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Patvirtina komunistų Borahr^ pupla 1 v,.poh v i -r tik? Nikaraguojsušaudyma Kaune
Berline komunistai ataka 

vo Lietuvos legaciją WASHINGTONAS, sausio 
13. — Senatorius Borah, sena
to užsienio reikalų komisijos 
pirmininkas, savo ilgoj kalboj o . • O L — 1 1 i senate šiandie vėl atakavo□enatorius ooran vėl puola coohdgeo-Keiioggo politiką nl

Washingtono politiką 
Nikaraguoj

Žinia apie keturių komuni 
sty nužudymą Kaune 

patvirtinta

Komunistai atakavo Lietu 
vos legaciją Berline

Demonstrantus, kurie protes
tavo dėl nužudymo komunis
tų Kaune, policija išvaikė

pa- 
nužudymą 

komunistų, 
leidiny

Ką tik gautas iš Kauno val
džios laikraštis “Lietuva 
tvirtina žinią apie 
Kaune keturių 
Gruodžio 27 dienos 
“Lietuva,” praneša:

“Prie antro pėstininkų pulko 
sudarytas karo lauko teismas 
gruodžio 24 dieną savo posėdy 
nusprendė už veikimą prieš 
Lietuvos nepriklausomybę nu
bausti šiuos keturis asmenis 
mirties bausme: Karolį Požė-

le-
BERLINAS, sausio 13. 

Vakar vakarą ties Lietuvos 
gaciju Berline keli šimtai ko
munistų surengė demonstraci
ją protestui prieš kruvinus 
darbus naujosios Lietuvos val
džios, kuri po pastarojo per
vartų sušaudė Kaune keturis 
komunistų vadus.

Policijos akies išvengti, ko
munistai rinkosi ties legacija 
grupėmis, po penkiesdešimt,

rį Kazį ir Černy Rafailą. Ab-tpo šimtą, bet jų žygiavimas 
ramavičius nuteistas iki gyvos buvo pastebėtas ir atvykęs vie- 
galvos sunkiųjų darbų kalėji- ton stiprus policijos būrys dė
mu. v ... imonstrantų minią išvaikė.

“Visi nuteišttejt buvo veik
lus komunistai, Lietuvos ko
munistų partijos centro komi
teto nariai... Teismo sprendi
mas įvykdytas gruodžio 27: 
dieną, 5 vai. ryto.”

Nuvirtęs sniegynas Kati 
kaze užbėrė du kaimu

9

3

sausio i
sausio

kad
Antanas

Visam Užkaukazy dideli 
čiai ir sniego audros; 
žmonių ir gyvulių žuvo

šal- 
daugKablegrama iš Rygos 

dieną, įdėta Naujienų 
dienos laidoj, skelbė, 
.ietuvos diktatorius

Smetona, vakar oficialiai nugy- 
nė pranešimą, buk naujoji Lie
tuvos valdžia Kaune sušau-
ožius keturis komunistų va
dus, kaltinamus 
nugriauti naujai
džią. Pasmerktiems 
bausmė buvus Smetonos pa
keista kalėjimu ligi gyvos gal-Įdi 
vos.”

Pasirodo, kad 
Smetona oficialiai 
sienio spaudai.

sau-

karaguoj ir kituose Centrali- 
nės Amerikos kraštuose. Borah 
tiesiai pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos pačios kurstančios 
revoliucijas Nikaraguoj, o pir
mas tai padaręs Amerikos kon
sulas Moffatt 1909 metais. Jis 
padėjęs tuomet sukurstyti Ni
karaguos žmones prieš savo 
valdžią. Taip įvykus, Jungt. 
Valstijos gavusios progos pa
siųsti ten savo karo laivus, ir 
nuo to laiko prasidėjęs “ne- 
itralinių zonų” Nikaraguoj pa
skelbimas. Jungtinės Valstijos 
padariusios ten paskolų sutar
tis ir kanalo sutartis pačios su 
savim.
nebūtų 
valdžioj 
ne butų 
Valstijų

Amerikos padaryta paskolos 
sutartis kvepianti tokiu šlygš- 
ciu imperializmu, kurs darytų 
gėdos bet kuriai kitai valstybei. 
Tai paskolos Nikaraguai tranz- 
akcijai 80 nuoš. Nikaraguos 
žmonių esą priešingi, dėl to jie 
kelią revoliucijas, ir Jungtinės 
Valstijos, siųsdamos savo kuro 
jėgas Nikaraguon, siunčia jas 
ne amerikiečių gyvybei, ne a- 
merikiečių turtui ginti — nes 
jiems joks pavojus negresiąs, 

bet smurtu pravesti padary
tas paskolos tranzakcijas.

Del Meksikos situacijos se
natorius Borah pareiškė, kad 
geriausia, jo nuomone, butų 
išeitis, jei ginčą dėl žemės įs
tatymų Meksikos žmonės pa
vestų arbitražui.

Chicago, III. Penktadięnis, Sausio-January 14 d., 1927

Valdžia siunčianti karo laivus 
ne amerikiečiams ginti, bet 
jėga pravesti paskolos tranz- 
akcijas

[Pacific and Atlantic Photo]
N. O. Freeman, 77 metų amžiaus, kuri mokinasi Northwestern 

universitete. Ji yra seniausia studentė.

Bucharin įspėja Sovietiją 
būt prisiruošusią

Rusų komunizmo galva prana
šauja ateinantį pavasarį karą 
prieš SSSR

kalbėdamas 
komunistų 

apie sovietų

MASKVA, sausio 43. — Ni- 
kolai Bucharin, kurs dabar yra 
vienas stambiausių komunistų 
valdžioj figūrų, 
šiandie Maskvos 
partijos mitinge
nacionalinę ir internacionalinę 
situaciją prisipažino, kad pa
saulinė revoliucija nepavykus, 
nors jis tikįs, kad anksčiau ar 
vėliau ji turėsianti įvykti.

Bucharinas vėl atkartojo, 
kad Europos valstybės, Angli
jos inspiruojamos, darančios 
prisiruošimų karui prieš sovie
tų Rusiją. Toks konfliktas galįs 
prasidėti dagi 
r į ir, nors 
esanti ramių 
tas turįs būt
ruošęs puolimams.

ateinantį pavasa- 
sovietų politika 
ramiausia, 

stropiai

DARBO LAUKAS
1,500 DARBININKŲ LAW- 

RENCE NETEKS DARBO

LAWRENCE, Mass., sausio 
13. (musų koresp.). — United 
States Worsted Co., U»woco 
Mills Lawrence, Mass., paskel
bė, kad nuo kovo 1, 1927, už
daro savo dirbtuvės duris. Ne
teks darbo aipie 1,500 darbinin
kų, daugiausiai audėjų, drese- 
riai ir kiti vilnonių audimų 
darbininkai.

šitos dirbtuvės uždarymas 
yra keistas dėl to, kad kompa
nija atleidžia ne tik darbinin
kus, bet ir valdininkus, — bo
sus ir knygvedžius. Liepia 
rūpintis gauti sau vietų biznio 
agentų, superintendentų. Kom
panija skelbia, kad turėjus 
nuostolių $500,000 su viršum, 
kad visiškai subankrotavus.

Padėtis Kinuose
Diazas, sakė Borah, 
sugebėjęs išsilaikyti 
nė vienos dienos, jei

laivyno kareivių.

Pekinas reikalauja, kad svetim
šalių koncesijos Tientfine 
tų atiduotos Kinams

bu-

13.

SSSR surašo visus karei 
vybes moty vyrus

Surengistruojami visi 
amžiaus nuo 24 iki 34

vyrai, 
metu'

I

TIFLISAS, Kaukazija, 
šio 13. — Andoresko apygar
doj, Osetų krašte, nuslinkęs 
nuo kalnų sniegus palaidojo 
visai du kaimu su visais jų gy

dei planavimo ventojais. Pranešimai sako, 
įsteigtą vai- kad iš po sniego kol kas tik 

mirties Į penki žuvusiųjų kūnai ’ išimti.
Visame Užkaukazy siaučia 

dideli šalčiai ir sniego audros. 
I Pranešimai sako, kad daug 

diktatorius” žmonių mirtinai sušalo ir tuks- 
melavo už-

Italijos fašistai sveikai 
Lietuvos fašistu pre

zidentę

PER AUDRĄ DAUG ŽMONIŲ 
IR LAIVŲ ŽUVĘ

tančiai gyvulių žuvo, daug vy
nuogynų šalčiai sunaikino. Su
sisiekimas geležinkeliais para- 
lizuotas.

OSLO, Norvegija, sausio 13.
Vakariniame Norvegijos pa

krašty siaučia smarkios aud
ros. Gauti pranešimai sako, 
kad keletas laivų sudužę ir jų 
ingulų žmonės žuvę.

NELEIDO MEKSIKIEČIU DE
MONSTRACIJOS PRIEŠ 

JUNGTINES VALSTIJAS

nu: iiiiii!!i-iiiiiii!,|!.iiiiiiii!i!i!i!i

DRG, P. GRIGAIČIO ,
“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.

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 13. — Iš Guadalajaros pra
neša, kad ten ties Jungtinių 
Valstijų konsulatu buvo ren
giama nepalanki amerikiečiams 
demonstracija. Būriai meksi
kiečių darbininkų buvo jau 
bežygiuoją konsulato linkui, 
bet Jalisco valstijos karo ko
mendantas, su pagalba federa
linės kariuomenės skyriaus, de
monstracijai įvykti neleidęs.

Lietuvos fašistinės ^aidžios 
organas “Lietuva” gruodžio 27 
praneša:

“Per buvusį perversmo metu 
Kaune artimą Mussolini drau
gą ‘Popolo d’Italia’ atstovą po
ną Roberto Suster gautas ši
tokio turinio pasveikinimas:

“ ‘Prašau pranešti jo Eksce
lencijai Prezidentui Smetonai, 
kad mes laikome Lietuvą ant
rąja jauna [fašistų] pajėga, 
kuri stoja į eiles kovotojų prieš 
suirimo tendencijas. Sveikina
me. — Turati, Fašistų Gene
ralinis Sekretorius.’ ”

SUĖMĖ TARPTAUTINIŲ 
GIŲ SAIKĄ

RUSŲ KAREIVIAI PUOLĘ 
RUMANIJOS POSTĄ

Uždarymas minėtos dirbtu
vės sujudino ne tir. darbinin
kus, bet ir miesto ponus. Mat 
ir miestui nekas, kuomet tiek 
daug prisidės prie bedarbių. 
Miesto ponai žadėjo kompani
jai ir taksus numažinti ir ki
tokių malonių, kad tik dirbtu
vė operuotų, bet kompanija 
sako, kad negalinti ir dacol. čia 
greičiausia bus koksai kompa
nijų skymas sugalvotas, kad 

r_____ w _____ nusimušti sau taksus, o antra,
dar du karo laivu, Wiįliamsoną I gal nori, kad darbininkai nu- 
ir Goffą. įsimuštų sau algas, kur ir taip

i jau mažos yra. Kitos dirbtuvės 
irgi nekaip dirba.

— M. B. Sviruoklis.

krafs- 
prisi-

Dar du karo laivai siunčia 
mi j Nikaraguą

BYGA, Latvija, sausio 13.— 
Sovietų Respublikų Sąjungoj 
šio menesio 10 dieną prasidė-' 
jo visų kareivybės tarnybą tu-1 
rinčių eiti vyrų registravimas.1 Prezidentas 
Suregistruoti turi but visi vy-l 
rai nuo 24 iki 34 metų amžiaus. I 

Tuo pačiu laiku prasidėjo 
taip vadinamo politinio Raudo-j 

atplaukė iš Mani- nosįos Armijos departamento 
Burnovui pirmi

ninkaujant. ■
Registravimo ir konferenci

jos tikslas yra padėti įvykinti 
dar 1925 metais priimtus karo 
jėgų reformos įstatymus, ku
riais einant rekrutai turi tar
nauti dvejus, trejus ar ketve
rius metus raudonojoj a linijoj 
ar laivyne, o paskui dar buvo 
tarnybą tęsia, su ilgesniais ur- 
lopais, iki 27 metų amžiaus. 
Po to jau parvedami į pirmą re-' 
zervą, iki 34 metų amžiaus, 
ir, ant galo, į antrą rezervą, 
iki 40 m. amž.

Svarbiausias betgi

WASH1NGTONAS, sausio 
13. —Laivyno departamentas 
šiandie pasiuntė į Nikaraguą

Sacasa apleidžiąs
PuertaCabezas

yra vyriausias 
uostas ir pieky-

ŠANHAJUS, Kinai, sausio
— Praneša, kad Pekino valdžia 
kreipusis į svetimų valstybių 
legacijas Tientsine ir užpropo- 
navus, kad svetimšalių konce
sijos ten butų perduotos Ki
nams.

Tientsinas 
šiaurės Kinų 
bos centras.

J šanhajų
los Jungtinių Valstijų karo lai- konferencija, 
vas Pittsburgh “amerikiečių 
gyvybėms ir turtui ginti Ki
nuose”.

Iš Ičango pianeša, kad iš 
Szečuano provincijos ruošia
mos iškraustyti - 400 britų ir 
200 Amerikos piliečių.

čangša, 
kiniečiai 
streiką ir 
liams.

MANAGUA, Nikaraguą, sau-l 
|sio 13. — Čia pasklido girdai, 
I kad Nikaraguos liberalų val
džios prezidentas

800 ANGLIAKASIŲ IŠMESTA 
Iš da!rbo

WEST FRANKFORT, III., 
sausio 13. — Old Ren kasyklos 
No. 9, kaip skelbia kompanijos 
iškabinti pranešimai, bus atei
nantį šeštadienį uždarytos neri
botam laikui. Kasyklų admi
nistracija įsakė angliakasiams

Hunano provincijoj 
paskelbė 
boikotą *

visuotiną 
svetimša-

DAUG ŽMONIŲ MIRŠTA IN
FLUENZA JAPONIJOJ

TOKIO, Japonija, sausio 
— Japonijoj taipjau siaučia 
fluenzos epidemija. Per pasta
ras dešimt dienų viename tik 
Tokio mieste mirė 690 asme
nų, daugiausiai vaikų. Iš viso 
influenza mirusių skaičius 
ponijoj siekia 2,368.

13. 
in-

Ja

SUDEGĖ $100,000 FLORIDOS 
VIEŠBUTIS '

MELBOURNE, Fla« sausio 
13.— Praeitą naktį gaisras su
naikino vieną žinomiausių Flo
ridos pajūrio viešbučių, Orange 
Spot Imi, padaręs $100,000

VA- nuostolių. Svečiai visi išsigelbė
jo, bet daugelio manta žuvo ug
ny.

PARYŽIUS, sausio 13. 
ryžiaus policija suėmė 
tarptautinių vagių, papildžiu
sių stambių vagysčių įvairiuo
se kraštuose, tarp jų ir Jungti
nėse Valstijose. Suimtieji yra 
Ed. Stanley, jo pati Claire, 
amerikiečiai, ir Dudley Sohn, 
anglas. Visi jie eina ir įvai
riomis kitomis pavardėmis.

-Pa- 
saiką

DREBĖJIMAS FILI
PINUOSE

sausio

BUCHARESTAS, Rumanija, 
sausio 13. Gautas čia prane
šimas sako, kad sovietų karei
vių būrys, peržengęs Rumani- 
jos sieną, puolęs rumanų sar-; ŽEMĖS 
gybos Bugaz postą, ties Juodo
sioms jūrėms. Vienas Rumani-
jos sargybinis buvęs užmuštas. 'MANILA, Filipinai, 
Pasak pranešimo, sovietų ka- 13. — šį rytą Manila buvo Ka
reiviams padėjęs dar gi nkluo-( purtyta žemės drebėjimo, kurs 
tas vienaburis laivas, kurs tęsės kelioiiką sekundų, žalos

|||||||||||||||||||||||||||||||IHIIIIIIIIIINIIIIIIIIM aail(i?s i R'™al‘W teritoriją, (regis nebuvo padaryta.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Pramatoma daugiau sniego; 
šalčiau; stiprus žiemių vakari) 
vėjai.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai buvo 30* F.

šiandie saulė teka 7:16, 
džiari 4:42 valandą. Mėnuo 
džiasi 5:19 vai. nyto.

iei 
lei

džios prezidentas Sacusa ap
leidžiąs Puti to Cabezas, kadan
gi dėl Jungtinių Valstijų įsi- 

| maišymo jis matąs, jogei toliau 
l kovoti prieš Diazą butų berg
ždžia.

Prezidentas Sacasa rengiąsis
radio paskelbti visam pasauliui į “sutvarkyti savo darl>o vietas 
protestą prieš Jungtinių Visti- ’ kasyklose ir 
jų ginkluoto maišymos į 
raguą.

Nika-

800 ŽMONIŲ RAMIAI APLEI
DO DEGANTI TEATRĄ

“tulšes”.
ninkai išmetama

Girdėt, kad ir 
busią uždarytos, 
lies 'esą perdaug 
naujų užsakymų

išsigabenti savo 
ruo budu 835 darbi- 

iš darbo.
kitos kasyklos 
kadangi ang- 
prigaminta ir 
nebėgau narna.

NEW YORKAS, sausio 13— 
ra’ Praeita naktį Audubon filmu

V1mo tikslas yra sudaryti bazę teatro triobe • ki|o i8ras 
gre.tam jėgų mobilizavimu.. Teatre buvo je 8(H> wikos 
jei atsitiktų karas. j()g tarpe da(lg vaikų> du.

mums pradėjus verstis į teatro
salę, žmonės laikėsi ramiai, ir 13. — Lamberte,KANADOS GELEŽINKELIE

ČIAI GAUS DAUGIAU 
ALGOS

ša u-MONTREAL, Kanada, 
šio 13. — Kanados geležinke
lių kompanijos susitaikė 35,000 
geležinkelių tarnautojų, pridė
damos prie dabartinių algų 
priedo 2 centu valandai.

MERGAITĖ PYLĖ KROSN1N 
GAZOLINĄ—MIRĖ

LAKARGE, Wis., sausio 13. 
— Sudegė vietos piliečio Stone 
penkiolikos metų duktė, kuri, 
bandydama greičiau įkurti kro
snį, pylė į jį gazolino ir gazo
lino indas ekspliodavo.

DĖDĖ KALININAS AMNES- 
TAVO 260 KALINIŲ

N1ŽNY-NOVGOROD, SSSR., 
sausio 13. — Centralinio vyk
domojo komiteto pirmininkas 
Kalininas amnestavo 260 darbi
ninkų ir valstiečių,, nuteistų 
kalėti nuo trijų iki penkių me
tų už įvairius nusikaltimus.

BRAWLEY, Cal., sausio 13. 
— čia ir kitose Kalifornijos 
vietose anksti šį rytą buvo jau
stas stiprus žemės drebėjimas.

DEGANČIAME NAME RADO 
TRIS ASMENIS NUŽU- \ 

DYTUS

UNIONTOWN, Pa., sausio 
, netoli nuo 

palengva suskubo., visi apleisti į čia, žmonės, subėgę gesyti vie- 
teatrą. Jei butų, nusigandę, vi-'no angliakasio degančius na
ši urmu grudęsi pro duris, bu- mus, rado viduj nužudytą mo
tų, be abejo, atsitikus vėl tra- teriškę ir du jos vaiku. Neži- 
gedija. Materialinės žalos teat- nomas piktadarys, matyt, nužu- 
rui gaisras padarė apie |50,- dęs juos, padegė namus, idant 
000 dolerių. 1 savo piktadarybę paslėpus.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

1. NAUJIENOS duotis! geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimą.

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

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

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

. AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. H5th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III



NAUJIENOS, Chicago; Ui.
Penktadienis, Sausio 14, ’27

DEL APRŪPINIMO

rasistų himnas

Plaukite po Amerikos VėliavaO tie ma-

STRAII’SNIS 211

kudikianiH

Temoją:

MUSŲ VIEŠPATIES 
SUGRJŽIMAS

Bus darodyta faktas, būdas, laikai 
ir tikelaa Jo atėjimo. Tie dalykai tu 
ritu būti begalo įdomus kiekvienam. 
Todėl su linksmybe kviečiam visus 
ant šių prakalbų; kalbės 8. J. Benec- 
ksa. .

Ned., Sausio 16 d., 1927 
č. S. P. S. SVETAINĖJ 

48th ir Sb. Honore St., Chicago, 111.
Pradžia lygiai nuo 6 vai. vakare
Antros prakalbos su paveikslais 

11143 So. Michigan Avė?, Rusei and 
Pradžia nuo 3 vai. po pietų 

Kalbės Y. Nevulis iŠ New Yorko 
įžanga liuosa 

Rengia ir kviečia 
T.

GEROVĖS s

BLOGUS SLOGOS? VAR
TOKI! "CASCARETS” 

OEL PBAVALNINIMO 
S| VAKARį

Nebus galvos skaudėjimo, už
kietėjimo, slogų ar rugštumų 

viduriose iš ryto

Nusipirkit už 10c baksuką.

Galvos skaudėjimas, raugėji
mas, apsivėlęs liežuvis, užkimu
si nosis nuo slogų — visuomet 
atsiranda nuo sugadintų kepe
nų, lėtai virškinamo maisto vi- 
duriose arba didelių rugštumų 
viduriose.

Nuodingos medžiagos susi
grūda žarnose, vietoje, kad bu
tų išmestos lauk, jos įsigauna į 
kraują. Kuomet tie nuodai da- 
siekia švelnių smegenų ir užgu
la juos, tuomet greit pasidaro 
galvos skaudėjimas.

Cascarets greitai išvalo skil
vį, prašalina skilvio rugštumus, 
nesuvirškintų maistų, gasus, 
prašalina perviršį syvų iš kepe
nų ir prašalina visus nuodingus 
likučius iš žarnų.

Cascarets pavartoti iš vaka
ro, tikrai sustiprins jumis iki 
ryto. Jos veikia kuomet jus 
miegate — už 10c baksiukas 
nupirktas nuo aptiekoriaus 
reikš švarią galvą, skilvį, at
šviežins kepenis, žarnas mėne
siams laiko.

NDBI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose
knygelėje skaitytojas ras 
reikalingus pamokinimus

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

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas 25 centus. v

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago. III.

ANTISEP- 
TIKAS

Apsaugoja 
ir Prašali- 
na Gerk
lės Parpi* . 
mj. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

iMude by
d.1 Ce.Itatar U g. A.

(.ISTERINE 
THROAT 
TABLETS

*

ilavi? 1 SAVO «rt>lKlO BUTEW

1 ••

(šiuos žodžius berašant him
no nata persimainė: dainuokit 
kaip norit).

žirnių, pupų prisiriję 
tamsios nakties viduryje 
kad šaudysim 
ir naikinsim 
visus kairiuosius.

Voldemaras ir Smetona 
mus visų geriausi ponai, 
už jų šlovę 
tad iš lovos 
meskim lauk visus.

Kas prieš mumis išsižioja, 
to galvą tuojaus nešiojau), 
kad matytų, 
visi klyktų 
mums šauktų valio.

Laikraščius mes uždarysim, 
redaktorius išvaikysim, 
vieton knygų 
duosim špygų 
ir galvas doloi.

Tai matote kaip yra ir kas 
yra. Jūsų

Jei Dievas 
kitu kartu 
rašysiu. •»

Padaužų reporteris 
tiktai tiek sužinojo, 
duos sveikatų, tai 
gal ir daugiau pa-

Padaužų reporteris.

Fašistai Chicagoje
Arba lietuviai taisosi juodus 

marškinius ir kadagines lazdas. 
Savotiški kulkasvaidžiai.

Chicagoje atsirado pulkelis 
lietuviškų fašistų arba kaip 
jilos žmonės vadina pašistų. 
Tai nauja organizacija ir pu
sėtinai slapta, tik jos nariai 
nemoka slaptybių užlaikyti. 
Padaužų prezidentas paskyrė 
mane ištirti ir viską parašyti 
apie tuos pašistus. Tai-gi da
bar aš jau atlieku savo orderį 
kiek galėdamas ir norėdamas.

Kiek narių?
Jūsų nobažnas reporteris su

tiko pašistų viršilą ir klausia: 
Kiek jūsų šaika turi narių?

Ir gavo šitokį atsakymą:
—Kas tau, durniau, galvoj 

kiek narių. Tuo tarpu dar ma
ža, viso labo keturi, aš ir dar 
trys, ale Dievas duos, tai bus 
daugiau. Mes pritrauksime vi
sus lietuviškus pažįstus ir paaa 
rysime smarkią sosaidę, o pas
kui kad duosim, tai duosim vi
sokiems tinginiams, kurie rė
kauja, o nieką dirbti nenori...

Jūsų reporteris čionais prie 
progos praneša, jogt’i ir tas 
pašistas šnekėdamas labai rė
kauja, ale mažu Dievas jiems 
duos daugiaus razumo, o jei 
ne, tai Padaužos razumo gali 
parduoti. Vis tik klausinėjau, 
klausinėjau ir neišklausiau 
kiek daugiau narių yra. Vie
nok pradžia jau padaryta: ke- 

poratuii nariai Chicagoje, 
Brooklyne, lodos vienas Bos
tone—jau iš * bėdos butų gali
ma ir visuotiną seimą šaukti.

Ką jus veiksite?
Jūsų reporteris patyrė štai 

ką: pašistai militarine organi
zacija. Reiškia jie ketina ko
voti, arba vajavotis, tiktai dar 
nepatyriau su kuo Chicagoje. 
Tuo tarpu jie dar kovoja tik
tai liežuviu, bet reikia tikėtis 
Ims ir smarkesnės vainos pa
vyzdžių kada nors.

BULGARIŠKA ŽOLIŲ 
ARBATA

• Gerkit ją karštą eidami* gulti. Del 
prašftjininio slogų. Del sustiprinimo 
kepenų. Del gero veikimo vidurių. 
Bulgariška žolių (Kraujo) Arbata 
yra sudėta iš grynų žolių. Ji patai
so kraujo ir užlaiko jus sveikais. Par
duodama visur vaistinėse arba at
siunčiama paštu, šeimynai baksas 
$1.25 arba 3 baksai $3.15, arba 6 bak- 
sai $5.25. Adresuokit H. H. Von 

Schlick, Pres. Murvel Products Co., 
25 Marvel Bldg., PittsbUrgh, Pa.

Nauji mašinganai

Broliai pašistai, ant kiek iš 
jų pačių patyriau, pradeda 
praktikuoti naujus pulemiotus 
ail>a mašinganus (kulkasvai- 
džius), kurie sakoma bumą ge
riausi visam sviete, 
šinganai šitokį:

Fašistai lietuviški valgo džio
vintų pupų ir žirnių; žirnius ir 
pupas jie nekramto, ryja čie- 
lus. Ale paskui išgeria kastor- 
koN... Na, ir pasidaro geras pu- 
lemiotas. Pamatytumėt, bro
lyčiai. kaip tie žirniai i m pu
pos lekia, tai patys bėgtumėte... 
Jūsų reporteris metė vieno fa
šisto manevrus, tai, sakau, ge
ras mašinganas. Vienas tokis 
mašinganas gali sulaikyti visą 
tūkstantį žmonių; vienas ma
šinganas gali išvaikyti ir di
džiausią mitingą. O jei visi ke
turi lietuviški fašistai paleis 
savo pulemiotus, tai, sakau, vi
si Chicagos lietuviai turės be 
jokios atodairos į Sicero išsimil
tuoti... Tai jų geriausias gink
las.

Kitas ginklas

Jei katro mašinganas sugen
da, tai yra kitas ginklas: ka
dagiais kniucius arba lazda, ki
taip pasakius, vėzdas arba bas- 

gink- 
fašis- 

tikras 
užpa-

lys. Tai kriukis, šitas 
’as tai kopija kauniškių 
tuku, ale pulemiotus tai 
išradimas ir greitai bus 
tentuotas, jei reikės.

Juodi marškiniai
Vienas lietuviškas žydelis ant 

Maxwell stryto turėjo užsili
kusių juodų marškinių kelioli
ka porų. Jau buvo beketinąs 
laukan mesti, kaip štai atėjo 
jam geniališka mintis atidaryti 
Uorę ant Bistryčia ir pašistains 
•jatarnauti. Jūsų, M.^porteris 
jau surado, kad tasai jebrėjus 
murinusi ant Olstryčio ir pa
kuoja juodus marškinius. Grei
tu laiku, reikia tikėtis, pama
tysime keturis lietuvius su juo
dais marškiniais. Tai viskas, 
tiktai dar apie himną. Lietuviš
ki pašistai jau turi ir himną, 
kurį gieda tokia nata, kaip 
“Bože, caria chrani”. Reporte
ris užsirašė ant greitųjų žo
džius, a le gal būt kai kur mis- 
teiką padarė.

MEDICINOS PAMOKOSE
* ' ♦

Profesorius. — Kodėl mo
ters kauluose kaulas yra plo- 
icsnis, ne kad vyro? *

Studentas. —- Todėl, kad pro- 
as greičiau pereitų per plonų 

kaulų.
Profesorius. Kvaily! Pro

gas ne iš to galo pareina...

•varta* Maumai Ir Uatel

M HNtan Augantiems
Norint kad kūdikis normaliai bys- 

tytųsi reikia jam duoti užtektisai tin
kamo maisto. Daugelis kūdikių ku- 
lie menki gimstant gali būti išauginti 
j stiprius vaikučius jei tinkamai pri
žiūrima jų maistas.

Jei pastudijuoti bendro peseėjimo 
raštus, pamatysit kad valgiai yra
laipsniškai didinami su kūdikio augi
mu. Iš pat pradžių turime griežtai 
pieniškų maistų, prie kurio vėliau 
prisideda košė, vaisiai ir kaikurios 
laržovės. Pridėjimas eina laipsniš
kai, kad neišvertus viduriukų, bet pri
žiūri normai) augimų.

Panašus planas / rekomenduojama 
vaikams, bet per pirmus penkis metus 
reikia apsirubežiuoti tik tais valgiais, 
kurie tinkamiausia parūpina elemen
tų reikalingų augimui, ir kurie ge
riausia tinka kūdikio virškinimo spė
koms.

Pienas kaip ir kūdikiams vis tebe
turi būti pamatas valgių. Jis būti
nai reikalingas tinkamam išsivysty
mui. . Eagle Brand Pienas yra pla
čiai vartojamas Artimuose Rytuose ■ 
tarpe našlaičių šventos žemės, ir į 
duoda stebėtinus vaisius gydant ne- 
dapenėjimų. Eegle Brand, tinkamai 
vartojamas, suteikia visą reikalingą 
maistų dėl augimo, ir todėl turėtų 
jeiti j kiekvieno augančio vaiko valgj.

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
reikalauja ypatingos priežiūros tarp 
keturių ir 16 metų. Jiems reikia 
maisto kuris pagelbės jiems tapti sti
priais ir vikriais, kovojančiais prieš 
ligas. Tėvams šitokių kūdikių stip
riai .rekomenduojama Borden’s Eagle 
Pienas Tai puikiausias, pienas, 
moksliškai sumaišytas su geriausiu 
cukrum, kuris pagelbsti kūdikiui įgy
ti svorio, be ko jis negali būti stiprus 
ir vikrus. Yra tikra ekonomija vi
siems tėvams prižiūrėti kad jų vaikai 
tinkamai butų subudavoti stembimui 
priųš ligas, kadangi yra pigiau vaikų 
sveiku išlaikyti, negu jį gydyti. Ši
tiems vaikams rekomenduojama duoti 
du šaukštu Eagle Pieno atmiešto 
trimis ketvirtadaliais puodelio šalto 
vandens. Gali duoti paryčiu ar po 
pieų. Senesni vaikai labiau ji mėgsta 
Su ginger ale, valsui sunkomis, arba 
suplaktu kiaušiniu.
Peržiurėkit savo gyduolių skrynutę

Kiekvienoje šeimysoje turėtų ras
tis gerai prirengta gyduolių skrynutė 
kurioje visuomet raštųsi svarbios gy
duolės. Jus turit tankiai peržiūrėti 
savo gyduolių skrynute ir peržiūrėti, 
kad viskas ten butų.1 Tenai visuomet 
turi rastis Turpu. Turpo yra gry
nas terpentinas su prašalintu nema
loniu kvapu ir deginimu ir yra pada
rytas ointmentas. Jis pagelbsti nuo 
slogų, krupo ir skaudamos gerklės. 
Jūsų vaistininkas parduoda jj.

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitė ir pasidėkit ateičiai.

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Geriausia vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

Užsilaikyki! Tinkamai Šią Žiemą
Laike šaltesnių menesių kuomet Gamta praša

lina gydančius saulės spindulius, laikas tiejns kurie 
lengvai pasiduoda kosuliui, slogoms, bronchitui arba 
kitoms kvėpavimo organų ligoms, buttyiai rei
kalauja.

SCOTTS IMLI
Jis suteikia silpnai sistemai turtingą, malonų sko
niui, kaip Smetoną maistą ir toniką, kuris turi^ 
savyje sveikatą teikiančius vitaminus iš cocM 
liver aliejaus. Bukit stiprus, vikrus ir gerai mai
tinami šią žiemą — vartokit Scott’s Emulsion. w

Scott Bowne, Bloomfield, N. J.

BALIUS

T EI jus nggalit penėti savo 
krūtimis kūdikį, pasirinkit 

maistą kuris butų maistingas ir 
lengvai virškinamas, kaip geros 
motinos pienas. Duok savo 
kūdikiui Borden’s Eagle Brand 
Condensed Pieną, geriausį mai
stą dėl dėl kūdikių—jis buvo 
vartojamas per paskutinius še
šiasdešimtis devynis metus šim
tų tūkstančių moterų.
Jei Jus prisiusite mums šitą paskelbimą 
•u Jūsų vardu ir adresu, arba prisiusite 
mums atvirute. mes pasiųsime Jums, 
dykai, pamokinimų Jūsų kalboje kaip 
Pnttl Jūsų kudikl; talpai vaikų knygute 

kitokios (domios literatūros. Parsiduoda 
visose vaistinėse ir grosernėse.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg., New York. N. Y.

BALIUS
Rengia

Dr. ir Dailės Draugystė Šviesa

Siibatoj, Sausio-Jan. 15 d., 192T m.
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 75c ypatai
Draugystės nutarta: Norintiems jsirašyt Į viršminėtą Draugy

stę tą vakarą įstojimas veltui. »
f'C, ‘ į

Šokiams yra pasamdyta 9-nių gerų muaikantij Grušo orkestrą. 
Jaunimas turės progos tikrai gerai pasišokti.

Kviečia visus KOMITETAS

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Nupiginta ten ir atgal kelionė 
trečia klesa į

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau per 

Cherbourg ar Bremen
P^ABAR laikas daryti planus at- 

lankyti tėvynę 1927 metais. 
Jūsų naudai išeis patyrinėjimas 
nepaprastai gerų {rengimų ant laivų 
ir operuojamų Suvienytų Valstijų 
Valdžios.

Ten rasite patogumų kelionei apie 
kurius nebuvo sapnuota keli metai 
atgal, su spcciąlėmis ekskursijomis 
sudarytomis iš jūsų pačių tautiečių.

Vasario mėnesį išplauks:
S. S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Vasario 9
S. S. GEORGE WASHINGTON 

Vasario 19
S. S. REPUBLIC 

Vasario 23
S. S. LEVIATHAN 

(via Cherbourg) 
Vasario 26

Jūsų vietinis laivakorčių agentas 
galės suteikti pilnas informacijas 
apie Situs ir kitus išplaukimus, taipgi 
apie • specialūs ekskursijas, kurios 
yra ruošiamos; arba rašykite tiesiai 
pas:

United 
States Lines 
p 110 S Dearbora St. Chicago 

45 Broadway, New York City

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Ava. 

CHICAGO, ILL. A

PASIŪLYMAS SERGANTIEMS!
$50 Gydymas Už SI 2.50

Priėmimo valandos: Kaadien nuo 9 ry
to iki 5:30 po p.etų. Panedėlinia, Se- 
redomia, Ketvergais ir Subatomia iki 8 
vnkure. Nedčlioj nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų.

Yra tai nepaprasta proga, nu kur os 
pagelba serganti žmonės gali gauti gerų 
ir mokslini gydymą. Atnilankykit greit. 
<es tas paniulymas nenitęs ilgai.

Mu»ų gydytojai auteika jums progą 
pasinaudoti ii jų labai gerų 'patarimų 
dėl chroniškų ir sunkiai išgydomų ligų.

Su pgoelba musų naujausių instrumen
tų K-Ėay ir spaudimo kraujo, gali
me pažinti ligas ir išgydyti jas atsa
kančiai.

Norėtumėm paakalbėti su visais ser
gančiais visokiomis chroniškomis ligo
mis. Gydojne nervų ligas, kraujo ir odos. 
Užprašome sergančius, kurie nori išt:k- 
rųjų pasigydyti ir įvertina gerą gydymą. 
Užsiimant specialiai gydymu sunkių ligų, 
nežiur nt ar buvot kur nors jau gydytis 
ar ne.

KIMBALL 
Grojikliai Pianai 

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas 

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
•’ Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

e

Ligos Kraujo ir Nervų
IntravenouH (jčirškimaa gyduolių tiekai j kraują) aurevoliucijonizavo mediciną. 

Daugeliu ligų, kurios buvo pr pažintx>» neišgydomomis, dabar galima išgydyti tuo 
nauju budu.

Kraujas yra gyvybė. Gydymas beveik visų chron.škų ligų remiasi ant išvalymo 
ir sustiprinimo kraujo. Visokios rųš:c« paraudonavimai, odos išbėrimai, visokie 
skausmai ir kit/'s negalės yra persergėjimu besiartinančio pavojaus, tai yra, kad 
kokių nors nuodų yra prisirinkusių j krauju. Gabus gydytojas pirmučiausiai pra
šalina ligų priežastj, tai Yra išvalo kraują. Tą mes ir darome.

Ligos Nos cs, Gerkles, Skuvio, Žarnų, Pūslės, Skilvinių Akmenų ir k:tų ligų, iš- 
gydomos išgydžius kraują. Spaudimas Kraujo, Bekraujistė, Reumatizmas, Malaria, 
Neuritis, Rugštumoi viduriose ir panašios ligos, gali būti išgydomos jčirškus gy
duolių tiesiai | kraują. Veikite tuoj, nes ligos kasdien darosi pavojingesnėmis.

Skaitykit Ką Rašo Išgydyti Pacijentai
Gerbiamas Daktare Wright:

Savo Jiuosu noru a unčiu šį laišką, kad kiti dasižinotų apie jūsų pasekmingą 
gydymą. Kuomet atsilankiau pas jus buvau visai sergantis, ir visai nusiminęs dėl 
gyvenimo. Juių Intrnvenous gydymas ({čirškimas gyduolių tiesini | kraują) ir kiti 
budai pastatė mane nnt kojų, sustiprino nervus ir padarf) iš manęs visai kitą 
žmogų. Ekiuisitikinęs, akd serganti žmonės nepadarys klaidas, kuomet jieškoj pas 
jus page bos. Nes jus padarysite viską, kad tik juos ii^ydžius.

Su pagalba,
Arthur Bauer, 511 Brompton Avė., Chicago. III.

Musu pilnas išegzaminavimas Lahoratoriioi ir Mikroskopu ir ištyrimas krauto ir 
Šlapumo ir kiti moksliniai! budai bandymo, urives prie tikrai pasekmingo 
išgydymo. — Reguliarė $5 egiaminacija — dabar tik ............. ......................

SSSnBEE>

Tikėkitės gėry pasekmių igšydymo — ir tą gausite musą medikaliuose ofisuose.

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

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoples

DR. L. G. WRIGHT uriuto^

337 W. Madison St., 2 augštas, Chicago, III.

Vardas

26-47

Chicairo, m.Adresas

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
jai puikus ir patogus 
nusidėjimui pirkinių: 
f ie yra sulenkami; 
inka dėl daug pirki

nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkiniu. Gaunami Naujienų 
ofise, prlduodant šj skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,

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

800 Su. Ashland Boulevard Chicago, III.

(73!) So. Halsted St

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Tel. Ijafayette 4228
Plumbing', Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

4
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Penktadienis, Sausio 14, ’27 NAUJIENOS, Chicago, III.

Įkorespondencijos
Pittsburgh, Pa.

pro-
V

Sausio 2 d., LMD. Svetainėj, 
buvo lietuvių masinis mitingas. 
Kalbėjo stud. Paulius Dargia, 
S. Bakanas, J. Baltrušaitis ir 
J. K. Mažiukna. Visi kalbėto
jai pasmtrkė Lietuvos fašistus 
už sulaužimą konstitucijos, nu
vertimą žmonių išrinktos val
džios. Susirinkimas vienbal
siais priėmė rezoliucijų prieš 
fašistų sauvaliavimų, kurie da
ro gėdą Lietuvos jaunai res
publikai ir veda Lietuvos liau
dį į didesnį skurdų ir vargą ir 
net gręsia visai pražudyt Lie
tuvos nepriklausomybę.

įmonių buvo pilna svetainė, 
nors gana drūčiai snigo. Po re
zoliucijoms publika įgaliojo pa-| 
sirašyt stud. P. Dargj, J. 
Lieką ir J. Baltrušaitį.

Sausio 3 d. buvo kitas 
testo mitingas. Jį rengė
ui )>olševikai. Kalbėjo A. Bim
ba. Nieko blogo nebūtų, kad 
bolševikai tai darytų nuo šir
dies, jei jiems ištikro rūpėtų 
Lietuvos reikalai. Bet to nėra. 
Juk komunistų lyderiai važinė
jo ir važinėjo su prakalbomis 
ir visur varė agitaciją prieš 
Lietuvos valdžią, nežiūrint kas 
jų valdė, visur rinko auksų kol 
žmonės davė. Kada nustojo 
aukot ir lankytis į komunistų 
parengimus, tai nustojo ir va
žinėj?. Dabar fašistams nu
vertus žmonių rinktą valdžių, 
komunistai vėl sujudo darinio-1 
tis ir Bimba kalba, rodos, kad 
tik jie geriausia rūpinas Lietu
vos gerove, kitos visos partijos 
daro visokias klaidas. Da lapk
ričio mėnesy komunistai turėjo 
savo suvažiavimų McKees Rock 
ir išnešė protesto rezoliucijas 
prieš Lietuvos demokratinę 
valdžią, bet jų nuvertus, tai 
didžiausį gvoltų daro ir kitus 
visus drauge kviečia su jais. 
O kas prieš išdrys sakyt, ar pa- ’

rašyt, tai tas savo turi atsiimt; 
taip buvo Grigaičiui už perspė
jimą apsisaugot komunistų. 
Prakalbose vietinių buvo ma
žai, bet buvo iš visos apielin- 
kės privažiavę komunistų, kas 
sudarė nemažų būrelį. Svar
biausias tikslas buvo rinkt au- 

,kas Lietuvos darbininkams, ku
riuos fašistai sukišo į kalėjimų, 

> jų šeimynos badauja. Juk tai 
puikus obalsis. žmonės vori 
\ęgdbėt baduoliams. Bet ar bus 
aip? Kad ir pačiam Pittsbur- 

ge surinko $35; na, o kelionė 
iš Brooklyno ir at^al $32, sve
tainė $;> plakatai $5, o ir 
Bimbos dienos darbas bus $7 
ar $8.— Juk jis redaktorius. 
Tai kas liks tiems vargšams?! 
let čia jiems tiek ir terūpi, 

kad tik mirštančiu komunistus 
’iistiprint. Juk Bimba kaip tik 
r varė agitaciją už bolševizmą 
wr savo prakalbą, kur kalbėjo 
aivirš 2 yalaiuląs. Nurodinėjo, 
kad tik bolševikų lyderiai ir jų 
'aikraščiai tesako tiesų, ir tik 
i- tesirūpina Lietuvos reika- 
ais.—Juozas Virbickas.

Rezoliucija
Mes. Pittsburgho lietuviai, 

usirinkę 2 d. sausio, 1927 in. 
LMI>. Svetainėj, 142 Orr Str., 
’ittsburgh Pa, ir išklausę pra

nešimus apie dabartinę padėtį 
Lietuvoj, kad Lietuvoj gruo- 
ižio 17 d. juodųjų fašistų smur- 
ų tapo nuversta žmonių išrink- 
oji valdžia, suimant ir įkali
nant Lietuvos valstybės prezi- 
Icntą Dr. K. Grinių ir minis- 

•’erius. ir ištikimus konstituci
ni j ai žmones;

Kadangi tie įvykiai kenkia 
misų nepriklausomybei ir pa- 
eigia musų brolius, atimant 

konstitucija garantuotas 
jaus teises, I

Mes visi iki vienam 
ėiausia pro testuojame
uoduosius smurtininkus, pa- 
eikšdami, kad mes niekuomet

žmo-

griež- 
prieš

Flaxman Building 
4713*15 So. Ashland Avenue

PRIVERSKIT SAVO PINIGUS UŽDIRBTI 6% 
SIAME B'l. DINGE

Security už $65,000 Pirmi Morgičiai 6% 
Bonai Išleisti

Nepaprastai Gerai Apsaugoti 
Morgičiaiv

IS PUIKUS naujas namas, pastatytas ik plytų ir 
terra cotta, yna trys didelėė krautuvės ir didelė 
svetainė išrenduota dėl biliardų ir bowling. Namas 

yra vertas $135.000. virš antratiek paskolos; rendų įplaukų 
$15.000 j metus.
Randasi tiktai per keletą durų j pietus nuo 47th Street ir 
Ashland Avė. Pačiame viduryje geriausios retail biznio sek
cijos Chicagoje. Paskutinio laiku praplatinimas Ashland 
Avenue padarė šitą apielinkę greitai augančią negu kada 
nors pirmiau. Apielinkė tirštai apgyventa. Nėra geresnės 
vietos visame mieste dėl Flarman Namo, kaip ŠL

Atsilankykit į Banką
Jus galit investuoti bile sumą pinigų nuo $100 ir augščiau 
j šiuos bonus. Atsilankykit j banką dabar ir priverskit savo 
pinigus uždirbt! 6% saugiai.

DEPOSITORSSTAT^BANK
cmberfedtral

jų nepripažinsim šalies šeimi
ninkais. Ir visomis išgalėmis 
šelpsime tikruosius tautos iš
rinktus žmones, kaip tai prez. 
Dr. K. Grinių, min. pirm. M. 
Sleževičių ir jo kabinetų.

Reikalaujame, kad butų ati
taisyta sulaužyta konstitucija 
ir grąžinta žmonių apsisprendi
mo teisė.

Amerikos lietuvių prižadai

Lietuvos naujoji fašistinė 
/aidžia per savu ministerį pirm. 
Voldemarą gruodžio 25 d. pa- 
kelbč, jog naujoji valdžia da

rys finansų 
’jaskolos? 
ir kvies

Portage, Pa.
Lietuvis užsimušė. Kitas lietu* 

vis susižeidė. Yra lietuvių 
lenkbernių.

Musų miestelio lietuviai ne
turi savo lietuviškos- katalikiš
kų vilnų kirpinyčios - bažny
čios. Tad nemažas musų tau
tiečių būrelis priklauso prie 
lenkų parapijos ir sako, kad 
lenkų kunigas tiek pat gerai 
jų griešnas vilnas nukerpa, 
kaip ir lietuvis kunigas.

Naujuose metuose lenkišku
os kunigėlis lenkų svetainėj 
surengė bažnytinį bazarą, j ku
rį ateiti įsakė visoms savo aveT 
lems. Kaip lenkai, taip ir su- 
enkėję lietuviai traukė j sve- 
ainę. Kalbama, kad nemažai 
nivo ten ir spindulių — Dievui 

Bonų, tai I mt garbės, o kunigui ant nau-■

reviziją ir iešlS« 
Gal būt išleis bonus 
Amerikos lietuvius 

I )iikt juos”.
Mes, Amerikos lietuviai, pri

žadame Lietuvos žmonėms, 
dėl jūsų laisvės, kad mes no 
>irksime Lietuvos I 

yra neskolinsime Lietuvos la-jdps. Bazare ištiko ir didelė no 
šistų valdžiai. Mes sakysimi laimė, ir tai lietuvį D. Bolį. ; 
/įsiems draugams, kad neapsi- d. Ralis lipo iš skiepo į vir
kautų, kad nepirktų nė vienas kur ėjo šokiai. Belipdamas 
jonų. Mes prižadam, kad vi-1 ’aįptais puolė augštelninkas ant 
’ur žodžiu ir laiškais keitiklio- I •cmentinių glindų ir tiek pri- 
;im tuos laikraščius ir žmones, Į jtrenkė, kad tuoj neteko su
kuria rems, garsins ir pafdavi-Į BOnės.
'irs Lietuvos fašistų valdžios I vežtas į 
bonus. • | bet sąmonės neatgavo

Stud. Paul Dargia | įs pasimirė ligoninėj
Juozas Virbickas. I dieną.

Velionis buvo 56 
Maus. Buvo vedęs ir paliko 
žmonų ir 4 dukteris, kurių 3 
vra vedusios. Paėjo iš Kauno 

Gruodžio 26 d. Lietuvių Sve-1 -ėd. Tegul būna jam lengva 
tainej įvyko bendrai suruoštas I lsėtis šios šalies žemelėj. 

Į nuizikalis programas Kenosha —----- —
ir Racino liętuvių. Programai I Antras lietuvis, tūlas Jenu- 
nradėta pildyti 4 vai. po pietų. I is, irgi Naujuose Metuose, no- 
Dailės ('.heras po vadovyste p I ėjo pasirodyti labai smarkiu, 
Juozo Macnorįaus ir p-lės N l ’caip tie Kauno fašistai ir ėmė 
Klimiutės, sudainavo šias dai Į laužyti savo senų draugų tau- 
neles: “Važiavau”, “Lakštin-1 tietį. Už nekaltą seną žmogelį 
galėlė”, “Bijūnėlis”, “Saulelė”, I ižsistojo rusas, ant kurio jis 
“Sakalėliai”, “Onyte”. Poni I rgi tuoj puolė su alaus stiklu. 
Navardauskienė solo “Šešupė”;! let puldamas rusų pats parpuo- 
p-lė Nora Klimiutė dvi daine- I ė. ant grindų ir sudužusiais 
les, solo, anglų kalba; p-lė H. I Rikiais susipiaustė rauką. Ran- 
Slogerytė—pianu solo. Duetai I ka ėmė tinti, reikėjo šauktis 
smuiku Ig. Petkus, pianu M. I gydytojo, bet rankai tinstant 
Petkiutė. Anton Elerstonas iš I rydytojai nebegalėjo pagelbėti # 
dviejų atvejų smuiku solo. Su-1 r teko tų smarkuolį gabenti į 
sirinkusiai publikai programėlių Į ’igoninę. Girdėti, kad jis huii-i 
patiko ir yra dėkinga Dailės I dai serga ir ranka jau iki pe- 
Ratelio dainininkams už pa-1 ties esanti ištinus, 
linksminimų. Po programui tę-1 A .. y, . ,. \ | Musų tautiečiai turėtų sausėsi šokiai iki vehvam vakarui | * . . , , . .Publikos buvo kupina svetainė; 1 \° syaiKa ų, nes t jų įvy 

, ... . . . | ita įvairių nelaimių.nelno liko abiem pusėm po1 ’ 
$22.65. Dailės choras tikrai 
linksmas būrelis mylinčių dai
nas, nes ir po programui neap
siėjo be dainelių. Sveikas toki 
apsiėjimas, kas dalyvavusiai 
publikai pridavė daug linksmu
mo.

Nedalyvavo šv. Cicilijos cho
ras, nors buvo prašytas* nes 
turbut neleido kunigai Virmau- 
skas ir Yuras, po kurių globa 
minėtas choras yra. Bet pavie
niai minėto choro nariai daly
vavo išpildyme progtramo ir 
šiaip atsilankydami ant paren
gimo. Mat tokioj dienoj noris 
būti visiems kartu, ypatingai 
jaunimui. Tas labai pagirtina, 
kad visi lietuviai glaudžiasi 
krūvon ir palaiko savo namą.

Koncertui pasibaigus buvo 
smagus šokiai iki 3 vai. ryto 

'naujų 1927 metų, orkestrui 
griežiant amerikoniškus ir lie
tuviškus Šokius. Net gražu 
buvo žiūrėti kaip publika šo
ko savoj gražioj ir ruimingoj 
salėj. Orkestras buvo J. Za- 
blacko. -—M. B. Sviruoklis.

Tel. Lafayctte 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richtnond Street

Mrs.
Yards 4951

Anielia Jarusz-Kaushillas
AKUSEHh' 

3252 So. Halsted St.

itale

8 vakaro. Kitu lai*

ku pagal sut^rtj.

Moterys 

pos kreipkitis su 

reikalais nuo 12 iki

Bank

ir merffi-

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

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

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

Z

Racine, Wis.

Dar gyvas .buvo mi- 
JohnstovviA ligoninę, 

ir D. Bo
są u šio 1

m. am-

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontas
Kedaktoriūs-Lcidėjas

900 W. 52nd Street 
Chicaao. III.

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

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

Prenumerata metams 
Pusei metų ..................
Kopija ..........................

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

$2
$1

20c

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYYXXYYYYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT.

Dentistas Grubman
3464 So. Halsted St.

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

GERAS 
DARBAS, 

ŽEMOS 
KAINOS 

Dirbame/ ant išmokėjimo 
\ kas nori 

DENTIST GRUBMAN 
3464 So. Halsted St.
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iki 12 dienų

s. iUiponų su 
įnikusiu

dėl;
uz darna p»*a 
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Lietuviai Advokatai
Musų apielinkės angliakasyk- 

ose yra daug tokių tyro krau- 
o lietuvių, kurie labai' nori 

būti lenkais ir su lenkais drau
gauti. Jie todėl priklauso len
tų draugijose ir lenkų parapi- 
ose, nes lenkų kalba jiems yra

Susitarta dar vienų bendra' I ndlesnė už jų prigimtų lietu- 
ruošti koncertą. Svetaine ap Į /ių kalbą.
rnta Tumers Hali ir koncertai I Man rodos, kad lietuviams 

įvyks vasario 13 d. Vėl mes. I /ta sarmata vadintis lenku ar 
Racino littuvai, turėsim pro I įamylėti lenkystę, i nes lenkų 
gą išgirsti gražiai skambančių I auta iš visų Europos .tautų yra 

amsiausia ir viskame ir vis
kame yra toli nuo tų tautų aL- 
ilikusi. Todėl lietuviui vadan- 
is lenku yra tik savęs pažeini- 
rimas. —Pasaulio Vergas.

Gruodžio 23 <1., Lietuvių Sve
tainėj 
kalbės 
niams

Lawrence, Mass.

buvo suruoštas lietuvių 
vaikų mokyklėlės moki 
eglaitės vakarėlis. Vai 
dalyvavo daug. Kalėdų 

seneliu buvo p. Matas Matkus, 
kuris kiekvienam dovanojo iš
didžios tarbos po daiktelį ir ■ r. . , >T1 _ T... . ..... 1 ,. Lietuvių Ukėsų Kliubo koncer-saldainių, gi verstis laikanti? I . ..
auksinių daiktų krautuvę, 814 ‘ar ir ba,ius
State st. visų vietos lietuvių Gr 
žinomas kaipo rimtas ir geros | , , . ...... | >as, kad užbaigti senus metusširdies lietuvis p. Viscas Liu-|. ..... . .. ... . 1 .. . |ir sutikti naujus, buvo surei*-levičius, aukavo mokiniams po| . , . : „... .. . . : I ges koncertą ir balių. Koncer-auksnų paišeli. Jo dovanos šie- | . ... . . J. . .i - x r n j i : . ha i i I -as ir balius nusisekė labai ge- kia vertės 50 dolerių. Mykolą? I . ... , , , x.... ... i .Inu. Dalyvavo daugybė žmo-Vijunas, savininkas valgomųjų! . . T , . ..., . . . _ , , | mų ir L. U. Kliubui liks gra-daiktų krautuves, aukavo eglai-1, . . ■ T ni r* iv j i x i • s I -aus pelno. Kadangi L. U. tę. P-as Dzendzeleta, svetaines i.... . ,v . . . . .. _ . . IKliubas yra bepartyviška orga-savininkas, teikė sale tam va-1 . .. . 7 ..., _.. . , . . . .; , | ruzacija, kur visų partijų irkarėhui pusdykiai. Varde vist I. . . ..r. • ., .J v. .. .« | ivainų pažiūrų lietuviai pn- 
mo y s v?u£ant7 1 e j klauso, todėl rengimo komisija 
ištariu geraširdžiams aciu. I v- • , .° I s| parengimą kvietė vysus

Gruodžio 19 d. įvyko L. B. I tris chorus ir kitus dailės mylė 
ir S. Draugystės priešmetinis Į tojus. Išpildyme programo da- 
susirinkimas Liet. Svet. Į val-llyvavo: P. Marijos choras, 
dyba išrinkti rimti lietuviai I Liaudies choras, Seserys Zalu- 
komunistai pralaimėjo — nie- Į biutės, T. Kieliutė su J. Tamu- 
ko nepešė. Kaip j valdybą ne-1 levičium, Vaitiekūnienė su 
gavo įsiskverbti, taip ir rėžo IZulsiene, seserys PauKkoniutės, 
liucija atmesta, niekinanti bu I F. Puodokas, p-le Kieviute (šo
vusią Griniaus-Sleževičiaus Lie Į ko klasiškus šokius), seserys 
tuvos valdžią. Girtinai drau-1 Piragiutės ir kiti. Dainininkai, 
gystė ir pasielgė su tais tau-1 smuikoriai, pianistai ir šokėjai 
tos priešais. Laikykitės ir ant Į savo užduotį atliko gerai ir 
toliau taip. —M. Kasparaitis, i publika garsiai jiems plojo.

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
127 N. Dearbom St., Room 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
8823 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Waahington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

KJURGEUONIS
ADVOKAiA* 

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

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St 

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

Tel. Yards 0141
Bylos vlsunre teismuose. — Ab
straktui. —• Ingai iojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

b ..........  I I ■— " 1 1 ■■■■

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

’s 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teudyme Roosevelt 9090 

Namų TeleGri? Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

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.

.raatae

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 

’ skelbiasi Naujienose.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
ruo 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 Mibvaukee Avė., 2 fl.

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0D34

DR. MIURIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

«DR. HERZMAN ■»
— IS RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir aku&eris.

Gydo staigias ir chroniikas li- 
gaa 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 7:30 vai. vakare.

t Dienomis: Canal 
8110. Naktį

South * hore 2238 
Boulevard 4186

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

l M. ■■■■■■■■■ ■ , , ■ ................. .... ■ ■ . —

Telefonai:

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriiką,
Vaikų ir visų chroniikų ligą.

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

Valandųs: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir Šventadieniais 10—12 dian.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

PR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tai. Fairfag 8858

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

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

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

Kės. 6000 So. Campbell Avė.

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

Opteniestrist
J\l. Boulevard 6487 

'4649 S. Ashland Av. 
ir 805 E. 47th St.

Kenvvood 1752

Naujieną Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.
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PERDAUG PAMINKLŲ 
LENINUI

kius Amerikos aliejaus kom- tytojuje eilę vaizdų, sudaryti 
panijoms įstatymus. Pasi- jame tam tikrą nuotaikų. Dra- 
naudodami tuo nesusiprati- matinio kurinio uždavinys 
mu, kanitnlistn didlnnini režisieriu pagalba organizuoti 
pradėjo varyti šlykščiausią 
kampaniją prieš Meksiką.' 
Kurstymai, 
gintų savo piliečių reikalus 
Meksikoj, juo tolyn, tuo da
rosi aršesni. Ir VVashingto- 
no valdžia, matyti, yra pasi
ryžusi padaryti Meksikoj 
tvarką ir nedaleisti, kad 
aliejaus kompanijų pelnas 
sumažėtų.

O kadangi tarptautiniai 
santykiai kol kas yra remia
ma jėga, tai Meksika, maty-

________________________NAUJIENOS, Chicago, UI.

yra labai įdomus. Kiekvie
ną kartą, kai tik kildavo 
koks nors nesusipratimas 
tarp tų dviejų šalių, tai laik
raščiai pasiimdavo ant sa
vęs negarbingą kurstymo 
rolę. Ypač pasižymėdavo 
kurstymu Amerikos laikraš
čiai. Iš adatos jie paprastai 
priskaldydavo vežimą. O 
dauguma tų laikraščių rašo 
tai, kas patinka Wall Stry- 

' čiui.
Metami . ....... ............ - 18.00 ,
pusei metų 4.oo Dabartiniu laiku tarp

Mon.y Amerikos ir Meksikos kilo 
or<i.rtu kartu <u uUakrmu. | neSusipratimas. Nesusipra-

_vyriausia priežastis 
.ninku ir krik. dem. visuo- yra ta> kad Calles’o valdžia 
menės, lyg suburdamas tas pasjryž0 vykinti nepalan-ti, bus priversta nusilenkti, 
dvi tautiškąsias krašto jė-j_________________
gas viename pasiryžime, kas padegėlis KASMATfi 
taip gražiai jau jvyko ir ;—

ESšds™knygas ir ssntykius
Puiki kompanija: smur

tininkų išrinktasis preziden
tas “susišliubavo” su “My
kolu Juoduoju”, kuris prieš dramaturgų tradicijos,

Komunistų laikraštis “Ra- 
' bočaja Gazeta” labai nepa

tenkinta tuo, kad “visur sta
toma paminklai Leninui. 
“Pranešimai apie tai, kad 
statoma arba baigiama sta
tyti Leninui paminklai, esą 
vis tankiau ir tankiau pasi
rodo laikraščiuose.

Miestai tarp savęs lenkty- pervartą Seime pareiškė, kas veiksmas susideda iš kele- 
niuojasi. Vladivostokas sta- jog ‘‘mes šaudėme ir šaudy- /"-^utulojiLr'h“^"^- 
to nepaprastai aukštą pa- sime . O po to,, žinoma, nė- Veiksmo užuomazgoje 
minklą, kad atplaukiantys ra ko stebėtis, jeigu dabar Jenka įstebėti dar du momentu: 
laivai galėtų jį matyti, i Ba-t“laisvė” Lietuvoj: yra " -x"
ku mieste daroma irgi tas tuvo pagelba vykdoma.

I

(Pabaiga)

Kaip mus moko ilgų amžių 
scen iš

MELAVO

Šau- ekspozicija ir tikroji užuomaz- 
! ga. Ekspozicija yra praneši- 
' mas žiūrovams visų įvykių, 
kurie buvo ar turėjo būti prieš 
pradėsiant sceniškam veiks
mui. Tikrojoj gi užuomazgoj 
apibudinama esamoji padėtis ir

Straipsnio autorius daro 
palyginimus tarp sumų, ku-’ 
rias paskyrė Baku sovietas! 
mokykloms, pavargėliams buvo paskelbta telegrama1 i<>iiau veiksmas turėtų vystytis, 
šelpti ir Lenino paminklui, apie tai, jog kabo teismas Veiksmo išsirutulojime įvedama 
150,000 rub. paminklui ir tik išnešė ] 
40,000 sušelpimui neturtin-( keturiems 
gų kaimiečių.

Naujų mokyklų steigimui’grama 
skiriama beveik tiek pat, smurtininkų valdžia b^ndė veiksmo išsibaigimas, sukaupiąs 
kaip ir Lenino paminklui, užginčyti žinią apie komu- sav-vj° !?ar momentu: katas- 
“O kas bus „ —klausia au-nistų susaudymą. Vienok ksm(( išsibaigimo momcntlJ. 
torius — “jeigu Baku dar pasirodo, kad pranešimas iš Katastrofa (tragiška ar komi.š- 
kokį desėtką metų neturės Rygos buvo melagingas. Ke- ka — visviena) yra lasaį.mo- 
Lenino paminklą. O kas bus, turi komunistai Kaune iš 
jeigu Vladivostokas neturės tiesu buvo sušaudyti. Vald- auk^ausio įtempimo laipsnio 
paminklą? Pagalios, kas at- žios oficiozas Lietuva pra-1011 plotm511) ir toliau jigai ru. 
sitiks, jeigu didesniuose ir neša, jog Karolis Požėla, tulojas daugiau iš inercijos, kol 
mažesniuose miestuose, kur Juozas Greifenbergeris, Ka- pagaliau visai sustoja — išsi- 
projektuojama statyti pa- zys Giedrys ir Rafailas Čer- baigia. Galutiname veiksmo iš- 
minklai, nebus Lenino pa- ny buvo sušaudyti gruodžio *;,bai^imc tenka pastebėti dar 
minklai? Argi Lenino pa- 27 d., d vai. lyto, o Abrama- ^zjnjam veiksmo išbaigimui 
minklai mažina nemokšumą vičius nuteistas iki gyvos dramaturgai paprastai vyriau- 
ir didina ligoninių skaičių, galvos sunkiųjų darbų kalė-'sius veiksmo akstinus, kūrins 

• nors herojus, iš veiksmo išjun- 
I gia — juos šiokiu ar tokiu bu- 

uprasti 1S du numarina, ar priverčia pa- 
apkaltinti Gofirti, arba šiuo tikslu, kaip

_ . < • *v rr dpi 1HIUI llcllilc* Vocllllv/Jl pciuvul^ Ji

i uoj po to, kai is KaunoJ metama bendras planas, kaip

mirties nuosprendį nauit)S K*g°s, nauji akstinai, 
i . . .kurie veiksmų visu įtempmu to- .............. komunistams,' vur&_ ’ki aukščiausiojo 

laikraščiuose tilpo kita tele-(veiksmo įtempimo laipsnio.
iš Rygos, kurioj Nuo šio momento turi prasidėti

dramaturgas dažnai drįsta rei
kalauti, kad*jo “pjesos“ vaidy
tojai būtinai prisilaikytų jo pa
rašyto teksto, “neiškreiptų“,— 
netrumpintų ir savo ko nepri
dėtų ! žodžiu, tokie nemokė
liai dramaturgai savo nemokė
jime sukempėja iki galo—ne
pasiduoda!

K. S. Karpavičius, kaip pasi
rodė savo keturiose pjesose, 
matyti, yra maža teriedėjęs 
apie dramaturgo pagrindinius 
uždavinius. Jo “pjesos“ —ne 
pjesos, bet šiaip tiktai dialogų 
formoj pasipasakojimai. Ka
dangi jose teatralinių, drama
tinių elementų nėra, tai jis ne
gali pretenduoti, kad į jo pje- 
sas butų žiūrima, kaipo į dra
maturgijos- kurinius. K. S. 
Karpavičius turi neabejojamą 
literato dovaną, tačiau apie 
dramaturgijų nenusimano. Arba 
jisai turėtų atsisakyti dialogų 
formos ir rašyti apysakėles — 
ir gautų daugiau progos ir ga
lėjimo savo dovanai pareikšti. 
Arba jis pirma pjesas rašęs tu
rėtų reikalo pasimokyti, šiaip 
gi—ir nė jis teatralinę vertin
gą pjesą parašo, nei jis savo 

[apysakininko dovaną išvysto.
(Pabaiga)

“BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMJį .

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

kapitalistų didlapiai rt'žisierio pagalba
I aktorių kolektyvų į vienų me- 
, niškų visumų. Čia dalinai su- 

« puolu dramaturgo ir režisieriu 
kad Amerika uždaviniai: tose gadynėse, kai 

teatro menas buvo aukščiausia 
iškilęs taip ir būdavo. Eschi- 
las, Sofoklas, Moljeras, šekspi- 
ras — buvo ir dramaturgai ir 
režisieriai. Literatūros kūrinys, 
kai jis yra parašytas ar at
spausdintas, jis yra jau visai 
baigtas: kiekvienas jį gali skai
tyti, kaip nori, gali juo džiaug
tis ar kritikuoti, kaip jam pa
tinka. Tačiau dramatinis kūri
nys toli gražu nėra baigtas, 
kai jis yra parašytas, išspaus
dintas ar balsiai paskaitytas: 
jis galb buti išbaigtas tiktai te
atro scenoje. Jis bus išbaigtas, 
kai jam bus atiduoti jam pri
klausantys estrados elementai: 
veiksmas, spalvos, judesiai, rit
mas, linijos, dramatinis kū
rinys- yra išbaigtas tiktai tuo
met, kai jis yra įscenizuotas. 
Teatro istorija mus ir moko, 
kad esfi šitokių atsitikimų: ki
tas dramatinis kūrinys litera
tūros žvilgsniu yra bene pašau-' 
lines reikšmės, tačiau teatrali
niu žvilgsniu jis yra niekam 
tikęs. Kitas gi vėl dramatinis 
kūrinys literatūros žvilgsniu 
atrodo viena mizerija, ,o teat
raliniu žvilgsniu tai gali būti 
geriausias dalykas. Smulkesnis 
šio reikalo nagrinėjimas mus 
pertoli nuvestų, čia ganės 
pastebėti, kad literatūros kuri
nio ir dramatinio kurinio (teat
ralinio!) 
sas yra 
romanų 
romaną 
kaip jis jį baigs. Esti kartais, 
kad vienų romaną rašo keli au
toriai—vienas pradeda, kiti tę
sia ir pabaigia, kaip norėdami. 
Apie prancūzų romanų rašyto
jų Al. Durnas pasakojama, kad 
jis rašydavo savo romanus pa- 
sidibdavęs savo aprašomų he
rojų lėles. Nugalabino romane 
kokį herojų—ir kiša lėlę pasta
lei!: jam .pačiam aišku, kad 
herojus nebegyvas. Neturėda
mas lėlių jis kartais esą hero
jų numarindavęs ir užmigda
vęs, paskui betęsdamas romanų 
numarintą herojų išvesdavęs 
žolei, kaipo gyvų. RomaniKga- 
ima rašyti ir neturint išaiiKS- 
jo nustatyto aiškaus plano. 
Tuo tarpu dramaturgas taip ne
dali elgtis—jisai privalo turėti 
išanksto nustatytų aiškų planą. 
Šiuo žvilgsniu jisai primena 
daugiau architektų. Mes gali
me visi įsiviazduoti ir aprašy
ti, kaip atrodys kada nors
Vilniuje pastatyti Lietuvių Mo
kslo Akademijos Bumai, bet
sulyg' musų įsivaizdavimu ir 
aprašymu niekas tų rūmų ne
pastatys. Bumams 
reikalingas 
pagamintas.
gamindamas planų turi skaity
tis su rūmų uždaviniu, su vie
ta, kur jie statomi, su taja me
džiaga, kuri manoma statybai 
sunaudoti ir 1.1. Panaši padė
tis ir dramaturgijoj.

Dramaturgo uždavinys re
žisierių pagalba organizuoti ak
torių kolektyvų. Dramaturgas 
pradėdamas rašyti privalo tu
rėti aiškų savo darbo planų— 
privalo turėti planų busimo 
spektaklio, kurį jis nori orga
nizuoti. Sudarydamas šį planų 
jis turi apskaityti visus sceniš
kus elementus, kurių reikšmėj 
bei vaidmeny jis turi gerai nu
simanyti. Pavyzdžiui, jis turi 
gerai apskaityti aktorių vady
binę medžiagų, šviesų, spalvų 
reikšmę ir t.t. Jis turi numa
nyti, kokių medžiagų jis patsai

i turi duoti ir kokių papildymų 
pjesa galės gauti jos įsceniza-

. vimo metų. Tai yra toksai ele
mentarinis dalykas, kuris turė- 

, tų būti kiekvienam dramaturgui 
savaime supramamas. Pačiai^ 
deja, daugelis rašytojų neturi 

. nė mažiausio supratimo apie 
I dramaturgo uždavinius, < “pje

sas’’ visliktai rašo! Ne tik ra
šo—suranda dar, kas jas vai
dina! Ir dar būtinai prisilaiky
dami autorių tekstu! Ir toksai

nėjami visai nepriklausomai 
nuo kitų karakterių, nuo įvy
kių. Tuo tarpu sceniškoje pje- 
soje karakteriai negali būti 
vaizduojami, — jie turi scenoje 
išsirutuloti, jie turi scenoje pa
sireikšti per visokius konflik
tus, įvykius, prietikius. Karak
teriai scenoje visuomet priklau
so nuo įvykių. Kad karakteriai 
dramatiniame kūriny butų rai
škesni, paprastai jie yra kon
trastuojami. Tai reiškia vienas 
kuris karakteris yra prieš pa
statomas kitam, visai priešin
gam karakteriui; tai sustipri
na veiksmo painiavą ir įdomu
mų. Padėti galėtų paaiškinti 
kad ir šitoksai pavyzdis, kurių 
nuolat lietuvių gyvenime pasi
taiko.

paišai kūrybos proce- 
skirtingas. Koks nors 
rašytojas, pradėdamas 
dar supratimo neturi,

baye^

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

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

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792 
s........... . ................... 11 .......... i

Kuriame nors Lietuvos so
džiuje gyvena ūkininkas Balt
ras- Gervė. Jisai senas tikintis 
visokiais prietarais žmogelis. Jo 
sunūs Adomas - — apsiskaitęs 
berniokas, jokiais burtais nebe
tiki, — trokšta mokslo šviesos. 
Senoji Gervienė labai gerbia 
savo vyrą ir> labai myli s*avo 
sūnų. Del pažiūrų skirtumo 
kartais įvyksta visokių nesusi- 
iratimų, tačikii motinos pastan
gomis jie yra greitai likviduo
jami, ir šeimynos gyvenimas 
bėga ramiaį ir tvarkingai, šių 
asmenų karakterių apibudini
mas literatui yra visai pakan
kamai dėkingas uždavinys: čia 
jis gali padaryti . visai įdomų 
apsakymėlį. Dramaturgui gi ši
tokia tema nieko neduoda; jam 
ji visai neįdomi. Jeigu atsitik
tų koks nors įvykis, padėtis pa- 

sikeistų dramaturgo naudai. 
Pavyzdžiui, staiga ima ir ap- 
serga senoji Gervienė. Baltras 
Giervė, tikėdamas visokiais prie
tarais, šaukia burtin’inką — 
šundaktarį. Simus gi, netikėda
mas burtais, pasikviečia moky
tų gydytoją. Burtininkas ir gy
dytojas susitinka prie ligonies, 
tuojau ištinka nesusipratimas, 
konfliktas. Prasidėjus konflik
tui, dramaturgas jau turi galė
jimo išrutuloti veikėjų karak- 
terius per veiksmų. Čia, žino
ma, yra galimos įvairiausios 
kombinacijos; dramaturgas ga
li net padaryti karakterius gy
venimo žvilgsniu nenuosakius, 
bet nuosakius dramatiniu teat
raliniu žvilgsniu.

šitokio veiksminio karąkie- 
rių išrutūlojimo K. S. Karpavi
čiaus dramatiniuose kuriniuose 
visai nėra. Autorius paima jau 
gatavus “karakterius“, gata
vus asmenis ir išveda juos į 
sceną daugiau tapybiniu budu, 
negu dramatiniu. Juo labiliu jo 
raštuose asmenys nėra kon
trastuojami: išleidžiama sce- 
non visa virtinė asmenų, vieno
dai bespalvių. Tat Karpavičiaus 
pjesos dar daugiau nustoja te- 
atraluriio w elementų. Matyti K. 
S. Karpavičius nubus pakanka
mai sau išsiaiškinęs specifinius 
dramatinės Kūrybos uždavinius, 
gana griežtai skirtingus nuo li- 

1 riai gali būti vaizduojami pa-teraturos uždavinių. Literatu- 
darbui jų asmenyse tauti- sika. To tyrinėjimo daviniai lys savaime, gali būti apraši-ros kūrinys siekia sukelti skai-

kurių pas mus toli-gražu jimu.
nepakanka”. Į T,. , ..i- . .. . , . . . , Kiek galimaMatyti, ir komunistu tar-L. . .. ,- . - - žinios, jie buvo

mcntas, kai veiksmas pasiekęs

staiga yra perkeliamas visai ki
ton plotmėn, ir toliau jisai ru-

• . • • • » 1W1* • &4114V0) I Iv VUVv A vili V A

pe rimtai susii-upinta (lėliai kad iklausė komunis.įdarydavo senovės graikai, pa- 
bolševizmo vystymosi į savo ....... —n~ — i—
rųšies religišką kultą. “The 
New Republic” nesenai iš
leido knygą apie Rusiją, kur 
vienas žymiausių pasaulio 
ekonomistų įrodinėja, jog 
komunizmas gadų gale išsi
vystys į savotišką religiją. I 
Tą nuomonę kaip tik ir pa
tvirtina nepaprastas Lenino 
garbinimas, kuris labai jau 
atsiduoda religišku kultu.

, sišaukia dievų pagalbą, ar ku- tų partijai ir buvo centro ,.iuo nops kitu ,J)udu juos iš. 
komiteto nariai. Tik Rafai-skiria iš kitų veikėjų painiavos, 
lui Černy buvo primetama Ir moralinis momentas — tai 

! lietuviškos “čekos” 
žavimas. Girdi, tą 
turėjusi “pirmiausia nužu
dyti politinės policijos virš!-* ros kurinio (namų, rūmų), ku-

organi-! dvasios pakilimo atslūgimas, 
u* i >>! visuotinas susitaikimas, veiks- 

Inl° išsprendimas. Mes negalime 
’ Įsivaizduoti jokio architektu-

| v A — |

įninką Račį, jo pavaduotoją riuose nebūtų pamatų, sienų ir 
ir kitus įžymesnius valdi-*
ninkus”.

Turint galvoj tą faktą, Lygiai

pastatyti 
planas architekto 
Architektas gi

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913 

DR. A. J. BERTASH 
3464 So. Ralsted St, 

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

Res. 3201 So. VVallace Street

. ..............-
Phone Canal 6222

• DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

CHICAGO, IfcL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 8 diena 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

KRIKŠČIONIŲ SU TAU
TININKAIS JUNG

TUVĖS

stogo. Be šių pagrindinių na
mų dalių bus ne namai, o ko
kia nors būda ar kas panašaus.

i ir dramatinis kūrinys 
kad Račys grižo f Kauną1!’0 Pagrindinių jo elementų - 
gruodžio 20 d., vadinasi, 
tuo laiku, kai pervartas jau 
buvo įvykintas ir įsteigta 
kariška diktatūra, reikia la
bai paabejoti to kaltinimo* “Rytas” sekamai aprašo

Seimo posėdį, kuriame A. teisingumu. Bet kuomet no-
Smetona išrinkta preziden- rimą šuo mušti, tai pagalys

. [nesunku surasti. Reikia juk pavičiaustu:
“Atst.

sveikina naujai
Prezidentą ir linkėjant jam Dabar galima skelbti viso- 
Dievo pagelbos, stiprybės, 
ištvermės ir ištiesus jam 
ranką — Ministeris Pirmi
ninkas prof. A. Voldemaras 
jųdviejų draugiškai suglau
stas rankas suspaudė savą-

f į be veiksmo užuomazgos, išsi- 
1 vystymo ir išbaigimo nėra įma

nomas. Be šių elementų dra
matinis kūrinys nebus teatra
linė pjesa. Geriausiu atveju, tai 
bus “drama skaitymui’’, o tai 
teatraliniu žvilgsniu jau yra 
nesąmonė. Bet padėtis gali būti 
ir žymiai blogesnė. K. S. Kar- 

kuriniuose nėra šių
M. Krupavičius kuriuo nors budu savo krau-' pagrindinių teatralinės pjesos

išrinktąjį geringas darbas pateisinti.

krų baisenybių, nes “miru- 
sieji tyli”.

AMERIKA IR MEKSIKA

elementų, užtat mes europie
čiai jo kurinius galėtumėm pri
skirti tiktai literatūros sritin, 
bet nieku budu ne dramaturgi
jos. dačiau Karpavičiaus dra
matiniai kuriniai ir daugeliu 
kitų žvilgsnių žymiai nusidėjo 
prieš pagrindinius dramaturgi
jos dėsnius. Pavyzdžiui, karak-

Puof. Rippy pašventė torių vaizdavimo žvilgsniu.
ją ranką, lyg simboliškai daug laiko betyrinėdamas Literatūros kūriny kiuakteJCį ------------ - ---------------------------------

jungdamas didžiam Tėvynės Amerikos santykius su Mek-’
i r* • • . _ i i? ' rn i. • _ ~

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

rz i j j nuo 9 ikt II vai. ryte; 
Kalanaos į nuo jjj g va|t vakare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną,
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis

8 iki 2 vai. po pietų

nuo
nuo

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

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

DR. L E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Miohigati Avė.
Valandos: 2—4 diena; 6:30—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Cliesterfield 0378

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8638 

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

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

Tel. Lafayette 4146 
j nuo 9 11 v. rytoValandos j nuo 6 jki # vaLvat

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7942

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

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, 111.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Demdistas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Te). Boulevard 7179 

Ree. Telefonas Heinlock 2615
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Amerikiečius Apleidus
Rašo J. Bikinis

eilutes nu-

pri- 
tai

galiuką 
kaime, 

šumno” ar dzimdzidrim- 
kas butų sensacinga,

Savo straipsniais buvau pasi
žadėjęs atsilankyti į “Naujie
nas”. Taigi ne vien dėl to, kad 
savo pažadą tesėti, bet ir todėl, 
kad užjūrio brolių pasiilgau, su
maniau kelerias 
regsti. ’

Kadangi vasaros 
griebiau Lietuvos 
nieko 
dziško,
tuom tarpu neaptikau, tad ne 
kokį turiningą raštą ar gerai 
sudorotų atsiminimų vaizdą, o 
šiaip sau svajonių bei trumpy- 
čių stebėjimų eilutes pabersiu.

Brangus atsiminimai.

Pustrečių metų praleistų bro
lių amerikiečių viešnagėje — 
mano brangus atsiminimai. Vi
so to laikotarpio atsiminimus 
sunku butų čia įterpti, tad aš to 
ir nedarysiu. Ypatingai man 
brangus ir įsidėmėtinas paskuti
nis pusmetis su bostoniečiais ir 
chicagiečiais. Jis man giliai

ex-
ir

kurių 
nebeprisimenu 

Vaizbiečiai dar 
savo draugišku- 
tolerantingumą.

Dar nejaukiau darėsi, kad tarp 
Chicagos ir mano traukinio pro
tarpis didėjo ir didėjo: Bet taip 
reikėjo...

Prabėgo para ir aš ktsiduriau 
surukusiame So. Bostone. Pa
niuręs ir dumuotas Bostonas 
pilnai derinosi su mano upu. Aš 
jo nemėgau, nes jame sunegalė- 
jau. Tačiau ir Amerikos rytuo
se butą tikrų ir vaišingų brolių- 
Ir čia tas pats atsisveikinimas 
su prieteliais. Dvi dieni lėkte 
pralėkė ir aš vėl stoty. Ir šiuo 
kartu ne vienas, bet su drau
gais. Lydėjo dzimdzius Olšaus
kas, p-lės M. ir O. Grybaitės, 
“Darbininko” reda k tori u s 
Gudas, “Dzimdzi-Drimdzi” 
administratorius Feliksas
bent desėtkas vaizbiečių: dr. Ka
počius su žmona, V. Jankauskas, 
adv. Bagočius, Palionis, D. Pil
ka, kun. Kubilius, Ambrozas, 
Greiviškis ir dar keleri, 
pavardes jau 
(dovanokite!).

įsmigo širdin, todėl tankiai juo kartą pabrėžė 
gyvenu, tankiai jį prisimenu, mą ir tautinį 
Vaizdų vaizdai slenka mano gal- Tas į mane padarė neišdildomo 
voje. Gaila, kad aš nėsu plunk- įspūdžio.
snos dailininku, visa vaizdžiai, I Apie suteiktas man dovanas 
ryškiai į tuos vaizdus sutalpin- neminėsiu, nes tą, berods, jau 
čiau. Reikia tenkintis savo iš-

* galėmis.
Pirmasis “Dzimdzi-Drimdzi” 

skrajojimas po brolių amerikie
čių kolonijas paliko daug trukš- 
mo, daug gražių atsiminimų, 
bet, deja, aš jų gražiai neį- 
stengčia sukaupti, nes tai buvo’ 
dainų, vaidinimų, nemigo nak
tų, vaišių ir amerikiečių drau-’ 
giškumo jovalų jovalas, iš kurio 
man sunku beišklampoti, jo pra
džią bei pabaigą surasti. <__
liausiai per didelį darbą gal, ra
sit, galima butų prieiti prie 
“Dzimdzi-Drimdzi” atsiminimų 
bei užrašų. Tačiau var-uu bau 

"jie bus kam įdomus: viena, kiek 
pasenę, o antra, nuisų dzim- 

- džiaus Vanago gerokai apgro- 
muliuoti. Taigi asmeniški at
siminimai. Kai šiandien prisi
menu antrą “Dzimdzi-Drimdzi“ 
atvykimą Chicagon. Mano ir 
Dineikos benefisas su “Durklu” 
ir “Nusižudėliu”- Nelemtas va- i 
karas; jis mano akyse tebestyp- 
so. Regis, vaizdžiai prisimenu 
daktarų Briežio, Naikelio ir Žy
manto nutarimą mane sarg
dinti. Dar ir dabar tebeskamba 
gerojo dr- Biežio kalba apie ma
no likimą, o vėliau 
užuojauta, mano 
mas su publika... 
Bručų užuojauta, 
mai su vakarienėmis pas p. p. 
Žadeikius, Stankūnus, Šuolius. 
Atsisveikinimas su prieteliais ir 
rėmėjais. Dzimdzių išvykimas- 
Ligoninė. Du mėnesiu ligoni
nės, tai melancholijos, pesimiz
mo ir sielos chaoso laikotarpis. 
Mano lankytojai — mano gerieji 
draugai. Och, kiek aš jums dė
kingas už paspirtį! O kiek aš 
dėkingas mano sveikatos sergė
tojams p. Jurgelionienei, dr. 
Biežiui, Vanagaičiui ir Augusti- 
navičiui! Kiek aš dėkingas vi
siems man užuojautą ir paramą 
teikusiems! Woodbaro. Kiau
šiniai, sviestas, beržinėliai, pu
šynėliai, karvučių idilija ir ma
no “futbolo” augimas. Ir vėl 
Chicago su geraširdžiais priete- 
lių veidais ir vaišėmis perbėgo 
mano galvoje ir atvedė į Chica
gos stotį, į kurią atlydėjo mano 
gerieji prieteliai Vanagaitis, 
Bručienė, čerienė, Dargužis ir 
Masiulis. Pavėlavome. Nespė
jau ife atsisveikinti, atsibučiuo
ti... Traukinys truktelėjo; ma-

I nciumcoi«, nes tą, berods, jau 
esu padaręs savo padėkoje, ku
rioje, deja, matyt per klaidą bu
vo praleista Bostono aptieko- 
riaus K. Šidlausko vardas. Su 
visais atsibučiavęs atsisveiki
nau. Nors nuovargis gerokai 
mane kamavo, točiau akių nesu
merkiau iki pačiam New Yorkui, 

• nes galvojau apie tai, kas įvyko.
New Yorkas — dvidešimtojo 

amžiaus Babilonas. Pirmą kar
tą ji išvydau iš “Ašarų Balos”, 

gėriuosi iš jo Širdies. 
Sakau gėriuosi, nes ištikro pa

Ga_ dabar-gi

J sigėrėjimo vertas tas dangurė- 
• žiu miestas. Čia teknikos, čia 
biznio ir susitelkusio kapitalo 
"ba?6. Tktai jame, Nevv Yorke, 
gali suprasti Žiul-Verno fanta- 

’.'.jų įsikūnijimo pradžią. čia 
viešpatauja doleris; jis viso gy
venimo termometras ir impul
sas. Bet šalę jo žydi ir idėjos 
šventyklos: muziejai, knygynai, 
teatrai ir muzika. Netiesa, kad 
Amerika neturi sielos, yra joje 
ir sielos, tik prisižiūrėkime, tik 
paieškokime ir būtinai rasime. 
Sumilitarėjusi Europa giriasi 
savo siela, gi tikrenybėje ir jo
je jos mažai beliko. Didysis ka
ras sulygino pasaulį ir visame 
įnešė ne tik ekonominį, bet ir 
idėjinį chaosą, gi Amerika lai
mingai iš jos išplaukusi šypsos, 
o Nevv Yorkas' šaipos... “Šaipy- 
kis, vistiek nebeilgai slankiosiu 
tavo gatvėmis“ — pamaniau 
sau ir nukiutinau į milžiniškąjį 
“Leviathaną”.

Nevv Yorkui skiriau tik kelias 
valandas, tad nė nespėjau pas 
pažįstamus užsukti. Trumpai 
paviešėjęs pas vaišingąjį vice
konsulą P. Daudžvardį, jo ir jo 
žmonelės lydimas įkopiau į 
^‘Leviathaną”. 
sisveikinęs su 
Daudžvardžiais. 
kambariuką.
knarkiau kamuoliu susirietęs. 
Mat, nuovargis vistiek nugalėjo 
gajų dzimdziukštį. Kada “Le- 
viathanas” apleido triukšmin
gąjį Babiloną, neteko matyti,nes 
kiekis miegas savo varžius pa
leido kitam rytui išaušus, 
buvo rugpiučio 2 diena, 
jau nesimatė, 
į platųjį Atlantiką. čia tat 
baigėsi Amerikos vaizdai 
prasidėjo

Kelionės įspūdžiai.
► Ant skaidriai mėlynojo 
ramaus vandenyno paviršiaus 
gražiai žaidžia auksiniai saulu
tės spinduliai. Padangės fraižo 
baltos , kaip sniegas žuvėdros.

— pats savęs užklausiau “Leviathanas” šniokšdamas 
skruodžia Atlanįiko krutinę ir 

gele- traukia Senojo Pasaulio linkui.
skriete-skriejoJ Jo užpakaly ilga-ilga, horizon-

auditorijos 
atsisveikini- 

Vėliau ponų 
atsisveikini-

Nuoširdžiai at- 
maloniais p. p. 
leidausi į savo

Neilgai trukus

Tai 
žemės 

vadinasi išėjome 
ir 
ir

ra, krutinėję kaž-kas nutruko ir 
nuslinko.-. Supratau, kad ko tai
brangaus netekau, ko tai sielai 
artimo- nebeturėsiu... “Ar ii-
gam' 
ir paniurau.

Dvidešimtojo amžiaus
žinia šėtonas

tą siekianti, vandens vaga. Rety menkutį klausimą man pavyktų “Leviathanu”, t^i tik geras “Le-
karčiais jį paseka delfinai ar teigiamai išrišti, tai jau ir aš viathano” atsarginis laivelis.

Kad^-nekada prašilau- pats ne tokiose aplinkybėse ke- Antra, vertus, juk ir Baltijos
liaučia” — pamaniau sau ir nu- jura daug menkesnė už Atlanti-
kiutinau į kelniuotą Butkų Juzę, ką ,taigi nėra ko taip baisėtis!
kurį (teisingiau kuris!) tuo pa- Sukopėme į “milžiną” ir pradė-
čiu laivu baigė divorso procedu-1 jome žioplinėti po jo užkam- 
rą su bimbiados pasauliu- Pasi-1 pius. 
šnekučiavę apie kelionę ir j 
rias svieto “marnastis” atsisky- 
rėme ir jau daugiau iki Europos 
pakraščių nebesimatėme.' ’ .

Dar dienelė — kita ir Prancū
zijos pakraščiai

skalos-
žia laivas ir vėl aplink žibantis 
vanduo ir paslaptinga tyla...

Ant laivo dėnio gyvybė: bur
žujai ir proletarai gėrisi gamtos 
ramumu ir savotišku gražumu. 
Užpakalinėje laivo daly turistai, 
arba, kitaip sakant, inteligen
tiškas proletariatas: profesoriai, 
mokytojai, valdininkai, artistai 
etc. Taigi šiame, turistiniame, 
skyriuje sąkeleiviai įdomus, o 
patarnautojai mandagus.

Dienos metu turistai “dirba”:
• • • . * ■ . ♦

žaidžia, lošia, vaikštinėja. Va
karop pramogos su įvairiais iš- 
mislais. Turėjome ir koncertą 
su maskaradu. Gaila, kad iš< 
dzimdzių tik aš vienas tebuvau/ 
butume ir mes ką nors “funin- 
go” iškrėtę.

Apie šio skyriaus patogumus 
ir jo maistą netenka daug kal
bėti. Duok Dieve man visą am-| 
žiu taip plaukioti ir tokį gyve
nimą turėti!

Prie tokių aplinkybių nuobo- 
dauti netenka. Liuoslaikį pra
leisdavau . radio besiklausyda
mas arba po laivą bežioplinėda- 
mas. Labiausiai mane suįdo
mino ne keleivių margumėlis, o 
paties laivo nuostabumas — jo 
didumas. Labai mėgdavau žiū
rėti į jo kaminus ir iš jų ka- 
moliuojančius durnus. O, tų 
paminų didumėlis! . Per juos ne 
tik musų Vanagas pralįstų, bet 
r pora gerų dramblių prašliauž

tų! Tiems kaminams lygus ir 
latsai laivas. Bandžiau aš kar
tą tą milžiną apžiūrėti, bet gerą 
pusdienį prasivalkiojęs tik pusę 
,o pamačiau ir kitai dienai savo 
žygį atidėjau. Kitą dieną pasie- 
dau jo priešakinę dalį — III kl. 
<ada ėjau pro II ir I klasę, ne
galėjau atsigėrėti jo visais pa-, 
;ogumais, bet 
dau III klasę, 
kurioje susitelkė 
ekskursija, musų darbo žmonės,'nuostabaus, nes ilgainiui galima 
mane apėmė neapykanta. Ten,1 vėl rolėmis pasikeisti, 
geriausioje laivo daly, keliauja1 Laukų vaizdams pasibaigus, 
vos keletas nutukusių ponų, čia- 
gi, prasčiausioje laivo daly, kai 
skruzdėlyne, susikimšę runk- priemiesčius, 
pelniai sutvėrimai. Ten erdvė, 
švara, o čia kamšatis. Kodėl - Londone, 
tokia neteisybe? Kodėl papra- *
stam žmogui negalima suteikti,1 Apie milžiniškąjį pasaulio 
kad ir kuklesnių, bet tiek pat miestą — Londoną tik skaičiau 
erdvių, tiek pat patogių kelionės 
sąlygų? Juk ir paprastam žmo
gui smagu jaustis kulturingu, 
jam taip-pat reikalinga erdvė ir 
šviesa, o juo labiau tatai pra
vartu mažyčiams veikeliams, 
kurių čia tiek ir tiek keliauja
ma.

Ilgai dar sukau galvą dėl tos 
socialės nelygybės, i 
bet nieko gero neišsprendžiau. Londono miestą. 
Kur čia man, tokiam 
sutvėrimui, 
beišspręsti, kada pasaulinės gal- nų laivas 
vos, pasauliniai protai ne ką 
beišgalvoja. “Tos socialės ne
teisybės pagimdo ne tik pavie
nių žmonių neapykantą, bet su
kelia tautų vaidus ir žmonijos 
skerdynes — karus. Jeigu tą

drabužėliai švarus, kuklus; at
rodo kultūringai. Pirmą kartą 
matančiam tokias scenas — la
bai keista' ir juokinga. To jau 
niekuomet nesitikėjau aptikti 
kultūringame Londone! Tačiau, 
juk čia nėra prohibicijos, tad va
lia sielą gaivinti Bacho skysti
mėliu. Na, ir ragauna, bet ra- 
gaunama su saiku: girtų nesi-

i “sau
soji” Amerika kur kas aukščiau 
už Angliją stovi! (jeigu iš Lon
dono galima spręsti apie visą 
Angliją). Well, tokia jau gyve
nimo ironija — uždraustas vai
sius saldesnis.

Pirmiausiais įspūdžiais besi
dalindami nukiūtinome toliau. Į 
Londono bridge yidurj įėjus 
prieš mus išsitiesė graži Londo
no panorama, 
pusėje ryškiai 
Bridge” ir 
Tpwers”. Visi

Kadangi laivo mašinos buvo 
takv. i . . - - \^nuiic*inn ou owinu. guvij

5 mato. Girtybės atžvilgiu
• f A  • 1 _ 1  ____

dar neįkaitę, tai laivas ruošės 
apleisti Londoną nakties metu. 
Ta proga pasinaudodamas susi
dariau kompaniją iš keliiiuotos

Neilgai ties juz6s ir Jankaus irx nudrožėme 
Cherbourgu sustoję, keleivius .Lfjudono prašmatnybių pama- 
palydėję, traukėme į Anglijos: tyti. Pirmučiausia musjj akys- 
pakraščius. Ištisą dieną su sa- na metėsi navatniausias kasdie- 
vo sąkeleiviu J. Jankum,* “Nau-1 
jienų” ekskursijos palydovu, dgSt čia, matyt, telkčsi proleta- 
stebėjaus gražią juros panora- rjaįas savo pailsusią sielą atgai- J • į Y A- • •• • 1 » A • • «.< A • A AM a

Southampton, 
Majestotingai 
įšliaužė į savo reidą ir išbėrė ke-1 jr Vyraj 
liauninkus su visais jų daiktais.' paau..^,.,
Krante vėl pasimačiau su eks- įaį — traukia iš buteliuko papu- 
kursininkais. Netrukus susi- ko pieną ir that;s 
kimšome į vagonus ir pasileido- mamos susitelkusios krūvelėn,

na metėsi navatniausias kasdie
ninio Londono vaizdas — alu-

Netrukus ir Anglija vinti. Aludžių viduje kamšatis, 
laivų miestas. o aludžiy durimis ir langais 

“Leviathanas i minios. Publika mišri: moterys 
k v • « 4 • • • y 1 t------ 1 Nestinga ir vaikų, bet 
' šie, pastarieji, matyt, abstinen-

all! Jų-gi

me Didžiosios Britanijos žeme.
Anglija.

• i dienos reikalus ir giršnoja. Be- 
Ekskursantai patekę į mažus’smnksrninan£jų išvaizda graži: 

geležinkelio vagonus, tokio pat j 
didžio garvežio vežamus, nega-| 
Įėjo atsistebėti jų miniatiuriš- ’ 
kurnu. Ir jš tikro, Didžiosios [ 
Britanijos vardas kažin kodėl; 
nesiderino su tais mažais trau
kiniais, kurie, vienok, nešė kaip 
kipšas savo motinos dūšią į pe
klą. Veik tris valanda^ musų 
akyse mirgėjo gražus Anglijos 
vaizdai su pavyzdingais ūkiais, 
drenuota žeme, gražiais mieste
liais irJtokiais-gi keliais. Nesi
norėjo tikėti, kad ir Europa, 
taip ekonominiai nusususi, ga
lėtų ką nors Amerikai pana
šaus turėti! Bet juk dar taip 
nesenai ne Amerika, bet Angli
ja su Erancija žarstė tą auksą,

su putojančio alučio bokalais 
rankose, šnekučiuoja apie savo

Dešinėje tilto 
matėsi “Tower 
garsieji “The 
tie bokštai pri

minė senąjį feodalizmo laikotar
pį, su tuometiniais karalaičiais 
ir pilių valdonais. Tai konser- 
vatyviškoji Londono dalis su 
įdomiais senovės atsiminimais, 
kurie siekia vienuoliktojo šimt
mečio pabaigos. • Tasai bokštų

miestas užimąs 13 akrų. Kas 
jame senovėje buvo, nespėjau 
sužinoti, bet dabar iš jo pada
ryta “public garden”.

(Bus daugiau)

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

padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus Do
roms ar nenoroms turčsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš- 
riitas.

Didelė tūba. Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
Jausite per savo aptickoriu.

.ambert Pharmacal Co^ Saint 
Louit, U. S. A.
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$10.000 Accident POLICY
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

/

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

kai išvy
tą klasę,'kuris nūn suplaukė į Amerikos 
“Naujienų“ į aukso aruodus, tad tame nieko

pasimatė murai. Vadinasi, mu
sų traukinys papieke Londono 

Netrukus ir pat
sai Londonas.

ir mokinausi iš geografijos. Da- 
bar-gi aš Londono stoty! Sto
tis kiek primena New Yorko 
Grand Central: traukinių daug, 
keleivių tūkstančiai. Stotį ap
leidome dideliais keleiviniais au
tomobiliais. Valandėlę raitė- ’ 
mes kreivomis Londono gatvė
mis ir pagaliau pasiekėme Tem-

I *neteisybės, zos upę, kuri skruodžia pusiau 
čia butą ma- 

menkam žos prieplaukos, kurioje stypso- 
tokj opų klausimą jo keturių-penkių tūkstančių to- 

“Baltara” ir dar keli1 
laiviukščiai. Pasirodo šiuo lai
vu baigsime savo kelionę. Dau
gelis ėmė rūpintis ir nerimauti 
dėl savo likimo, baime apėmė į 
tą geldą “Baltaj-ą” pasižiurėjus. 
Na, nenuostabu: palyginus su

IKI15os 
SAUSIO!

Kapitalas .
Perviršis .

Inter-Ocean CasualtyCo
A Stock Company

SPECIAL LOSSES FOR z
LOSS OF
 i

Life .............................................................
Both zHands ....................................................
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 
describeci in 
Parągraph 1

If sustained in 
the manner de- 
Ri’ibed in Para- 
.^rapliH Z to O 

inclusive

$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
10,000.00 500.00
5,000.00 250.00
5,000.00 250.00
5,000.00 250.00

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

UNIVERSAL
State rBank
3252 So. Halsted St

$200,000.00
$140,000.00 .

Skaitykit ir Pagalvokit
Apsaugoki! 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 

i patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas 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 skaitytojams, čia jdedu registracijos 75c. 
ir liudiju kad —

Padekit 
ženklelį 
į tinkamą 

kletkutę 

paženklinimui 
savo 
atsakymo

čia jdedu registracijos 75c.

Į Į Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
šitų ^1icy per vienus metus.

I Į Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU- 
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policv per vienus metus, 

j Į Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJ1ENĄS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu j savai
tę 18 centų.

Į [ Siuntinėkit man NAUJIENAS paštu 
— per vienus metus už Chicagos $7.00,

Chicagoj $8.00 ir dar dadčsiu 
apdraudos registraciją.

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

Apdraudos Gavėjas ........................................................... ......
Gatvė Adresas ............................................................... Apt. .
Miestus ......
Užsiėmimas

Prisiųskit šitą aplikacijų su 75c. Moncy Orderiu arba čekiu

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

Valstija Tel

75c.
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis, Sausio 14, ’27

ANTRAS “NAUJIENIT' KONTESTAS ARTINASI -- STOKIM Į DARBĄ!
Visų miestų, visų provincijų ir visų miestelių lietuviai kviečiami į 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 aprašymą 
ir susipažinę su sąlygomis ir gaunamomis dovanomis — išpildykite ant šio puslapio esamą Blanką ir iškirpę tuoj siųskite j “NAUJIENAS” pažimėdami — “NAUJIE
NŲ” KONTESTO DEPARTMENTAS.

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

Kontesto Veikėjams.
Jau trys metai praėjo nuo 

pirmojo “NAUJIENŲ” kontes
to, bet visi “NAUJIENŲ” drau
gai turbūt 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, Girs- 
tautas iš Detroit, Mich. iš Švėgž
da iš Cicero, III. Kiti kontes- 
tantai: Narmontaitė, Šova, Dr.

nė, A. Gudaužis,
Braževicius,

Šarkis, Ražas,
Dambrauskaitė*

kontes-

bus iš-

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

Kontestantų įsiregistravimas.

3. Kiekvienas norys dalyvauti 
“NAUJIENŲ“ konteste, pirma 
negu kontesto manažeris pripa
žins kontestantų, turi išpildyti

paties laipsnio, dovanas. Svar
biausias dalykas šiame “NAU
JIENŲ“ konteste, norint laimė
ti kuodidžiausias dovanas, y^a 
įdėti savo spėkas, kad savo su
manumu, savo darbštumu ir sa
vo apsukrumu laimėti kuodau- 
giausia balsų, šis “NAUJIE
NŲ“ kontestas yra subudavotas 
ne pralenkimo keliu laimėti do-

registracijos kortą, kuri bus su- vanas, bet pasiekimo keliu.
Iš ko susidarys balsai.
“NAUJIENŲ

Kaina prenumeratos.
13. “NAUJIENŲ” prenume

ratos kaina pasilieka senoji: 
Chicagoje ir į užsienį ipetams 
$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

Ko nėra galima.
14. Nė vienas kontestantas ne

gali savo gautų balsų pervesti
8.

teikta “NAUJIENŲ“ kontesto 
departamento kontstantui as
meniškai arba laišku. Kontes- 
tantui grąžinus išpildytą ir sa- tams balsų skaičius susidarys iš
vo ranka pasirašytą registraci- sekamų šaltinių: 
jos kortą atgal “NAUJIENŲ“ 
kontesto departamentui, jeigu 
“NAUJIENŲ“ kontesto mana-, 
žeris pripažins kontestantų, 
kontestantas gaus iš kontesto 
departamento tam tikras kvitas, 
su kuriomis galės pradėti savo 
darbą: užrašinėti “NAUJIE
NAS“ ir pardavinėti “NAUJIE- 
NŲ” skelbimų ir knygų kortas. 1

Dovanas gaus visi.

kontsetan- ^am kontestantui, arba užr is
ti savo vietą kitam.

Manažeriaus galia.
15. “NAUJIENŲ“ kontesto 

manažeris gali jam nepatinka-

dolerių. Cerei- 
dalyvavo 30,kan
tai gana mažas 
ta maža žmonių

išleido tą didelę pini- 
irgi buvo pilnai paten- 
Jei “NAUJIENOMS” 
tiesioginiai ir nebuvo

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- 
testantų, kurie daugiau dirbo, 
tie laimėjo dideles dovanas: tie 
gi, kurie mažiau dirbo konteste, 
žinoma, mažiau ir laimėjo, bet ir 
jų triūsas tinkamai apmokėtas. 
“NAUJIENOS”, kurios kontes
to reikalams ir dovanoms konte- 
stantams 
gų sumą, 
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 
nnisii^ 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. Tečiauš pereitas kontestas 
buvo bandymas to didelio dar
ia), 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 skirti tokią didelę sumą 
dovanoms. Dabar tokios abe
jonės jau nebėra. “NAUJIE
NŲ” skaitytojai žino, kad ką 
“NAUJIENOS” sumano, tą ir

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

.Vilteli apskaičiavim u. 

“NAUJIENŲ” konteste
dalinta dovanomis apie $15,000. 
Pereitame “NAUJIENŲ“ kon
teste laimėjimui ėjo keturi au- 
mobiliai. šiame konteste nėra 

' nustatytas skaičius automobilių, 
Į — 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, ai- bus jam 
naudingesnės. Kas nenorės im
ti dovanų daiktais, tie galės 
gauti dovanas ir genais pini
gais į vietą daiktų.

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

kon- 
kontestantas

šiame kontes-

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

Kontesto laipsniai.
5. šiame “NAUJIENŲ 

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

kon-
Dešimts I^aipsnių. 

laipsnio kontestan-

Sekamam skirsny parodoma tautas gaus iš 
kiek į kurį laipsnį reikia gauti 
balsų ir kokios vertės dovanos 
kiekviename tų dešimties laips
nių bus duodamos kontestan- 
tams.
Laipsniai —. Balsai — Dovanos.

Laipsnio dovanų 
reikia 'surinkti

Laipsnio dovanų 
reikia surinkti

verte 
balsų

verte 
balsų

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 Laipspio dovanų ver
tė $10, reikia surinkti balsų 580.

Dovanos.

Už gautą metinę “NAUJIE
NŲ“ prenumeratų, 89 balsų.

Už gautą “NAUJIENŲ“ pre-įmtis asmenis nepriimti į kontes- 
numeratą pusei metų, 44 balsų, to dalyvius. Taipgi gali apru-

Už parduotą “NAUJIENŲ“, bežiuoti skaičių kontesto daly-
skelbimų kortą, 115 balsų. I

Už parduotą "NAUJIENŲ”
knygų kortą, 65 balsų.

Reiškia, kontestantų gautoji’ 
“N AUJII’.NŲ” prenumerata ir 
parduotos “NAUJIENŲ” skel

bimų ir knygų kortos sudarys 
kontestantų balsus ir jų kreditą 
gavimui dovanų.
Dovanos daiktais ar pinigais.

9. Kiekvienas “NAUJIENŲ“ 
kontestantas įsiregistruodamas 
“NAUJIENŲ“ kontesto daly-; 
viu, gali pareikšti norą, kad 
kon testui 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
gais — “cash“, bet 25 nuoš. ma
žiau, negu kad to laipsnio gau
namų daiktų vertė. Pavyzdžiui, 
jei kontestantas gautų 46,200 
balsų, jis skaitytųsi pirmo laips
nio kontestantas ir turėtų gauti 
dovanas vertės $1,700, bet ap
mokant grynais pinigais kontes-

NAUJIENŲ” 
ne $1,700, bet 25 nuoš. mažiau, 
negu daiktų vertė, reiškia jis 
gaus $1,275. Šis 25 nuoš. ati-' 
mamas todėl, kad visi musų per- gavusieji nemažiau 26,000 balsy, kon- 
kami šiam kontestui iš sankro-; 
vų daiktai yra gaunami 25 nuoš. 
pigiau, negu tų daiktų pilna kai

tą nuolaidą 
daro išsigar- 

Todel “NAU- 
jokio skirtu- 

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 kontestantui 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.

j vių tam tikrose kolonijose.

Kontestantų galia.

16. Kiekvienas “NAUJIENŲ” 
kontestantas, kontesto manaže- 
rio pripažintas konteatantu, tū

li pilnas agento teises: kolek- 
tuoti mokesnius už prenumera-

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 $is balsų skaičius ati
tinka žemiausiam dešimtam 
laipsniui. Maximum balsų skai
čius yra 46,200 balsų, nes šis 
skaičius atatinka augščiausiam 
pirmam laipsniui.

Kontestantas laimėjęs 46,200 
balsų gauna augščiausias dova
nas, vertės $1,700.1)0. Bet jei
gu kontestantas pareikštų norą 
iv toliau tęsti s n. v o darbą, kad 

laimėti kitas dovanas, tai jis tu
ri registruotis išnaujo.

“Naujienų” Dovanos Kontestantai^
Pirmo Laipsnio, 

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

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

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

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

3. Du lotai puikioje Marquette Park
apielinkėje, gražiausioj ir greitai au
gančioj, prie 64-tos ir Hamlin Avė. 
gatvių, vertės ......................  $1,600.00

Antro Laipsnio,
gavusieji nemažiau 40,000 balsų, kon- 

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sekamų dviejų dovanų

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

2. Bracelet, platino su 47 melinai
baltais deimantais, sulig John Wood 
deimantų katalogo No. BR-10SP, 
vertės ...................  $1,420.00

Trečio Laipsnio,

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

5. Deimantinis žiedas, moteriškas; 
su devyniais deimantais. Sulig John 
Wood deimantų katologo No. 202, 
vertės ..................   $215.50

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

6. Radio, geriausias Atwater-Kent
6 tūbų radio Pooley setas, modelis 
1G00 R-2, pilnai įrengtas, 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,

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

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

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

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

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

Aštunto Laipsnio, 
gavusieji nemažiau 2,580 balsų, kon

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sekamų septynių dovanų:

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

2. Špilka moterims su vienu dei
mantu ir dviem safirais. Sulig John 
Wood deimantų katalogo No. DP-161, 
vertės .TS......................   $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 Elfęin 17 akmenų .7 “adjustments” 
viduriais, vertės ...........    $60.00

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

6. Deimantinis žiedas, moteriškas.
Sulig Jom Woo<l deimantų katalogo 
No. | D-808, vertės ..................  $70.80

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

Devinto Laipsnio,

“Naujieny” Kontesto Principai arba ką Kiekvienas 
Kontestantas Turi Žinoti

Kontesto pradžia. .
1. Kontestas prasidės Vasario- 

February 1 d., 1927 m. ir baig
sis Balandžio-April 30 d., 1927 
m. Tęsis viso tris mėnesius.

Kontesto dalyviai.
2. Konteste gali dalyvauti tik

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

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

na. Sankrovos 
“NAUJIENOMS“ 
sinimo tikslais. 
JIENOMS” nėra 
mo,

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 įr už naują prenume
ratą. Taipgi skaitysis lygiai 
balsų už gautą prenumeratą 
Chicagoje, taip ir už Chicagos 
ryby, taipjau į Lietuvą, ar kitas 
užsienio šalis.

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sekamų penkių dovanų:

1. Brunswick Panatrope ir 8 tūbų
PR-28C modelio Radiola. Geras ir 
brangus fonografas sujungtas su ge
riausiu Radio, nereikalaujančiu nė ba
terijų, nė vielų, vertės ........... $900.00

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

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

4. Bracelet, platino su 48 deiman
tais, sulig John Wood deimantų kata
logo No. BR-188, vertės ....... $935.00

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

Ketvirto Laipsnio, 
gavusieji nemažiau 14,000 balsų, kon

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sekamų septynių dovanų:

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

2. Brunswick Panatrope su 6 tūbų
Radiola, The Cordova stiliaus, Adam 
brown mahogany. Geras fonografas 
ir Radio, vertės ......................  $450.00
' 3. Vyrų deimanto žiedas ,su dideliu 

70 et. svorio deimantu, sulig John 
Wood deimantų katalogo No. D-868, 
vertės ........................................ $467.50

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

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

6. Laivakortė ir kitos kelionės išlai
dos į Lietuvą ir atgal, an|ra klesa, 
vertės .......... ..........................- $400.00

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

Penkto Laipsnio,
gavusieji nemažiau 6,450 balsų, kon

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sekamą septynių dovanų:

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

2. Pianas —Bemard up-right, gero 
balso ir tvirtos konstrukcijos, ver
tės

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

sekamų penkių dovanų:
1. Septynių šmotų valgomojo kam

bario setas; susideda iš pilno didumo 
iš.skeČiamo 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 įrengtas, vert. $165.00

3. Bracelet su šešiais deimantais ir
keturiais emeraldais. Sulig John 
Wood deimantų katalogo No. BR.94, 
vertės .................. v................... $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 ....................... i................... $154.80

Septinto Laipsnio,
gavusieji nemažiau 3,880 balsų, kon

testantai gali pasirinkti vieną iš
sekamų septynių dovanų:

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

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

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

sekamų aštuonių dovanų:
1. laikrodėlis, gold fillecl, su 17

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

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

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

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

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

6. Moteriškas žiedas, dviejų juodų
onyxų ir su deimantu. Sulig John 
Wood deimantj katalogo No. S-456, 
vertės ........................................

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

8. Veidrodis, 22x52 colių didumo,
gražus polichrono rėmai su geriausio 
stiklo veidrodį, 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, vjn'iškas, 10 ka
rato žalio aukso. Sulig John Wood 
deimantų katalogo No. S-569, ver
tės ................................................ $10.60

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

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

$25.30 
111A, 
$25.00

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 | Lietuvą ir atgal, 
Auksini Laikrodėlį, Tuder Komodę, Lempą, Gintarinius Karolius, 
Gintaro Sagutes arba “cash” pinigais — išpildykite šia žemiau 
esamą Blanką ir atsiųskite j “NAUJIENAS”.

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

fremai,

PASARGA: — Išpildė šitą Blanką iškirpkite ir prisiųskite į 
“NAUJIENAS“. Ant konverto užrašykite sekamai:

$200.00

“Naujieny” Kontesto Departmentas,
1739 So. Halsted St., Chicago, III



Penktadienis, S NAUJIENOS, Chicago, Ui.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Išgelbėjo žvejus Lietuvių Rateliuose

Smulkios Žinios
Vakar Chicagoje lankėsi 

krutamųjų paveikslų t komikas 
Charlie Chaplin, kurio pati rei
kalauja perskirų ir $5,000,000, 
ir kartu uždėjo areštą ant vi
so jo turto. .Jis išvyko į New 
Yorką savais reikalais, atsisa
kydamas duoti reporteriams 
kokiy nors paaiškinimų.

North Side
išgelbėti 

Jie išvažiavo 
laiveliu dar 

sniego audrų, 
užėjo sniego

North Sidės dainų šventė

batuojn su girtu žmogum gat
vėje.

LSS. sekretorius norėjo mes
ti šį bolševikėlių laiškų į gurbą, 
bet galiaus susimylėjo ant jų 
ir parašė jų “kpmitetui” šito
kį atsakymą:

“Tamsta:

Gražus vakarėlis Kra i, chroniškas

Keturi žvejai, kurie buvo iš
vykę į ežerą žvejoti, po dviejų 
dienų jų pastangų kaip nors 
pasiekti krantą, pagalios tapo 
išgelbėti kito laivo, 
sušalę ir alkani, 
į ežerą nedideliu 
prieš dabartinę 
Bebūnant ežere
audra, ežero pakraščiai užša
lo ir jie jokiu budu nebegalėjo 
sugryžti namo. Paežerič sargy
ba, irgi negalėjo jų išgelbėti, 
nes per sniegą niekur nesimatė 
jų valties, o ir ‘stipraus laivo, 
kuris galėtų laužyti ledus, ji 
neturi. Patys žvejai irgi nete

ik Shimmel, ’ savi- ko vilties, kad kas juos išgel
bėtų. 'Pečiaus laivas Wauke- 

bažny-j'gan pęrsilaužė per ledą ir vi- 
atve-

Ilerman
ninkas Garden City Butter and 
Egg Store, Gary, ir
čios piliorius”, tapo areštuotas
už pardavinėjimą munšaino sa
vo sankrovoje. Jis prisipažino 
pardavinėjęs munšainą per ke
lias savaites.

sus 4 žvejus išgelbėjo ir 
juos Chicagon.žė

Sekmadienio vakare Wicker 
Park svetainėje bus metinis 
Chicagos Lietuvių Dr-jos Sav. 
Pašelpos^metinis vakaras. Tai 
bus tikra North Sidės lietuvių 
dainos šventė, kurioj dalyvaus 
ne vien North Sidės, bet ir vi
sų kitų kolonijų lietuviai.

Programą pildys “Birutės” 
choras, merginų choras, S. Kra- 
sauckienč, O. BiežeųS. J. Če
paitis ir daug North Sidės jau
nuolių — Galskiutė, čiapukiu- 
tė, Briedžiutė ir daug kitų.

Visi atsilankykite į šį nepa
prastą vakarą. — Kaimynas.

šu-
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Teisia rakandų 
fabrikantus

Nori “debatuoti”
Policija paleidusi kelis 

vius suėmė Cirese Salvator, 
m., 4625 N. Leamington Avė., 
sūnų turtingo pirklio. Jį nužiū
rima, kad jis bandė užpulti ke
letą jaunų mergaičių Irving 
Park distrikte.

Federaliniame teisme prasi
dėjo nagrinėjimas bylos 79 ra
kandų fabrikantų, kurie yra 
kaltinami, kad jie susirišę į 
asociaciją tikslu apiplėšti pub
liką, bendrai nustatant augštas 
kainas už rakandus, tuo per
žengdami Shermano prieš trus- 
tinius įstatymus. Tikimąsi, kad 
bylos nagrinėjirųas užims ma
žiausia tris savaites laiko. Fab-, 
rikantai teisinasi, kad jie buvo 
susirišę į asociaciją tik tikslu 
vienas kitą gelbėti. Tečiaus jie» 
patys pripažysta, kad rakandų 
kainos pakilo per pastaruosius 
kelis metus 250 nuoš., bet tai 
esą delei pabrangimo darbo ii 
medžiagų, o ne delei jų savi
tarpinio susitarimo.

Teisiamieji fabrikantai yra 
I daugiausia valgomųjų kamba
rių setų išdirbėjai. Kiek pir
miau buvo atiduoti teisman pe- 

jčių, ledaunių ir “parlor” setų 
I išdirbėjai. Jie irgi buvo kaltina- 

rr X- l • lmileciaus oro biuras:..Jie 
; no 
i tas

Devynių jaunų plėšikų, dau
giausia lenkų, kaltinamų už už
mušimą lenko, kūne jį apiplė
šė, byloje vis dar teberenkama 
jury. Ikišiol keturi sutikę, kad 
jie nepasipriešins mirties baus
mei, jei įrodymai tokią bausmę 
pateisins, jau tapo priimti 
ry.

Daugiau sniego

i ju-

Chicago vos begali išsikasti! 
iš sniego ir deda didžiausių; 
pastangų, kad kaip nors išlai
kius nors gatvėkarių transpor-i 
taciją. Jau dvi dienas sninga! 
veik be paliovos ir darosi jau 
tikrai sunku išbristi, o ir gatvė- 
kariai tik su dideliu vargu gali! 
vaigščioti.
pranašauja dar daugiau ^niego. i 
Busią sniego ir šiandie ir be to' 
šiandie busią daug šalčiau.

už tuos pačius dalykus, bet 
patys prie kaltės prisipaži- 
ir užsimokėjo teismo uždė- 
gana dideles pabaudas.

nega-

tame, kad
“debatus”

Mūsiškiai bolševikėliai, 
lėdami kitaip į save domę at
kreipti, sumanė “debatuoti”,— 
debatuoti apie viską ir su vi
sais. Bet tik bėda 
vistiek niekas į jų
domės nekreipia ir j jų pakvie
timus “įv debatus” meta į gur
bą.

Andai jų pagalbinė kuopa 
Ciceroj prisiuntė ir LSS. Cent
ro Sek fetoriui šitokį laišką:

“Gerbiamieji;
“Per musu susirinkimą vie

tines A. L. D. L. D. 92 kuopos 
likosi primtos sekantis inesi- 
mas Pašaukti i debatus Ameri
kos socialistu partija Lietuviu 
sąjungos pildanejo kamiteto 
naruis bei viena arba kitu! iš 
j u arba naujienų Redaktoru 
štabo. Mes kviečeim kad jus 
atstovautumet debatuose savo ‘ 
puses klausime: ar Lietuvos 
Socialdemokratai nuoširdžiai 
veda kava prieš Lietuvos Fa
šistus.

“Mes iš savo puses parieške- 
me kad tame klausime 
demakratoi neatliko ir 
ka tas duoties.

“Takiu budti '^figal

“Padėkok, meldžiu, savo A. 
L. D. L. D. kuopai už tokį 
“gudrų” nutarimą, kurio turinį 
šiandie iš Tamstos gavau. Pa
dėkok komitetui ir pats sau už 
gerą to nutarimo išpildymą.

“Neužmiršk taipgi pasakyt 
savo kuopai, savo komitetui ir 
visiems savo kalbėtojams ir de- 
batantams, kad jie, kuomet 
rengsis su kuo nors Ir kada 
nors eiti į debatus, atsimintų 
nusisšluostyt sau nosis. Pasa
kyk, pagalinus, savo kuopai, 
kad sekamam savo susirinki
me pasistengtų pravesti nuta
rimą, verčiantį visus narius ir 
viršininkus lankyti pamokas, 
kad ir viešose, vakarinėse mo
kyklose ir atidžiai išmokti už
duotis.

“Kada visi Tamstos kuopos 
nariai, komitetai, viršininkai ir 
kalbėtojai įsigys bent tiek iš
manymo, kiek turi kiekvienas 
sveikas žmogus, gyvenąs nor
malėse sąlygose; kada išmoks 
pagerbti kitų nuomones; kutfla 
pripažins kiekvienam to, ko no
ri patys dėl savęs, — tada LSS. 
Centro komitetas sutiks su 
Tamstoms pasikalbėti.

“Su pagarba,
, “LSS. Pild. Komiteto sekr.” 

Labai teisingas komunistams 
patėmijimas: tegul jie patys ir 
jų vadai mokinasi ir kada jie 
daugiau pramoks ir ypač kada 
išmoks pagerbti svetimą nuo
monę, tik tada bus galima kal
bėti su jais apie debatus. Su 
-žmonėmis, kurie savo protu ne
gyvena, dagi kalbėti apiez 
kius 
čias

nors debatus butų tik 
laiko gaišinimas.

ko- 
tuš-

social- 
neatlie-

Vestųvės
musu

PINIGAI
Roselando
Lietuvon

Rosclandicčiams ir ken-
artim-

pasiunti-
Lietuvon

singtoniečiams 
iausia įstaiga 
mni pinigų
yra Tupikaičio aptieka, 
233 East 115th St. Pi
nigai hueina Lietuvon 
greitai, su pilna 
rantija. 
Iš Roselando ir

gva

Ken-
singtono siuskite 
gus Lietuvon per 
j ienų Skyrių Tupikai- 
čio aptiekoje, 233 E. 
115th St., Kensington.

pini
Nau

Per prievartą išgelbėjo ku°Pas mes jus kavie-
1 r o ciame atstovauti ta posityve

\V. puse ta klausima, o is musu pu-Kada Mike Tibiin, 45 m 
Jackson Blvd., išsigeria, tai 

1 visuomet būna labai nusiminęs, 
šį kartą, jis išsigerti daugiau 

1 negu paprastai ir todėl dar la
biau nusiminė, o labiau nusi- 

i minęs jis nusitarė nusižudyti, 
įsikando paipos galą ir atsuko 
gasą. Gasą pajuto jo šeiminin
kė Mrs. Jennie Rooney, kuri
manė, kad kuris jos įnamių 
pa sau pietus kambary,

j yra griežtai jos uždrausta, 
i nuėjo ieškoti nusikaltėlio 
rado Maikį besitroškinantį 
su. Ji bandė gasą užsukti, 
Maikis neleido. Tada ji pašau
kė policiją. Atvyko du policis- 
tai ir penki ugniagesiai, bet 
ir policistai Maikio negalėjo su- 

I valdyti ir atimti iš jo paipą.
Poiicistamfe pagelbon turėjo at
eiti ugniagesiai

I bendrai puolus 
paipą atimti ir 
bet ir tai jau 
kambary nebeliko

į sveiko rakando, o ir visi langai 
buvo išbirėję ir pati paipa bu
vo pertraukta pusiau.
liko 
jon, 
bus

ko
kas

Ji 
ir 

ga. 
bet

ir tik visiems 
Maikį pasisekė 
gasą užsukti, 

tik po to, kaip 
nė vieno

Maikis 
surištas ii‘ nuvežtas šalto 
iš kur, kada išsiblaivys, 
pristatytas teisman atsa- 
už nederamą elgimąsi.

seš mes pataikysime negotyve 
puse tome klausime.

“Dudame mes kaipo išrink
tos komitetos suringime siu 
debatu laiko iki 20 dienai Sau
sio kad iki ta laiko atsokytu- 
meti niurnas ar apsi i mat 
stoti i debatus ar ne.

“Kamitetos A. L. D. L. D. 92 
kp. Cicero, III. M. Long. Sekr 
1511 So. 49 Ct.”

LSS. Pild. K-to sekretorius 
gavęs tokį bolševikėlių laišką 
tik nusijuokė. Socialistai nesi
bijo stoti į debatus su bile kuo, 
kad apginti savo nuomonę, jei 
norintis debatuoti yra kitokių 
pažvalgų žmogus. Bet norinty
sis debatuoti turi, nusimanyti 
tais klausimais, kuriais jis nori 
debatuoti. Pas komunistus to 
nėra. Jų kalbėtojai ir rašytojai 
vien tik visokias nesąmones 
taukšti ir šlykščiai koliotis te
moka. Savų nuomonių jie irgi 
neturi, nes laikosi tik tokių 
nuomonių, kokias jiems Mask
va padiktuoja. Su žmonėmis gi, 
kurie savų nuomonių neturi, o 
ir todėl nemoka gerbti kitų 
nuomonių, o vien tik šlykščiai 
koliotis težino, debatai yra ne
galimi, kaip kad niekas nede-

Paskutinę dieną praeitų me
tų apsivedė du žymus “Naujie
nų” piliečiai. Juozas Lapaitis 
yra “Moksleivių Kelių” redak
torius. Jis yradarbuotojas ir 
organizacijose; tykus vyras, bet 
darbštus. P-le Violeta Kudir- 
kaitč jam pa tikusi, kad buvu
si. pamokyta, graži, darbšti, 
gižiai apsieinanti Su kiekvie
nu, linksma ir gana meili mer
gaitė.

Valei ir buvo į ką įsimylėti. 
Rimtumas Juozo, gražus apsi
ėjimas; vienu žodžiu, puikus ir 
gražus vyras.

Apsivedimas įvyko pas tei
sėją — civilis šliubas. Ceremo
nijose dalyvavo tik du liudinin
kai — jų draugai. Pietus įvyko 
“Auditorium Cafe”, pas p. Kau
lą, 3202 S. Halsted st.

Pp. Juožas ir Violeta Lapai
čiai apsigyveno 3311 Evergreen 
avė. P-as Lapaitis darbuojasi 
“Naujienose” už linotypistą, o 
p. Lapaitienė tarnauja admi
nistracijos skyriuje.

Sausio 9 d. dalyvavusieji 
vestuvėse draugai pas jaunave
džius pietavo. Artistas Šileikis 
pasakė tostą jaunavedžiams. Jo
nas Jankus, dėdė jaunosios, pa
tvirtino tostą su linkėjimais 
linksmo ir laimingo gyvenimo.

Sekmadieny, sausio 9 d. Pir
myn mišrus choras parengė 
<gražų koncertą ir balių Drau
gijų Sąryšio svet., 1822 Waban- 
sia avė. Pirmininkas, p. Budis 
pristatė Pirmyn chorą atidary
ti programą. Dirigentas p. Sar- 
palius pianu palydėjo choro 
dainas. Choras yra didelis ir 
gerai sudainavo tris daineles. 
Publikai patiko dainos.

P-as J. Čepaitis sudainavo 
“Vakaras” (Sarpaliaus komp.) 
ir “Karvelėlis” (Žilevičiaus). 
P-as Čepaitis padarė gražų įs
pūdį savo balsu, ypač dainuo
damas “Karvelėlis”.

Dainavo merginų choras. Jo^ 
gražiai sudainavo dvi • daineles. ■< 
Publikai labai patiko jų daina
vimas.

Monologas, 
Jokubauskas 
juokino. Jis, 
išdavė raportą
mitetui, kuris sugryžęs iš Vil
niaus iš tarybos parvežė vieto
je žuvų tarybos instrukcijų. 
Jokubauskui puikiai pavyko 
monologas.

P-ios Milerienė ir Ripkevi- 
čicnč gražiai sudainavo duetą. 
Jos yra North Sidės žvaigždės.

Ant pabaigos puikiai sudai
navo visas Pirmyn choras. Nau
jos dainos ir labai gražios, po 
programų buvo šokiai ir visi 
šoko visokius šokius, kokius tik 
p. Saipalius griežė. 

* * *

Važiavom, bet nenuvažiavom
Pirmyn choro koncerte sau

sio 9 d. p. M. Dundulienė man 
pasakė: “Važiuojam į p-lės Au- 
ryliutės vestuves, Marquettc 
Manor”.

Žinoma, man to ir tereikia.
—Su 

liūtė?

senaj žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. BeauM
VIRAU! ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos;

Nuo 2 iki 4:80 Ir nuo 7 iki 1U. N«di-
Uoj nuo 2:3(1 iRi 4:30 po pietų 

REZIDENCIJA:
2226 Mamball Biro 

TELEFONAS CRAWFORD 14841 
TELEFONAS GANAI *464

Pastabai Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAf

LIET IS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuria 

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

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

kurį išpildė p.' 
visus labai pri- 
p. Jokubauskas, 

parapijos ko-

SIMONAS ORENTAS
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 nubudimo 
moterį Marijoną, du sunu: 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 įvyks Subatoj, 
Sausio 15 dieną, 8:30 valandą 
ryto iš namų j Apveizdos Die
vo parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Simono Orento gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidptuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

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

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

J.F.RADZIUS
PigiaMNia* Lietuvi* 

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted 8L 

Tel. Blvd. 4063

Tel. Boulevard 4139

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.

kuo apsivedė p. Aury-

p. Varanium; jis yra 
vaikinau. Gimęs Ameri-gražus

koj ir turys garažaus biznį.
Mudu su p. Dundiilienc savo 

automobilium vežė jos žentas 
p. Sinkus, kuris vedė p. Dundu
lienės* augintinę. P-as Sinkus 
kartu paėmė ir savo moterį. 
Važiuojam, bet prastai. Sniegas 
drebia ir 'nematyt rfS kur va
žiuojam. Pasipainiojo iš šono 
automobilius ir ko tik nesusi
mušėm. Ratai slysta, sulaikyt 
negalima; kad prasti važnyčios 
butų buvę, tai abi mašinos bu
tų suteškėjusios. Vos, vos da- 
sigavom iki Western ir 
sion gatvių ir jau visų 
noras važiuoti į vestuves 
ko. Pasileidome kas sau 
mus. Teko matyt keletą 
mušnsių automobilių.

Reiškia, važiavom, bet p. 
Auryliūtės-Varanienės vestuvių 
nematom, nes nedavažiavom dėl 
labai blogo oro.

« S:

Naujas žurnalas
Pabaigoj praeitų metų musų 

laikraštija praturtėjo. Nors ne 
visai vykęs, bet visgi galima

Divi- 
musų 
išny- 
j na- 
susi-

*

ką pasiekęs mano akį, yra “Tau
tos Sargas”, Lietuvių Tautos 
Katalikų Bažnyčios organas. Jis 
esąs pašvęstas religijos, moks
lo ir visuomenės reikalams. Lei
džia “Suvienytos Draugijos Die
vo Apveizdos Lįet. Tautos Pa
rapijos”, Scranton, Pa.

Žurnaliukas ir savo išvaizda 
ir turiniu menkas, tik 8 pusi, 
(be viršelių), ne spausdintas, 
bet mimiograluotas.

Reporteris

» h
JONAS AGLINAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 12 dieną, 5:30 valandą 
ryte, 1927 m., sulaukęs 35 me
tų amžiaus; gimęs Kauno rėdy- 
boj, Tauragės apskričio, Žvin
gių parapijoj, Bikavienių kai
mo. Išgyveno Amerikoj 16 me
tų, palikdamas dideliame nuliū
dime savo mylimuosius ir my
linčius moterį Jievą, po tėvais 
Kungaitę, 2 dukteri: Agotą ir 
Joaną, brolį Antaną ir gimines, 
o Lietuvoj tėvus, 2 brolius ir 2 
(seseris. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4538 So. Rockvvell St.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Sausio 15 dieną, 8 valandą ry
te iš namų j Nekalto Prasidė
jimo Panelės švenčiausios para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
Rėdulinj<os pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Aglino gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da- 

. lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Brolis 
ir Gimines

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Ar skaitei Kalėdinį 
“Šakės" Numeri

ir gerų straipsnių. Ka- 
“Šakės” numerio kaina 
2 egz. 25c; už 5 egz. 
10 egz. $1.00 ir tt. Me-

Phune Boulevard 5213 
Privatiniai Ambulansai

L J. ZOLP
Graborius ir Pagrabą Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ai’ naktį.

1646 W. 46th St.} Chicago, III.
*

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

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted S t., Chicago

Jei ne, tai įsigyk, nes jis yra 
papuoštas daugeliu gražių pa
veikslų 
ledinio 
15c, už 
50c; už
tams $1.50.

Sekantis “sakės” numeris, 
tai yra vasario, bus “FAŠISTI
NIS NUMERIS”, nes jame bus 
daugiausia rašoma apie Lietu
vos fašistus. Kun. Bimba sa
kys griausmingą pamokslą apie 
Lietuvos fašistinę revoliuciją, 
minyškos papasakos visas ku
nigų paslaptis kaip jie organi
zavo fašistus, kad pasigrobti 
valdžią į savo rankas ir tt.

Taigi, gerbiami draugai lais
vamaniai, kiekvienas pasisten- 
gkite įsigyti šiuos numerius, 
kad patys sužinotumėt kas 
juose gero yra parašyta ir ki
tiems galėtumėt pasakyti.

Užsakymus siųskite sekamu 
antrašu:

3352 S. Halsted St. Chicago, 111.
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“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.
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“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

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

PRANEŠIMAI

M. Petrauskas 
Amerikoj

Komp. ir dainininkas Mikas 
Petrauskas šiomis dienomis su- 
gryžo j Ameriką ir ketina duo
ti visą eilę koncertų, kuriuose 
tarp, kitko jis dainuos ir savo 
naująsias dainas, kurias para
še būdamas Lietuvoj.

Koncertus 
irių valstijų.

pradės nuo ryti- 
bet vėliau aplan- 

ir Chicago. Jis yra Chica- 
“Birutėa” įkūrėjas ir pir- 
buvęs jos mokytojas. “Bi- 

gi šiemet švenčia 20 me-
mas
rutė
tų sukaktuves savo gyvavimo.

Opera
Operos sezonas baigiasi. Už 

dviejų savaičių ojM'ra baigsis ir 
visa trupė tuojaus išvyks į 
Bostoną, o iš ten į kitus mies
tus. Viso opera važinės 7 sa
vaites ir aplankys 17 didžiųjų 
miestų.

Priešpaskutinė operos savai
tė bus pradėta sn senai žadėta 
Amerikos premjera “Juditb”. 
Taipjau paskutinėmis dieno
mis bus duotos pirmą kartą šį 
sezoną operos: “Madame Butter- 
fly", “Faust“, “Gianni Schic- 
chi“, “Hanse! and Gretel“, “Bu
ria Godunoff’’ ir “The Masked 
BaB.”

šiandie eina sulaukusi dide
lio pasisekimo opera “Don Gio- 
vanni’’.

Rytoj eina “Cavalltria Rusti- 
cana” ir “I Pagliacci”.

_ Mca .
šeštadienio vakare, nupigin

tomis kainomis, bus pakartota 
irgi sulaukusi didelio pasiseki
mo opera “Tiefland”.

Sekmadieny po piet paskuti
nį kartą bus duota “Jewess”.

Pirmadkny, sausio 17 d., bus 
Amerikos premiera Honegger 
operos “Juditb”, dalyvaujant 

Mary Gardėn, Clara. Shear, Ce- 
saro Formichi ir Edouard Cot
reuil, dir. Polacco. Po jos seks 
trum|Ki opera “Gianni Scbic- 
chi”, dalyvaujant ICide Norena, 
Loma Doone Jackson, Charles 
Hackett, Giacomo Rimini, Vir- 
gilio Lazzari ir Vittorio Trevi- 
san.

Antradienio vakare 
kartota “La Cena delle 
dalyvaujant Claudia 
Eide Norena, Lorna

bus pa- 
Beffee,’» 
Muzzio, 

Doone
Jackson, irene Pavlovska, Anna 
Hamlin, Antonio Cortis, Tbeo 
dore Ritch, Luigi 
ir Virgilio Lazzari. 
Sirgę Oukrainsky 
šautinėj premieroj

Montesanto 
Po to seks 
baletas pa-

Trečiadienio vakare eis “Sam- 
son and Delilah”, dalyvaujant 
Cyrena Va n Gordon, Charles 
Marsball, Cesare Formichi, 
Edourd Cotreuil ir baletui.

Ketvirtadienio vakare — 
“L’Amore dei Tre Re”, daly
vaujant Mary Garden, Fernand 
Ansseau, Giaconio Rimini ir 
Virgilio Lazzari.

Penktadienio vakare (sausio 
21 d.) eis Gounod opera 
“Faust”, dalyvaujant Edith 
Mason, Irene Pavlovska, Maria 
Claessens, Charles liaikett, !>e- 
sire Defrere ir Vanni-Maraoux. 
Visas antrasis aktas bus per
duotas radio visai šaliai, sujun
giant visas didžiąsias stotis.

šeštadieny po piet eis ”11 
Trovatore”, dalyvaujant Louise 
Loring, Augusta Lenska, Arol- 
do Lindi ir Richard Bonelli.

šeštadienio vakare, j>apigin-

SIUSKIT PEk
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonės r 

pataria Lietuvos bankai

sezoną anglų kal- 
and Gretel”, nuu- 
muzikos mylėtojų, 

Irene Pavlovska, 
Anna Hamlin,

temis kainomis, eis dvi ope- ( 
ros “(’.avalleria Rusticanu” 
ir “1 Pagliacci’’.

Sekmadieny po piet eis pir
mą kartą šį 
boj “Hansel 
dai Jaunųjų 
dalyvaujant
Clara Shear, 
Florvnce Misgen, Maria Claes
sens ir Dėsi re Defrere. Po jos 
seks baletas ‘'The Elementą”.

Paskutinę operos savaitę eis: 
Pirmadieny (sausio 24 d.) — 

Don Giovanni“.

Dr-jos Lietuvon Ūkininko meti
nis susirinkimas jvyks sausio 16 
d., 1927 m., Meldažio svetainėje, 
lygiai 1 vai. po piet. Visi narini 
kviečiami atsilankyti.

— Valdyba

Vyskupo ValančauRko Pašelpoa 
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.

— Kaz. Urnežis

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ
AMBITINGI VYRAI IR 

MOTERYS

PARDAVIMUI NAMAĮ-ŽEME MORTGEOlAI-PASKOLOS

L. M

į sausio

S. A. 2 kuopus mitingas 
sausio tampa perkeliamas
22 d. “Muksi. Keliuose”Antradieny — “Barber

Si ville”, kurioj debiutuos rusų'sausio' 15 <1. dabar ji? 
coloratura soprano Maria 
renko; kiti dalyviai: F*

j buvo pranešta, kad mitingus jvyks
1.....  *•’ ii« tampa at-

nidilų Brolijos initln- 
didžinma narių turės

tas uei 
_ kiu iaine

Maria dalyvauti.
Claessens, ('.baries Hackett, Ri- 
ebard Bonelli, Virgilio Lazzari 
ir Vittorio Trevisan.

Trečiadieny po piet “('ar- • iv>k.s Penktadieny j, Sausio, 14, 1927. 
men”, dalyvaujant Mary (iariAve 
den, Eide Norenna, Fernand Visi . . i ‘Ansseau, Giacomo Himini,ųkaj 
Edouard Cotreuil ir baletui.

Trečiadienio vakare — “Der 
Rosenkavalier”, dalyvaujant EI-Į 
sa Alsen, Edith Masdn, Rosa, I 
Alice d’Hermanoy, Anna Ham
lin, Lorna Doone Jackson, Flo- 
rence Misgen, Clara Shear, 
Helene Samuels, Jose Mojica, 
Ledovieo Oliviero, Albert Rup* 
paport, Teodore Ritch, Alexan- 
der Kipnis, Giovanni Polese, 
Deri re Defrere ir Antonio Ni- 
colich.

Penktadienio vakare bus 
dėl operos guarantorių.

šeštadieny po piet — 
ditlP’ ir Gianni Schicchi”.

šeštadienio vakare (sausio 
29 d.) užbaigimui operos, pa
pigintomis kainomis, bus duo
ta pirmą syki šį sezoną “The 
Masked Bali“, dalyvaujant Ro
sa Raiša, Clara Shear, Charles 
Mai’shall, Richard Bonelli ir

Kuopos Valdyba

Mid-West
America, Ine. metinis

Home Loan A«s’n. of 
susirinkimas

į Aug. Saldoko ofise, 4100 Archer 
...c., lygiai 7:30 valandą vakare.

i nariai malonėkite atsilankyti 
laiku, nes bus už praeitų metų są
skaita išduota ir nauja valdybos 

'rinkimas. S. Dombrou, Nut. Rašt.
2511 W. 454 h Street
Phone Lafayette 0826

American Lithuanian Citizens 
Club susirinkimas įvyks Sausio- 
Jan. Kitą <1., McKinley Park sve
tainėj, 1:3(1 valandą j>o pietų. Ne
atbūtinai turite būti ant šio susi
rinkimo, nes bus skaitom:! atskai
ta praeitų 1926 metų ir daug kitų 
svarbių dalykų yra svarstyti.

— Jos. Erengis, Rast.

vien

Ju-

Pranešimai

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
KIEK KA1NUOJA 2MCG01 

LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk 
$6.00 j metu* per viajj 

Mkusj gyvenimą.

PRA

ir

dole-
cen-

ASMENŲ JIESKŪJIMAI
J IEŠKAU savo sesers 6nos Bu

kauskienės po tėvais Pužaitis. 5 me
tai atgal gyveno Kenosha Wisc., ant 
ūkės. Paskui išvyko j Dandville, 
Colo. Girdėjau, kad turi krautuvę. 
Prašau jos pačios arba kas apie ją 
žino pranešti—busiu dėkingas.

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

Rasta-Pamesta
TREČIADIENY, sausio 12 d. tar

pe 64-tOs gatvės ir Ųueen st. SLA 
kuopos šokiose pamečiau platinine 
špilką su deimantu — mano motu
tės dovana. Geras atlyginimas už 
sugrąžinimą arba pranešimą. Atsi
šaukite M. uJrgelionienė, tel. Roose- 
velt 85(10.

JIESKO PARTNERIO
REIKALINGAS partneris, vedęs ar 

pavienis prie gero grošėrnės biznio. 
Vienam per sunku.

1458 W. 15th Street

SIŪLYMAI KAMBARIO
GRAND RAPIDS', MICH.

Gera proga <lei Bile kokio biznio. 
Naujas mūrinis storas dėl rendos. Lie
tuvių apgyventa vieta, ant geriausio 
stryto. Patogiausia dėl lietuviškos ap
tiekus, nes šitam mieste nėra nei vie
nas. Galima kreiptis laišku arba ypa- 
tiškai. G. ZALENAS, 1225 Hamilton 
Avė., Grand Rapids, Mich.

Kiekvienas musų praleistas 
ris sudaro nematomą juostą 
fų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
U*utą ir išsiunčiame savo centus 
iirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
lie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
• nmčt įuoa J banką ar snulką?

Naujienų. f‘_
56.00 gryno pelno ant 
5100.00 — pamislyk 
Unitas uždirbtų jei laikytumėt jj simatvkit su H. KABAKER. 
čia per 20 metų? ‘ ~

Ateik ir pasitark 
įpie taupymo budus, 
tinosi kaip greit 
loleris.

NAUJIENŲ SPULKA.
1789 8n. Halsted Rt.

RENDON krautuvė, nebrangi kai
na, gera vieta dėl bučernės, sekama 

Spulka. uždirba po nuo National Tea Krautuvės ir vai- 
Kiekvieno šių krautuvės, labai tirštai apgyven- 
kiek jūsų toj kolonijoj, 2933 W. 38th St., pa-

au sekretorių 
o nuo jo su

dauginsiu

3146 W. 68rd Street 
Republic 7273

jūsų RUIMAS rendai . vienam vaikinui 
ar dviem. Atsišaukit; antros lubos. 
740 W.. 31 St.

Chicagos Lietuvių Draugija S. P.’ RENDON lurnišiotas kambarys 
rengia savo metinį vakarą — Nedė- dėl atsakančių vyrų. Paranki trans-

Chicagoa Lietuvių Draugija

lioje, Sausio-Jan. 16 d., š. m. VVicker portacija. 3446 So. Auburn avė. 
Park Svetainėje, 2040 W. North Avė. Į 
prie Mihvaukee 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: Briedžiutė, Galskiutė, 
Čiapukiutė, Vytautas Galskis ir kiti. 
Po programui eis šokiai griežiant p. 
Grušo orchestrai.
' Kviečia visus dalyvauti

— Komitetas

ANT rendos didelis kambarys 
vienam arba dviem ypatom. 1209 
E. Marąuette Rd. Fairfo 3689.

RENDAI kambarys vyrams, mer
ginoms arba vedusiai porai; kam
barys pigus ir šiltas. Valgį galit 
patys pasigaminti arba mes paga
minsiu!. Laisva vieta.

703 W. 21, Place
Iš fronto ant paskutinio aukšto.

Sirnmo Daukanto Teat. Jaun. Kliu- 
bas Chicago, 111., laikys savo mėne
sini susirinkimą Sausio-Jan. 14, 1927 
m., Pėtnyčioj, 7:80 vai. vakare, Mil
dos svetainėj, 3142 So. Halsted St. 
Visi nariai privalote būti, nes yra 
daug reikalų aptarti. Kliube norin
tieji jstoti galite ateiti, busite priim
ti nuo 16 iki 35 metų senumo.

— Valdyba

Lietuvių K ra učių Skyriaus 269 A. 
C. W. of A. susirinkimas įvyks Pėt
nyčioj, Sausio (Jan.) 14 d., 1927 m., 
7:30 vai. vak., 1564 N. Robey St. 
Nariai 
užimti 
me.

išrinkti j valdybą malonėsite 
savo vietas Siamą susirinki-

— A. M. Kadsel, Rašt.

22 kp. susi rinkimas bus pehk- 
sausio 14 d.. Naujienų na-

LSS.
tadieny,

1 me. Visi nariai prašomi būti —- yra 
[daug svarbių reikalų.

— Org.

Koseland — I.SM. Kutelio ren
giamo vaidinimo “Valkata” repe- 
f’ciios bus šiandie. 7;30 vai. vak., 
C. Strumilų svet. Visi dalyviai bu
kite. — Valdyba

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALAUJU agentų pardavinė
jimui namų ir lotų ant labai gerų 
išlygų. Patyrimas nėra reikalingas. 
Ga’ima 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 dirbti vyrai, kaip 
ir ............. ‘
12

UUH 1111 uu vyini) 

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

W. HAYDEN BELL 
Ed. BakševiČius, Manager, 

4336 S. Kedzie avė.
Tel. Lafayette 8600

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

Nauji Namai
Kelioliką naujų muro namų 

gatavų apsigyvenimui, randasi 
pas mus pardavimui.

Jei jus 
ir veiksite, 
jums paro- 
estate par- 
Chicagoje.

PARDAVIMUI grosemė. Savinin
kas gyvena. 549 W. 18th St.

PARDAVIMUI bučernė ir groset- 
nė. Matykit savininką po pietų. Kreip
kitės 3210 S. Halsted st. Bok 97. k N

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

Mes turime vietos musų ofi
so skyriuje dėl keleto rimtai 
protaujančių, inteligentiškų vy
rų ir moterų, pageidaujama lie
tuviškai kalbančių, su patyri- 
inn arba be patyrimo, pilnam 
arba dalinam laikui, 
seksite instrukcijas 
mis galime tikrai 
dyti geriausią real 
davimo propozicijų
Ekspertai managerlai išmokins 
jumis biznio ir galutinai už
baigs jūsų surengto pardavimą. 
Geras komišinasyelektra bonai, 
privatiški autotnobiliai 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, naujus- golfo 
laukas, miškų auginimas, Ca- 
lumet upe ir keliai arti ir prie 
pat elektrinės Illinois Central 
stoties, mažiau. negu 30 minu
čių nuo vidųrmiesčio.

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.

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

955 W. 19th Street

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

4324 So. California Avė.

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

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

4507 Archer Avenue

PARDAVIMUI gerai įrengta kar- 
eiatna. Biznis geras ir senas, 
parduoti greit ir leisiu labai 
Kas nori gali pirkti elektros 
ar barus atskirai.

NAUJIENOS
i 1739 So. Halsted St.

Box 857

Turiu 
pigiai, 
pianą

PARDAVIMUI krautuvė saldainių, 
cigarų, groserio ir l. t. Netoli nuo 
didelės bažnyčios, netoli dviejų 
mokyklų. Nebrangiai. 2951 Archer 
avė. *

PARDAVIMUI cigarų storas. Par
duosiu už teisingą pasiūlymą. 3528 
So. Halsted st.

Ofiso Skyrius

BRANIGAR BROTHERS
3400 W. 26 St.'

co.

PARDAVIMUI kampinis 
saliunas ir restoranai; geroj 
nio vietoj. Aš noriu važiuoti į 
miestą. Gausit bargeną.

Kreipkitės: 
2025 So. VVestern avė.

biznio 
biz- 
kitą

Greitas Pinigų Uždirbimas Del 
Ambitingų Vyrų ir Moterų

Reikia inteligentiškų vyrų ir mote
tų kurie kalba lietuviškai ir angliš
kai. PctyrimAs nereikalingas, 
lankyk i v j musų ofisą, o mes 
dysim jums kaip uždirbti $100 
vaitę ar daugiau.

BROADVIE^V REALTY
, 12^ So. Michigan Avė. >

Rotfm 1115 
Rąrrison. '3946

POLICIJOS šunu veislės šunukai 
pardavimui po $25 kiekvienas, aš- 
tuonių savaičių senumo. šaukite 
Boulevard . 2489.

Atsi- 
paro- 
j sa-

co.

GERA PROGA. Del inteligen
tiškų vyrų ir moterų uždirbti 
daug pinigų. Patyrimas nereika
lingas. NAUJIENOS, 1739 So. 
Halsted Street. Box 856.

PARDAVIMUI
PAHDĄV1MUI bučernė ir gro- 

sernė, daroma geras biznis, prie 
biznio gatvės, netoli Weatern Elec
tric. Pardavimo priežastis — liga 
šeimynoj. Turime 2 krautuves, ne- j 
galime abiejų gerai prižiūrėti.

2007 S. Cicero avė.
CICERO, 1LL.

PARDAVIMUI Barbernė ir Beauty 
Shop. 1888 S. Halsted St..

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

PARDAVIAU pianas, geram sto- 
vy< 3704 Emerald avė. Tel. Republic 
5203.

PARDAVIMUI pigiai bučemė ir 
grosernė, lietuvių ir lenkų apgy
venta vieta; biznis eina gerai, pro
ga padaryti pinigų. Priežastis par
davimo, turiu kitą biznį.

Tel. Pullman 10194 arba 
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St., Box 853

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

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

TURIU parduoti savo $750 Davis 
Grojiklj pianą, yra benčius, roleliai 
ir cabinet už $100. Pasimatykit su 
MR. DRUGAS, 6136 So. Halsted SU 
stuba.

NAMAI-2EME
Namai pardavimui

2 NAUJI mūriniai namai, G ir 6 
kambarių, aržuolo trimingas, karš
tu vandeniu apšildomas, jtaisyti 
pagal vėliausios mados, graži vie
ta, namas randasi 6734 S. Maple-PARDAVIMUI pirmos rųiHes Mesti ™m„5i r J ndLl

Pirmas teisingas pasiūliji- TulmaH ave<Market. j 
mas nupirks—nes turiu greit parduo
ti. Einu kitan biznin. 4124 W. 31 St. NAUJAS mūrinis namas 5 ir 5 

kambarių, maudynės, elektra ir vi- 
*, karštu vandeniuDIDELIS BARGENAS. Par-,sj parankamai, 

davimui bučernė ir grosemė ; randasi 4637 S. Washtenaw avė.
didelju mūriniu namu. Garage 

i dėl keturių mašinų, lietuvių*ap
gyvento kolionijoj. Biznis iš
dirbtas per aštuonis metus.

2859 W. 40th Street

VIENU metų senumo namas, 6 ir 
6 kambarių, aržuolo trimingas, 
karštu vandeniu apšildomas ant 
pirmo floro. Lotas 37 X125. Par
duosime pigiai. Namas randasi 
Brighton Parke.

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

. KAS turit parduoti bučeriš- 
ką ice box ir svarstykles (floor 
scales), praneškit į

Naujienų Skyrių '
3210 So. Halsted st. 

Box 98

4 pagvvenimų mūrinis namas ant 
kampo, tik baigiamas budavoti, vis
kas bus įtaisyta pagal vėliausios 
mados. Namas randasi 
po ant 66 Rockwell St.

4 PAGYVENIMŲ namas ant kam
po prie Marųuctte Park, gera ran
da, gera vieta. Parduosime pigiai. 
Namas randasi 6602—04 South St. 
Louis avė.

S. E. kam-

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

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

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

»

■ ■ I

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

Visos šios sąvastys yra ge 
riausis pirknys Chicagoje ir pil
kėjai čia gali uždirbti greitu lai 
ku didelius pinigus. Kreipkitės:

W. Hayden Bell
Ed. BakševiČius 

Manager 
4336 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 8600

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

Kreipkitės:
J. Wilichko

6634 So. Maplewood avė.

NEGIRDĖTI MAINAI
IŠSIMAINO 3 flatų medinis na

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

F. G. LUCAS
4108 Archer avė.

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

pigiai su mažu įmokėjimu. 
randasi 3621 So. Wallace

Savininkas 
301 So. 4th Street 

St. Charles, 111.

FARMA FARMA
akrų puiki farma su 14 kam- 
muriniu namu ir kitais budin- 
5 akrai vyšnių, 5 akrai obuo- 
12 akrai vynuogių. Kaina 

morgičio yra $3,090. Kas

72 
barių 
kais. 
Uų» 
$19,000, 
pirks, nesigailės. 
\ 7836 Rhodes Avenue

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 patirsi t 
ant vietos. Kreipkitės į

NAUJIENŲ SKYRIŲ
3210 So. Halsted St., Box 96

PARDAVIMUI arba mainy
mui į mažą medinį arba mūri
nį namą, 2 naujus namus, 4—4 
kambarių kiekvienas, bargenas, 
matykit savininką. L. J. Jacob- 
son, 3804 S. Kedzie avė.

EXTRA BARGENAS

PARDAVIMUI 140 karų garažas, 
95 karai laikoma dabar. Gazo par
duodama apie $4500 mėnesiui. Už 
tajerų pataisymą įplaukia $96 ir 
už pataisymą įplaukia $100. Išvar- 
tojama 3 bačkos alyvos mėnesiui 
už $140, accesories parduodam už 
$76. Parduosiu už cash arba mai
nysiu j tuščius lotus South Sidėi, 
Garažas r>nf1asi 5022—5034 North 
Kedzie

Atsišaukite po 4 vai. vakare.
Klauskit

JAMES THOMPSON

REIKIA grkžiai atrodančių 
lietuvių vyrų apie 25-35 metų 
amžiaus, dėl rinkimo kostume- 
rių bankui. Atsišaukit as>m€niš-' 
kai. Central Manufacturing Dis-| 
trict Bank 1110 West 35th 
Street — MR. BECKERT.

CASH registeris, kaip nau
jas, nuo cento iki $9. Kainavo 
$25C, o dabar parduosiu pus
dykiai. Atsišaukit tuojaus.

F. L. Savickas & Co.
726 W. 18th St.

Phone Canal 1603

Mes šituos namus galim mainy
ti ant mažesnių ar didesnių namų 
arba lotų. Jeigu tnmstcks neišnirlnk- 
tumėt is tų musu namų, tai mes 
pabudavosiine kokis tik tamstom 
patiks.

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ.

PARDAVIMUI arba rendon nau
jas štoras su gyvenimu, patogus 
bučernei ir grosernei. Tirštai ap- 
ffyventoj įvairių tautų kolonijoj. 
Rezidencijų nevalia daugiau sta
tyt per 4 blokus skersai ir išilgai.. 
Savininkas J. Jaselunas, 2307 52nd 
St., KENOS1IA, W1S.

Lafayette 7674

KISIKIA piniKŲ, dėl to privers
tas parduoti gerų Jotą viduryj 
Brighton Parko kolonijos. Agen
tams komišinas. 901 \V. 33 st. Tel. 
Yards 4669.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716 > ... ................ .. .......... ! »

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

Jusliu Mackiewich
2342 So. Leavitt Street 

Tel. Canal 1678

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

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

Bcn. Kazlauskas, Rašt.
2247 W. 23rd Place,

CHICAGO, JLL.
Ganai 3968

MOKYKLOS
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
Tąl. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Ui-

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMU APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

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

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St 
Tel. Roosavelt 8500

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

Kendžių, Bo- 
kemių. Musų 

<f^^special urnas, Geras pat ar 
na vi mas, žemos kainos. 

Susthcims, 1912 So. State St.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausia iš lietuvių, kur duoda 

nžganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taigom elektros reik
menys, fikčerjus ir tt.
W. P. Stephan Electric Co. (not inc)

2522 So. Halsted St., Chicago
Phone Victory 7452


