
VOL. XIV

The Lithuanianl Daily News
Entered m second Clau Matter March 7, 1914, at tha Port Office of Chicago, Iii,, 

under tha Art of March 8, 1879.

Kaina 3c Chicago, III. Ketvirtadienis, Sausis-January 13 d., 1927 No. 10

Lenkai ginas plano 
Lietuvai paimti

Prohibicijos galva velia
mas j svaigalų šmugelį

Kellogg gina J. V. nuo 
komunistų sąmokslo

Komunizmo pavojum teisina 
savo politiką su Meksika ii* 
Nikaragua

W ASHINGTONAS, sausio 
12. — Valstybės sekretorius 
Kellogg šiandie pasiuntė sena
to užsienio reikalų komisijai 
pranešimą, kuriame jis, tei-

Areštavo redaktorių už 
šmeižimų Dievo

Kaip jis Dievą šmeižė, skaity
tojas ras čia įdėtoj žinioj

TORONTO, Ontario, sausio 
12. — čia tapo areštuotas laik
raščio Christian Inųuirer re
daktorius Ernest V. Sterry, 
laisvamanis, kaltinamas dėl 
“piktžodžiavimo, šmeižimo ir

Naujoviški raudon- 
krutiniai

Varšuvoj suimta du jauni inži
nieriai, kurie vogė turtingus 
ir šelpė beturčius

Kaltina episkopatų dėl 
maistų Meksikoj

įsakyta baust kurstytojus; per 
pastarus maištus 99 nieksi- 
kiečiai žuvo

Kellogg teisina savo politiką |
Meksikai ir Nikaraguai ko 

munizmo baubu
Lenkai užsigina plano mai 

nyti Dancigo koridorių 
ant Lietuvos

Prohibicijos viršininkas 
Andrews įveltas j svai

galų šmugelį
NEW YORKAS, sausio 12.— 

Tardant bylą trylikos butlege- 
rių kuopos narių, vienas slap-

kontrabandos biznį

iždo sekretoriaus asistentą ir 
vyriausiąjį prohibicijos vykdy
mo galvą.

Tasai liudininkas, Samuel 
kad 1925

VARŠUVA, sausio 12. — 
Paskleisti Vokiečių spaudoj 
gandai, kad Lenkija pasirengus 
atiduoti Lenkų (Dancigo) kori- tas prohibicijos agentas įvėlė į 
dorių už federaciją su Lietuva, svaigalų
buvo oficialiai užsienio reikalų generolą Lincolną C. Andrevvsą, 
ministerio Zaleskio nuginti.

Pačių lenkų spaudoj nesenai 
buvę pranešimų, kad Lednic- 
kis, Lenkijos atstovas Pan-Eu-
ropos kongrese Viennoj, slapta į Briggs, papasakojo, 
važinėjęs į Kauną tokio maino metais, kai jis buvęs pakraščių 
reikalu, bet tai esą netiesa: sargybos bazės No. 4 viršinin- 
Lednickis derėjęsis tik dėl grą-Jkas New Londone, Conn., vie- 
žinimo jam 7,000 akrų žemės nas dabar kaltinamųjų degtinės 
nukirstos demarkacijos linija.

Be to, spaudoj buvo paskelb
ta, kad teisingmpo ministeris 
Meysztowicz, artimas Pilsuds
kio draugas, rodęs naujos Len
kijos žemėlapį.
Lenkijos ribas įterpta
Lietuva, liet Dancigo 
riaus nėra.

Zaleskis griežtai 
kad Lenkijos valdžia
sumanymų visai neturinti. Mi
nėtą žemėlapį jis lygino su pa
saka apie rašytojo Sienkiewiczo 
nupieštu naujos Europos žemė
lapiu, kur Nyderlandiją jis bu
vo pavedęs Švedijai.

Tuo tarpu Lenkų visuomenėj 
yni didelio nepasitenkinimo da
lykų padėtim Lietuvoj, ypač 
dėt gujimo iš Uetuvos tautinių 
lenkų mažumų.

gindamas valdžios politiką Cen- išniekinimo šventojo rašto 
tralinėms Amerikos valstyi krikščionių religijos.“ 
bėms, kaltina Meksiką ir visą
Latinų Ameriką, kad jos tapu- tian Inquirer išspaudintas 
šio? baze komunistų darbuotei už kurį redaktorius Sterry 
prieš Jungtines Valstijas. Savo vo areštuotas, buvo be kita 
kaltinimams paremti Kellogg sakyta:
savo pranešime cituoja ir iš ' “Dievas, kaip biblijoj jis 
komunistų internacionalo rezo
liucijų ir iš kažin kokio čičeri- 
no raporto, kur sovietų užsie
nių ministeris 
“Meksika duoda 
patogią politinę bazę Amerikoj 
musų tolesniems ryšiams plėto
ti.“
Faktai? — klausia senatoriai

Senato komisijos nariai ben
drai atsisakė diskusuoti valsty
bės sekretoriaus Kelloggo pa
reiškimus, kai kurie jų tečiau 
pasakė, kad Kellogg daug pri
kalbėjęs, bet nieko neįrodęs, 
savo pasakų jokiais faktais ne- 
parėmęs.

įkęs, jogei
mums labai

ir

Straipsny, kuris buvo Chris- 
, ir 

bu- 
pa-

nu-

Žemėlapy į 
jau ir 
korido-

VARŠUVA, sausio 12. — 
Aristokratiniuose Varšuvos ra
teliuose kilo nemažos sensaci
jos suėmimu dviejų jaunų, ge
rai žinomų inžinierių, kuriems

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 12. — Meksikos valdžia, 
paskelbus šiandie, kad per pa
staruosius maištus Meksikoj 
buvę užmušti septyniasdešimt
penki maištininkai ir dvidešimt 
keturi kareiviai, dėl tų maištų 
tiesiai kaltina katalikų episko
patą, kuris kurstąs katalikus 
visoj Meksikoj kilti prieš kraš-

Šelps kasyklose žuvusiųjų 
šeimynas

52 šeimynoj kurių tėvai žuvo 
Barnes Hecker kasyklose, 
gaus po $14 savaitėj per 300 
savaičių

ISHPEMING, Mich., sausio 
12. — Cleveland Cliffs Iron 
Mining kompanija nutarė už- 
antspaudoti savo vietos Barnes
Hecker kasyklas, kuriose pra
eitą lapkričio mėnesį dėl vir
šaus įdubimo žuvo penkiasde
šimt du darbininkai.

Kompanija taipjau nutaiė 
žuvusiųjų toj nelaimėj darbi
ninkų likusioms šeimynoms 
mokėti kas savaitė po 14 dole
rių pašalpos per 300 savaičių.

durys visados buvo atdaros į 
didžiausių aristokratų namus.

Istorija tokia. Praeito šešta
dienio naktį maršalo Pilsuds
kio rūmuose buvo balius, kur
taip kitų aukštų svečių buvo to valdžią obalsiu “Tegyvuoja 
ir minėti du jauni inžinieriai. Karalius Kristus!“, 
Balius tęsėsi beveik per visą Savo pranešime valdžia sa- 
naktį. Apie ketvirtą valandą ko, kad nuo sausio 1 dienos 
vienas minėtų inžinierių šoko maištų buvę šešiose įvairiose 
su jauna vieno turtingo gydy- ’ Meksikos dalyse, bet jie visur 

buvę patrempti. Išleista įsaky- 
kunigus, 

kurstančius žmones maištą kel
ti.

Dievas, kaip biblijoj jis 
pieštas, esąs toks, kur vaikš
čiojęs po Rojų, šnekučiavęs su 
moteriške, keikęs žaltį, siuvęs 
kailinius, mėgęs labiau keptų 
katlietų kvapsnį ne kad virtų 
kopūstų; sėdėdavęs degančiame 
krūme arba staiga iššokdavęs 
kur nors iš už akmens.

“Jis, pasak biblijos, esąs pik
tas senis, kuris nuo kalno auk
štumos perkūnais siųsdavęs 
keiksmus, arba niurnėjęs ir 
putamojęs šventovėje, ir kurį 
Mozė turėjęs didelio vargo nu
maldyti; kuris, siuto pagautas, 
paskerdė šimtus tūkstančių sa
vo išrinktųjų žmonių, o ne kar
tą gal butų išskerdęs visus iki 
paskutinio, jei gudrusis senis 
Moze nebūtų jam nuolat pri
minęs: ‘ką pasakys apie tai 
egiptėnai?’ — Ištikro, žmogus 
jauti didžiausios paniekos kuni
gams pryčeriams ir nuošir
daus pasigailėjimo tiems proto 
ubagams, kurie nesijuokdami 
gali skaityti pasakas apie die
vą, kurs esąs pilnas ūpų, nikių 
ir svaigulių,’’

Socialistas Francijos 
Seimo pirmininkas

tojo žmona, šokiui pasibaigus 
jis galantiškai pabučiavo jos mas aštriai bausti 
ranką ir po to tuojau pranyko. 
Netrukus ipo to daktaro žmona 
patsebėjo, kad ant jos rankos 
nebėra brangaus, 
sodinto braslieto, 
tūkstančių dolerių. Ji įtarė inži- . “Ispanų-Amerikiečių 
nierių, su kuriuo paskiausiai tetas 
šoko, bet jo baliuje nebebuvo, nuoja visoj Latinų Amerikoj 
Iš šveicarių sužinota, kad jis su paskelbti boikotą J----
savo draugu nesenai sėdę į sa
vo automobilį išvažiavę.

Tuojau duota žinia policijai, 
ir imta ieškoti. Pagaliau rado 
jų automobilį stovintį ties vie
nais dideliais namais, kur vir
šum durų buvo labdarybės 
draugijos iškaba. |

Įsiveržus vidun policija rado 
ir ieškomąjį inžinierių, kurs, 
kaip niekur nieko, mandagiai 
vedžiojo ją po įstaigos rašti
nes, aiškindamas jos darbuotę.

Pasirodė, kad įstaigoj kas
dien dirbo apie dvidešimt tar
nautojų — raštininkų, knygve- 
džių etc., dalindami i£ draugi
jos fondų pašalpas beturčiams.

Policija ėmė vartyti milži
niškas sąskaitų knygas ir vie-'

deimantais 
vertės 10

Siulo paskelbti Jungt. 
joms boikotą

Meksikos Mieste

Valsti-Į

komi-
propo-

Jungtinių 
Valstijų prekėms kaipo protes
tą prieš Washingtono valdžios 
elgesį Nikaiaguoj.

PARYŽIUS, sausio 
Francijos atstovų butas 
jo reguliarią 1927 metų 
savo pirmininku išrinkęs Fer
nandą Bouissoną, socialistą. 
Pirmininką renkant trečiu 
savimu Bouisson gavo 284 
sus, kuomet jo oponentas, 
vęs karo ministeris Andre

!ginot, gavo tik 186.

12. •— 
pradė- 
sesiją,

bal- 
bal- 
bu- 

Ma-

Gena laukan “negei
džiamus elementus” Ispanijoj siaučia influ- 

enzos epidemijaKaukan iš Kiny svetimi.
imperialistai!” skontrabandininkų, Philip Cof- 

fey, jam pasakęs, kad gen. An
dre ws esąs labai suinteresuotas 
svaigiųjų gėrimų kontrabandos 
laivu Athena. Iš kiekvieno Ath- 
ena “tripo” gen. Andrews tu
rėjęs gauti $2,000, buvę gi nu
statyta taij), kad laivas turėjęs 

i kas savaitė padaryti vieną 
Tuo budu gen. AYi- 

svaigiųjų 
turėjęs 

100,000

Hankove vėl praUdėjęs kiniečių 
bruzdėjimas prieš - Hvetimša- 
lius

nugynė, | “tripą“. 
panašių drews iš tos 

kontrabandos 
daugiau kaip 
per metus.

gėrimų 
gauti 

dolerių

Konferuoja dėl Amerikos 
pripažinimo Rusijos

Konferencija įvyko Maskvoj 
tarp Rikovo ir Amerikos pre
kybos atstovo \

ŠANHA.tUS, Kinai, sausio 
12. — Hankove, kur praeitą sa
vaitę kiniečiai buvo įsiveržę į 
Britų koncesiją, dabar, pasak 
pranešimų, kilęs stiprus kinie
čių bruzdėjimas. Visur pasiro
dę išlipdyti dideli atsišaukimai, 
skelbią “šalin svetimus impe
rialistus!“
Kantoniečiai grobią amerikiečių 

turtą
LONDONAS,* sausio 12. — 

Reuterio agentūra praneša iš 
Pekino, kad kantoniečių kariuo
menė konfiskuojanti amerikie
čiu turtą šaovu ir kitose Fuk ie
nų provincijos vietose.

Rusų ir rumany susikirti 
mas Besarabijoj

sausio
1 lomesteado miestelio 

kurs 
parsikvietė

(valstijos 
“išva-

PITTSBURGH, Pa 
12. 
buTmistrds Cavannaugh, 
praeitą šeštadienį 
dvidešimt^ “kazokų“
milicijos) savo miestui 
lyti“ nuo “negeidžiamų ele
mentų“, sako, kad kai tik “ka
zokai“ pasirodę, 500 “negei
džiamųjų“ pasiskubinę apleisti 
miestelį.

MADRIDAS, Ispanija, sausio 
12. ^Ispanijoj smarkiai išsipla
tino infhienzos epidemija. Daug 
žmonių miršta. Miestuose kaip 
Valencija, Barcelona, Sevilija ir 
Saragosa 15 nuoš. gyventojų 
serga influenza, vadinas bend
rai daugiau kaip 200,000 žmo
nių. .

noj jų tarp lakštų rado žuvusį į 9 asmenys SUŽuloti 
deimantinį bras-! viešbučio gaisre

MASKVA, sausio 12. —Char
les II. Smith, American-Rus- 
sian Chamber . of Commerce 
sekretorius, iš New Yorko, tu
rėjo su liaudies komisarų taiy- 

butlegeris Louislbos pirmininku Aleksiejų Riko- 
_ vu pasikalbėjimą klausimu

Jungtinių Valstijų pripažinime 
sovietų Rusijos.

Smith nori atidaryti Mask
voj savo organizacijos skyrių 
ir pradėti kampaniją už atstei- 
gimą draugingų santykių tarp 
Amerikos ir sovietų Rusijos.

[^įkliuvo bandydamas 
kalinius pagirdyti

FARGO. N. 1)., sausio 12.— 
Paskilbęs I
Johnson .praeitą naktį kažkokiu 
budu įsigavo į kauntės kalėji
mą parduoti kaliniams degti
nės, bet ten jis turės dabar pa
silikti šešis mėnesius. John
son buvo pastebėtas ir įkalin
tas, o jo štofas konfiskuotas.

Daugėlaitės maudytojai 
vyne turi eiti kalėti

VIENNA, Austrija, sausio 
12. Gauti čia praiešimai sa
ko, kad ties Dniestro upės žio
timis, Besarabijoj, įvykęs 
smarkus susikirtimas tarp bū
rio rusų, apsiginklavusių kul
kosvaidžiais ir bombomis, ir 
Rumanijos sienos sargybos. 
Vienas Rumanijos puskarinin- 
kas buvęs užmuštas, o devyni 
kareiviai sužaloti.
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DRG. P, GRIGAIČIO 300 mokinių išgelbėta iš 
degančios mokyklos

“Naujienų” Redaktoriaus

Prakalbu Maršrutas
Kalbės:

Sausio 14, vakare 
So. Boston, Mass.

Sausio 15 vakare
Brooklyn, N. Y.

Sausio 17 vakare
Philadelphia, Pa.

Sausio 18, vakare
Baltimore, Md.

Sausio 19, vakare
Pittsburgh, Pa.

Sausio 21, vakare
Akron, Ohio.

Sausio 23 po piet 
Detroit, Mich.

t

sau-
Sor-
mo-

PHILADELPHIA, Pa., 
šio 11. — Our Mother of 
rows bažnyčios parapinės 
kyklos gimnastikos salėj vakar
kilo gaisras, užkirtęs kelią 
pabėgti trims šimtams mokinių 
ir mokytojų, buvusių viršuti
niuose triobesio aukštuose. At
vykus gaisrininkams ir pasta
čius kopėčias į trečiąjį aukštą, 
visi mokiniai ir mokytojai 
vo išgelbėti.

bu-

raikija leidžia Fordui 
steigti fabrikų

apskrities 
pat virtifno 

nuosprendį, 
‘produceris” 
pasmerktas

NEW YORKAS, sausio 12.— 
Jungtinių Valstijų 
apeliacijų teismas 
žemesniojo teismo 
kuriuo teatrų 
Earl Carrol buvo
vieniems metams ir vienai die
nai baudžiamojo kalėjimo ryšy 
su jo suruošta teatre, puota, ku
rioj Joyce Hawley (lietuvaitė 
Teresė Daugėlaitė, iš Chicagos) 
buvo maudoma vyno lovy.

ATĖNAI, Graikija, sausio 
12.—Graikijos vyriausybė nu
tarė priimti Henry Fordo, A- 
merikos automobilių fabrikinin- 
ko, pasiūlymą įsteigti Falerone 
automobilių fabriką. Vyriausy- 

i be stato tik sąlygą, kad maši
nos ir materijolas butų gabena
mi į Graikiją graikų laivais.

AREŠTAI TEBEINA

torius, 
areštai 
Kaune 
miesto

KAUNAS.—Gauta 
areštuoti Kajšedorių 
Valst. Liaudininkų 
nariai p. Majauskas

Alytuje tapogi -eina
Valst. Liaud. veikėjų, 
be kitų yra suėmimų 
valdybos tarnautojų tar

pe. Čia kasdien eina vis nau
ji suėmimai—-vykdomi tai vie
šosios, tai politinės policijos.

kad

WASHINGTONAS, sausio 12. 
— Senato pašto komisija pri
ėmė sumanymą atsteigti 1920 
metų kainas antros klasės paš
to siuntiniams.žinių, 

apskrities 
komiteto

ir p. To-
4 OREI

daktarienės deimantinį bras- ■ 
lietą, o taipjau ir daugiau vog
tų brangmenų ir briliantų, ver
tės 50,000 dolerių.

Sąskaitų knygos ir apyskai
tos buvo vedamos akuratin- 
giausiai. Vogti daiktai knygo
se buvo įrašomi 
dovana“, ir šalia 
vardas, pavardė 
“davėjo“ . ar “davėjos“. Taip
jau akuratingai ir smulkmenin- 
gai buvo vedamos apyskaitos. F vaidininkai'užm'ušti 
kada, kam ir kiek — 
duota.

Policijos ekspertai, 
surado, kad beturčių 
kurios knygose buvo 
kaip pašalpą duotos, ištikro 
tas pašalpas buvo pilnai gavu
sios. Dar daugiau, knygos pa-, 
rodė, kad abudu inžinieriai 
brangmenų, kuriuos jie iš tur-' 
tingųjų ponų ir ponių vogė, I 
sau nė vieno cento neipasilaikėj 
bet, pavertę pinigais visa ati
davė beturčiams.

Abudu inžinieriai tapo suim
ti, bet dėl jų ramaus laikymos' 
ir atsisakymo ką nors plačiau 
pasakoti apie savo keistą lab
darybės darbą, policija įtaria, 
kad jie beg nebus pamišę. Del 
to, prieš iškelsiant bylą, jie 
atiduota, psichiatrų komisijai 
ištirti.

Šnipas Račys vėl politi
nės policijos viršininkas

kaip “gauta 
paduodama 

ir adresas

NORFOLK, Va., sausio 12.— 
i Praeitą naktį apdegė vietos 
Neddo viešbutis. Pažadinti iš 
miego apie šimtas svečių su
skubo vienmarškiniai pabėgti, 
bet devyni asmenys buvo suža
loti. Materialinės žalos ugnis 
padare apie 100,000 dolerių.

KAUNAS.—Gruodžio 20 d. 
iš Voketijos sugrįžo Lietuvon 
buvęs politinės policijos virši
ninkas Račys ir ant rytojaus, 
gruodžio 21 dieną, buvo vėl pa
skirtas laikinai eiti politinės 
policijos viršininko pareigas.

Du Rusų-Azijos banko
pašalpos

PEKINAS, Kinai, sausio 12.
— Plėšikų bandai bandant api- 

' plėšti čančune,, Mandžurijoj, 
Rusų-Azijos banką, buvo už
mušti to banko vedėjas Veiil
gias ir kasininkas šurman.

i___ :_ _______________

patikrinę, 
šeimynos, 

įrašytos

MIRTIES BAUSMĖ

HAMILTON, Ontario, sausio 
12. — čia 7tapo pakartas ban
ditas John Barty, mirties baus
mei pasmerktas už užmušimą 
vienos moteriškės apiplėšimo 
tikslu. ,

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią, patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj —

. Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas feina j patarnavimų.

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

' miestų
8. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia

mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČI0 APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
tašau ja:

Daugiau sniego ir 
žiemių vakarų vėjai.
Vakar temperatūros 

kai buvo 24* F.

Šeši Meksikos vyskupai 
areštuoti

Nuteisė 118 komunistų

, VARŠUVA, sausio 12. — 
Vladimire Volinske lenkų teis
mas nuteisė kalėti Šimtą aštuo-(sausio 12. — Praeitą naktį Li 
nioliką Ukrainos komunistų., sabone jausta žemės drebėji-. šandie saulė teka 
Devyni jų nuteisti i

Lisabone žemė dreba

LISABONAS, Portugalija,

šalčiau;

vidutinis-

, 7:17, lei- 
iki gyvos mas, lydimas požeminių dundė- džiasi 4:40 valandą. Mėnuo lei

dimų. žalos rodos nepadaryta, džiasi 3:07 vai. ryto.

MEKSiKOS MIESTAS, sau
sio 11.— Vakar vyriausybės 
buvo areštuoti Šeši Meksikos 
vyskupai, tarp jų ir Pasenai 
Diaz, Tabasco vyskupas ir 
MeKsikos katalikų episkopato 
sekretorius. z

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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ANTRAS “NAUJIENU” KONTESTAS ARTINASI -- STOKIM I DARBĄ!
VisŲ miestų, visų provincijų ir visą miestelių lietuviai kviečiami j darbą veikti šiame didžiajame “NAUJIENŲ” Konteste ir laimėti dovanas — Automobiliais, 

Pianais, Deimantiniais ir auksiniais daiktais, Parlor setais ir namų rakandais bei Įvairiais daiktais arba ir “cash” pinigais, šiame “NAUJIENŲ” Konteste yra 
proga laimėti dovanas didelių ir mažų lietuvių kolonijų kontesto veikėjams. Todelgi, nelaukdami nieko, tuoj perskaitykite žemiau tilpstantį šio kontesto aprašymų 
<r susipažinę su sąlygomis ir gaunamomis dovanomis — išpildykite ant šio puslapio esamą Blanką ir iškirpę tuoj siųskite i “NAUJIENAS” pažimėdami — “NAUJIE
NŲ” KON’KESTO DEPARTMENTAS.

t

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

Jau trys metai 
pirmojo “NAUJIENŲ 
to, bet visi 
gai turbut dar gerai jį atsimena, 
nes trys metai tai gana trumpas 
laikas musų gyvenime. Kaip 
visi atsimenate, pereitame 
“NAUJIENŲ” konteste buvo 
išdalinta dovanomis kontesto 
veikėjams apie $8,000.00. Ke
turi pereito kontesto veikėjai 
laimėjo automobilius: Šidlaus
kienė ir Villis iš Chicago, Gin
tautas iš Dctroit, Mich. iš Švėgž
da iš Cicero, III. Kiti kontes
tantai: Narmontaitė, Šova, Dr. 
Yucius, A. Pakšys, Paulauskie
nė, A. Gudaužis, Šarkis, Ražas, 
Braževičlus, Dambrauskaitė- 
Stelmokas ir kiti laimėjo mažes
nes dovanas, vertės po kelis 
šimtus dolerių ir kai kurie po 
kelis desėtkus 
tame konteste 
testantų, — 
skaičius. Bet 
grupė atliko milžinišką darbą, o 
ir už savo įdėtą triūsą ji gavo 
tinkamą atlyginimą. Tie kon- 
teistantų, kurie daugiau dirbo, 
tie laimėjo dideles dovanas: tie 
gi, kurie mažiau dirbo konteste, 
žinoma, mažiau ir laimėjo, bet ir 
jų triūsas tinkamai apmokėtas. 
“NAUJIENOS”, kurios kontes
to reikalams ir dovanoms konte
stantams 
gu sumą, irgi buvo pilnai paten
kintos, 
tuo laiku 
didelio pelno, bet tas kontestas 
apsimokėjo joms vėliau. Kon
testo laiku pakilo “NAUJIENŲ” 
cirkuliacija, kartu pasidaugino 
ir “NAUJIENŲ” rėmėjų, 
“NAUJIENŲ” draugų skaičius. 
Tas kontestas apsimokėjo ir 
musų draugams biznieriams, 
kurie garsinasi “NAUJIENO
SE”, nes po kontesto jų garsi
nimai “NAUJIENOSE” pradė
jo duoti dar didesnius rezul ta- 
tus. Kontestas apsimokėjo ir 
visiems “NAUJIENŲ” skaityto
jams, nes po kontesto liko page
rintas “NAUJIENŲ” turinys, 
pakvietus bendradarbiauti 
“NAUJIENOSE gerus rašyto
jus. Tečiaus pereitas kontestas 
buvo bandymas to didelio dar
iai, kuriam anglų laikraščiai iš
leidžia milionus dolerių, ir tas 
bandymas buvo visapusiai sėk
mingas kaip “NAUJIENOMS”, 
taip ir kontestantams ir sykiu 
“NAUJIENŲ skaitytojams.

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

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

Kontesto Veikėjams.
praėjo nuo įvykdo ir visuomet savo prižadą 

kontes- išpildo. Todėl mes esame įsiti-
NAUJIENŲ” drau- tikinę, kad šiame “NAUJIENŲ” 

, konteste turėsime didesnę gru- 
i pę kontestantų, negu turėjome 
i pereitame konteste ir kad pa

sekmės irgi bus daug didesnės 
netik “NAUJIENOMS” bet ir 
kontestantams. Be to šiame 
konteste galės dalyvauti ir ma
žesnės lietuvių kolonijos, ku
rioms pereitame konteste sunku 
buvo lenktiniuoti su didelėmis 
lietuvių kolonijomis, nes šis 
kontestas yra paremtas visai 
naujais principais: pasiekimu 
tam tikro laipsnio, o ne lenkty- 
niavimuisi tarp atskirų kpntes- 
tantų.

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

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

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

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

Su gilia pagarba, 
“NAUJIENOS”

1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

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

Kontestantų jsliegiatravimas. 'd{ti savo 8*fka8- kad savo su’ 
| manumu, savo darbštumu ir sa- 

3. Kiekvienas norys dalyvauti vo apsukrumu laimėti kuodau- 
“NAUJIENŲ” konteste, pirma' giausia balsų, šis “NAUJIE- 
negu kontesto manažeris pripa- NŲ” kontestas yra subudavotas 
žins kontestantų, turi išpildyti ne pralenkimo keliu laimėti do- 
registracijos kortą, kuri bus su- vanas, bet pasiekimo keliu, 
teikta “NAUJIENŲ” kontesto’ 
departamento kontstantui as
meniškai arba laišku. Kontes-
tantui grąžinu® išpildytą ir sa- tams balsų skaičius susidarys iš 
vo ranka pasirašytą registraci- sekamų šaltinių:
jos kortą atgal “NAUJIENŲ” ( Už gautą metinę “NAUJ1E- 
kontesto departamentui, jeigu NŲ” prenumeratą, 89 balsų. 
“NAUJIENŲ” kontesto mana-.l Už „autfl “NAUJIENŲ” t

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

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

Valstijose (išimant Chi- 
metams $7, pusei metų

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

išleido tą didelę pini

Jei “NAUJIENOMS” 
tiesioginiai ir nebuvo NAUJIENŲ” kontesto

Ko nėra galima.
14. Ne vienas kontestantas ne

gali savo gautų balsų pervesti 
kitam kontestantųi, arba užl L-

^’ti savo vietą kitam.

Manažeriaus galia.
15. “NAUJIENŲ” kontesto 

manažeris gali jam nepatinka-
“NAUJIENŲ” kontesto mana-’ už gaubi “NAUJIENŲ” pre-’mus asmenis nepriimti į kontes- 
žeris pripažins kontestantų,numeratą pusei metų, 44 balsų.'to dalyvius. Taipgi gali apru- 
kontestantas gaus iš kontesto parduota1 “NAUJIENŲ” bežiuoti skaičių kontesto dajy- 
departaniento tam tikra® kvitas,! - - - — - -
su kuriomis galės pradėti savo, 
darbą: užrašinėti “NAUJIE
NAS” ir pardavinėti “NAUJIE-j 
NŲ” skelbimų ir knygų kortas.'

Dovanas gaus visi.
4. šiame “NAUJIENŲ” kon

teste kiekvienas I— 
laimės i 
balsų skaičiaus.
te neis lenktynės, kad “aš” gau
čiau viską, o “jis 
“NAUJIENŲ 
paremtas pavyzdingo teisingu
mo principu, nes iš jūsų darbo 
kitas nepasinaudos, apart jus 
paties. Reiškia, jūsų gabumas, 
jūsų energija, jūsų pasišventi
mas šiame “NAUJIENŲ” kon
teste eis vien jūsų pačių naudai.

Kontesto laipsniai.
5. šiame “NAUJIENŲ” kon

teste yra 
Kiekvieno 
tams bus duodamos skirtingos 
dovanos, sulig jo gauto bei lai
mėto atatinkamam laipsniui bal- • 
su skaičiaus."

Iš ko susidarys balsai.
8. “NAUJIENŲ” kontsetan-

1 ‘ ' IUž parduotą
’ skelbimų kortą, 115 balsų.
'į Už parduotą “NAUJIENŲ” 

knygų kortą, ,65 balsų.
Reiškia, kontestantų gautoji

“NAUJIENŲ” prehumerata ir kontestantas, kontesto nianaže- 
parduotos “NAUJIENŲ”. skel- rį° Pripažintas kontestantų, tū
binių ir knygų kortos sudarys r* P^nas agento teises: kolek- 

, kontestantų balsus ir jų kreditą tuoti mokesnius už pKenumera- 
kontestantas į . . (. ... , i gavimui dovanų,dovanas sulig jo gauto

šiame kontes- Dovanos daiktais ar pinigais.
x. , 9. Kiekvienas. “NAUJIENŲ” nieko, šis

kontestas yra, "NAUJIENŲ" ’ kontesto daJy-| 
: viu, gali pareikšti nor*}, kad , 
kontestui pasibaigus dovana 
jam butų išmokėta grynais pi
nigais, sulig skaičiaus jo gautų 
atatinkamų kuriam laipsniui 
balsų. Tokiems kontestantams 
“NAUJIENOS”, pasibaigus kon-. 
testantui, sumokės grynais pini- apielinkėje, gražiausioj ir greitai au- 
gais — “cash”, bet 25 nuoš. ma

vių tam tikrose kolonijose.

Kontestantų galia.

16. Kiekvienas “NAUJIENŲ

Vieno laipsnio dovanos.
17. Dovanos daiktais ar pini

gais yra duodamos tiktai iš vie
no laipsnio, atatinkančio gautų 
balsų skaičiui.
Minimum ir maximum balsai.

18. Minimum balsų skaičius 
šiame “NAUJIENŲ” konteste 
yra 580. Mažiau 580 balsų ga
vusiems dovanos nebus duoda
mos, nes šis balsų skaičius ati
tinka žemiausiam dešimtam 
laipsniui. Maximum balsų skais
čius yra 46,200 balsų, nes šis 
skaičius atatinka augščiausiam 
pirmątn laipsniui.

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

“Naujieny” Dovanos Kontestantams
Pirmo Laipsnio,

kontestantas įsiregistruodamas gavusieji nemažiau 46,200 balsų, kon
testantai gali pasirinkti vieną iš 

sekamų trijų dovanų:
1. Paijęe automobilių, šefiių cilinde-

rių, 5 pasažierių, 4 durų Sedanas, Mo
delio 6-56, pilnai jrengtas, labai gra
žus ir patogus, vertės ....... $1,720.00

2. Bracelet (apyrankė), platino, su
85-kiais mėlinai baltais Wesseletono 
pildai plautais deimantais. Sulig 
John Wood deimantų katalogo No. 12 
BR-SP., vertės .................. $1,784.00

‘ | 3, Du lotai puikioje Marųuctte Park

gančioj, prie 64-tos ir Hamlin Avė. 
i gatvių, vertės ......................  $1,600.00

• Antro Laipąnio, . , ;
’jei kontestantas g^Utų 46,200 gavusieji nemažiau 40,000 balsų, kon- 

. t'i 4 ~ ' --.ii

; . , Ižiau, negu kad to laipsnio gau-
esi s ( ^ipsnių. a daiktų .Pavyzdžiui, | 

laipsnio kontestan-į . ; J . a. .. „„

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

5. Deimantinis žiedas, 
su devyniais deimantais. 
Wood deimantų 
vertės ................

5. Platino špilka moterims, su dė
vimas deimantais. Sulig John Woods 
deimantų katalogo No. DP-121, ver
tės .............................................  $205.00

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

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

šešto Laipsnio,

...... $214.50 
moteriškas; 
Sulipr John 

katologo No. 202, 
.................  $215.56

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

4. Platino špilka vyrams, su ketu
riais deimantai*. Sulig John Wood 
deimantų katalogo No. DSP-122, ver
tės ............................................. $115.00

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

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

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

Aštunto Laipsnio, 
gavusieji nemažiau 2,580 balsų, kon

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sekamų septynių dovanų:

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

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

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

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

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

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

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

Devinto Laipsnio,

“Naujienų” Kontesto Principai arba ką Kiekvienas 
Kontestantas Turi Žinoti

Kontesto pradžia.
1. Kontestas prasidės Vasario- 

February 1 d., 1927 m. ir baig- 
.- s Balandžio-Anril <30 d., 1927 
m. Tęsis viso tris mėnesius.

-Kontesto dalyviai.
2. Konteste gali dalyvauti tik

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

balsų, jis skaitytus! piYmo laips-j “
nio kontestantas ir turėtų gauti; L Jewett automobiHus> SeSilĮ ci)ln.
dovanas vertės $1,700, bet ap- derių, penkių pasažierių, pilnai jreng- 
mokant grynais pinigais kontes- ta®» Model 6-65, vertes   $1,365.00 

° ” 1 2. Bracelet, platino su 47 meunai
Sekamam skirsny parodoma tautas gaus iš “NAUJIENŲ’ baltais deimantais, sulig John Wood 

kiek i kurį laipsnį reikia gauti ne $1,700, bet 25 nuoš. mažiau, ^®j.^antų katal°K° No- 
balsų ir kokios vertės dovanos negu daiktų vertė, reiškia jis: ......'............. #
. .. , ------- x._ ffaus $1,275. šis 25 nuoš. ati- Trečio Laipsnio,kiekviename tų dešimties laips
nių bus duodamos kontestan
tams.

Laipsnio dovanų 
reikia surinkti

Laipsnio dovanų 
reikia surinkti

vertė 
balsų

vertė 
balsų

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

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

Antro
$1,400,
40,000.

Trečio
$900, 
26,000.

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

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

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

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

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

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

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

Dovanos.
7. Kontestantai šiame “NAU

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

gaus $1,275. šis 25 nuoš. ati
mamas todėl, kad visi musų per-' gavusieji nemažiau 26,000 balsą, kon- 
kami šiam kontestui iš sankro
vų daiktai yra gaunami 25 nuoš.
pigiau, negu tų daiktų pilna kai-' PR-28Č" modelio Radiola' 

Sankrovos tą nuolaidą brangus fonogratas sujungtas su ge- 
riausiu Radio, nereikalaujančiu ne ba-

i ........... $900.00
2. Deimantinis žiedas, platino, su 35

deimantais ir 12 emeraldų .moterims. 
Sulig John Wood deimantų katalogo 
No. D-250, vertės ..................  $910.00

3. Kimball Grojiklis Pianas, sty- 
liaus No. 400, gražiausias grojiklis 
pianas, k°kis y.ra padalytas, su vė
liausiais pagerinimais, vertės $975.00

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

5. Vienas lotas, £5x125 pėdas didu
mo, gražioj Marųuctte Parko apielin- 
kėj, prie 64 ir Hamlin Avenue gatvių, 
vertes .........................  $800.00

Ketvirto Laipsnio,
gavusieji nemažiau 14,000 balsų, kon

testantai gali pasirinkti vienų iš 
sekamų septynių dovanų:

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

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

3. Vyrų deimVnto žiedas ,su dideliu
70 et. svorio deimantu, sulig John 
Wood deimantų katalogo No. D-868, 
vertės ............................   C

4. Moteriškas deimanto žiedas,
19 deimantu ir 16 safirų (sapphires), 
sulig Jom Wood deimantų katalogo 
No. D-287, vertės ..................  $456.70

5. Trijų, šmotų Frizay parlor setas, 
rankomis drožti frėmai, 
žaus darbo, išmušti tikru liniu frizay, 
apverčiamos paduškaitės, vert. $450.00

6. Laivakortė ir kitos kelionės išlai
dos į Lietuvą ir atgal, antra klesa, 
vertės ...................................... C

7. Ford automobilius, 5 pasažierių
touring, jrengtas, vertės .....

Penkto Laipsnio,
gavusieji nemažiau 6,450 balsų, kon

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sekamų septynių dovanų:

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

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

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sekamų penkių dovanų:

1. Brunswick Panatrope ir 8 tūbų
Geras ir

na.
“NAUJIENOMS” 
sinimo tikslais.
JIENOMS” nėra

daro ISSlgar- terijų, nė vielų, vertės 
Todėl “NAU-‘ 
jokio skirtu

mo, ar kontestantas įsiregis
truos imti dovanas daiktais, ar 
grynais pinigais. Bet musų 
patarimas kontestantams yra 
imti dovanas daiktais, nes gau
na 25 nuoš. daugiau, negu im
dami pinigais.

Draudžiama.

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

Honoratų Komisija.
11. Galimiems įvairiems nesu

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

Lygus Balsai.
12. Už kontestanto iškolektuo- 

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

$467.50
, su

.... $456.70

labai pra

$400.00

$400.00

gavusieji nemažiau 5,190 balsų, kon
testantai gali pasirinkti vienų iš 

sekamų penkių dovanų:
1. Septynių šmotų valgomojo kam

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

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

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

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

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

Septinto Laipsnio,
gavusieji nemažiau 3,880 balsų, kon

testantai gali pasirinkti vienų iš 
sekamų septynių dovanų:

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

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

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

sekamų aštuonių dovanų:
1. laikrodėlis, goki filled, ,, su 17

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

2. Gryno gintaro karoliai, labai
gražus, importuoti iš Palangos, ver
tes ..........T....................................  $25.00

3. Vyriškas žiedas, 14 karato žalio
auk+^», RukiŠko Lapio. Sulig John Jį 
Wood deimantų katalogo No. S-562, f 
vertės ................. ...... $25.00

4. Vyriška špilka, platino ir 14 ka
rato aukso su vienu deimantu . Sulig 
John Wood deimantų katalogo No. 
DSP-232, vertės ....................... $26.90

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

6. Moteriškas žiedas, dviejų juodų 
onyxU ir su deimantu. Sulig John 
Wood deimanti katalogo No. S-456,

$25.30 
111A, 
$25.00

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

vertės ...................................... —
8. Veidrodis, 22x52 colių didumo,

gražus polichrono rėmai su geniausio 
stiklo veidrodis, vertės ........... $25.00

Dešimto Laipsnio, 
gavusieji nemažiau 580 balsų, kon

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sakamų penkių dovanų:

1. Gryno gintaro karoliai, ver
tės  .......... ••......................   $10.00

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

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

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

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

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

laimėjus dovanas sulig savo noro bei pasirinkimo, kaip tai: Auto
mobilių, Radiolą, Pianą, Deimantinį Bruceletą, Deimantinį žiedą, 
Deimanto Špilką, Parlor Setą, Lotą, Laivakortę į Lietuvą ir atgal, 
Auksinį Laikrodėlį, Tuder Komodę, įkempą, Gintarinius Karolius, 
Gintaro Sagutes arba “cash” pinigais —, išpildykite šia žemiau 
esamą Blanką ir atsiųskite j “NAUJIENAS”.

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

1 ......... ..

Aš noriu’jste 
katf laimėjus dov 
Kontesto Vedėjo 
reikalingas inforr
Mano Vardas Pr
Adresas ...........

B L A N K A
ti ir veikti šiame “NAUJIENŲ” Konteste, 
anas. Prašau gerbiamo “NAUJIENŲ” 
priimti mane į Kontestantus ir suteikti 
nacijas:

ivardė .................................................... ......

— j

“Naujienų” Kontesto Departmentas,
|1739 So. Halsted St., Chici
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NAUJIENOS, Chicago, III.

“NAUJIENŲ” DOVANOS KONTESTANTAMS
čia yra pavyzdžiai kai kurių duodmų dovanų “Naujienų” kontestantams. Daug duodamų dovanų čia nesiranda, ypačiai visų auksinių ir deimantinių daiktų nėra, dėl vietos stokos šiame puslapyje 
nebuvo galima sutalpinti. Kadangi šitas “Naujienų” kontestas prasidės Vasario-Feb. 1 d. š. m., pertat norinti dalyvauti šiame “Naujienų” konteste laimėjimui dovanų, malonėkite tuoj išpildyti 

esamą blankų ir prisiųsti į “Naujienas”.;

Kiekvienu* kontestunttts ^,avęs nemažiau 46,200 gali gauti ditQ puikų, tiattjž} ir pilnai jren^ęt*$. automobilių
t’ cilinrierių, 5 pasažierių ir 4 durų Sedanų. Kaina ............... ............................................................................................... ...................... $1,720.00

Paige automobiliai imami iš stambiausios lietuvių firmos — C. P. Suromskis, 5833 S. Westem Avė., Chicago, 11).
Kiekvienai konte*tantas gavęs nemažiau 40,000 buliuj «n. I i gauti šit*} puikų, naują ir pilnai jrerifęts> Jewett automobilių, 

(> cilinderių, 5 pasažierų Sedaną. Kaina ................... ....................................................................................................................... ,......   $1,365.00
Jewett automibiliai imami iŠ stanbios lietuvių firmos — C. P. Sųpomfckis, 5833 So. \Vestern Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 
26,009 balsų gali gauti šitą Brunsvvick Pana
trope 8 tūbų, kuriame yra sykiu brangus 
fonografas ir Radio — be baterijų, be vielų, 
varomas elektros spėka. Kaina .... $900.00 

šita panatrope Radiolas imamas iš di
džiausios lietuvių muzikalių daiktų sankro
vom —• Jos. F. Budrik, 3417-3421 S. Halsted 
SI., Chicago, 11).

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 26,000 balsų 
gali gauti šitą Kambail Grijiklj Pianą su vėliausiais ir ge-
iausiais pagerinimais. Kaina ...........................  $935.00

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų 
gali gauti šitą Fordą touring automobilių, naujas pilnai

Šitie Kimba)! Pianai yra imami iš stambiausios lietuvių 
akandų kompanijos — Peoples Furniture Co., 1922-32 S. 

Halsted St. ir 4177-83 Archer Avė., Chicago, 1)1.

įrengtas. Kaina....................................i..................... $400.00
Fordo automobiliai imami iš stambiausios lietuvių au

tomobilių firmos — C. P. Suromskis, <5833 So. Western Avė., 
Chicago, Illinois.

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

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

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

Franshmans Masterpiece Ra- 
dio imami iš J. F. Budrik, 3417- 
21 So. Halsted St., Chicago, H).

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

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

Kiekvienas kontestantas gavęs nema
žiau 14,000 balsų gali gauti šitą Gul- 
brapsen Registruojanti Pianą — geros 
išdirbystes. Kaina ............ -.....  $450.50

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

Kiek viena,s kontestantas gavęs nemažiau 6/450 balsi} gali gauti 
šitą Jacąuard parlor setą B šmotų su gražiai išdrožtais fifmais ir 
apverčiamoms paduŠkaitems. Kaina ...................   $200.00

Jacųuard porior setas imami iš stambiausios lietuvių kompanijos, 
kuri užlaiko dvi krautuves — Peoples Furniture Co., 1922-32 South 
Halsted St, 4177-8B Archer Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs 
nebažiau 2,580 balsų gali gauti 
Atwater-£ent Radio, Pooley mo
delio, Cbntfble Speaker, Kai
na .............  $60.00

Atwater-Keut Radiolai Pooley 
modelio imami iš Jos. B. Budrik* 
3417-2T1 So. Halsted St., Chicago.

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

Bernaru up-right Pianai imami iš 
J. F. Budrik, 3417-21 So. Halsted St., 
Chicago, 1)1.

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

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

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 5,190 balsų gali gauti šitą 
7 šmotų valgomojo kambario setą — visi šmotai tvirtai padaryti iš 
riešučio medžio. Kaina ..................................................................... $150.00

šie 7 šmotai valgomojo kambario setai yra imami iš — Peoples 
Furniture Co., 1922-32 So. Halsted St., 4177-83 Archer Avė., Chicago, 1)1.

Kiekvienas kontestantas gavęs 
nemažiau 8,880 balsų gali gauti ši
tą Bnxnswick Fonografą, Seville 
modelio, labai gražaus balso. Kai
na v....... ,...................  $110.00

Sevilko modelio Fonografai ima
mi (4 X F. Budrik, 8417-A431 8a 
Halsted St, Cftiicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs 
nemažiau 8,880 balsų gali gauti 
šitą auksinį laikrodėlį —• Elgin 
“Crushlon”, balto 14 karato aukso 
17 akmenų ir 6 “adjustmentų”.
Kaina .... ............   $100.00

Kiekvienas kontestantas ga
vęs nemažiau 8,880 balsų gali 
gauti šitą Tudor komodę, gerai 
padaryta, su dideliu veidrodžiu, 
riešučio medžio. Kaina $100.00

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

Kiekvienas kontestantas gavęs 
nemažiau 1,270 balsų gali gauti 
šitą 4 tūbų Radio, modelio 111A. 
Kaina ..............   $25.00

šie 4 tūbų Radio, modelio 111 A, 
yra imami iš Jos. F. Budrik, 8417- 
8421 So. Halsted St., Chicago, III.

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

k >

šitos Lempos imamos iš Peoples 
Furniture Co., 1922-81 So. Halsted 
St., 4177-88 Archer Avė., Chicago, III.

GERBIAMASIS-JI:—

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

_■ I. n—.—-— —.............................■■■     -I- »■■■ ■ ■■■■ ......................... ■■■■■■■■■■I 
fr, ■ .JSSSSKi. ■ " ■— ■■ ■■■-------------------------- ■ ■■■■■ ................... ............................................................................■ —

SLANKA
AŠ noriu įstoti ir veikti Šiame “NAUJIENŲ” 

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

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

Adresas ............................................................................

' T""*******^ i.1''' *... "-T"■" " " -..........." i * . —U

PASARGA: — Išpildę šitą. Blanką iškirpkite ir pri- 
siųskite j “NAUJIENAS”. Ant konverto užrašykite 
sekamai: • ’ 1

^“Naujienų” Kontesto Departmentas
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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NAUNENOS
The Lithūnniun Daily N*»w» 

Puhllshed Daily Exceot Sanday 
by tbo TJthuanJ*n Daily Vow» Puh. 
C© Ine.

Edttor P. GRIGAITIS
17SS South Halmted Strout 

Chicago, UI.
Telephone Roooevdt 8MN

Subseription Rateai
$8.00 v>0r year i n Canadau
$7.00 per yeer outside of Chic«KO.
$8.00 per year in Chicago.

3c. per eopy.
Entered ai Second Claii Mattel 

March 7th, 1914, at tha Poat Otticu 
of Chicaro, TU, nndar *.Lu act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kaadion. Įtekinant 
•ekmadionius. laidžia Naujiena Ben
drovė. 1739 S. Halsted SL, Chicago. 
III. — Telefonas i Hooeevait 9M0.

EJisimokiJimo kainai i
Chicngoje - paltu: I °MumS blDŽtelDfi BlSkufl

Metams ------------------- ..... $8.oo paubaro tikslas, t. y. orga-
Pusei metų------------------- $4.00 . . . . .
Trims mineeiams ........-........ 2.oo nizuoti darbininkus prieš
«^L“^S3*JZZZZZ valdžią, o ne jų būvį page-

Chicngoje per neiiotojus: l’inti. Jis H1UH1S svetimas
slvdtd°piJa 2Z*.‘------------ i8c žmogus. Pasiremdamas ke-
Minedui---------------------------- 75c ]iajs nesusipratusiais darbi-

Suvienytose Valstijos^, ne Chicagoje, ninkais rašo rezoliucijas p afttu. i *
_______________________ $7.oe vardu’ 500 darbininkų, aiš- 

kiai išplečia bedarbę ir sta- 
1-25 to tokius reikalavimus, ku-

,rie musų šaliai ir darbinin- 
! kams yra kenksmingi. Jis 

•J;{$ kišasi į Savivaldybių darbų, 
.2.00 įkalbinėdamas žmonėms ne

iiiūvaiua

l’usei metą ...........
Trims minesiama
Dviem mėnesiams
Vienam minėsiu!

Lietuvon ir kitur uinianiuoMi 
< Atpiginta)

Metams -..............
l’usei metų--------
Trinas minėdama
Pinigus reikia siųsti pakto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

.71

mokėti, neklausyti. Savival
dybėj jo nosiai nėra vietos. 
Miesto Taryboj dirbama 
tas, ko reikalauja daugu
mos valia. Savivaldybė rūpi
nasi darbininkais ir tariasi 
tik su jais (jų yra ir tary
boje), bet ne su agentais”.

Taip tai pasižymėjo ko- 

munistų agentas Biržuose. 
O tokių Daubarų Lietuvoj 
buvo nemažai. Jie, kursty
dami žmones prieš valdžių, 
patarnavo ne kam kitam, 
kaip tik fašistams. <

lėj galėtų mums patarnauti li
teratūros reikalas. Jus, ameri
kiečiai, turėtumėt mums pasa
kyti, ką jus manote apie mu
sų, europiečių, literatūros kuri
nius, ir kaip jus įvertinant sa
vuosius, o mes europiečiai irgi 
nepasiliktumem skolingi. Darbo 
pradžiai, norėtau pažvelgti eu- 
rerpiečio akimis į Jūsų—ameri- 
kiečio-rašy lojo----dramaturgo

raštus.

II. K. S. KARPAVIČIAUS PJE- 
SOS IR DRAMATURGIJA

DVEJOPAS MĄSTĄS
" (PADEGĖLIS KASMATfi 

POPIEŽIUI NEPATINKA’ 
AMERIKOS UNIVER

SITETAIBalandžio 22 d. 1915 m. 
vokiečiai pirmą kartą pa
naudojo nuodingąsias dujas 
karo lauke. Pasipiktinimui 
tąsyk nebuvo galo. Anglijos 
ir Amerikos laikraščiai rašė 
baisiausių dalykų apie vo
kiečių žiaurumą. Jeigu ga
lima karo lauke naudoti 
nuodingas dujas, — rašė 
vienas laikraštis, — tai tas 
reiškia, jog žmonės grįžta es^ klasifikuojama kaipo 
prie tų karo met<xlų, ku-^žuvusįos aVelės”. Tokia 
riuos naudojo senovėj lauki- esanti popiežiaus nuomonė. knygai’
niai žmonės. Šiame kare Vo-!
kietija pirmoji paneigėr tas katalikų bažnyčia toleruo- žmonės ytin ne pinigingi, kny- 
taisykles, kuriomis civilizuo- jantj Anglijos Oxfordo ir mažai kas teperka, ir lietu- 
tos tautos sušvelnina milita- Cambridge universitetus to- I^ ,.kl?y?a. įjetuy()J gyye»a 
nską brutąhskumą. Įdel> kad Anglijoj nėra tin- turi savo portfeliuose nemaža

Pasibaigė karas. Birzelio kamų katalikiškų universi- sukurtų gerų', 
17 d. 1925 m. Ųenevoj jvyH!tetų> Kas kita Amerikoj. ' 
ko valstybių konferencijaJKataijkjškų.uriiverajtetų čia 
Vokietijos atstovai pasiūlė,’yra daug. Todėl kiekvieno 
kad valstybės duotų Pasiža- kaįa]jko parejga esanti lan- 
dėjimų nebenaudoti nuodin- kyti katalikiškus universi- 
gas dujas busimuose karuo--tetug) kur viskas katalikiš- 
se. Konferencija pasiūlymų kai mokinama. 
priėmė. Po konferencijos

Apie knygas ir santykius
John T. 
oficiališ- 

servą- _____
n 0, tilpo' 1« Amerikos Lietuvių sunty- 

griežtai kiavimo su Lietuva tenka pa
brėžti viena ytin neigiama sar 
vybė— tai knygų pasikeitimo ne- 
sureguliavimas. Amerikos lietu
viai nežino, kas dedas Europos 
lietuvių literatūroje, o europie
čiai, kas dedas Amerikoj. Iš to 
pasidaro dviguba žala. Visų 
pirma tai yra labai didelis nuo- 

. Lie-
Straipsnyj sakoma, jog tuva—maža, dabar Lietuvos

Kaip praneša 
Burke, Vatikano 
kame organe, 0 s 
tore Roma 
straipsnis, kur'
smerkiama Illinois univer
siteto katalikų fondas. 900 
katalikų studentų, kurie 
lanko Illinois universitetų,

I. LIETUVIŠKOS KNYGOS 
REIKALAS

"RAYER ASPIRIN”
UŽTIKRINA SAUGUMį

• _________
Vartokit be jokios Baimės 

kaip Nurodoma ant 
“Bayer” Pakelio

durys laikius, kaip mūras. No-J 
lugalčjęs durų Baravykas pi a ‘ 
keikia jas, ir laukia, kol pagrįs 
icimininkė ir jas atidarys.

Šis siužetas gali būti panau- 
lotas by kuriam literatūros kū
riniui, tiktai ne dramatiniam, 
nes jame nėra dramatinio vei
ksmo.

Dabar įsivaizduokim, kad 
Juigis Baravykai tokiu budu 
užtrenkęs duris ir norėdamas į 
natekti į stotį, ima belstis du-. 
rysna, ima šaukti; gal kas iš 
kaimynų išgirs ir ateis durų 
atidaryti, šauksmą pirmieji iš
girdo vagys. Jie pasinaudodami, 
kad bute nieko nėra, surinko 
^rangiausius daiktus ir rengias 
išeiti, kaip bu tau įsiveržia pra
eiviai, išgirdę Baravyko šauki
mą. Vagys šiems naujiems 
praeiviams pareiškia, kad į šį 
butą įlindęs vagis, ir jie jį už
darę kambary. Vagys prašo 
šių praeivių pasergėti uždaryta 
Baravyką, o jie patys pabėga 
kuogreičiausiai pašaukti polic> 
jos. Tuo tarpu sugrįžta šei
mininkė, pamačiusi savo bute 
svetimus žmones, pamato, kad 
tai yra vagys, pakelia didelau- 
sį gvoltą. Tuo tarpu ateina ir 
policistai, kuriuos pasiuntė čio
nai tikrieji vagys. Policistai iš
leidžia uždarytąjį Baravyką ir 
visą tokiu budu susidariusią 
kompaniją nugabena į policijos 
stotį išaiškinti reikalui.

$
l

Pripuolamai pateko mano 
rankosna K. S. Karpavičiaus 
keturi dramatiniai kuriniai: 
“Algis ir Giedrutė”, “Juozapas 
ir Zclbora”, “Samsonas įr De- 
lila” ir “Galiūnas”. Pirmasai 
veikalas dar prieš jo išspaus
dinimą Amerikoj buvo suvai
dintas du kartu, o antrasai — 
vieną kartą. Jeigu pjesos yra 
vaidinama iš rankraščio, ir, 
kaip pats autorius pastebi 
(Juozapas ir Zelbora) “su di
delėmis pasekmėmis”, “sukėlė 
skaitlingoj publikoj vien tik pa
sigerėjimo”, tai tenka manyti, 
kad K. ;S. Karpavičius, kaipo 
dramaturgas, yra popularus 
Amerikos lietuvių tarpe. Tačiau 
aš, europietis, norėčiau K. S. 
Karpavičiui dramaturgiško ta
lento savybių pripažinti kuoma- 
žiausia.

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negauna t tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuodabar yra toks autoritetas, kad 

nėra tokio 'lietuvių švietimo 
Ministerio, kuris išdrįstų eiti 
knygų reikalu prieš prof. Jab
lonskio rekomendaciją, šitokiu 
budu prųf. Jablonskis neįlei
džia j mokyklų knygynus ne 
tiktai jaunųjų rašytojų knygų, 
neįleidžia net tokio įžymaus lie
tuvių kalbos stilisto raštų, kaip 
kun. Tumo-Vaižganto. Kuh. Tu
mas-Vaižgantas yra Lietuvos 
Universiteto Humanitarinių Mo
kslų Fakulteto docentas lietuvių 
literatūros srityje, pas jį ir 
prof. Jablonskis daugeliu atve
jų galėtų kalbos-stikstikos pa
simokyti, tačiau prof. Jablons
kis neįleidžia j mokyklas net 
jo paskaitų, universitete skai
tytų. Tai yra, žinoma, nesą
monė, bet ji yra tokios rųšics, 
su kuria kovoti lietuvių rašyto
jai neturi jokių priemonių. Re
zultate daugelis gerų knygų j 
mokyklų knygynus patekti ne
gali. Ir ši.jjiusų gyvenimo ne
sąmonė knygos padėti padaro 
nepakenčiama. Knygų rinka 
tiek susiaurėjo, kad knyga ne
besiplatina, knygų laidojai at
sisako toliau beleisti, o mokyk
lų knygynai stovi tušti, moks
leiviai yra priversti verstis vi
sokia žydiškai rusiška literatū
ra. t

Jeigu butų sutvarkyta lietu
viškų knygų, platinimas Ameri
koj, knygos rinka žymiai prasi
plėštų, veikiai 'atsirastų naujų 
knygų leidėjų ir lietuvių litera
tūra veikiai vėlei atgytų. Ame
rikos- lietuviai juk be knygų 
ncapscina. Neturėdami lietu
viškų knygų, jie skaito angliš
kas.
tuvių rašytojai kūrybiniu žvil
gsniu, sukurtu veikalų vertybės 
žvilgsniu 'nieku 
daugeliu 
šytojų.
Vincas Krėvė yra nepaly
ginamai vertesnis už tokį Jack 
L o n d o n. Tuo labiau jisai 
yra įdomesnis lietuvių skaity
tojams, nes jis savo kūryboj 
duoda lietuvišką medžiagą. O 
kas jį Amerikoj žino, kas jo 
raštus yra skaitęs?

Antra vėl vertus ir Ameri
kos lietuviai nuolat duoda vie
ną kitą rašytoją, kurių raštai 
retai kada pasiekia Europos 
lietuvius. () jeigu ir pasiekia 
—dažnai jie mums atrodo var
gu bau priimtini, šiaip ar 
taip musų skirtingos, gyvenamo 
sąlygos yra jau žymiai ats-ilie
pusios musų karaktery ir musų 
supratimuose. Nekartą jau 
musų priėjimas prie dalyko 
yra gana skirtingas! Lygiai, 
kaip ir paisai galvojimo proce
sas. Gyvendami tiek toli vieni 
nuo kitų, tokiose skirtingose 
aplinkybėse, kultūriškai neben
dradarbiaudami, nekartą mes 
vieni kitų jau nebesuprantame. 
O musų—lietuvių—pasaulyje 
yra tiek maža, tautos trečdalis 
gyvena Amerikoj! Jeigu mes 
vieni kitų nebesuprasifne, tai 
kiek ilgai mes, kaipo tauta, ga
lėsime egzistuoti šiame pašau- 
WC? ; \ ‘

Turėtų vykti uolus musų kul
tūrinis bendradarbiavimas, kad 
mes kultūros* klausimais galė
tumėm susiprasti ir susitarti, 
kad butų musų tarpe psicholo
ginis mainas. Čia pirmoj ei-

Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Galvos skaud
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

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

šį kartą medžiaga jau visai 
tinka ir dramatiniam kūriniui. 
Dramaturgas gali šią įvykiu 
painiavą paįvairinti, pridėti 
daugelį kliūčių, įvesti kitų ne
lauktų dalykų, kurie gyvenimo 
logikos žvilgsniu gal būt nepa
teisinami, bet kurio yra patei
sinami sceniškos logikos žvil
gsniu. Dramaturgui svarbu, 
kad scenoje tolydžių rutulotųsi 
veiksmas. Veiksmas, kurio pa
grindinis tikslas yra išpręsti 
susidariusį įtempimą.

(Bus daugiau)

Karpavičius turi literato ta
lentą, tiktai ne dramaturgo, 
bet apysakininko. Kaipo apy
sakininkas jis pareiškia savo 
talentą atskiruose pjesų dialo
guose, kai jis tiesioginės kalbos 
formoje aprašinėja kuriuos 
nors įvykius bei gamtos reiški
nius. Tačiau, kaipo dramatur
gas Karpavičius padare keletą 
stambiausių klaidų, kurių joks 
dramaturgas neprivalo daryti, 
kurios dramatinį kurinį iš es
mės pražudo.

Karpavičiaus pjesos yra,, kaip 
vokiečiai sako, Lesedrama — 
drama skaitymui, bet ne vai
dinimui. O dramos skaitymui 
(ne vaidinimui) nėra dramos, 
tai yra vienas nesusipratimas. 
Karpavičiaus pjesos ir yra tok
sai nesusipratimas dėl šitokių 
priežasčių: Karpavičius paėmė 
grynai epinius siužetus bei mo
tyvus ir panaudojo juos epiniu, 
ne dramatiniu budu. Kad bu
tai! suprantamesnis, turiu iš 
esmės pasiaiškinti.

Toli gražu ne kiekvienas siu
žetas tinka dramatiniam kūri
niui. Apysaka gali paimti by 
kokį siužetą. Beletristas gali 
aprašinėti atskirų žmonių gyve
nimą, atskirus charakterius, 
atskirą kurią nuolaiką, ir apy
saka ar novelė gali pasidaryti 
visai nebloga. Dramaturgas gi 
savo kūriniui tegali pasirinkti 
tokį siužetą, kuriame yra kon
fliktas, kova, kliūčių nugalėji
mas, kur veikiamieji asmenis 
pareiškia, iŠrutuloja savo ka- 
raktęrj per kovos momentus 
pareikšdami savo valią, šį su
metimą gali pajliustruoti šitoks 
pavyzdys. Įsivaizduokime, kad 
tūlas ponas, koks nors Jurgis 
Baravykas, nusisamdę kambarį 
Chicagoj, kur nors Halsted 
str. Kambarys* turį vieną ypa
tingą savybę: jisai yra užraki
namas ne raktu, bet durų iš
imama rankena. Nori įeiti kam- 
baryn—įstatai rankeną iš kori
doriaus. Nori užrakinti ar at
rakinti kambarį iš vidaus— tu
ri rankeną perkelti iš korido
riaus pusės į vidų. Jurgis Ba
ravykas laukia atvažiuojančių 
iš Lietuvos savo mylimosios ir 
motinos. Beskubėdamas j sto
tį jų pasitikti, užsukę namo 
—drabužius persivilkti, kamba
rį sutvarkyti. Beskubėdamas 
ūme ir užtrenkė duris—ranke
na, durų raktas, —liko duryse 
iš koridoriaus pusės, šeimi
ninkes, kas atidarytų duris, nė
ra namie. Jurgis Baravykas 
ima pykti, pats save keikti. At
simena, kad jau traukinys bus 
atėjęs, kad stoty jo laukia mo
tina ir mylimoji, kurios neturi 
jo adreso: kokia gi jų padėtis, 
ką jos apie jį pagalvos?., Jurgis 
Baravykas bando savo jėgas 
ar nepavyks durų išstumti, bet!

DR. K. DRINGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki 
8 vak. Seredomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayetlo 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

.... -
- ----------------------------------------------- ,
Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

, žymių dalykų, 
bet nėra kas juos išleidžia. 
Knygų leidimas reikalingas il
galaikio kredito, nelyginant že
mės ūkis, o tokio kredito Lie
tuvoje dabar nėra. Senieji 
knygų leidėjai, prieš kelius me
tus gana gausiai lietuviškų 
knygų leidę, negaudami ilges- 

„ , , ... ,y, . , ' nio kredito ir negalėdami grei-
O katalikiškai mo yti rei- i§par<iu.oti išleistųjų knygų, 

Žinoma, 
.pagundos skaityti “blogus apie najų knygų leidimą jie ir 

Kitais žodžiais sa- galvoti negali. Keista prisipa
žinti, bet dabar bene vieninte
liai dailiosios literatūros leidė- 

, jai yra koperatyvinės spaustu- 
t vės “R aidė” zeceriai. Aiškus

1 I • v— • Ą ” Lili opai U LIULI OlVloUŲ

protokolu pasirašė ir Ame- kkia apSaugoti mokinį nuo nuoklt bankrutuoja, 
rika. Neužilgo toj konferen-1 ’ «i_i---------- . ... . .,
cijoj padarytoji sutartis kai •

dėl nuodingų dujų naudoji- uan^ apSaUgoti mokinį nuo
mo turės būti senato ratifi
kuota.

savistovio protavimo.

Fačiau yra rimtų davinių1 Ąpjg LIETUVOS KOMU- dalykas, kad jie pajėgia išleisti
. • 1 V . i < Į . _ Amanyti, kad sutartis bus at

mesta. ^Pastaruoju laiku 
Amerikos spauda, kaip šu

NISTŲ DARBUOTĘ »vos vien<* kitl> brošiūrėlę. Apie 
_____  >ką nors žymesnį jie ir galvoti 

negali. Kitas vėl lietuviškų 
knygų vargas- tai musų kalbi- 

ja. Prie švietimo 
Ministerijos yra sudaryta vadi
namoji Knygų Tikrinimo Ko
misija. Joje kitų tarp dalyvau
ja ir prof. Jablonskis, kuris 

, daboja, ar knygos kalbos tai-

itinos į mokslų knygynus ar ne. 
“Komunistinio internacio- 1>r°f. Jablonskis yra didelis

Bolševikėliai visokiais bu-
sitarusi, pradėjo rašyti apie^ajs bando užginti .tą fak- nįnkų tiranij 
tai, jog nuodingos dujos n^tą, jog jų plauko žmonės.............
ra toks baisus dalykas, kaip Lietuvoj dirbo tokį pat dar- 
kad apie jąs buvo manoma. kajp jr fašistai. Bet štai
Dr. James F. Norris, Ame- rag0 “Biržų Žinios” apie
rikos Chemikų Draugi jos ^tivusį amerikietį, p. Dau-šykiing(1m<>nžvn«sniu °yra leis- 
prezidentas, pareiškė, J°ILbarą: jtinos į mokslų knygynus ar ne.
tie, kurie yra priešingi nau-
dojimui nuodingų dujų ka- palo apaštalas, p. Daubaras m\lsV kalbos žinovas, kuris la-

bai daug pasidarbavo bekuriant 
musų literatūros kalbą. Tačiau

ro metu, vadovaujasi “šen-’ 
timentu, o ne žinojimu”.

Vadinasi, kuomet vokie
čiai naudojo nuodingas du- Lietuvos valdžią, “buržujus’ pinkas, visai nesidėmįs kalbos

š. m. gruodžio m. 5 d., Va
siliausko salėj vėl SU did- žmogus jis yra jau senyvas ir 
žiausiu įnirtimu atakavo labai siauras specialistas kalbi-

ir visą eilę Biržų inteligen-' ■?tilistinCm:s ir
tų dėl varžymo tarnaičių rašyt(>jas panHudojo 
laisvės, nepalankumo bedar- nors stilistinę naujenybę, kurios 1 • • > I ,, • ....... .....

jas, tai jie buvo aršiausi 
“barbarai ir hunai”, kurie 
nesiskaitė su jokiomis žmo
niškumo taisyklėmis. Kas 
kita dabar. Amerikos armi
ja nenori atsižadėti nuo 
nuodingų dujų, ir staiga val
džios chemikai ir didlapių 
spauda padarė nepaprastą 
atradimą, būtent,' kad nuo
dingos dujos nėra nei kiek 
baisesnis ginklas, kaip dur
tuvas arba kanuolė.

Kodėl tokia staigi per
maina? Mat, dalykas štai 
kame. Po karo įsigalėjo kai 
kurios stambios chemikalų kia nustatyti, ’perdaug lais 
kompanijos. Tų kompanijų vais jaučiančiuosius pažabo^ Ministerijai tokio rašytojo ku- 
interesai reikalauja, kad bu- ti, kad įsibėgėję ir apsvaigę rinio į mokyklų knygynus ne- 
tų kuodaugiausia išdirbama nuo laisvės neįpultų į be-'i)ri,^li- h<>l dar buvo gyvas 
nuodingų dujų. Juo daugiau dugnę. Negalima uždrausti i’oaskisBu(^o * suk^mesuis- 

tų dujų išdirbama, tuo jos darbininkams .daryti susi- pruL Buga j kul.hos stilistines 
turi didesnį pelną. Todėl rinkimus, aptarti jų gyveni-j savybės žiurėjo plačiu literato 
kompanijų agentai ir veda mo reikalus. Bet vis tik rei-, žvilgsniu ir savo pavyzdžiu pri- 
sistematišką propagandą kia prižiūrėti tų susirinki-į vers(^av() ir Pr<)f- Jablonskį su- 
tikslu paveikti senatą, kad mų vadovų tikslą ir kur ma- ^. Jabloilskis 1(elikt> vi(,nus 
pastarasis atsisakytų ratifi- tošį priesvalstvbmgumas su- įžymus lietuvių kalbininkas.

Poetas-

biams ir t.t.”
O kitoj vietoj:
“Tiesa, demokratybė yra 

pamatas musų dabartinės 
valdžios, bet demokratybę į<u būda neleistiną’’į. mokyklų 
galima suprasti labai pla- knygynus. Rašytojai, žinoma, 
čiai, ir tais keliais einant, l>rof- Jablonskio kalbos purita- 
nepasijusi, kaip atsidursi nizinc numato kalbos vaizdin- 
komunistų arba fašistų ka- vjmajs nesutinka ir niekuomet 
ralystėje, O ten jau pajusi nesutiks, nepasiduoda kalbinin- 
ir valdžią, bet jau ne demo- ko sudžiovusioms formuloms ir 
kratišką, o diktatorišką. To-1 ra^° saviškai. Prof. Jab- 
dėl demokratybės ribas rei- ,onskis’ įmokėdamas rašyto- 
, . ... .? , , . jams. uz tokj nepaklusnumą,

- _ ’’ griežtai rekomenduoja švietimo

nenaudoja Rozalimo ar Vilka
viškio parapijos žmonės,—prof. 
Jablonskis tokią stilistinę nau
jenybę laiko kalbos klaida ir 
atsiliepia apie knygą, kaipo nie-

Kol dar buvo gyvas

Tuo tarpu kai kurie lic-

neužsildidžia 
‘garsiųjų” anglų ra- 
PaVyzdžiui, toksai

kuoti Genevos protokolų. 1 drausti.
Įžymus lietuvių 
Lietuvių kalbos reikalais jis

Lietvxviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Bodlevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted S't.

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

Res. 3201 So. VVallace Street
, i ■■ .i -............i

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

Ultravioletine šviesa ir diathermia
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988
. CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, 111.^

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

iz i j t nu° '9 itt II vai. ryte; 1/ a landos nu0 5 jįj g va|t vakare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

I

170f W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III, 

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ii* 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare

* DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chcsterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

v

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

Tel. Lafayette 4146
I nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos j nu<) jkj 9 va| yak

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospecl 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Offica Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. V eželis ..
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleckio Aptiekoi 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

V.......................... .. ....................... ■ M .... ■ u ■■ UI

Į D-RAI ŽILVIČIAI
I P. ŽILVITIS

Gydytojas ir ChirurgasI M. ŽILVITIS
Dentitdas

| 3243 So. Halsted St.

Ofiso Tol. Boulcoard 7179
I Reo. Telefonas Heinlock 2615



Trynimas
Pagelbsti

Trynk tą pačią vietą kur 
skauda I

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

' PAIN-EXPELLER
ĮregMtr. J. V. Pat. Biure

Jis buvo ir yra naudojamas 
palcnguvinimui reumatiškų 
skausmų; sunaikinimui ap
sireiškusių peršalimų ir nura
minimui ir sustiprinimui pail
susių, skaudamų muskulų.

35č.—vaistinėse—70c.

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

Brooklyn, N. Y.

Sustabdo 
Šalčius

Goriausiai žinomas būdas šaltį su 
stabdyti yra Hill’s Caseara-Bromide- 
Ųuinine. Milionai tą įrodo kas žiemą. 
Jis šaltį sustabdo j 24 valandas.

Daug tūkstančių žmonių kasmet mir
šta nuo šalčio pasekmių. Viena pneumo 
nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu.

Vartok Hill’s kaip tik šaltis praside
da. Šaltis pavojingas • stabdyk jį tuoj, 
ir kaip tik šiuo būdu geriausiu mokslui 
žinomu. Visos aptiekei parduoda Hill’s. 
Tikrai Gauk Kaina 30c

CASCARA $,(JUININE
Raudona su paveikslu

~ LIETUVON

Žemos nupigintos kainos trečio? 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie 
nūs metus ir sugrįžti į Suv. Valsti 
jas liuosai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kai]? 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND. 
BELGENLANI), PENNLAND-(ex 
Pi t tabu r gh), ZEELAND, ARABK 
siūlo greitą kelionę į Cherbourg 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitę.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

VVHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago, III.

ŽEMOS KAINOS

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

Teisingas ir mandagus patarnavi
mas.

GLOBĖ FURNITURE & 
UPHOLSTERING CU.
6637 So. Halsted St.

riiximxixmiimxxxxnHXXTmxmixxxxxxxxxmTX

i Apie Įvairius Dalykus.

NAUJIENOS, CKicage, 111. ’
--- . »■<, . .■Mt.hi.i.ii i, .

Įvairenybės
Sumani reklama

Sakoma, kad Krasinas 
buvęs milionierius. — 
“čiaudėti man ant pa
saulinės atmosferos”. — 

Mylių nevienodumas
Kai mirė komisaras Leonid 

Krasinas, laikraščiai paskelbė, 
jog jo visas turtas siekęs tik 
$25.

Koks nepaprastas kuklumas. 
Bolševikų pasiuntinys Anglijai 
teturėjo tik $25. Ir tai esą bu
vęs jo visas turtas!

Kiek atsirado palaimintų nai
vėlių, kurie tą žinią priėmė už 
grynų pinigą, — sunku pasa
kyti. Bet dauguma, reikia ma
nyti, tik nusišypsojo apie Kra- 
sino $25 beskaitydami.

Faktas yra tas, kad Krasi
nas buvo labai turtingas žmo
gus. Dar prieš pasaulinį karą 
jis susikrovė milžiniškus- tur
tus. Manoma, kad tas turtas 
pinigų ir visokių vertybių pa
vidale randasi Švedijoj.

Serge de Chessin laikraštyj 
“L’Echo de Paris*’ rašo apie 
tai, kokiu budu Krasinas su
krovė turtus.

“Nieko nėra labiau tikro’’, 
sako de Chessin, “kaip tai, jog 
Krasinas buvo finansiškas avan
tiūristas. Jis priklausė tai ru
sini pelnagaudų, kuriuos Leni
nas protegavo įprastu jam ci
nizmu — kaip Fustenberg-Ga- 
neckis, buvusis šmugelninkas, 
kurį jis paskyrė banko direk
torium.

“Vokiečių geležies pramone 
buvo geriausias Krasino gera- 
dėjas. Ta pramonė suteikė jam 
progos šauniai gyventi, kuo
met kitus pabėgusius bolševi
kus policija sekiojo po visą 
Europą. Bėgiu 25 metų Krasi
nas, imdamas mokesnį iš yo- 
kieČių pramonės, turėjo komu
nisto Nikitičo asmęnyj savo 
duplikatą. Vienas ėmė vokiečių 
markes, o kitas rengė rusų re
voliuciją. Krasinas buvo sėk
mingas abiejose ^olėse.’,

Kai kilo revoliucija, Krasi
nas savo turtą sukrovė Stock- 
holmo bankuose. Pati revoliu
cija suteikė jam nemažiau pel
ningą karjerą, kaip vokiečių 
fabrikantai.

Sakoma, kad Rathenau kar- 
*.ą pareiškęs Badekui: “Mums 
Rusijos režimas nei kiek neap
vilia, jeigu Generalė Elektros 
kompanija gali daryti ten biz
nį.” Tokiomis jau akimis žiu
rėjo į revoliuciją ir Krasinas.

De Chissin daro ir rimtesnių 
kaltinimų. Jis sako, jog laike 
karo Krasinas f aklinai tarna
vo vokiečių interesams. Rusi
jos žmonių reikalai jam nerū
pėjo. Svarbu jam buvo pasida
lyti kuodaugiausia pelno. Iki 
iat savo mirties, sako de Che
ssin, Krasinas nenustojo palai
kęs ryšių su vokečių pramonės 
magnatais. Trumpai sakant, de 
Cliessin charakterizuoja Kra- 
siną kaipo spekuliantą ir parsi
davėlį.

sakė, bet širdies gilumoj nuta
rė atkeršyti už įžeidimą.

P. F. Kondratjevas prie te
leskopo prasėdėjo visą naktį. 
Jis didžiausiu įtempimu dirbo 

braižė paveikslus, rašė for* 
mulas ir skaičiavo. Byto metą 
darbas buvo užbaigtas. Tąsyk 
jis parėjo namo ir į bokštą grį
žo tik vakare.

Jis atidarė duris, užžiebė švie
sų ir nutirpo nuo apmaudo: vi
si skaičiai, užrašyti ant lentos, 
buvo nutrinti, o jų vietoj nu
piešta katė. Po paveikslu figū
ravo toks- užrašas:

“Čiaudėti man ant pasaulinės 
atmosferos”.

Profesorius pribėgo prie to- 
leskopo, tikėdamas atsteigti su
rastus davinius. Jis atsisėdo. 
Priartino akį prie aparato, ati
darė dangtuką ir... už valan
dos laiko mokslininkų be są
monės išnešė iš bokšto.

Pasirodė, kad išlaukinis te
leskopo stiklas buvo išmuštas, 
o jo vietoj įdėtas spiruoklis. 
Kai profesorius atidarė dang- 
tuką, tai spiruoklis pataikė tie
siai į akį.

Suprantama, kad laikraščio 
korespondentas* nuo profeso
riaus išgirdo: “Trauk jus vel
niai su visais jūsų praktikan- 
tais. Kultūros naikintojai, mok
slo priešai, tikri barbarai.’’

Paskui profesorius esą kiek 
nusiraminęs, pataisęs raištį, 
kuris buvo užtrauktas ant akies 
ir pareiškęs:

“Svarbiausias dalykas yra 
tas, kad mano tyrimo rezulta 
tų laukia astronomų pasaulinis 
kongresas Ne\v Yorke.’L

I I
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Amerikos keliauninkai, rašo 
vkmas* laikraštis, pastebi, kad 
Šveicarijos mylios yra nepaly
ginamai ilgesnės nei ameriko
niškos. Taip iš tiesų ir yra. 
šveicariška mylia susideda iš 
9,135 jardų.

Austrų mvlia užima antra 
vietą — ji turi apie 8,269 jar
dus. Flandų mylia susideda iš 
6,86!) jardų, prūsų ir danų be
veik vienodos: pirmųjų turi 
8,237, o antrųjų — 8,244 jar
dus.

Nors arabai turi greitus ark
lius, bet jų mylia yra gan trum
pa — turi 2,113 jardus. Tur
kai savo mylią sutrumpino iki 
1,826 jardų. Tačiau trumpiau
sia mylia visoj Europoj yra 
itališka, kuri susideda iš 1,766 
jardų. Amerikoniška mylia tu
ri 1,760 jardų, taigi šešeriais 
jardais trumpesne nei itališka.

K. A.

Tūlas restorano savininkas 
St. Louis mieste, atidaręs savo 
įmonę, sumanė labai gudrią 
reklamą. Keli tūkstančiai St. 
louisiečių tą pačią dieną gavo 
įkvėpintus ir moteries ranka 
rašytus tokio turinio laiškus:

“Mano brangusis! Jeigu ry
tojaus* dienų tu mane pakviesi 
pusryčių, tai mudu vėl eisiva 
į N. kavinę ir vėl valgysime py
ragaičių su žemuogėm, kuriuos 
taip skaniai kepa restorano sa
vininkas.—Mylinti tave Elzė”.

Daugumas tų laiškų pateko į 
žmonų rankas ir visas būrys 
įnirtusių mdterų subėgo į res
toraną pamatyti kas per viena 
ta Elzė, kuri žada su jos vyru 
valgyti pusryčių. Sužinoję, 
kad jokios Elzės nėra, o tiktai 
restorano savininko išmislas, 
tat labai nenusiminė ir nutarė 
paragauti tų skanių pyragai
čių. Visa tai paplito po miestą 
ir restorano savininkas gerai 
iš to pelnė.

Užstatė Lombarde 
žmonų

Vienas indas Madraso (Indi
joj) lombarde paskolino 500 
rupijų ir kaipo užstatą paliko 
ten savo žmoną. Vėliau jis pa
reikalavo per teismą, kad lom
bardo stivininkas sugrąžintų

jam žmonų, bet tas atsisakė tai 
padaryti, pareiškęs, kad mo
teris pasiliks lombarde kol bus 
sumokėta skola.

Nėra kito Šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

Reikalaudami

RAKANDŲ

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES’,’ KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...................................... $2.59
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........... $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ...................>...................... $3.00
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
pn&t&s*

KAUNO ALBUMAS ...............   50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................  $7-00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .........................................................  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .....................   55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė^ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street , Brooklyn, N. Y.
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$10.000 policy
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

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

Inter-Ocean Casualty Co
A Stock Company

SPECIAL LOSSES FOR

LOSS OF

Life .............................................................
Both Hands ............................................ ....
Both Feet ...................................................
Sight of Both Eyes ..................................
One Hand and One Foot ..........................
One Hand and Sight of One Eye ...........
One Foot and Sight of One Eye...............
Either Hand ................................................
Either Foot ..................................... ........... .
Sight of Either Eye..................................

If sustained 
in the 
manner 

described in 
Paragraph 1

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

inclusive

$10,0(10.00 $500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00

5,000.00 250.00
5,000.00 250.00
5,000.00 250.00

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves t 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės
^ePeoplesfMBifore (įimpaRi/

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19tk Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

"OREMUS"

Kryme, netoli nuo Semenizo, 
randasi Pulkovo observatorijos 
skyrius. Observatorijos vedėju 
yra prof. P. F. Kondratjevas.

Pavasarį, rašo Krasnaja Ga- 
zieta, konservatorijon atvyko 
praktikai komandiruotas I Le
ningrado universiteto studen
tas, tūlas Zolotuchinas*.

Profesorius labai maloniai 
priėmė studentų, bet Zolotuchi- 
no “praktika” vyriausia susi
vedė prie to, kad jis “domėjosi 
kaiminystėj gyvenančiomis mer
ginomis.”

GYVENIMAS 
Mėnesinis žurnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669
SUSIPAŽINIMUI-PRISIŲSI- 
ME VIENĄ NUMERĮ GYVE
NIMO TIEMS DRAUGAMS, 
KURIE PRIDUOS SAVO 

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

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

 J

Tuo laiku profesorius buvo 
labai užimtas — jis norėjo pa
tirti diametrą vieno didžiausių 
mėnesiu kraterių. Profesorius 
bandė prie to darbo pritraukti 
Zolotuchiną, bet pastarasis at
sikratė nuo to. Tąsyk moksli
ninkas paklausė jo: “Malonėki
te atsakyti, jaunas žmogaus, 
kurių velnių jus čia atvykote?” 
“Jaunas žmogus” nieko neat-j

Pinigai 
iš 

Bridgeporto

LIETUVĄ 
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St, 
Tel. Boulevard 9663.

Skaitykit ir Pagalvokit
Apsaugokit save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

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

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

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ * ‘ ‘ -- - -
ir liudiju kad —

skaitytojams, čia jdedu registracijos 75c.

Padėkit 
ženkleli 
j tinkamą 
kletkutę 
paženklinimui 
savo 
atsakymo

Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir budiu juomi tokiu pagal 
šitą plicy per vienus metus.

I I Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus.

I““1 Jūsų išnešiotojas tegul dastat.o man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu J savai
tę 18 centų.

[“] Siuntinėkit man NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicagos $7.00, 
Chicagoj $8.00 ir dar dadčsiu 75c. 
apdraudos registraciją.

Vardas ..........................       Amžius ...........
(Pasirašykit aiškiai su paišeliu. Juodylas liejasi)

Apdraudos Gavėjas ....... .*....................................................................
Gatvė Adresas
Miestas ...........
Užsiėmimas ...

Prisiųskit šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Halsted., Chicago, 111.

Valstija

.... Apt.
Tel......
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1) “Oremus” garsios gyduolės 
nuo šviežių ir chroniškų vene- 
ričeškų ligų, kuriuos greitai 
ir pasekmingai išgydo že
minus minėtas ligas, kaip ve: 
Pulėtekį ir užsilaikymą šla
pumo. Geriamos | vidų, bon- 
ka su prisiuntimu $3.15. Lei
džiamos į vidų, bonka su pri
siuntimu $2.15.

2) “Oremus” garsi gyduolė 
nuo akių ligų, kuri greitai iš
gydo užsišaldymą ir uždegi
mą akių. Bonkutė su prisiun
timu 60c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)

3313 So. Halsted Street 
Chicago, III.

W. J. STANKŪNAS 1
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciall- 

ikumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

jįonite
For Cuts and Wounds

Apsisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrėžimą su šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

Eaglc Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kili visi kūdikių 
maistai.

lEAGILE BRAND
CONDENSED KILK
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IKI 15os 
SAUSIO!

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

UN1VERSAL 
State Bank
3252 So. Halsted St.

Kapitalas 
Perviršis

$200,000.00
$140,000.00

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Te). Kedzie 8912

3514*16 Roosevelt Rd. 
Arti St Louis Ava. 

CHICAGO, ILL.

Jaunime, Ar Skaitai Pažangiosios 
Jaunuomenės Laikraštį

- “JAUNIMAS”
Jame rimtai rašoma apie jaunimo reikalus.
“JAUNIME” dedami mokslo straipsniai, apysakos, eilės, 

kritika, žinios iš jaunimo gyvenimo, sporto, žinios iš Lietuvos 
ir užsienio.

“JAUNIME” kartas nuo karto dedami paveikslai.
“JAUNIMĄ” skaito kaimo ir miesto jaunimas, inteligen

tai, mokytojai, moksleiviai, valdininkai ir kiti kam rupi jau
nimo reikalai.

"JAUNIMAS” eina kas antra savaitė 16 puslapių, su vir
šeliais, knygelės formato.

1927 met. "JAUNIMAS” skolon nebus siunčiamas.
KAINA: metams 8 lit., pusm. 4 lit., 3 mėn. 2 lit. Ameri

koj metams 1 ‘A dolerio. Pavyzdiniai numeriai susipažinimui 
siunčiami veltui.

Adresas:

“JAUNIMAS”
Kaunas, Laisvės Alėja 60 Nr.

DRAUGAI!
Užsisakykite savo giminėms Lietuvoje 

šiuos socialistinius laikraščius?

“PROLETARAS"
dvisavaitinis Lietuvos profesinių sąjungų laikraštis. 
Lietuvos Darbininkų ir Tarnautojų Profesinių Są
jungų Centro Biuro organas.

Kaina metams — $0.40 
Pusei metų $0.20 
Užsieny — dvigubai

Adresas: Lietuva Kaunas, Kęstučio g-ve 40.

“SOCIALDEMOKRATAS”
Savaitinis Lietuvos darbininkų laikraštis. Lietuvos 

Socialdemokratų Partijos organas 
Kaina metams — $1.20 
Pusei metų $0.60 
Užsieny — dvigubai

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-ve 40.

“NAUJOJI GADYNE“
Socialdemokratų mėnesinis mokslo žurnalas 

Kaina metams su priedais $1.00 
Pusei metų... ............. $0.60

Užsieny — dvigubai
Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-vė 40.

. “ŽIEŽIRBA”
socialistiškosios darbininkų jaunuomenės laikraštis. 

Lietuvos Socialdemokratinės Jaunimo Sąjungos 
“žiežirba“ organas

Kaina metams — $0.20 
Pusei metų $0.10 

Užsienyje —* dvigubai
Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-vė 40.

» ■ 1—y

Ciarsinkities “Naujienose”

 NAUJIENOS, Chicago, III..

korespondencijosI
--- ------------ -—................ . ...... - - ----------------- -

Oglesby, III.
Protestas prieš Lietuvos 

fašizmą
> I 1 ■ ■ ——a

Kadangi Lietuvos fašistai 
durtuvo ir .šautuvo pagelbu nu
vertė Lietuvos valdžių ir už
krovė juodojo fašizmo viešpa
tavimą ant daugumos žmonių, 
nesiskaitydami su jokiom teisė
mis, ir

Kadangi fašizmo užviešputa- 
vimas reiškia Lietuvos biednuo- 
nicnci ir visiems, kurie eina 
prieš fašizmų nelaisvę ir tero
rą, ir

Kadangi fašistai pasivadinę 
save valdonais, jau sugrudo šim
tus j kalėjimų komunistų ir pa
žangiųjų darbininkų be jokio 
nusikaltimo, ir

Kadangi kariškas teismas 
jau nusprendė sušaudyti dauge
li nekaltų žmonių, ir

Kadangi šitas fa.šstų-teroristų 
žygis yra despotiškas krauge- 
ringas, niekinantis žmonių tei
ses ir laužo konstituciją, už
kardami daugumai žmonių sau
valės kapitalistų teroristų ga
lia, ir

Kadangi Lietuvoj yra {.vestas 
karo stovis, viws profsųjungos 
yra uždarytos ir turtas kon
fiskuotas ir visi progresyviški 
laikraščiai uždaryti ir vadai 
areštuoti,

Todėl mes, Oglesby lietuviai, 
susirinkę į masinį mitingą 
gruodžio 211 dienų, 1926 m. K. 
Samulaičių svetainėj, grieštai 
smerkiame tokį fašistų klerika
lų kruviną žygi ir reikalauja
me:

L Kad tuojaus pasitrauktų 
fašistų teroristų valdžia.

2. Kad visi politiniai kaliniai 
butų tuojaus paluosuoti,

3. Kad karo stovis butų tuo
jaus panaikintas,

L Kad laisvės butų duota 
visiems darbininkams organi
zuotis, turėti savo spaudų žo
džio • ir susirinkimų laisvę,

5. Turi būti nubausti tinka
mai visi fašistai.

Mes pareiškiame, kad vėsime 
kovą prieš fašizmų tol, kol ne
bus išpildyti musų reikalavi
mai. Mes duosime moralę ir 
medžiaginę paramą visiems 
darbi n i n ka m s kovo j ant tems*
prieš fašizmų.

Mes sakome:
Šalin fašistų, kraujagerių 

‘valdžia nuo darbininkų spran
do. Šalin teroras. Visa galia 
biednuomene ir tiems, kurie ko
voja prieš fazišmų.

Likosi nutarta vienbalsiai, 
kad ši rezoliucija butų pasiųs
ta Lietuvos valdžiai ir j visus 
lietuvių Amerikos ir Lietuvos 
laikraščius.

Pirmininkas R. Anižius.

Hartford, Gonn.
Vietos lietuviai rengiasi pro

testuoti prieš Lietuvos fa
šistų smurtą.

Harfordo lietuviai rengia ma
sini susirinkimą, kuriame tiki
mus! patirti vėliausių žinių 
apie padėtį Lietuvoje; taipgi 
manoma išnešti protestų prieš 
dvarponių ir klerikalinių fa
šistų padarytų smurtą prieš 
'Lietuvos konstitucijinę vyriau
sybę ir Seimų.

Tasai masinis susirinkimas 
įvyks sausio 16 d. (nedėlioj), 
Lyric Teatro salėj. Kas kalbė
tojais bus dar nėra pranešta, 
tečiaus tikimąsi, kad apart vie
tinių bus ir kitų miestų žymus 
kalbėtojai. Iniciatoriai protes
to mitingo, rodos, yra sanda
ri eči ai.

Klebono Amboto jubiliejus.
Bet programas prastas.

Vietos pampijonys surengė 
savo klebonui 25 metų jubilie
jų čionai klebonavimo. Buvo 
parengta vakariene su progra
mų. Vakarienė buvo gera, bet 
programas labai prastas; ma

tomai parapi jonai neturi savo 
tarpe intelektualių jėgų apart 
kunigų. Vakaro vedėjai ir pa
tys parapijonys kalbėtojai da
rė prastų įspūdį. Suprantama, 
jie turėjo gerus norus ir ban
dė išreikšti savo pasitenkinimų 
klebonui jo darbais, bet sve
tiniam šalies žiūrint darosi 
koktu girdint jų pasakojimus.

Apart vietinių, buvo svečių, 
tarpe j u ir So. Bostono klebo
nas Urbanavičius. Pastarasis 
kalbėjo ir savo kalboje pareiš
kė, jog lietuviai kunigai yra 
verčiami eiti Į lietuvių tautinę 
politikų, bet nepasakė kas juos 
verčia (Gal Vatikanas?).

Jubiliejantas kun. Ambotas 
savo kalboj pareiškė, jog jo 
buvo ir yra noras vienyti lie
tuvius, bet jis sako: “Žinote, 
kad yra sunku kunigui išsilai
kyti užsidariusiam klebonijoj.” 
Vienok iš jo kall>os matosi, kad 
jis nėra toks aršus jėzuitas 
kaip kiti musų kunigai; turi 
senso savo kalboje ir atrodo 
prakilnios dvasios žmogus, bet 
visgi jis anot jo pačio pasisa
kymo “turi šokti pagal jam 
griežiamą klerikalinę muziką.” 

šiaip virtos lietuviai mažai 
ką veikia. Nesigirdi nei pra
kalbų, nei paskaitų, jokio kul
tūrinio veikimo nėra. Kiek lai
ko tam atgal komunistai buvo 
parengę prakalbas, bet patys 
savo tarpe susikivirčijo ir ka
dangi jie yra karšto tempara- 
mento, tai vos tik nepriėjo prie 
muštynių. Tūli sandariečiai įsi
kišo į tą, lermą ir pagalinus su
laikė savo besiginčijančius kai
mynus.

' Harforde galima gauti 
“Naujienas”

Pastaruoju laiku pradėjo 
“Naujienos” ateiti į laikraščių 
pardavinėjimo agentūros. Pas 
Mažeiką ir pas Sekį ant Park 
Street galima gauti dienraštį 
‘Naujienas”. J. Sekys yra nau
jas vietos lietuvių biznierius, 
turi “Dry Goods” krautuvę, da
bar musų moterys galės pas 
savo tautietį gauti joms rei
kalingų daiktų. —Reporteris.

. Kenosha, Wis.
Sausio 1 d. p.p. A. Beniams 

tapo surengta “surprise party”. 
Mat, minėta diena buvo p-ios 
Z. \ Benienės gimimo diena. 
Ačiū pasidarbavimui p.p. Bas
čių, Jocių ir Balčaičių, “party” 
buvo gana skaitlinga. Svečių 
buvo viso apie 40 asmenų, iš 
Kenosha, Bucine, net ir iš 
\Vaukegano.

Sausio 2 d. įvyko SLA. 212 
kp. metinis susirinkimas. Tarp 
svarbesnių tarimų, nutarta su
šaukti Kenosha lietuvių masi
nį susirinkimų. Tas masinis 
mitingas bus visų lietuvi ii, iš
skiriant komunistus. Čia ko- 
munistai gavo didelę nosį. Tą 
patį turėtų padaryti ir kitų 
draugijų susirinkimai. Mat, 
Kenosha komunistai visų .lai
ką protestavo prieš Lietuvą— 
prieš seniau buvusias valdžias 
ir Seimų, vėliaus prieš Griniaus 
valdžių, o dabar neva pnotes- 
touja prieš fašistus, reiškia, jie 
nežino ko patys nori. Tad SLA. 
212 k p. ir nutarė n teko ben
dra neturėti su tais karštako
šiais.

Mitingui rengti išrinkta ko
misija, į kurią įėjo Felix Po- 
vilauskis ir J. Marcinkevičius. 
Kurios draugijos norėtumėt pri
sidėti prie protesto prieš Lie
tuvos smurtininkus, kreipkitės 
prie minėtos komisijos.

kus. Kalbėtoju buvo tavorš- 
čius Andriulis ir kaip visuo
met, taip ir šiame mitinge ne
apsiėjo be melagysčių ir kelio
nių. Žmonių buvo 122. Priim
ta rezoliuciją, už kurių paduo
ta 3(1 halsų, o prieš 15, kiti 
si silaike. Čia tai ir prasidėjo 
jomarkas. Tavorščiai pasijutę 
pralaimėję, pradėjo kolioti 
tuos, kurie nebalsavo ir kurie 
balsavo prieš. Bet šį kartą 
kelionės išėjo ant nenaudos pa
tiems komunistams. Publika- 
buvo pasidalinus; vieni pritarė 
tavorščiams, o kiti -opozicijai. 
J. B. pasikvietė** tvarką palai
kyti “blaivininką“ J. M., bet 
jau sunku buvo besu tvarkyti ir 
jei kiek ilgiau butų užsitęsę, 
gal butų ir įvykus komunistų 
taip geidžiamoji rrrovoliucija. 
Tik tvarkų į savo rankas pasi
ėmė sales savininkas ir užbai
gė jomarkų. čia bus pamoka 
komunistams. O ir visur kitur 
lietuviai turėtų parodyti ko
munistams kelių j Maskvą, tuo
met užsibaitų ir barniai tarp 
lietuvių, o ir draugijų ir vie
šuose susirinkimuose.

Sausio 16 d. bus svarbi ke- 
uoshiečiams diena. Mat, ta 
dienų Schlitz svet. įvyks SLA. 
10-to apskr., Wisconsino valst., 
suvažiavimas. Po posėdžio, 3 
vai. po piet, toj pačioj svetai
nėj bus koncertas, kokio iki- 
šiol nebuvo. Kaip komisija 
praneša, koncerte dalyvaus

iki 12 dieną

Grubman
3464 So. Halsted St.

zValandos: 9:30 ryt. iki 8:30 vak.
Nedėtomis: 10

GERAS 
DARBAS,

ŽEMOS 
KAINOS

Dirbame ant išmokėjimo 
kas nori

DENTIST GRUBMAN 
3464 So. Halsted St.

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 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS 
advoka*a« 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearbom 2734 
Valandos nuo 9:80 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

Tel. Yards 0141
Bylos vlsuofe teismuose. — Ab
straktai. -• Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Teko patirti, kad SLA. 212 
kp. Dailės Ratelis nutarė pri
sidėti su programų prie ren-, 
giamojo mitingo.

Sausio 7 d., Schlitz salėj į- 
vyko, galima sakyti, komunis
tų jomarkas/ Turėjo gi būti 
komunistų nęva masinis mitin
gas prieš Lietuvos’ smurtinin-

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 C Iki 
Nerišlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Dailės Batelio ir Lyros chorai. 
Čia, taip sakant, bus rungty
nes tarp tų dviejų chorų. Taipgi 
bus solo ir kitokių pamargini- 
mų. Atsilankę pamatysime 
kuris chorų bus geresnis.

—čia Buvę^.

Tel. Lafayctte 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street
J

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas 
<8249 So. Morgan Street

Vak: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0313 l ----'

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

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

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.

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

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvood 1752

a.neši > eupona su 
savin - nuteisiu
2( u/ darbą pra
de* r prieš X asario

(ličiu.. • <

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395
V. v

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

Vak — (s 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Itoo»ievelt 9090

Namu Teleista? Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

............. -J.....-.......... ..................

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St^ Room 531
Tel. Central 6390

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

/įBSSSS^SSSSSSSfSSSSBSSa^SSSSSSSSSSSSSS!

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

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

i.---------------------------------------------

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA J

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pę 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ii 
kitokiuose re i 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite na 
gclbą.

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

Yards 4951 
Mis. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted St.

Viršuje Unlversal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė., 2 f L

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0334

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Bes. telephone Plaza 3200

DR. HERZMAN
-Iš RUSIJOS —

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

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

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

VALANDOS* Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

k Dienomis: Canal
Telefonai: J Nakį*

j South * hore 2288 
' Boulevard 4186

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 ▼. *• 

b i.ui ■■■ ■ i ■■■ ........ . ■■

Ofiso Tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Dreiel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chinrrras 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų lirų. 

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

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 diea.

-------------------------------- S
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai 
Ofisas

4729 So. Ashland AveM 2 lubos 
Chicago, Illinois

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir 

x Vaikų ligų
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Ori 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

' DR. M. J. SHERMAN ’ 
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonus Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfag 6858

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijini Spaustuvė
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AGIO VIDURIUOSE
Phillips Milk of Magnesia

Geriau negu Soda

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

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

ŠTAI BUDAS KAIP ISSI 
GYDYTI RUPTURį

CHICAGOS 
ŽINIOS

Influenza Chicagoj

numatyti 
pasidarys, 

platinsią 
bus, bet

Ištikus dar 32 susirgimams 
ini'luenza-plaučių uždegimu į 
vienų dieną, Dr. Bundesen iš- 
’cido naują įspėjimą. Jis sako, 
kad dar negalima 
kaip rusti padėtis 
kaip labai influenza 
ir kaip mirtinga ji
visgi esą geriau pasisaugoti ir 
būti prisirengusiam, ypač kad 
influenza labai smarkiai siau
čia Europoj.

Daugelis daktarų nemato di
delio pavojaus, kadangi Europoj 
siaučianti influenza yra palygi
namai lengva ir mirtingumas 
yra mažas. Bet visgi nežiūrint 
dabartinės infhienzos lengvu
mo, pavyzdžiui, Japonijoj į 10 
dienų pasimirė 690 žmonių.

| Reikalaus mirties baus-
mes devyniems jau

nuoliams
Prieš teisėjų Sullivan 

dėjo nagrinėjimas bylos 
nių jaunuolių, kurie yra 
narni

prasi- 
devy- 
kalti- 

už užmušimą Stanley 
1955 \V. 19 st., tėvo

, . dvieju vaikų. Visi kaltinamieji 
gali vartoti bile kas prie bile jaunuoliai, nuo 17 iki L)

kokios rupturos, didelės metų amžiaus'. Teismas yra pil- 
arba maioa | nas teisiamųjų jaunuolių tėvų,

kurie atidžiai seka prokuroro 
klausinėjimus jury. Matyt, kad 
prokuroras visiems devyniems 
reikalaus mirties bausmes, nes 
renkant jury kiekvienas yra 
klausinėjamas, ar jis nėra prie
šingas mirties bausmei ir prie
šingas tokiai bausmei į jury 
nėra priimamas.

Teisiami yra: Vincent Welles, 
Vincent Madzey, John Stancil, 
Henry Maggreen, Felix Sebas- 
lian ūr Matthevv Buczko, visi 
18 m., Ed\vard Glassman ir 
Andrevv IwsowskiK ,17 m. ir 
John .ianovvicz, 19 m. Visi jie 
didžiumoj yra lenkai; užmuš
tasis irgi yra lenkas.

Visi priklausė dar 
saikai, kuri užsiėmė 
šia prekių vagonų

Nieko nekainuoja bandymas
Su ruptura žmonės visoje šalyje 

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

Nėra skirtumo kai’' sunki butų 
ruptura, kaip ilgai ją turėjot, ir 
kaip sunku ją buvo palaikyti, nėra 
skirtumo kiek rųšių diržų jus nešįo- 
jot, lai niekas nesulaiko jūsų nuo 
įsigijimo šio DYKAI GYDYMO. Jei 
jus manot, kad jus nedalis išsigydy
ti arba turit rupttirą taip didelę kaip 
jusi} kupstis, šį gera sistema sukon
troliuos ją ir užlaikys ją viduje, 
taip kad jus nusistebėsit. Tas dalis 
kūno taip pereit atitaisys kur ruptu
ra išėjo, taip kad jus greit galėsit 
eiti dirbti kokj savo darbą, taip kaip 
nebūtumėt turėjęs rupturos.

Jus galit dykai pabandyti šias pui
kias sutvirtinančias gyduoles, tiktai 
atsiunčiant savo vardą ir adresą pas 
W. A. COLLINGS. Ine., 34-D. Col- 

Buildinję, VVutertown, N. Y. Ne- 
siųskit pinigų. Bandymas yra dykai. 
Rašykit dabar — šiandien. Gali ju
mis išgelbėti nuo dėvėjimo diržo per 
visą amžių.

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas siusti 
pinigus Lietuvon

Siųskite pinigus Lietuvon 
telegrafu nėr Naujienas. Tai 
yra pigiausias, saugiausias ir 
patogiausias pinigų siuntimo 
būdas. Tuo reikalu jums nuo
širdžiai ir greitai patarnaus

A. A. PAKSYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis«

did^nei 
daugiau- 
plėšimu, 

nors neretai apiplėšinėdavo ir
žmones gatvėse. Sulig- kaltini
mo, visi devyni spalio 1 d. gat- 

vėje užpuolė Ciesla, atėmė iš 
jo $40 ir laikrodėlį ir tiek jį 
sumušė, kad jis neužilgo pasi
mirė.

Policistas poiicistą
pašovė

Englewood stoties policistas 
Paul Murphy liko pašautas į 
rankų Grėsliam stoties policis- 
to Fred Bciling. Pasak liudy
tojų, Murphy atėjo į gatveka- 
rių darbininkų palaukiamąjį 
kambarį, prie 79 ir Halsted gat
vių, gerokai išsikaušęs ir pra
dėjo vienam konduktorių grū
moti revolveriu. Konduktorius 
pasiskundė policistui 
kuris bandė girtąjį 
Murphy suvaldyti ir 
jį paslėpti ginklą, bet
puolė ir policistų. Beiling tada 
šovė ir pataikė Murphy į ran
ką. Murphy guli ligoninėj areš
tuotas, po policijos sargyba.

Beilingt

Murphy
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[Pacific and Atlantic Photo]
Potvynio vaizdas Nashville, Tenn. Paveiksle matosi Marks ir Beny gatvės.

Kraujo, pdos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Buaudette
VIRAUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So, Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki ll». Neda
lioj nuo 2:30 ikf 4:30 po pietų 

REZIDHNCIJAj
2226 Marutėli 111

TELEFONAS C RA W FORD
TKLE70NAS CANAL* »464 

-------- i-----------------------------------------

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

Suėmė 109 žmones 
Cicero Joniškiečių vakaras

Vieškelių policija, šerifo įsa
kymu, puolė “Ship”, didžiausį 
gembleriavimo urvą Cicero, su
naikino puikius gembleriavimo 
įtaisus, vertus $50,000 ir suė
mė 109 žmones, kuriuos rasta 
urve gembleriuojant. Savinin
ku to urvo esąs James Mundi, 
airio betgi urve nebuvo.

Nupigino gasoliną
Standard Oil Co. ir kitos ga- 

solino kompanijos' nupigino ga- 
solino kainą po 1c. ant galio
no. Dabar gąsdinąs parsidavi- 
nės po 19c. galionas.

Lietuvių Rateliuose
Surado Seną Tiesų 

Apie Turtus
'‘Kraukite skarbųs kur nė 

dįs nė kandįs negadina, nė
ru- 
va- 

gįs neišvagia”, taip pasakė vie
nas didis pranašas; o Naujienų 
spulkos sekretorius, p. Rypkevi- 
čius tankiai pakartoja.

“Kur yra tokia vieta?” klau
sia reporteris.

“Naujienų Spulka”, trumpai 
atsako Kypkevičius.

“Ar spulkos pinigų vagys ne- 
nor?” įsikišo pašalietis.

“Nežiūrint kaip kas nenorėtų 
— negal prieiti”, su pasididžia
vimu atkirto Rypkevičius. “Spul- 
ka skolina pinigus savo nariams 
pirkimui namų, o kitus laiko 
bankoje. Kaip tik susidaro di
desnė pinigų suma tuojau yra 
paskolinama. Paskolos yra ga
rantuotos užstatais ir kas mė
nuo mažinamos narystės mokes
niais. Viršininkai yra apdrausti 
ir atsako už visą turtą. Taigi, 
tas pranašas, kuris pasakė aną 
garsų sakinį, aš manau, turėjo 
mintyje ne ką kitą, o Naujienų 
Spulką”.

Kas nori eiti į debatus su Ryp- 
kevičium, a?

— Rep.

Siųskit Naujiena® 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

-VU KIO

Sausio 9 d., Lietuvių Audi- 
lojijos mažojoj svetainėj įvyko 
Joniškiečių labdarybės ir kul
tūros kliubo vakaras. Buvo 
programas ir šokiai. Programas 
susidėjo daugiausia iš dainų, 
kurias išpildė panelės Ančiutė, 
Borciutė, Burkaitė, K. Andre- 
junas, Galenskaite ir Dočkienė; 
buvo ir smuiko solo, kurį išpil
dė Andrėjunaitė. Man labiau
sia patiko dainelės panelių An- 
ciutės ir Galenskaitės. Užbai-, 
gus programą, kliubo pirm. J.; 
Butautis pareiškė, kad kliubo 
stovis esąs geras, kaip nariais, ■ 
taip ir finansiniai, nes nuo kliu 
bo susitvėrimo liko pasiųsta 
Lietuvon į Joniškį 150 dolerių . 
šelpimui bėdnuomenės ir kad 
kiekvienas įplaukęs doleris kliu
bo iždan yra sunaudotas labda
rybei.

Publikoje malėsi visokių pa-, 
žvalgų žmonių ir visi 
linksmus, šoko seni ir
žodžiu, vakaras darė jaukų 
pudj. —Svirplys. -

Bridgeportas
Jaunoji Birutė

buvo 
jauni, 

is- J

Šiandie vakare, Mark White 
Scf. Hvctiiincj, bus Jaunosios 
Birutes tėvų metinis susirinki- 

mas. Susirinkimas yra labai 
svarbus, nes bus išduota visų 
metų atskaita Jaunosios Biru
tės darbuotės.'O darbuotė bu
vo nemaža; buvo ir keletas va
karų surengta, buvo ir šiaip 
daug veikta, o taipjau ir drau
gijėlės iždas paaugėjo. Reikia 
be to nustatyti ir šių metų 
darbuotę. Butų labai gerai, kad 
nors sykį susirinktų visi tė
vai ir pasvarstytų jų vaikų 
draugijėlės reikalus. Nejaugi 
jiems nerupi jų vaikai, kur jie, 
priklauso ir jų vaikų draugijė
lės reikalai? —Tėvas.

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Antradienyj, Sausio 11 dieną, 
3:25 valandą ryto, 1927 m., su
laukęs 45 metų amžiaus; gimęs 
Kauno rėdybos, Salaku vals
čiaus, Varniškių kaimo, palikda
mas dideliame nuliudime savo 
mylimuosius ir mylinčius mote
rj Luciją ir sūnų Edvardą, o 
Lietuvoj du broliu ir seserj. Kū
nas pašarvotas, randasi 5740 S. 
Wentworth Avė.

Laidotuvės jvyks Penktadie- 
nyj, Sausio 14 dieną, 7:30 va
landą ryto iš namų j Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Švenčiau
sios parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Šlepctis gi
minės, draugai ir pažjstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris ir Sūnūs

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

JONAS AGL1NAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 12 dieną, 5:30 valandą 
ryte, 1927 m., sulaukęs 35 me
tų amžiaus; gimęs Kauno redy- 
boj, Tauragės apskričio, Žvin- 
R-it} parapijoj, Bikavienių kai
mo. Išgyveno Amerikoj 16 me- 
tų, palikdamas dideliame nuliū
dime savo mylimuosius ir my
linčius moterį Jievą, po tėvais 
Kungaitę, 2 dukterį: Agotą ir 
Joaną, brolį Antaną ir gimines, 
o Lietuvoj tėvus, 2 brolius ir 2 
Seseris. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4538 So. Rockwell St.

Laidotuvės jvyks Subatoj, 
Sausio 15 dieną, 8 valandą ry
te iš namų į Nekalto Prasidė
jimo Panelės Švenčiausios para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio “sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Aglino gi
minės, draugai ir pažjstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Brolis 
ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 12 dieną, 4:30 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 47 me
tų amžiaus; gimęs Sudargu 
miestelyj, Naumiesčio apskri
čio, paliko dideliame nubudime 
moterj Marijoną, du aunu: An
taną 21% metų, Simonas 15 
metų, dvi dukteris: Marijoną 
17 metų, Anielę 10 metų ir vie
ną brolį Augustą. Kūnas pa
šarvotas, randasi 2018 South 
Peoria St.

Laidotuvės jvyks. Subatoj, 
Sausio 15 dieną, 8:30 valandą 
ryto iš namų i Apveizdos Die
vo parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Simono Orento gi
minės, draugai .ir pažjstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėsb ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą. * ;

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnus, Dukterys, 
Brolis ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus & Co., Telefonas 
Canal 3161.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

XŪ1. Yarda 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Arenu®, 
_ Tei. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, III.

Phune Boulcvard 52t3
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th SU Chicago, III.
-------------- . . j

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

Bankietams ir Pagrabama 
Vainikams

3316 So. Halsted St, Chicago

IMPERFECT IN ORIGINAL

LIETUVIS AKIŲ SPECIALfSTAS
Palengvins akių įtempimą, kuria 

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

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

SERGANTI ŽMONES
Jei jus turi* sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
ppslės, užkrečiamas 
ligas, šlapumo arba 
privatiškas ligas, pasi
tarki! su Dr..Ross tuo- 
Žau. Jei tos ligos ne- 

ius tinkamai išgydy
tos, pnralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

DR. ROSS per trisdešimtį metų, 
besispecialituodamas įsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausį 
gydymą

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

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

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

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

Kampas Monroe SU Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.

DVIDEŠIMTS PENKI METAI 
TAME PAČIAME NAME.

Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuu 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Itsišaukit, Informacijos Dykai.

Dentistai
Drs. Kelia ir Winberry

Atlieka puikiausią dentisterijos 
darbą už kainas, kurias visi išga
li. Suteikiame egzaminaciją dykai 
ir pasakom kiek kainuos iš anksto.

X-Ray ----- Gas

11215 Michigan Avenue
Roseland

Phone Commodore 0307
Valandos: 9 iki 9 kasdien 

9 iki 12 Nedėliomis
6558 So. VVestern Avė. _

Valandos: 5 iki 9 vakarais. Dieno
mis ir nedėldieniais pagal sutartį.

Phone Hemlock 2061 
k . ....... ...............

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

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

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St., Chicago

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS •

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

"NAUJIENOS"
1739 So. Halsted St.
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LIETUVIU RATELIUOSE
Northsidės lietuviu šventei 

artinanties
Sekamą nedėldieni įvyksta 

Chicagos Lietuvių Draugijos S. 
P. metinis vakaras. Draugija 
kas mielas metas ir šituo pa
čiu laiku rengia vakarą. Vaka
ras kaip vakaras, rodosi, tame 
nėra nieko naujo, tečiaus juk 
vakaras vakarui nėra lygus. 
Tas pats čir. Draugijos vakarai 
yra visuomet masinanti publi
ką, nes kiekvieną metą atsi-į

lovos KarJyių laikys metinį 
susirinkimą. Nauja valdyba už
ims savo vietą, bus atskaita 
1926 m. dr-tės darbuotės, ga
lutinas prisirengimas prie mas
karadinio baliaus, kuris įvyks 
vasario 26 d. Nariai rinkite 
prizus. Bus daug ir kitų reika
lų. Tad netik susirinkite visi 
nariai, bet atsiveskite ir nau
jų. —Sekretorius. *

Netolimoj ateity bus keletas 
gerų vakarų, kurių nė vienas 
vii los lietuvis neturėtų praleis
ti, bet visiems veria į juos at
silankyti.

Sausio 23 d. bus Liet, l.iuo-1 
s\bvs Namo b-vės koncertas.

Taupymas Dauginasi 
Musų Mieste

M r. James J. Pesicka, Prezidentah 
Depositors State Banko šiame mies
te, padarė šiandien žingeidų prane
šimą. Po išstudijavimo sąskaitų dau
gelis narių Kalėdinio Kliubo šios ban- 
kos, jis pareiškė, kad daugelis narių 
pradėjo toupyti daug daugiau pini
gų dėl 1927 Kalėdų.

M r. Pesicka pareiškė, kad dauge
lis nauji) narių dar ir dabar vis dar 
prisideda prie Kalėdinio Kliubo. Ku
rią dar nėra prisidėję, dar gali ir da
bar prisidėti.

Kalėdiniai KJiubai yra įrengti dėl 
vyrų, moterų ir vaikų, dėl pašiltėji
mo atsakančių sumį kas savaitę per 
visus metus specialiame departmente 
šioje bankoje. Jie už savo taupymus 
gaunu 3% ir gauna sifVo pinigus ke
lias savaites ankščiau prieš Kalėdas.

Kiekvienas guli po biskj atidėti 
kas savaitę, o gale metų susidarys 
nemažu suma pinigų.

APSIVEDIMAI
PAIEšKAU apsivedimui draugės 

tarpe 20 ir 30 metų amžiaus. Aš 
esu gyvnašlis, 33 metų senumo, 
dirbu mainose, esu angliakasis, 
uždirbu gerai. Turiu savo puikų 
automobilį. Merginos ar našlės, no
rėdamos apsivesti, malonėkit atsi
liepti ir kartu prisiųsti savo pa
veikslą. Ant pareikalavimo grą
žinsiu atgal. Frank Zickus, P. (). 
Box 001, WellsburgT W. Va.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partneris, vedęs ar 

pavienis prie gero grbsernės biznio. 
Vienam per sunku.

1458 W. 15th Street

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
lankiusiai publikai yra duoda- Dalyvauju “Birutė

Vasario 6 d. bus V. 2. Kiki
lio vakaras. Birutės dramos

ina kas-nors naujo. Pertat ne
nuostabu. kad į Draugijos va
karus susirenka 1 
i meniu minia. 
Northsidės lietuviai ir 
kad Draugijos t vakarai esanti
kokie tai misteriška Northsidės 
lietuvių šventė.

šis vakaras bene bus vienas 
iš taip vadinamų šauniųjų va
karų. Juk nebereikaJo ir Chica
gos “Birutė” dalyvauja šio va
karo programo išpildyme. Kom-Į 
pozitorius Vanagaitis juk irgi 
nebereikalo deda savo 
les spėkas šio vakaro 
mo paįvairinimui, 
chicagiečių nežino 
garsaus vardo? Kas 
žino Vanagaičio muzikalumo ir 
talento muzikos srityje? Kož- 
nas muzikos mylėtojas gerbia 
Vanagaitį kaipo liaudės dainių, 
liaudies muziką, pertat nenuo
stabu, kad visos lietuvių tau
tos sūnus ir dukters myli Va
nagaičio muziką, myli jo kali
nius. Chicagos lietuviai nema
žiau mėgsta \'anagaičio muzi
ką, negu kitų lietuvių koloni
jų lietuviai, negu lietuviai pa
čios didžiosios Lietuvos, per
tat, nėra abejonių, kad šiame 
Draugijos vakare susirinks 
tūkstantinė minia žmonių pa
klausyti garsiosios “Birutės” 
dainų. Reikia pasakyti, kad 
šiame Draugijos vakare “Biru
tė” išpildys vien kompozito
riaus Vanagaičio kurinius, per
tai įneš šiame Draugijos vaka
re suprasime Vanagaičio muzi
kos grožį ir jo didį talentą mu
zikos srityje. i

Chicagos lietuviai, rengkitės ris gyvena ar gyveno 726 
išanksto Į sekamo nedėldienio-J# nevilkinant atsišaukti i 
Chicagos Lietuvių 
vakarą. Vakaras 
VVicker park svetainėje, 
W. North Avė. Svetainė talpi
na publikos apie 2000 — 
tos atsilankiusiem užteks 
siems.

tūkstantinė skyrius suvaidins
Nebereikalo Jus • 

r praminė, Pas mus
Vaidinimas tikrų artistų 

i yra didelė retenybė, 
nes pasidaro daug iškaščių, ku
riuos sunku mažesnei draugi
jai pakelti. Bet V. Ž. Kliubas 
to nepaiso ir nori duoti publi
kai tikrai gerą vaidinimą. Tad 
Įsitėmvkit vasario 6 d. ir visi 
bukite Litiosybės svetainėj.

K. P. D.

O

muzika-' 
pi og rū
kas iš 

‘Birutės”

Roseland
Protestas prieš fašistų

i Įkalu smurtininku ’

Draugystė Didžio Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto No. 2, 
susidedanti iš 200 narių, savo 
metiniame susirinkime, laiky
tame sausio 2 d., 1927 m., Chas. * 
S».i umiJo ►svetUiiuej, Ri>seland, 
Chicago, nutarė viešai pareikš
ti:

Mes esame pasipiktinę fašis
tų ir klerikalų žygiais; 1

Reikalaujam, kad Smetonos 
ir Voldemaro valdžia tuojaus 
pasitrauktų ir atsteigtų Lietu
voj konstitucines teises ir su
grąžintų didžiumas Lietuvos 
piliečių išrinktą valdžią.

Pirmininkas Jonas Ruikė, 
Raštininkas R. Mikšis.

Nemunas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA 2MCGL1 
LEISTI <100,00?

ŠUakymas: I1U0 00 ant ayk 
<6.00 j metus per visą 

likus) gyvenimą.

P RA

ir

dole- 
cen-

Kiekvienas musų praleistas 
via sudaro nematomą juostą 
tų ir kiekvienas centas atlieka 
r am tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiama 

' šimtą ir išsiunčiame savo centus 
[ jr kle- dirbti dėl kitų.

. ... i Atsiminkite tai, kada jus pralei- 
viudzią. ; džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 

; tie pinigai uždirbtų jums jei pade- 
tumėt juos į banką ar spulką?

Naujieną. Spulka.
1)6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymu budus, 
žinosi kaip greit 
doleris.

uždirba po 
kiekvieno 
klek jūsų 

laikytumėt jį

su sekretorių 
O nuo jo su

dauginsi*

’naujienV SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

jūsų

S. P.
Nedė-

RENDON fintas 6 kambarių, neto
li gatvekarių linijos, Brighton Parke. 

4109 So. Rockwell St.

ANT RENDOS kambarys jau
nai porai arba dviem merginom, 
garu 
Park 
kare.

apšildomas, Marquette 
apielinkej. Pašaukite va-

Hemlock 2573
GRAND RAPIDS’, MICH.

Gera proga dėl bile kokio biznio. 
Naujas mūrinis Storas dėl rendos. Lie
tuvių apgyvento vieta, ant geriausio 
stryto. Patogiausia dėl lietuviškos ap- 
tiekos, nes šitam mieste nėra nei vie
nas. Galimu kreiptis laišku arba ypa- 
ti?kai. G. ZALENAS, 1225 Hamilton 
Avė., Grand Rapids, Mich.

PRIE pat vienuolyno turiu 
didelį 6 ruimų flatą, 2 II. Karš
tu vandeniu šildomas. Atiduo
siu už $55 į mėnesį, šaukit 

Hemlock 5939

RUIMAS rendai vienam arba dviem 
vyram. 3259 So. Union Avė., 2-ros 
lubos.

I. Kazlauskas
atsiliepkite

Prašau p. I. Kazlausko, ku- 
W.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

GERA PROGA. Del inteligen
tiškų vyrų ir i
daug pinigų. Patyrimas nereika- ?ej71par<luosiu p,gia1, AtsiSauklt i bu- 
lingas. NAUJIENOS, 1739 So.l 2457 W. 47th Piace 
Halsted Street. Box 856

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
BUČERIAI TftMYKIT

— - ■ _ Aš turiu parduoti elektra varomą
“ mėsos mulomq mašiną, registerį, 

moterų uždirbti Rkėlas, kaladę ir grosernės ledinę šė-

REIKIA DARBININKįĮ
------------ -------------------------------------

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
i nė. Matykit savininką po pietų. Kreip- 
. kitės 3001 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI didelis garad- 
žius, su visais įrengimais. Ga- 
radžius randasi lietuviškoj kolo
nijoj ir biznis per daug metų. 
Turi būt parduotas greitu lai
ku. Pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos. Kreipkitės j

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St., Box 96

MOTERŲ
REIKALINGA mergina arba mote

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

CIGARŲ, cigaretų ir saldainių 
krautuvė pardavimui pigiai. Turiu 
parduoti iŠ priežasties ligos.

955 W. 19th Street
MORTGECIAI-PASKOLOS

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI krautuvė saldai
nių, cigarų, groserio, yra 4 kamba
rių flatas karštu vandeniu šildomas.

4324 So. California Avė. j

REIKALAUJU agentų pardavinė
jimui namų ir lotų ant labai gerų 
išlygų. Patyrimas nėra reikalingas. 
Galima dirbti liuosu laiku ir nėra 
reikalo numesti jūsų darbą. Jau 
artinasi pavasaris ir prasidės di
delis namų pirkimas. Kiekvienas 
pas mus gali lengvai parduoti, 
nes musų namai yra pigus ir leng
vos išlygos. Gali dirbt] vyrai, kaip jr--- <----- ---- n ....
12

PARDAVIMUI grosernė, geroj vie
toj, geras biznis. Lysas sulig sutar
ties. 1458 W. 15th St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, gera vieta, geras biznis. Parduo
siu pigiai, pardavimo priežastis svar
bi, patirsite ant vietos.

4507 Archer Avenue

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

\V. HAVDEN BELL 
Ed. Bakševičius, Manager, 

4336 S. Kedzie avė.
Tel. Lafayette 8600

iki PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne. 3434 So. Wood St.

NAMAI-ŽEME

2- RI MORGlCiAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

l Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716
REIKIA gražiai atrodančių 

lietuvių vyrų apie 25-35 metų 
amžiaus, dėl rinkimo kostume- 
rių bankui. Atsišaukit asmeniš
kai. Central Manufacturing Dis- 
triet Bank — 1110 West 35th 
Street — MR. BECKERT.

PARDAVIMUI

Nauji Namai
namųKelioliką naujų muro 

gatavų apsigyvenimui, randasi 
pas mus pardavimui.

Pirmi Morgičiai

Chicagos Lietuvių Draugija 
rengia savo metinį vakarą — 
lioje, Sausio-Jan. 16 d., š. m. Wicker 
Park Svetainėje, 2040 W. North Avė. 
prie Milwaukee ir Robey gatvių. Pra
džia 4 vai. p. p. Visi Draugijos na
riai ir ne nariai prašomi dalyvauti 
šiame vakare. Programas bus tikrai 
šaunus, išpildys garsioji Chicagos 
“Birutė” po vadovyste kompozito
riaus Vanagaičio. Taipgi dalyvaus ir 
kai kurios Northsidės jaunos muzi
kos žvaigždės: Briedžiute, Galskiutė, 
Čiupukiutė, Vytautas Galski.s ir kiti. 
Po programai eis šokiai griežiant p. 
Grušo orchestrai.

Kviečia visus dalyvauti
— Komitetas

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

— Valdyba

Draugijos Naujienų ofisą, 1739 S. Halsted 
rengiamas st. ir pamatyti Marę Jurgelio- 

2040 nienę. Yra svarbus reikalas.
M. J.

( Jaunosiom Birutės tėvų metinis su
sirinkimas bus šiandie vakare, Mark 
White Sųuare Parko svetainėj (Li- 
brary Room). Visi tėvai prašomi bu- 

. tinai atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų. — Valdyba

vie-
vi- Nauja Madų Knyga

Pavykęs maskaradas

mas-

Si m a no Daukanto Teat. Jaun, Kliur 
bas Chicago, Ui., laikys savo mėne
sini susirinkimą Sausio-Jan. 14, 1927 
m., Pėtnyčioj, 7:30 vai. vakare, Mil
dos svetainėj, 3142 So. Halsted St. 
Visi nariai privalote būti, nes yra 
daug reikalų aptarti. Kliube norin
tieji įstoti galite ateiti, busite priim
ti nuo 16 iki 35 metų senumo.

— Valdyba

Vyskupo ValanČausko Pašei po s 
Draugija buvo nutarusi laikyti susi
rinkimus kas antrą penktadienį, iš 
priežasties išnuomuotos svetainės, me
tinis susirinkimas įvyks Sausio 16 d., 
1927 m., 12 valandą dienos. Todėl 
prašom narių atsilankyti laiku.

— K a z. Umežis

Liet. Kareivių
Kliubas. Buvo

Raudonos Rožės Kliubo 
karadas pilnai pavyko. Pereito 
šeštadienio -vakarą Lkt. Liuo
sybės svetainė buvo pilna jau-l 
nu ir senų, pasipuošusių įvai-| 
rials kostiumais. Buvo ne tik 
pavienių, bet ir didelių grupių. 
Kaip 12 vai. nakties pradėjo 
dalinti prizus, pirmiausia., gru
pėms. Pasirodė gana skaitlin
gai White Star kliubas. Antra 
buvo vietine 
dr-ja ir V. ž.
ir bučerių apie tuzinas. Mote
rų didžiausią grupę sudarė vie
tinės Lietuvos Seserų dr-tė. 
Prizų buvo daug, gavo beveik 
visi. Kurie gavo, yra pilnai pa
tenkinti, o ir rengėjams liks 
gražaus pelno.

Paprastai yra sakoma, kad 
R. B. kliubui gerai sekasi ir jo 
parengimai duoda pelno. Bet 
tai yra todėl, kad kliubiečiai 
netingi dirbti, o kas dirba, tas 
ir turi. Pamatysime, kad trum
poje ateityje- tikrai stosis nau
jas namas Red Rose Club 
House. Geriausio pasisekimo.

Pašalinis. Z1

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„ I LSS. 22, kp. susirinkimas bus penk-

■ tadieny, sausio 14 d., Naujienų na
me. Visi nariai prašomi būti — yra 
daug svarbių reikalų.

Lietuvių Kraučių Skyriaus 269 A. 
C. W. of A. susirinkimas įvyks Pėt- 
nyčioj, Sausio (Jan.) 14 d., 1927 m., 
7:80 vai. vak., 1664 N. Robey St. 
Nariai išrinkti j valdybą malonėsite 
užimti savo vietas Siamą susirinki
me. — A. M. Kadsel, RaSt.

Look
to your health. Epsom 
Salt s is štili the best 
Physic—take it in sraall 
flavored tablets.

— Org.

Pranešimas Brighton P«rko 
Lietuviams

Pranešu visiems Brighton Parko 
lietuviams, kad aš aprūpinu Šitos 
apielinkės lietuvius “Naujienoms” 
kasdie anksti, išryto, pertat, kurie 
norite rauti “Naujienas” kasdie ryt
mečiai. rer išnešiotoją, malonėkite 
duoti man žinią žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South 
Falrfield Avė., Tel. Prospect 1887.

Tą patį vakarą ištiko nelai
mė Liet. Liuosvbės svetainės 
manažeri J. Petraitį. Stalas lū
žo ir sužeidė jam du pirštus.

iP.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Ateinantį sekmadienį, 1 v. p. 
p., Liuosybės svet., Dr-tė Lie-

TABLETS
At your druggUt, 2Sc 

The Koight Laboracoric*. Chieagp

Garsinkitės Naujienose

I JIEŠKAU savo sesers Onos Bu
kauskienės po tėvais Pužaitės. 5 me- 
tai atgal gyveno Kenosha Wisc., ant 
ūkės. Paskui išvyko į Dandville, 
Colo. Girdėjau, kad turi krautuvę. 
Prašau Jos pačios arba kas apie ją 
žino pranešti—busiu dėkingas.

PETER PUŽAS
2320—58rd St., Kenosha, Wis.

RENDON krautuvė, nebrangi kai
na, gera vieta dėl bučernės, sekama 
nuo National Tea Krautuvės ir vai
sių krautuvės, labai tirštai apgyven
to] kolonijoj, 2933 W. 38th St., pa- 
simatykit su H. KABAKER.

' 3146 W. 63rd Street 
Republic 7273

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

Kreipkitės:
3001 Union avė.

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

$1,500.00 {mokėti, o likusią 
sumą kaip rendą, po $60.00 į 
mėnesį. Rendos atneša po $90.00 
į mėnesį.

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

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt Street 

Tel. Canal 1678

REIKIA l DARBININKŲ
^^>ZVW%#*/MWM*l*>**V‘***V^**^<'z'*^^*'**^z'*>*v

VYRŲ ir MOTERŲ
AMBITINGI VYRAI IR

MOTERYS

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

2007 S. Cicero avė. 
CICERO, ILL.

PARDAVIMUI Barbemė ir Beauty 
Shop. 1838 S. Halsted St.

4-rių augštų muro namai jau 
baigiami būdavot ir dabar ant 
pardavimo. Tik $2,500.00 įmo- 
keti, likusius x išmokės rendoriai 
ir dar pelną pirkėjui duos. Ge
riausias investmentas Chicago- 
je.

NORIU gauti paskolos $300. 
Pirkau namą, man dar trūksta 
pinigų. Jei kas laiko bankoj ii 
gauna tik 3/< , o aš mokėsiu 6%. 
Atsišaukit tuoj. Naujienos, 1739 
So. Halsted St., Box 855.

MOKYKLOS

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

PARDAVIMUI pirmos rųšies Meat 
MarkeL Pirmas teisingas pasiuliji- 
mas nupirks—nes turiu greit parduo
ti. Einu kitan biznin. 4124 W. 31 St.

Kelioliką puikių muro bunga- 
low po 5 kambarius, su labai ma
žu įmokėjimu.

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

DVI LIETUVAITĖS
Mokina visokius šokius. Valandos 

nuo 10 Vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo 7 iki 9. Nedėldieniais nuo 
2 iki 5 po pietų.

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

ĮVAIRUS skelbimai
iV veiksite, 
jums paro- 
estate par- 
Cbicagoje.

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

Populiaris reikalavimas mu
sų South Side savasčių, netoli 
ir prie geros transportacijos, 
pigiomis kainomis, aprubežiotoj 
vietoj, pilnai įrengta subdivi- 
zija su cementuotomis gatvė
mis, gražus parkai, gražios švie
sos prie gatvių, naujas golfo 
laukas, miškų auginimas, Ca- 
himet upe ir keliai arti ir prie 
pat elektrinės Illinois Central 
stoties, mažiau negu 30 minu
čių nuo vidurmiesčio.

Pamatymas yra įsitikinimu, 
atvažiuokit ir pamatykit patys, 
džiaugsitės, kad taip padarėt. 
Jums nereikia būti patyrusiu 
salesmenu, tik šiaip sau žmo
gumi, kuris gali pasakyti tie
sių tiesiausiai — musų savas
tys pačios parsiduoda — mu
sų pasiūlymas patiks, kad ir 
skeptiškiausiam žmogui. Atsi
šaukit tik nuo 12 iki 2 ir nuo 
6 iki 8 vakare.

DIDELIS BARGENAS. Par
davimui bučernė ir grosernė su 
dideliu mūriniu narnu. Garage 
dėl keturių mašinų, lietuvių ap
gyvento kolionijoj. Biznis iš
dirbtas per aštuonis metus.

2859 W. 40th Street

TURIU parduoti savo $750 Davis 
Grojiklj pianą, yra benčius, roleljai 
ir cabinet už $100. Pasiinatykit su 
MR. DRUGAS, 6136 So. Halsted St., 
stuba.

PARDAVIMUI lunch if sen- 
vičių štoras arti prie 4 dirbtu
vių, geram biznieriui, gera vie
ta pinigų padaryti. Priimsiu ma
žą automobilių kaipo įmokė] i- 
mą. ifa? E. 75th St.

PARDAVIMUI delicattesen ir kėn- 
džlų Storas arba mainysiu ant auto- 
mobiliaus. 2979 Archer Avė.

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

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

Ofiso Styriu^ 
BRANIGAR BROTHERS CO. 

3400 W. 26 St.

GROSERIO, saldainių, cigarų, 
mokyklos reikmenų su soda 
fountain, prieš parką, švarus 
stakas, naujos mados fikčeriai, 
geras biznis, puikioje lietuvių 
apielinkSje, krautuvė garu šildo
ma, pigi renda, parduosiu pi
giai. 2812 W. 67th St.

Greitas Pinigų Uždirbimas 
Ambitingų Vyrų ir Motei

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

BROADVIEW REALTY
122 So. Michigan Avė. 

Room 1115 
H a r rišo n 3946

co.

GROSERNfi IR BUčERNfi
Parduosiu arba mainysiu ant Bun- 

galow, lotų ar automobiliaus. Daro
ma biznio $1600 į savaitę cash. Mai
šytų tautų apgyventa vieta. Randa
si ant kampo, j ./

1036 W. 31 st Street 
Boulevard £497

BUČERNES fikčiuriai pardavimui 
abai pigiai, beveik nauji. 1143 E. 

98rd St., Te). Chesterfield 2736.

PARDAVIMUI grosernė. Savinin
kas gyvenu. 549 W; 18th St*

Visos šios savastys yra gę- 
riausis pirknys Chicagoje ir pir
kėjai čia gali uždirbti greitu lai- j 

didelius pinigus. Kreipkitės:

W. Hayden Bell
Ed. Bak&evičius

Manager
4336 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 8600

ku

Td. Yards 7282
Res. Tel. Hemjock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Pl.

Sol Ellis & Sons, Inc.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130

Ateities Teatrui Vieta 
Geriausis Bargenas 

South West Side 
šiaur Rytinis kampas 56th 

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

PARDAVIMUI 2 flatų medinis 
namas, 6 ir 6 kambariai, elektra, 
maudynė. Namas randas 740 \V. 
48 PI. Galima pirkti, tik $1006 įmo
kėti, Arba mainysiu ant ko nors.

Kreipkitės:
J. VVilichko 

6634 So. Maplewood avė.

NEGIRDETI MAINAI
IŠSIMAINO 3 Hatų medinis na

mas. Mainysiu i lotą arba bučer- 
nę. Išsimaino puikia farma; mai
nysiu ant namo, nepaisant apielin- 
kės. Kreipkitės

F. G. LUCAS
4108 Archer avė.

NAMAS nedidelis išsimaino arba ( 
parsiduoda. Mainysiu ) lotą, arba nu-. 
pirksit pigiai su mažu įmokėjimu.1 
Namas randasi 3621 So. Wallace 
Street.

Savininkas 
301 9o. 4th Street 

St. Charles, 111.

FARMA FARMA 
akrų puiki farma su 14 kam-72

barių mutiniu namu ir kitais budin- 
kais. 5 akrai vyšnių, 5 akrai obuo
lių. 12 akrai vynuogių.
$15,000, morgičio yra $3,000. 
pirks, nesigailės.

7836 Rhodes Avenue

Kaina
Kas

Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMU APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžlus, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu nartų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— ‘‘Naujienų” adresu:

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

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 

. tų, Kendžių, Be-
kemių. Musų 

Wj^2^spccialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausis iš lietuvių, kur duoda 

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

2522 So. Halsted St.. Chicago
Phone Victory 7452




