung der \Vorter Germaniu und 
Germaner”. 1888 m. taip pat 
maža 
žurnale 
mung der Seliafshere in litauis-
chen Gragern”; be to, ’*Archiv 
fur slav. Philogie” įdėjo vokiš
ką vertimą jo “Avikirpės žirk
lės” (II. XVII). 1889 
tik vienas straipsnelis 
“Tūli lietuviški vietų 
1890 m. taip pat eina
“Prisiega lietuviškoje kalboje”.

1891 m. d r. Basanavičius at
sigauna nuo sunkaus šeimos 
smūgio, v kurio įtaka atsiliepda
vo kelius melus jo darbe. Tais 
mitais išeina atskira knygute 
“Apie senovės Lietuvos pilis” 
(55 p.). Bulgariškai parašyta 
stambi, 184 p. knyga — “Ma
teriali za sanifarnata etnogra
fija na Bulgarija”. Be to, eina 
daug straipsnių “Amerikos Vie
nybėj Lietuvninkų 
iš Berlyno”, 
draitis”,
lietuviška kalba”, 
neša”, vertimas

[Pacific and Atlantic Photo]
Robert Paine Scripps (Los 

Angeles, Cal.), prieš kurį jo se
suo užvedė bylą, reikalaudama 
S6,000,000. Jis yra turtingas 
laikraščių leidėjas.

“‘Vrač
sėiais m. “Liet.
spausdina pradžią darbo “Apie 
senovės Lietuvos pilis” ir apie 
lietuviškąją Mokslo Draugystę.

1883- 1885 m. ypatingai gau
singi metai. W “Aušros’’ lai
kai. 1883 m. be sjnulkių recenzi
jų “Aušroj” spausdinama “Apė 
senovės Lietuvos pilis’’ ir “Ke-

“Varpe” išspausdin- 
atsišaukimas rinkti 
medžiagą. Tie atsi-

Taigi tolyn vis labiaus aiškėja, kad diktatūra net jr|n»nski » 
biznio atžvilgiu yra netikęs dalykas.

KAIP BALSUOJA MOTERS

Gramata 
Romualdas Gie- 

Musų kaimynai ir 
Vilkas- poną 
J. Šikoppo

straipsnio apie Gizevijų, apie 
10 recenzijų įvairių lietuviškų 
knygučių.

1892 m. 
tas pirmas 
etnografinę
šaukimai nuolat kartojami vė
lesniais metais. “Apšvieta” iš
spausdino “Priedelį prie, lietu
viško klausimo”, “Vien. Liet.” 
— “Į darbą Lietuviai’’, “Genta- 
ras”, “Apie Višteliaucką”, rec. 
Zanavyko istorijos-.

1893 m. atskira knygutė “Et
nologiškos smulkmenos” su au
kojimu Konstancijai Skirmun- 
taitei “Apčvietoj” — “Iš musų 
botanikos”, “Varpe” — viena

Nesenai buvo rašyta “Naujienose” apie rinkimus į 
seimą vokiečių respublikoje Thueringene, kur buvo skau
džiai sumušti dešinieji ir komunistai. Kai kuriose apy
gardose tenai vyrų ir moterų balsai buvo skaitomi sky
rium, todėl balsavimų rezultatai duoda galimumo daug
maž spręsti apie kiekvienos lyties nusistatymą politikos 
klausimais.

Štai, kokių davinių tenai randame:
Eisenacho mieste už buržuazinių partijų bloką pa

duota 3,800 moterų balsų ir 2,639 vyrų; už socialdemokra
tus paduota 3,827 moterų balsai ir 3,926 vyrų. Panašiai 
ir Apolda mieste: už buržuazinį bloką balsavo 2,316 mo
terų ir 2,089 vyrai, o už socialdemokratus — 1,832 moters 
ir 1,855 vyrai.

Už buržuazines partijas, kaip matome, balsuoja (lan
giaus moterų, negu vyrų; o už socialdemokratus balsuo
ja (truputi) daugiaus vyrų, negu moterų. Tarp buržua
zinių partijų, susidėjusių j bloką Thueringene, randasi ir 
monarchistų.

Taigi pasirodo, kad darbininkų priešų partijas la
biaus remia moters, negu vyrai, ir tai nežiūrint to fakto, 
kad tos partijos savo galybės laikais buvo priešingos mo
terų balsavimo teisei. Moters mažiaus, negu vyrai, remia 
socialistus, nors socialistai yra daugiausia kovoję už mo

tai 1903 m.) ir “Po povodu 
polskich radostei”. “Aušros” 
1881 m. kalei), eina “Liuberiš- 
ka kalba”.,

1881 in. “Aušroj-” — “Lietu
vos Dunojus- ir Romėnų Danu- 
Lius”, “Apie senovės Lietuvos 
pilis’’ (tęsinys), “Bajoro pilis”, 
“Ar sena yra lietuviška duše”, 
“Senatvė lapinės kepurės”, 
‘ Prie Krivūlės”, “Bažnyčios ka
pai , “Lietuvos skundas” 
(1104), recenzijos; atskira kny
gutė — “Ožkabalių dainos” (vi
sa 45 dainos), kurioms prakal
ta parašyta Vienoj.

Tilžės “Mitteilungen’’ (11. 
.VIII) 1881 m. spausdina jo 
‘ E r a g m e n t a mythologiae” 
(“Apie Laumes”, “Apie deives, 
vėją, ugnį”, “Joniniu naktis”), 
tūrių tęsinys išspausdintas ten 
1 at 1885 m. (II. X); “Aušros 
Kalendoriuje” 1885 metams ei
na “Latviai, Ingauniai ir Lie
tuviai’’ (par. dar 1882 m.),
“Lietuvių skaičius”.

1885 m. vaisingi. Iš “Ausz- 
ios” atskiromis knygutėmis

recenzija.
Iš 1894 m. nežinau nieko. 

1895 m. “Varpe’’ .— prie “fct- 
nol. smulkmenų” ir “Saulė — 
mėnuo”, 1896 m. taip pat “Var
pe” “Lietuviai šiaurės Vo
kietijoje”, “Apie Saroną Kara
lių”, “Iš liuberiškos kalbos”. 
“Tetzneris Lietuvoje’’, 1897 m. 
“Varpe” “Medega lietuviškam 
žodynui” ir “Būrai — Guogiai 

Vangiai”; “Tėvynėj” — 
“Kaip vadinosi senovės Lietu
voj sanvaitės dienos” ir “Apie 
šakutę”; tais pačiais metais 
bulgariškai — “Instrukcijos 
i inkti antropometrines žinias’’ 
ir be ne tais pačiais metais — 
“Kum epigrafikata ir archeolo- 
giata na Gorna i Dolna Miznia”. 
“Vienybėj Liet.” - “Kaip vil
kai pas mus išnyko” ir “Lietu
vių abrozai ant parodos’’.

1898 m. iš “Dirvos” atskirai 
“Medega musu tautiškai vais- 

tininkystei” (su Dav. Silvestrai
čiu), pirma dalis “Lietuv škų 
pasakų’’ ir “LiMuviškai-trakiš- 
kos studijos”. “Varpe” — “Kas

1901 m. atsišaukimas “Ar 
nereikalinga mums etnografiš
ka draugystė” (“Tėv. Sarge”, 
“Varpe”, “Liet. Ceit.”).

1902 m. antra “Lietuviškų pa
sakų knyga” ir dvi knygos “Ož
kabalių dainų’’. Atsišaukimas 
pasakų ir burtų rinkikams 
(“Tėv. Sarge”, “Varpe”).

1903. — Atskirai — “Lietu
viškos pasakos įvairios” Dalis I; 
’Jš gyvenimo vėlių bei velnių”; 
“Varpe” — “Iš istorijos musų 
atsigaiveliavimo įr “Vien. Liet.’’ 
įdomi serija straipsnių iš “Auš
ros” gyvenimo ir dar kartą apie 
Rambyną. Be to, vertimas 
“Lenkų Lietuvoje” ir Dirva — 
“Žinyne “Medžiaga dr. Pieta
rio biografijai”.

1904 III “Lietuviškų pasakų” 
dalis.

1905 m. išeina iš spaudos ket
virtoji pasakų dalis ir daug 
straipsnių “Vilniaus Žiniose” 
(tarp kilų: “Kas tai butų Ma
sini’’) ir “Keistučio žymėspau- 
das” — “Lietuvos Laikraštyj”, 
Be to, jo redaguota ir išleista 
Pietaria “Iš mano atsiminimų”.

1906 m. Straipsniai “Velniaus 
Žiniose” labiau politinio turi
nio.

1907 m. 1 knyga “Lietuvių 
Jautos” — o ten — “Levas lie
tuvių pasakose’’, “Meška — lo- 
kis - lūšis, “Keli lietuvių var
dai”, “Baudžiava Lietuvoje”, 
“Karaliaus Mindaugo žymė- 
spaudis”; 1908 m. II “Liet. Tau
tos” kn. — “Kaip lietuvių se
novėje vand. keliauta” (ir at
skirai) “Levo’’ tęsinys, “Ar sie
na lietuvių manta”, “Kuni
gaikštis Keistutis ant savo žy- 
mėspaudų” (tą patį j. Kairukš- 
tis rusiškai išvertė 1913 m.), 
“Prie kun. Strazdo biografi
jos”; trumpesni straipsniai 
“Viltyje” (Apie Kaukus), “Vil
niaus Žiniose”.

1909 m. 3 kn. “Lietuvos Tau
tos’’ “Iš Seinų vyskupystes 
istorijos”, “Lietuviškoji kalba 
valstybės raštuose”.

1910 mz “Prie kunigo
Strazdo biografijos” (atskirai 
1911 m.) 4 knyga 1 tomo
“Lietuvių Tautos“ 1911 m. II

t. 1 knyga — “Prie Dionizo 
Poškos biografijos”. j.

1912 m. II t. 2 knyga “Le 
vo” tęsinys ir “Lietuvių kry
žiai archeologijos šviesoj” (pra
kalba v prie Jaroševičiaus albu
mo.

1913 m. II t. 3 knyga — “I>e- 
vo” tęsinys ir atskirai: ’ “Iš 
krikščionių santykių su lietuvių 
tikyba ir kultūra.” Straipsniai 
“Viltyj”, “Vien. Liet.”

1919 m. Liet. Tautos II t. 4 
kn. su “Levo” tęsiniu ir “La- 
pelis iš lietuvių kultūros isto- 
į jos”; “Iš lietuvių gyvenimo 
1915 1917 m. po vokiečių val
džia” iš “Neprikl. Lietuvos”.

1921 Liet. Tautos 4JI t. 1 kn. 
— “Apie trakų prygų tautystę” 
ir “Iš trakų ir lietuvių mytblo- 
gi.jos smulkmenos”.

1922 m. “Iš Palangos istori
jos” ( .tsk. knygutė”).

1923 m. “Lietuvių Tautos” III 
t. 2 kn. — “Seniausias lietuvių 
kalbos paminklas”, “Lietuvių 
kalba archaiologijos šviesoj”, 
“X|VII šimtmečio lietuvių kal
bos paminklas”, “Akmens ir va
rio bei žalvario kuli ura lietuvių 
dainose ir pasakose”, “Deilei 
žyinio ligio”, “Ką lietuvių dai
nos žino iš Lietuvos geografi
jos bei etnografijos”, “Apie 
obuolį lietuvių dainose”, “Iš 
L. Ivinskio korespondencijos”; 
“Iš lietuvių atgimimo ir “Auš
ros-” istorijos”, “Aušros” gene- 
zis (Lietuvoj ir žvaigždė).

1924 m. Spaudos 1864 metų 
uždraudimas (atskira knygu
tė) ; “Iš karo Muziejaus istori
jos” (“Musų Žynine”).

1925 Liet. Tauta III t. 3 kny
ga. — Ueber die Sprachver- 
wandschaft der alten Traker 
und hcutigen Litauer (kartu 
su A. Stribą), “'frakų kalbos 
likučiai”, “Dėliai Daidaliaus”, 
“Vilnius Lietuvių dainose” (ir 
atskira knyga).

Be to, nuo pat pasirodymo 
•rmųjį' legalių laikraščių iš- 

. pausdinta daugybė smulkesnių 
raštų.

50 su viršum literatiško dar
bo rezultatas — nemažas.

(“Iliust. Lietuva”)
--------------------------------------K-------

; Ką reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

• žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki- 
lam 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 vehgiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
24okinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
iuntimu 75 centai.

NAUJIENOS 
1739 Sa Halsted SL 

Ckicagt, m.

Gavome iš Lietuvos Tur
tingą turiniu Darbininkų 
Kalendorių < 1927 metams. 
Parduodame pigiai, tik už 
50 centų.
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terų teises.
Tai, žinoma, pareina nuo to, kad moters yra, bendrai 

imant, menkiau susipratusios.
O betgi socialistai anaiptol nesigaili to, kad jie stojo 

už moterų politinį paliuosavimą. Savo taktikoje jie vado
vaujasi ne tuo, kad pasiekus ūmių rezultatų, bet — kad 
l>rirengtfs sąlygas geresnei visuomenės ateičiai. Jeigu mo
ters neturėtų politinių tefsių, tai reikštų, kad pusė visuo
menės yra politiškai pavergta, ir prie tokių apystovų bu
tų negalimas daiktas sėkmingai kovoti dėl socializmo įvy- 
kinimo. * .

Tik politiškai pasiliuosavusi visuomenė gali žengti į 
ekonominę laisvę.

IR DR. J. ŠLIUPAS VANOJA 
KAILĮ SMURTININKAMS

“Liet, žiniose” pasirodęs Dr. 
Jono Šliupo straipsnis, “Aušri
ninko Balsas”, lal>ai skaudžiai 
užgavo Lietuvos fašistinių tau
tininkų jausmus. Buvęs Ameri
koj laisvamanių vadas aitriai 
kritikuoja Lietuvos inteligenti
ją, kuri esanti “prilipusi liepto

galą”, ir sako, kad tie gaivalai, 
ką įvykino gruodžio 17 d. per
versmą, tai “karštagalviai, ne- 
pakentusieji teisėtos valdžios ir 
ją nuvertusieji”.

Tautininkų “Lietuvis” piktai 
atšauųa p. šliupui, patardamas 
jam nežeminti savo brangaus ir 
gerbiamo “aušrininko” vardo ir 
nepainioti jo “ten, kur nerei
kia”.

Smetonos ir Voldemaro parti
ją, matyt, labiausia žeidžia Dr. 
šliupo pasakymas, kdd valdžia 
dabar patekusi į rankas žmo
nių, kurie esą ištroškę “tuščios

pasirodė “Žiponas bei žiponė”, 
“Iš priežasties atradimo Lietu
voje rašyto akmens’’, “Žirgas 
ir vaikas”. Be to “Aušroj” *~ 
‘ Šleicheris apie Lietuvius”, 
“Apie senovės kalvius”, “Apie 
Sudauninkus’”, “Apie Bretkūno 
postilių”, “Daukanto pravardė”, 
“Keli lietuviški žodžiai”, “Iš. 
musų praeigos”, “Vardai seno
vės Lietuvos valdovų” ir kit. 
.“Meitteil angose” “Eragm. 
mythol. (Perkunas-velnias)” ir 
“Ožkabaliun myslei”.

1886 m. “Aušroj” tik “Iš 
musų praeigos” (Kas tai yra 
dainos) ir “Kulti — trypti” ir 
vokiškas vertimas jo “Frag
mentą mythologie”, atliktas 
Aleksandro Kuršaičio. Del ver
timo dr. Bas. atsiliepė 1887 m. 
“Garso” 5 nr.; vokiškai žurna
le “CorresiKjndentsblutt d. De- 
utsrhen Gesell. f. Antroplogie, 
EthnoĮogie und Urguischiche — 
straipsnis “Ueber die Bedeu-

garbčs, aukštų urėdų ir šiltų 
vietų”. Jie gi norėtų įkalbėti 
publikai, kad jie esą didvyriai, 
pasiaukoję tėvynės labui ir iš
gelbėję kraštą nuo pražūties!

tai butų šalabanas”; “Tėvynėj” 
“Ar sena y r musų tauta”; 

“Vien. Liet.” — Iš kelionės, 
Prie veikalo “The races of Eu
ropa”.

'1899 m. “Lietuvoj”, “Uki- 
nnke”, “Vien. Liet.”, o 1900 
m. “Varpe” ir “Tėvynės Sar
ge” įdėtas atsišaukimas “Rinki
me pasakas”; atskirai pasirodo 
“Prie historijos musų rašybos’’; 
straipsniai — “Pranašystė vie
no vokiečio” (“Tėv. Sarge” ir 
“V en. Liet.”). IMe klausimo 
apie išnykymą lietuviškos kal
bos” (“Tėv. Sarge” ir “Vien. 
Liet.”) “Dar kartą apie Get- 
vingius” — “Varpe”; “Vien. 
Liet.” “Aistun j ūbi tėjus”, 
“Ožkabalių dainos”, — ‘di
liam Picrson”.

1900 Varpe — “Guga f>ei Go
gas”, “Kas tai hutų Liti manus 
Polonus”; “Varpe’’, “Vien. 
Liet.”, “Saulčtekoj” — “Apie 
J. Kantą”; žinyčioj “Apie 
Lietuvišką Trakų tautystę”; 
Vien. Liet. - “Ko Vilniaus uni
versitete mokinta Daukanto 
laikais”, “Ką sveria Lietuvių ir 
Maskolių smegenys; “Prie dr. 
Kudirkos biografijos”.

A. L Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood5107 

rr 1 J i nuo 9 ikt II vai. ryte; 
rOionaOS | ŪU0 jį; g va| vakare

DR. M. T, STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

$601 So. Ashland. Tel. BoalTeard 
7820. Res., 6641 So. Albuny Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Ncdilioj !• iki 12 d. k, , . .... „

i
i

J
pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

' padaryt, joj; kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums <iti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Lirterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų amalas — tas sun
kus uždą vinis pagalios lapo ii- 
rištas.

Didelė tūba i Listcrinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25''centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Lo^is, U. S. A.

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

/■................... . .......... .
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

Office Boulevard 7942

.. Dr. C. Z. Vezelis - 
^LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegranjų

Valandos iftio 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų
III I II II. .....................—0*

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St. 
Chlcago, III, 

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

Nuo 9 ik! 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare____________________

DR. L E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 Su. Michigąn Avė. 
Valandos) 2—4 dieną; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Chesterfield x0578

DR, MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483 
Valandos: 10—2; o—9 
Sekmadieniai*: 10 -2

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, IU.

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

prašomi pirkinių reikalai! 
eiti j tas sankrovas, kurios 

i skelbiasi N a u i i « n o *Ii
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Stasys Zmuidzinas

Nepaprasti Prietykiai
(Feljetonas)

t

(Tęsinys)

Sako visiems pasitaiko, nes 
“turi katinas kačiukę, turi žą
sinas žąsiukę”, o aš vyras' ąžuo
linis turiu meiliąją Barbutę... 
Bet visos jus Barbės, visos Ony
tės, Mariutės, Kastutės, Katriu
tės viens šuo: apgaulingai pa
dengti jūsų aštrus nagučiai, per 
dantis nesimato jūsų ilgas ir 
šiukštus liežuvėlis, ir apgaulin
gai tvaksi jūsų širdelė. Ir kaip 
drąsus jūsų jausmai...

Kaip jūsų vardas? — už
klausiau.

Barbutė — atsakė ji. 
čion dingt man į galvą, juk 

reikia pastebėti įžymesnį kirtį, 
kad užintrigavus savimeilę pa
nelės:

Koks gražus, stebėtinas ir 
retas vardas, Barbutė! — nors 
ir šįrdyj dievaž atrodė lygiai, 
kad batą pavaduotum nagine 
ar vyža, tad žodis Barbytė 
skambėjo ausyse vyža. O tą pa
sakius manosios Barbytės lie
muo įsireižė, it glostančios ka
tytės, kurios tuo laiku uodegė
lė augštai, • augštai užsirieėia. 
Jos- veidas nušvito, ji suvis per
simainė ir pradėjo:

Nejaugi, nejaugi. Aš ma
niau, kad negražus, aš net ne
kenčiau savo vardo...

Kaip tai ar nematot, ar ne
pastebit koks skambumas, it 
smulkus varpelis, it pasakėlė, it 
dangiški akordai! — gyriau aš 
pasakytą. — Barrr... by... tė, 
Barbytė, Barrr... — nutruko 
mano Barbytės uodegėlė ir aš 
sustojau, manydamas, kad tas 
truputį gal atrodyti perskystu, 
perdaug tengvatišku, reik rim
čiau. Stop! manau sau, visko 
po biskj, reikia truputį į kitą 
pusę. Eidamas su ja po trupu
ti iš aikštės taku gilumui) par- 
ko-sodo, aš stengiausi kiek 
nors prisiartinti prie jos ir ta
da tai už alkūnės prilaikiau, 
tai užklausdamas, ar jinai ne-, 

iešk O j it u šio-lc

tiek priturėti ją už rankos, kad 
tokiu budu išdirbti leidimą nu
tverti ir vesti už lankos, kas 
man, be abejo, ir nusisekė tai 
padaryti. Galų gale, kuomet mu
du' atsidurėva toli už aikštės, 
ir tik muzikos melodijos tesi
girdėjo, tuomet aš jaučiaus vi
sai drąsiu ir ramiu balsu ta
riau :

Barbytė, pavelyk i t jus .pa
imti už rankos.

—Labai prašom, — šaltai pra
tarė Barbytė, matyt, iš viso ko 
pati to laukė nekantraudama. 
Aš pasijutau, kaip pas Dievą 
už pečiaus, štai, manau sau, 
čion šaltinis gėrimo, malonumo 
ir poezijos.. .. čion poilsis nusi-. 
kamavusiems gyvenime, čion 
tas, kas v ra brangu kiekvienam 
jaunikaičiui, čion turi susilieti 
abiejų širdys į vieną bendrą 
akordų melodiją, į vieną dan
gišką harmoniją... štai kur 
saulės spinduliai nereikalingi, 
kur vien vaizdas pažadėtos mei
lės gludi, čion sava lietuviška 
širdelė iš po tokio pat šiaudi
nio stogo, iš tokios pat sama
notos bakūžėlės, čion viens ki

BILLYIS^UNCLE

tą gali suprasti, viens kitą ne
pajuoksi, taip daug bendro, taip 
daug prigimto* ir savotiško, 
čion nereikalingos nei didtur- 
čių ceremonijos, nei ilgi besą* 
moniški komplimentai, čion se- 
sutė-lietuvaitė, jautri, mikli, 
liemenėlis kaip pas nendrelę, o 
krūtinėlė, o kojalės, nosytė it 
pas gulbelę; akys mėlynos... 
Maišės los mintys galvoj ir su
kos mano aptemdytoj ir neaiš
kioj smegeninėj. Ar kipšas pri
stojo, manau sau, ar nepaliau
siu aš... Juk išties perdaug, 
juk toli jau nuėjau. Sustok, 
Staseli, manau sau, ar pamir
šai, kad pertoli nužengei, taip 
pat kaip toli randies su Bar- 
byte nuo aikštės ir šokančiųjų. 
Dar valandėlę stovėjau.* Ranka 
paimta B. taip šildė ir taip tas 
man buvo malonu ir jaučiau, 
kaip elektros srovė tekėjo į 
mano ranką, o potam į galvą, 
kuri nuo to pavirto į puodyne.

Ar mes kitą kart susitik
sim? —- užklausiau.1

—Kodėl ne, — atsakė.
—Man norėtųsi jums daug, 

daug ką papasakoti, kas pas 
mane prisirinko įspūdžių iš vi
so mano gyvenimo, — pasako
jau iš lėto jai savuosius norus.

Aš ir norėčiau plačiau pa
sikalbėti, — pratarė B.

Kadangi jau saulė senai buvo 
nusileidus už kalnų-kalnelių ir 
nakties tamsa apglėbė savo tam
sia, juoda gauba, tuomet tad ir 
rengėvos pasiskubinti į aikštę, 
kur gal dauguma jau tą buvo 
patėmiję ir gal pasityčios.

-Gal eisim namo? — už
klausiau, — nes jau vėlus lai
kas, o mano pažįstami rengia
si šiandien ankščiau namo, nes 
ten miestelyj rengiasi ruoštis 
prie kokios tai skanios vakarie
nės.

Tad skubinsim atgal, nes 
gali tuomet tamstą palikti, 
atsake manoji IturLyte.

Nieko nelaukdami, mes at
sakom savus žingsnius Į aikštės 
pusę ir skubinom atgal prie šo- 
kiančiųjų. Berods, jau norėjau 
pabučiuoti, bet viskas užsibai
gė be to; sukau iš syk, stai- 
piausi, lyg siekiau, bet pama
niau, juk dar ne meilė, nei ne
apsimoka tą daryti ir atidaviau 
savo griežtus jausmus apveiz- 
dai. Kaip rodos viską sukišęs 
i maišą ir giliai pasikavojęs 
nuo akių žmonių, padaręs iš
vaizdą veide panašią nekaltam 
avinėliui, aš kartu su Barbytė, 
kuri matomai tą patį .jAutė, 
žengiau 1 ’/•> žingsniais so
do taku... Nors ir stengiau
si eiti sutariant, bet manosios 
kojos suvis netarnavo, nes ne
buvo tuom syk paklusnios. Jos, 
matomai, tą betikslį musų pa
sivaikščiojimą suprato...

Kuomet mes atėjom į aikštę, 
visų veidai buvo nuo dul
kių pilki, baltieji vaikinų kal- 
nieriai atrodė veik vienos spal
vos švarkams ir akys tik žibė
jo prie mažai apšviečiamų aikš
tę lempų-žibintų. Nors ir mu
zika vis gaudė kokią lai grau-

(Pacific and Atlantic Photo 1
Anton LLszka (Cleveland, 0.), 

kurį nužudė jo žmona ir duktė.

NAUJIENOS, CKIcago, IĮ],

bet pamąstykit, brolau, visas 
šlapias, sušilęs, akis išvertęs, 
dvasią užspaudęs, kuri taįp no
ri per gerklę iššokti, šoka, try
pia, pats- iš savęs kvailą dary
damas ir tas atrodo jam taip 
m loniu ir gražiu... ^Muzika 
vieną užbaigus ir truputį atsi
peikėjus griebia vėl: “try tir- 
ny... tiry, ta-ta, tiry, tiry... ta- 
ta...” o aidas taip toli, toli ei
na per laukus ir žūva tolimuos 
krūmuos... šokikai nežino, kas 
tai yra poilsis, kas yra pra'si- 
vėdinimas. štai ir aš įeinu į tą 
armydelį. Be abejo, nieks tą 
nepatėmijo ir mes greitai vir
tom besi judinančia pilka ma
se. Užgrojo suktinį, o aš nieko 
nelaukdamas ir tariau:

—Barbytė, eikš suktinį — 
Ji nieko nesakydama uždėjo 
vieną ranką ant peties, kita su
kibę pasileidom į ratų šokan
čiųjų.... Aš galvą pakreipęs,
nežinojau, ar tas iš pripratimo, 
ar taip iš perdidelio savo plas
tiškumo tą vis mylėjau pada
ryti, bet visuomet šokant išrū
dydavau kaip ubagas, kratantis 
tuščius kišenius, — aplamai 
kalbant, aš šokiuose jaučiaus 
kokiu tai geležiniu stabu, nors 
ir daug pasitaikydavo man šokr 

džia gaida, kuri tai nutrukda
vo ir labai retai išgirsti galė
jai bosą: “pu-u... pu... pu... u... 
u...” ir vėl jo nebėr. Tai plo
nai trimitavo klarnetas, kurs 
ir dabar dar ausyse kartojasi: 
Per virvutę, per pavadę, — mo
ters pilvą susib...” nes aukštai 
ir spiegiančiai kartojo savo už
burtą monotonišką melodiją. Be 
abejo, tas viskas man atrodė 
bepročių goveda, kuri su tokiu 
įtempimu visų nervų drožė sa
vo beprotišką rijimą' pakilusių 
nuo žemės debesio dulkių. Gal 
tas butų ir nepadoru tai sakyti,

Ar Jus
KONTESTANTAS?

Jeigu ne kontestantas, tai kodėl Tamsta nenori būti kontes- 
tantu ir laimėti: Paige, Jewett ar Fordo automobilių? Kodėl 
nenori laimėti:.Kimball, Gulbransen ar Bernard up-right pianą? 
Kodėl Tamsta nenori laimėti: Brunswick Radiolą, puikų parlor 
setą arba gramafoną? Kodėl Tamsta nenori laimėti puikų 
deimantinį bruceletą, žiedą ar špilką? Jeigu Tamsta nenori 
dovanų daiktais veik kontestantu ir imk dovanas pinigais. Daug 
yra vietų Amerikoj, kuriose gyvena’ skaitlingai lietuviai, bet 
kontestantu neturime. Gal Tamsta esi vienas iš tų vietų kame 
mums kontestantas yra būtinai reikalingas. Tameta. veikdamas 
konteste nieko nepralaimčsi, o laimėti gaiitę labai daug. Todeigi 
nieko nelaukdamas tuoj išpildykite čia esamą Blanką ir siųskite 
j “NAUJIENAS”.

BLANKA
I

Aš noriu įstoti ir veikti šiame “NAUJIENŲ” Konteste, 
kad laimėjus dovanas. Prašau gerbiamo “NAUJIENŲ” 
Kontesto Vedėjo priimti mane į Kontestantus ir suteikti rei
kalingas informacijas:

Mano Vardas Pavardė ................................ . ...................... .
Adresas ......... .........................................................................

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

Naujienų Kontesto Departmentas |
1739 So. Halsted St., Chicago, III. I

ti, bet vis nesėkmingai. Plasti
ka mano buvo gana nuobodi, 
o gracioziškumas, be abejo, ne
atsilikdavo nuo plastikos. Aš 
dažnai matydavau, kaip dau
gelis- panelių žiūrėdamos linga
vo galvutėmis ir vienas velniu
kas žino ką jos adresavo mano 
asmeniui, mano šokančiai ener
gijai... širdis jautė, bet drąsa 
apgalėdavo...' ir priturėdavo 
mane manoj pozicijoj visą lai
ką! Aš jausdavau, kad bėgu 
strapinėdamas apie savo panelę, 
na, be abejo, nei vieną kojalę 
neaplenkiu neužmindamas ne 
tik tai, kuri su manim šoka, bet 
net ir tiems, kurie šoka ne to
liau per metrą nuo manęs. Aš 
pats gerai įkainuodavau save, 
bet nusiramindavau atsi
mindamas: • “juk kaip - moki, 
taip ir šoki!” Tad ir neatljojau. 
Dar ir tas mane įtikindavo, kad 
aš nepuikiausiai šoku, kadangi 
panelės šaltai atsakydavo: “Aš 
nešoku” arba “pailsau” ir t. t.

Taip ir su Barbytė atsitiko. 
Jos batukų blizganti snapukai 
susiplojo, matomai, nuo mano 
užminimo, o vieną užkulnį ko
kiu tai smarkiu pasisukimu vi
sai numušiau... .

(Daugiau buš)

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. NedS- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietą

REZIDENCIJA:
2226 Marghall Bltd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

JUOZAPAS KIBORTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Pėtnyčioj, Vasario 18 dieną, 11 
valandą vakare, 1927 m., sulau
kęs 52 įlietų amžiaus, gimęs 
Šiaulių apskričio, paliko dide
liame nuliudime brolį Antaną ir 
seserį Angelą. Kūnas pašarvo
tos, randasi 5317 So. Carpenter 
Street.

Laidotuvės įvyks Seredoj, Va
sario 23 dieną, 8:30 vai. ryte, 
iŠ namų j švento Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Kiborto 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Sesuo ir Lukošiai

Laidotuvėse patarnauja gra-; 
borius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

Tel. Boulevard 4189

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
. 3307 Auburn Avė.

Chicago, III.

J.F.RADZIUS
Lietuvis 

Graborias Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
«t4s.

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

SKYRIUS: 
8288 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4068
J

Phone Boulevard 7314
Pristatome į viešas miesto dalia
S. Loveikis, Kvietkiniukas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabama 

Vainikams
3316 So. Halsted Stn Cbicago

Brighton Mušis & 
Jewelry Store

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

C. J. GURIN
4216 Archer Avenue

Chioago. IU.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VA1TUSH 
0PT0METRI8TAS 

Akiniai $4 ir aaglčiaa

AKIU SPECIALISTASLIETtfvffl
Palengvins akių įtempimų, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuos^ egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
ži) usias klaidas. Speciali atydą at
kreipiama į mokyklos vaikus. Val i 10 
iki 8 vai. Nedilloj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

Ar myli savo gimines, sa
vo draugus Lietuvoje?
Tūkstančiai Lietuvos žmonių 

akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius < nu
merius prisiųstų. Tur būt nė 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo- 

latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos”. žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
yra populiarus laikraštis ne 
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmonyse. - Lietuvos 
žmonės myli “Naujienas” per- 
tat, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos” eida
mos kasdien, turėdamos geres
nius bendradarbius, negu kiti 
laikraščiai, talpina žinias, ne 
vien iš Amerikos lietuvių gyve
nimo, bet ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi rimtus, pamoki
nančius straipsnius • teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu
meryje. “Naujienų” spauda aiš
ki, -rašto kalba suprantama Lie
tuvos žmonėms. “Naujienų” 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijine, nė tikybine skraiste. 
“Naujienos” yra visuomenės 
laikraštis ir jos tai visuomenei 
teisingai ir nuoširdžiai tarnau
ja.

Todėl jei jus mylite savo gi’ 
minės, savo draugus Lietuvoje 
ir norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
darbuotes, bet visais einamais 
klausimais, kurio beatvanginiaį 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyveninio veiklumui tikrąjį 
kelią — tuoj užsakykite jiems 
“Naujienas”. Jie jums bus di
džiai dėkingi, nes jus jiems 
įteiksite kultūrinę dovaną ir 
sykiu dvasinį pasigerėjimą. 
“Naujienų” kaina metams į Lie- 
tuvą $8, pusei metų $4, trims 
mėnesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujienų” agentus, “Nau
jienų” skyriuose* arba 

NAUJIENOS
1739 S. 1 laksi v d S L, Chic.jf.u.
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ŽINIOS Lietuvių

Iš politikos lauko Rengiamės prie iškilmių

Announcements

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

Westsidiečiai turi savo kandi
datą. Ponia Carr pataria 
remti Hartnett.

Trečiadienio vakare, Lietu
vių Auditorijoj įvyks didelės 
lietuviu iškilmės Dr. Jono Ba
sanavičiaus mirties 

i mas. Tose iškilmėse,
\Vest Sidės Lietuviui prisiun-l 

tė Reporteriui Pupai didelį pro
testą, užtai, kad aną kartą ra
šydamas apie kandidatus j al
dermanus iš kaikurių uardų. 
praleidau nepaminėjęs 21-mo 
wardo. kur kandidatuoja Juo
zas Radomskis, sūnūs seniau
sio lietuvio chicagiečio. Tas se
nas Radomskis yra labai įdo
mus žmogus: kada jis atvyko 
Chicagon, sako, buvę tik 17 lie
tuvių. Reporteriui Pupai jis 
papasakbjo labai įdomių daly
kų ir prie progos reikės apie jį, 
ir apie tų laikų 
šakoti.

Westsid iečiai 
Pupai protestą 
Juozas būtinai turįs būt išrink
tas aldermanu. Sako, kaip tai 
lietuviai, kurių \\ ėst Sidėj yra 
tiek daug, gali būt be alderma- 
no!

Pupa, žinoma, nesipriešina: 
kad jau toks lietuvių norus, tai 
tegul jis ir išsipildo. Vadinasi, 
miesto Taryboje turėsime du 
lietuviu aldermanu: Pieržinskį 
nuo Town of Lake, ir Radoms- 
kį iš \Vest Side. 

♦ ♦ ♦
Mrs. Carr. žmona mirusio 

(.ook kaifhtės iždininko, pri
siuntė telegarmą .»avo drau
gams į Brighton Park, rapjn- 
dama juos remti pono Hartnett 
kandidatūrą 
12-to \vardo. 
n et t pradėjo 
kampaniją ir
tu. — Reporteris Pupa.

Chicagą papa-

i aldermanus iš 
Po to pono Hart- 
smarkią rinkimų 
tikisi būt išrink-

KIMBALL
Grojikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas

(Auk so Medalius, Diplomu* ir 
Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginama Vertybę

Kuomet renkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimbali pianu Jų* pakė
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim- 
ball yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Thus Honored” (Vienin
telis išdirbėjus laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimbali pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimbali Grojiklio savo 
namuose.

-Matykite Kimbali pas Peoplee

-atniRHOff

PIANŲ KRAUTUVftS 
1922-32 So. Halsted Street 
4177-83 Archer Avenue

- - — —

J^4857
Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveiku kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
maistai.

EAGLE BRAND
CONDENSED A JLK

aiš

gra-

prirengtos.
auku nie-

DEL KELIAVIMO LIETUVON
Jau artinasi “Naujienų” eks

kursiją Lietuvon ir laikas vi
siems pradėti rengtis.

Atsiminkit, kurie nesat Ame
rikos piliečiais, yra labai geras 
dalykas apsirūpinti iš anksto su 

'leidimu sugryšti, Lietuvos pas- 
■ portu ir kitais reikalingais do- 
| kumentais, kurių gavimas už
ima pusėtinai laiko.

Kas tik rengiatės keliauti Lie
tuvon ateinančią vasarą, kreip
kitės į “Naujienas”, o čia ju>ų
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.

Pradek i t rengtis tuojau.
NAUJIENOS

buvo tas 
visi žmo- 

sskyrus “Kiauliškos par- 
atstovus) ; taigi tegul vi-.

paminė] i- 
kaip ko

mitetas praneša, jau sutiko da
lyvauti keturi žymiausi Chicr- 
gos kalbėtojai, būtent P. Gri
gaitis, Dr. A. Zimontas, St. Ro
dis ir p. Marė Jurgelionienė. 
Sutiko taipgi p. Grušo veda
mas Jaunuolių Orkestras, “Bi
rutė”, pp. Biežienė ir Krasauc- 
kienė ir art. Pilka.

Prakalbos bus trumpos, 
kios ir įspūdingos; muzika 
nos ir deklamacijos bus
žios, jautrios ir daugumoj spe
cialiai tam tikslui 
įžanga bus maža ir 
kas nerinks.

Dr. Basanavičius 
žmogus, kurį gerbė 
nes 
ti jos
si ir ateina jo pagerbti, jo nuo
pelnais pasidžiaugti, jo idėjo
mis pasidalyti dabar, kada jis 
yra guldomas į .šaltą kapą!

Reporteris Pupa tikisi maty
ti Auditorijoj visas a. a. Ilakta-' 
ro draugus ir drauges; visus' 
savo draugus ir drauges ir vi
sus tuos, kurie jaučiasi esą lie
tuviais, kurie įvertina savo 
tautos atbudimą, progresą, 
kultūrą, istoriją ir patys save 
- visi tie žmonės tebūnie sere- 
dos vakare. Lietuvių Auditori- 

—Reporteris Pupa.

Pranešima* iR-tos apielinkė* lietu
viam*.' Norinti gauti “Naujienas” 
kasdie anksti iš ryto j savo namus, 
malonėkite duoti žinią “Naujienoms”, 
o “Naujienos” bus atnešamos i Jūsų 
namus apie 6 valandą ryto— mokėti 
už “Naujienas galėsite kas savaitė 
arba sykiu į mėnesį. Pranešimą pri
duodami pažymėkite pilną savo adre
są ir kur turi būti paliekamos “Nau
jienos”.

Sliažienei, Qnai Baniulienei, 
Bronei Slotienei, p. Juozui Ka
tonui, kurie daugiausiai suren
gimui to 
širdingai 
Baniuliui, 
Ožulams, 
jams

.ioj I

Bridgeportas
M. Apšvietos draugijoje

Lietuvių Moterų D-jos Ap- 
švieta mėnesinis susirinkimas 
įvyko vas. 3 d., Mark \\’hite 
Sųuare svet. Raportai visų ko- 

priimti. 
Moterų

misijų- ir valdybos 
Prisiųstas Lietuvių 
skyriaus pasaulinės moterų pa
rodos komiteto.laiškas liko pri
imta ir išrinkta komisiją i» šių 
narių: žuraitienė, Miščikaitie- 
nė ir Milerienė. Laiškas nuo P. 
Vaitekūno reikale kovo -6 d. 
rengiamo p. Vaitekūnui benefi
so, liko priimtas ir nutarta P. 
Vaitekūną paremti, nes jis, ka- 

. da tik buvo pakviestas vaidin
ti, niekad nėra atsisakęs ir vi
sados dalyvavo be atlyginimo, 
taip kad P. Vaitekūnas pilnai 
užsitarnauja Moterų 
D-jos paramos.

Kadangi šiemet 
draugijai dvidešimt 
vavimo, tai nutarta

vakarėlio pasidarbavo, 
ačiuojame p. p. J.

Dumbrauskiams, 
gaspadinčms, kalbėto-

muzikantams, Mikui Pet
ruševičiui ir k., ačiū svetainės 
išpuiišėjams, Eugenijai bro
liams'Skitams ir Alexui Sliažui. 
Dėkojame .visiems, kas tik 
kuo prisidėjo prie šio vakarė
lio. Užvis daugiausiai verta 
padėkos p-ni S. Sliažienė, nes 
kaip teko patirti, ji daugiausiai 
ir sėkmingiausiai dirbusi. 
Ačiū ir svetainės užžiurėtojui 
p. Butkui už jo gražų su visais 
apsiėjimą. Visiems, kurie čia 
įvardyti ir neįvardyti buvote, 
ar nebuvote vakarėly, bile tik 
tam pritarėt, širdingiausiai 
ačiuojame.

—Juozas ir .Ieva Grušai.

P. Žadeikio laiškas 
Naujienoms

sukanka 
metų gy- 
sukaktu-

narės —
Katkevi-

įsikurimo

misiją įėjo darbščios 
K. Katkevičienė ir J. 
čienė.

Nuo pat draugijos
randasi joje dvi darbščios na
rės, nė kartą nesirgusios per 
20 metų ir neėmusios iš drau
gijos pašalpos, 
M. Olšėvskienė ir 

.čienė. Draugija 
sukaktuvių įteikti

: bai gražią, gražią

būtent p-ios 
K. Katkevi- 

nutarė laike 
joms po 
dovaną.

—Pirmininkė.

Vieša padėka

la-

gimines, 
ku
ten

to- 
pa-

Liet. Au- 
nesitikėjome, 

ir tokių gerų

Brangus lietuviai, 
draugai, pažystami ir tie, 
rių dar nepažystame. Jums 
riame širdingiausią ačių už 
kį malonų prijautimą, kurį 
rodėte sausio 29 d 
ditorijoj. , Mes 
kad tiek daug
draugų turėtume. Jūsų brangi 
dovana — trumpėtas, suteik
tas musų dukterei Aldonai pa
rodo jūsų prakilnų nuoširdumą. 
Parodo, kad jus pilnai įverti
nate tą, ką mes labiausiai bran
giname. r

Kada tik Aldona pažiūrės į 
tą jos mylimą muzikos instru
mentą, trumpėtą, ji prisimins, 
kad tai yra brangi dovana nuo 

’chicagiečių aplaikyta.
Taipgi dėkojame p. p. Sofijai

Announcements

Harvey, III, Dideles prakalbas 
rengia SLA. 289 kp. vasario 23 di. 
7:80 v. v., J. Piekarskio svet., 15709 
Sp Halsted St Kalbės atvažiavęs iš 
new Yorko Generalis Centro Organi
zatorius S. E. Vitaitis. Jisai irgi yra 
“Tėvynės” redaktorium. Bus daug 
įdomaus pasiklausyti. Nepraleiskite 
progą. — Ateikite visi. Kviečia

— Rengėjai.

Susivienijimas Liet. Draugijų ir 
Klhibų Bridgeporte, laikys metinį su
sirinkimą Antradienyj, Vasario 22rą 
dieną, 1927 metais, 8 vai. vakare, 
Lietuvių Aud'torįjus svet., 0133 So. 
Halsted St. 'I’odel draugijų atstovai 
ir valdybos, malopėkite laiku pribū
ti, nes yra svarbus susirinkimus.

— P. K., Nut. Rast.

Jaunuolių Orkestrus SLA. 138 kuo
pos kviečiami visi nariai susirinkti 
Antradienio vakare, Vasario 22, 7:30 
vai. vak., | Mark White Sųuare svet., 
dėl prisirengimo j Dr. Jono Basana
vičiaus mirties paminėjimo iškilmės. 
Visi dalyvaukite.

— J. Grušas, mokytojas

Eranešiinus Brighton P«rlco 
Lietuviam^

visiems Brighton Parko 
kad aš aprūpinu šitos 
lietuvius “Naujienoms” 

pertat, kurie 
“Naujienas” kasdie ryt- 

išnešiotoją, malonėkite 
žinią žemiau pažymėtu 

Pranas Jurėnas, 4500 South

Pranešu 
lietuviams, 
apielinkės 
kasdie anksti, išryto, 
norite gauti 
mečiai.; nėr 
duoti man 
adresu: 
Talman Avė., Tel.' Proapect 1887.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Automobiles
PARDAVIMUI Dodge trekus, vie

no tono, visu! pigiai, vertas $500, 
parduosiu už $225. 3346 S. Waliace 
St., 3 lubos.

Financial
Ftnansai-PaskoloM

* v

GERA ĮSTAIGA, ATSAKANTI 
FIRMA

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui ------------- -------- ------------------ 

DIDŽIAUSIA PROGA

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

Turi 
ateičių 
tam darbui

keletą vietų su puikia 
dėl vyrų, kurie tiktų

PRITYRIMAS NERET KA l J N-

didelio pasidauginimo 
musų biznio, mums dar reikia

Del

ir

AUGATOS KLESOSDAR-
, BININKV

Mums reikia keletą teisingų 
gerai atrodančių vyrų ir ku

rie gyvena Chicagoj per 2 me
tu.

Mes gerai užmokėsime už jū
sų patarnavimą, jei jus tiksite 
tam darbui.

Ofisas atdaras vakarais iki 
8 valandai.

MR. JAMES VERR
Room 318 29 S. La Šalie St.

Kurie norite pirkti namą pi
giai arba turite ką ant išmainy
mo. Čia yra bargenai: 6 flatų 
muro namas gražioj apielinkėj, 
šviesus iš visų pusių; 5 karų 
garažius. Galima 
žu įmokoj imu.

2 flatų naujas 
po 6 kambarius, 
niu apšildomas, gražioj apielin
kėj $2,500 įmokėt.

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

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

ANT išrendavojimo 35 akrų 
farma Lemont, 111. 25 mylios 
iš Chicagos. Tupėdami reikalą1 
kreipkitės pas

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

pirkti

muro 
karštu

5 karu 
su ma-

namas 
vandė;

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

Phone Blvd. 4899

INTERNATIONAL
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų- morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

I’hone Central 6260

t

Miscellaneous
Įvairus

Gerb. Naujienų Redakcijai, 
Chicago, III. '

Gerb. Tamistos,
Jūsų’ gerb. dienraščio repor

teris, aprašydamas 16 vas. pra
kalbas L. Auditorijoje, nepa- 
skundė tamsių dažų tai daliai, 
kuri liete mano prakalbą. Tas 
dar butų pušė bėdos, jeigu ne 
pamatinės kalbėtojo minties iš
kreipimas, ką aš ir geidžiu ati
taisyti. Pamatinė minti
vo, kad yra kitas geresnis, ne
gu grieštų protestų ir manifes
tacijų kelias tarnauti Tėvynei, 
būtent realaus darbo ir lietu
vių vienybės ugdymo kelias, ka
me visos lietuvių 
brangios Lietuvos

Tikėdamas, kad 
neatsisakys šios
laikraštin ir velydamas viso ge
ro Tamistoms, lieku su pagar
ba, —P. žadeikis, Lietuvos 
Konsulas. .

bu-

pajėgos yra 
valstybei.

Redakcija
žinutės įdėti

Reporterio prierašas.
Reporteris Pupa labai apgai

lestauja, kad ponas žadeikis, 
kalbėdamas augščiaus paminė
tame susirinkime, nepasakė tos 
prakilnios minties, kurią pa
duoda šiame rašte* Jo didesnė 
dalis kalbos buvo pašvęsta tei
sinimui perversmo, neteisėtumo 
ir priespaudos įvykintos Lietu
voje 17 gruodžio ir vėliaus. 
Tas mintis, kurias gerb. Konsu
las minėtam susirinkime pasa
kė, Reporteris Pupa padavė tei
singai; tik tos mintys, užgavo 
susirinkusiuosius ir jos giliai 
įstrigo ji| sielose; o ne-ta, ku
rią jis “turėjo” ir “norėjo” 
pasakyt. Dėlei to Reporteris 
Pupa nesijaučia esąs kaltas.

—Reporteris Pupa.

Personai
Asmenų Ieško

REIKIA

REIKALINGAS pusininkas j pel
ningų biznj su 86(1 dolerių. West 
2560.

For Rent
GRAND RAP1DS, MICH.

Gera proga <lel bile kokio biznio. 
Naujas mūrinis štoras dėl rendos. Lie
tuvių apgyventa vieta, ant geriausio 
stryto. Patogiausia dėl lietuviškos ap
tiekos, nes šitam mieste nėra nei vie
nas. Galima kreiptis laišku arba ypa- 
tiškai. G. ZALENAS, 1225 Hamilton 
Avė., Grand Rapids, Mich. Telephone 
72119 City.

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

Fumished Rooms
PARENDAVO.HMUl pavieni kam

bariui. 2113 S. Halsted st.

RENDON furnišiotas kambarys, 
jaunam atsakančiam vyrui, gera 
transportacija. 3146 S. Auburn avc.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKIA 4 vyrų ir moterų pil
nam arba dalinam Laikui, gera 
proga geriems darbininkams. 
Klauskite
M r. Devore, 131 N. La Šalie st.

Room 700

Help Wanted—Female
Darbininkių Keikia

REIKALINGA veiterka restorane; 
turi būt patyrusi tų darbų. Geisti
na, kad butų i.š šios apygardos. At
sišaukite 4180 Archer avė.

REIKIA patyrusios merginos dar
bui j Beauty Shop. Nancy Beauty 
Shop, 3133 S. Halsted st. 2nd floor.

MOTERŲ prie dekoravimo “no- 
velties”, darbas namie, lengvas. Ca- 
pitol Building, Stato and Randplpb 
Hoom 1633.

REIKIA moteries prie namų 
darbo ir prižiūrėjimo 2 vaikų: 
6 ir 9 metų. Turi mokėti biskį 
angliškai.

J. DANIEL
206 W. 31st St., 3 fl.

REIKIA patyrusių moterų dėl sor- 
tavimo skudurų. H. Drąy, 1447 Blue 
Island Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

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

Matykit Mr. Collins, 
Room 503

32 W. Wa!ihington St.
į__  ______________

Pirbtuvių darbininkų, mašinistų, šiaip 
darbininkų, ir jrankių dirbėjų, dėl 
speciulio darbo, tiktai 3 vakarus į sa
vaitę, valandos nuo 8 iki 10 vakare. 
Gera 
savo 
1739

' mokestis. Tik atsiųskite mums 
vardą ir adresą. NAUJIENOS, 
So. Halsted St, Box 873.

SALESMAN

sa-REIKIA gerai atrodančių 
lesmųnų dirbti su manim nau
jame departamente. Del tin
kamų vyrų proga yra uždirbti 
į metus nuo $3,000 iki $5,000. 
Pasimatykit su

KARL D. FRIEND
Oliver Salinger and 

Room 660
First National Bank 

Clark and Monroe

PARDAVIMUI namas, gera 
vieta Aušros Vartų parapijoj, 
2213 W. 23 PI. Gerus namas 
dėl graboriaus arba dėl real 
estate. Pardavimo priežastis — 
savininkas turi kitą namą. (>935 
S. California avė.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdini mą. Į vedam elektros d ra
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

Co.

Bldg., 
Sts.

NETOLI Marųuette Parko, 71 ir 
\Vestern avc. $1000 įmokėti, kitus 
kaip rendų, 5—*6 kambarių bunga- 
low, garu šildoma, netoli lietuvių 
bažnyčios, netoli grosernės, bučer- 
nės ir aptiekos, pamatykit Eldcr & 
Co., 914 W. 63 St. Phone \Vent- 
worth 2126. <

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

' Chicago

/

ATYDA sales manageriams. Mes 
garantuojame sales manageriams 
pilną arba dalį įį/ik.O darbu. Atsi
imkit ir pasikalItcKU su Mr. Clemens 

SIIEKLETON BROS.
Subdividers and developers 

Room 416 — 160 N. Sa Salio St.
Phone Central 8008

PARDAVIMUI biznio • lotas ant 
Kedzie avė. Reikia įmokėti $1700, 
o likusius kas mėnesį. Kreipkitės 
laišku | Naujienas, 1739 S. Halsted 
St. Rox 875.

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In 

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

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

Tel. Cicero 130.

REIKIA vyrų nuo 17 iki 35 metų 
amžiaus, patyrimas nereikalingas, al
gos nuo $18 iki $30 j savaitę laike 
mokinimos telegrafystės prie gele
žinkelių patarnavimo. AtsiŠaukit prie 
superintendento.

82 W. Washington St. 
Room 425

PARDUOSIU arba mainysiu 
3 apartmentųi lotą į bungalovv 
arba 2 fl. namą. Ix)tas randasi 
labai geroj vietoj. Del informa
cijų kreipkitės laišku į Naujie
nas, 1739 So. Halsted St.

Box 874.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai ----------------------- —f------------------  

> GROJIKUS pianas, biskį varto
tas, su 60 rolelių ir benčiumi, $7.5, 
luri būti cash. 2918 ’Mihvaukee. Avė.

PARDAVIMUI grojlklis pianas 
taip kaip naujas, už $85, pridėsiu 75 
rolelius ir benčių, $25 cash, kitus j 
5 mėnesius. G512 So. Halsted St.

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

PRIIMSIU $100 už savo moder
nišką grojiką pianą, su benčiumi ir 
100 rolerių, išmokėjimais, arba mai
nysiu į fonografą arba radio. Ma- 
tykit savininką Šiandien, 2332 W. 
Madison St. 1 ii. .

TIKRAS BARGENAS. Pardavimui 
pilnai įrengtas namas, 4 flatų medi
nis namas, gerame stovyje, visi Hu
tai išrenduoti, yra geros įplaukos, 
randasi prie Union Avė., netoli 43r<l 
St., lengvais išmokėjimais.

Savininkas
Boulevard 4360

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Heinlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

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

Taisau Senus Namus 
Įvedu Namų Apšildymą 
Statau Naujus Namus

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

tuvio — “Naujienų” adresu:
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St.
Tel. Roosevęlt 8500

*

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

6645 So. Mozart St.

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

PXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI pigiai arba priim

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

EXTRA! Pardavimui bučernė ir 
grosernė, arba mainysiu į cottage 
arba lotą, šaukit tel. Boulevard 
0668.

PARDAVIMUI dvieju baltų kėdžių 
barberne. 6249 So. St. Louls str. 
Tel. Prospect 2954.

PARDAVIMUI Lunch Room labai 
pigiai, nes turiu kitą biznj. '

2507 So. Halsted St

PARDAVIMUI didelis Ice 
12x12 pėdų, 11 
nešini vartotas. 

252 W.

Box, 
pėdų aukščio. 2 mė- 
Pigiai.
47th Street

PARDAVIMUI namas, yra vieta 
dėl krautuvės ir 6 kambarių flatas. 
Gera vieta, parduodu, nes išvdžiuoju 
j Europą. Prieš teatrą.

1522 So. Crawford Avė.

KRAUTUVIŲ FIKČERIA1
Grosęrnių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekernių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

Financial
Finansai-Paskoloa

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

tintų legalių savininkų.
Taipgi perkame Lenkijos Doleri
nius

KAS apmainėt su manim o- 
verkautą Surprise parėj, 643 
W. 54 pi. 5 d. vasario. Man jū
sų kautas yra permažas. Aš no
riu, kad man sugrąžintumėt 
mano overkautą.

J. Domikas, 
643 W. 54 PI.

Bonus, Vokietijos ir Aus
trijos Bonus.
Galit derėtis.

KAUFMAN STATE 
BANK

124 N. La Šalie St, Chicago

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 Avc. 
kampas Hermitage Avc.

Educational
Mokyklos

V

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystCs. Mes mokinant dienomis ir 
vakarais. AtsiŠaukit arba rašykit:

International Barber College 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

AR JUS NORITE 
didesnį užmokėsiu, 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
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gautr gerą darbą su geru mokes- 

dame. $20.00 ir $40 
—inant. Irgi mokina- 
Instrukcijos $15.00 ir

tim. Darbą suram 
mokame besimoki 
me važinėti, 
daugiaus.
FEDERAL

1597

AUTO ENGINEERING 
scnooL

W. Madiaon Street
v


