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Kongresmanas Bei 
ger puola Kelloggą

Meksikos valdžia patrem 
pia klerikalų maištus

Kinuose pasireiškia vis stiprės 
nis brusdėjimas prieš 

svetimšalius
Berger atakuoja J. V 

valdžios politika
Meksikos katalikų maištai 

patrempiami
Socialistų kongresmanas pasa

ko, kas Kelloggui rupi ginti 
Meksikoj ir Nikaraguoj

Susirėmimuose .Jalisco valstijoj 
27 maištininkai krito; maišti- 
nnku vadas žuvo

Chicago, III. Trečiadienis, Sausis-January 19 d., 1927

| Pacific and Atlantic Photo]
Potvynis mieste Nashvilie, Tenn., kur išsiliejo Cumberland upė.

Kiniečiai apkulų svetimša 
lių misionierius

Amerikiečių ir britų misijų Įs
taigos įtūžusių kiniečių api
plėštos

FUČAU, Kinai sausio 18.— 
Vakar čia įvyko kiniečių nera
mumų prieš svetimšalių krikš
čionis. 1 
britų misionierių buvo apkulti, 
o jų misijų įstaigos

J. V. karo laivas
ŠANIIAJUS, Kinai, Gausio 18.

— šią nak%į iškaukė i& 
Fučau Jungtinių* Valstijų 
laivas Pillsbury.

Pranešimai iš Fučau 
kad per įvykusias vakar ten 
kiniečių riaušes prieš svetim
šalius, amerikiečių ir britų mi
sijų įstaigoms padaryta nema
ža nuostolių.

sausio
Ginčai kongrese dėl

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 18.—Federalinės kariuome
nės skyrius, generolui Ferreira 
vadovaujamas, sumušė katalikų 
maištininkus Paredone, Loma 
Largo ir Cispeadores, JaliscoI 

j valstijoj. Tuose susirėmimuose 
dvidešimt septyni 
ir federalinės ka-

VVASHINGTONAS, 
18 
Jungtinių Valstijų maišymos Į 
Nikaraguos dalykus vėl atsi
naujino. šiandie valdžią ataka
vo socialistų kongresmanas 
Victoras Berger (Wis.). Berger| 
savo' kalboj pareiškė, kad ^uvo užmušti 
užuot vartojęs bolševizmo bau- maištininkai 
bą administracijos politikai pa- riuomenės du oficierai ir septy 
teisinti, ponas Kellogg butų bu- ni kareiviai, 
vęs daug teisingesnis, jei jis 
butų pasisakęs, kad valdžia 
nusistačius ginti Amerikos ka
pitalistų interesus Meksikoj ir 
Nikaraguoj dagi aukaudama 
tam amerikiečių gyvastis.

SSSR pašiepia Kelloggo 
priekaištus Maskvai

Kapitalistų diplomatai savo ne- 
kompetentiškumą pratę da
bar padengti šukavimais 
apie bolševikų intrigas

Komunistų partijos . oficiali
ais organas Pravda vadina ta
tai komiška opera ir sako, kad 
Amerikos valdžia pasiuntus sa
vo karo laivus į Nikaraguą ne 
dėl to, kad ji bijanti komu
nizmo, bet dėl to, kad ji klau
santi ,Wall stryto įsakymų.

Izviestija gi pareiškia, kad 
Kelloggo veiksmas esąs pana
šus į veiksmą klastininkų, su- 
klastavusių Zinovjevo laišką: 
apgauti jis nieko neapgaunąs,

N. Y. unijų demonstracija 
prieš komunistus

Ketvirtadienį 100,000
Yorko unistų paliaus 
valandai darbą

New 
vienai

DARBO LAUKAS
Angliakasių vargai 

Pennsylvanijoj
PORTAGE, Pa., sausio 18. 

(Musų koresp.). — Per visą 
praeitą vasarą 
apielinkėj 
Dauguma 
uždaryta.

štoje kasyklų 
siautė nedarbas, 

anglies kasyklų buvo 
Tik į rudenį anglies

Keletas amerikiečių ir market(li' paKerėj(ls, gavus už-

apiplėštos
Į Fučau

čia į
karo

sako,

Brazilijoj revoliucija vėl 
atsinaujinus

ASUNCION, Paraguaja,

užsienį, ypač j Angli-sakymų į
'iją, kai ten kasyklų darbinin- 

i kai streikavo, Penna. valstijos 
anglies kasyklos sukruto dirb
ti. dagi ėmė angliakasiams 
kelti algas, kurias pirmiau bu- 
vo apkarpę, bet Anglijoj strei
kui pasibaigus tuojau dalykai 
čia vėl pablogėjo.

Sausio 6 dieną sustojo San- 
man Shaft Coal kompanijos 
kasyklos (C. Prime), kuriose 
dirbo- 200 darbininkų. Jau dvi 
savaitės praslinko ir vis dar 
nedirba — kompanija laukia 
užsakymų.

Miller Shaft kasyklos dirba 
tik vieną dieną savaitėje. Ang- 

! liakasiams vėl žiuri sunki be-
sau- darbe į akis, o tuo tarpu dau- 

sio 18. _ Pranešimai iš Brazi- Mėlis jų dar nuo praeitos beda r- 
lijos sienos sako, kad Mattol^s savo bilų krautuvėms ne- 
Grosso valstijoj vėl ėmė stip-! suskubo užsimokėti.
riai veikti revoliucininkai. Re- — Pasaulio Vergas,
voliucininkam^ kurią skaičius (MinkštOSio.S anglies ga- 
siekiąs apie 700 vyrų, vadovau- , T \r i ”
jąs pulk. Campos. Per pasta-; Hiyba J. Valstijose 
rąjį susikirtimą su federalinės WASHINGT()NAS, 
kariuomenės jėgomis buvęs į 18. _ Kasyklų biuroIš Durango praneša, kad San

• Bartoloj eina susikirtimai tarp(* 
federalinės kariuomenės sky- ' 
riaus iš 250 kareivių ir maišti
ninkų būrio iš 30Q vyrų. Maiš
tininkams Čia vadovauja katali
kų lyderiai Damaso Barraza ir 
Tirso Gurrola. Pranešimai sako, 
kad Barraza dabar buvęs už- 

tarpu kai pasaka apie komu- muštas.

Toks pareiškimas, sakė Ber
ge r, butų bent teisingas buvęs, 
o taipjau ir originalus, t_

MASKVA, sausio 18. — Ei
nąs užsienio ministerio parei-

I gas komisaras Litvinovas va-
' kar išleido . pareiškimą deh išskiriant jį patį.
Jungtinių Valstijų sekretoriaus' --------- —
Kelloggo priekaištų, kad bolše-j , ,
vi kai bandą laimėti sau Latinų Suimta dar ketvirtas Len 
Ameriką. j

“Kapitalistinių valstybių dip- ky seimo atstovas 
lomatai sako savo pareiškime 
Litvinovas — paprato dabar 
savo

NEW YORKAS, 
Ketvirtadienį,

sausio 18. 
sausio 20, 

šimtas tūkstančių Ne\v Yorko, 
darbininkų, vyrų - ir moterų, 
paliaus vienai vaĮandai darbą. 
Tas vienos valandos streikas

nistų propagandą esanti tik 
saka.

pa-

pa-Socialistų kongresmanas 
sakė, kad pilnai 95 nuoš. 
merikos žmonių yra priešingi 
kami su Meksika ar bet su 
kuria kita valstybe, to nežiu-

Pranešimai iš Pueblos sako, 
kad broliai Isabel ir Taribio Gu- 
erreiY), žymųrf maištininkų va
dai, veikę Pueblos ir Teaxcalos 
valstijose, dabar su visais savo 
maištininkų burinis pasidavę fe 
(lerelinei vyriausybei be jokių 
sąlygų.

sa-

Anglijos ka- mo narys, kaltinamas dėl toly- 
streikas, ar gaus nusikaltimo.

užpuolimas
NikaragMcfl

te slenkančios į karą su kito
mis valstybėmis.
slenkančios per

tendencijas, 
kovos
prabangai išleisti.

listines
etas iš
gaminių

Kai a n jos 
savo imperia- 

pareinan- 
del rinkų savo

Kiny bruzdėjimas prieš 
svetimšalius didėja

Meksikos episkopatas 
kurstąs maištus

Tarpusavy kovoją generolai 
bendrai nusistatę naikinti 
svetimšalių įtakas

.MEKSIKOS MIESTAS, 
šio 18. — Nežiūrint Meksikos 
episkopato užsigynimų, kad ka
talikų bažnyčia nekurstanti 
maištų, štabo viršininkas gen. 
Jose Alvarez pareiškė, kad 
Meksikos valdžia turinti doku
mentų, daugumo Meksikos epi
skopato arkivyskupų ir vyskc- 
pų pasirašytų, kurie parodo re
voliucinę episkopatų darbuotę.

sau-
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DRG. P. GRIGAIČIO
“Naujienų” Redaktoriaus

Prakalbu Maršrutas

VARŠUVA, sausio 18. 
nekompetentiškumą vi Areštai tariamų komunistų 

daus reikalais arba agresingose mokslininkų nesiliauja. Be pir- 
aspiracijose užsienio politikoj • miau suimtų trijų sejmo narių, 
padengti prasimanymais apie ■ baltgudžių atstovų, kaltinamų 
sovietų valdžios ‘bolševikiškas!dėl priešvalstybinės darbuotės, 
Intrigas’ ir ‘sąmokslus’. Ar die- šiandie suimta dar vienas sej 
nos klausimas yra 
sykių darbininkų 
Amerikos laivyno 
nepriklausomos
respublikos, ar šaudymas žmo
nių Javoj ir Sumatroj — pa
siteisinimas visur tas pats:
bolševikų valdžios, girdi, są
mokslai ir intrigos.”

Litvinovas sako, kad užsienio 
ministeris čičerinas ' turįs pil
nos tiesos rūpintis atsteigimu 
normalių santykių tarp sovieti- 
jos ir Meksikos. Sovietų valdžia 
nepaliausianti ir toliau darius 

iš įvairių pro- visų pastangų, idant normalius 
santykius atsteigus su kiekvie
na Amerikos kontinento vals
tybe. Sovietai negalį turėti ir 
neturį jokių kitokių santykių 
su Meksika, kaip tik lojalumo 
ir nonintervencijos santykius. 
Del gendančių tarp Jungtinių 
Valstijų ir Meksikos santykių 
versti kaltę pilnai lojaliems Ci- 
čerino pareiškimams tai esą tik 
juokinti pasaulį.

“Sovietu valdžia stojo ir sto
ja už atstieigimą normalių san- 

sovietijos ir Jung- 
, sako toliau 

“ir tik gailėtis rei- 
fantastiškoms 

Kelloggas va- 
kurie nieko 

normalių tarp 
santykių at-

PEKINAS, Kinai, sausio 18.
Pranešimai

vincijų rodo, kad kiniečių bruz
dėjimas prieš svetimšalius vi
sur stiprėja, šiaurės ir pietų 
Kinų fakcijos, kurios veda jau 
ilgai tarpusavio kovą, stengda- 
mosios patraukti savo pusėn 
daugiau šalininkų, priėmusios 
dabar vienodą programą — 
naikinti svetimas įtakas Kinuo
se, kuštant kiniečius prieš 
svetimšalius.

Svetimšaliai kraustosi iš 
Szecuano provincijos, o britų
gyventojai partijomis po tris- tykią tar 
dešimt asmenų apleidžia toš inių Valstijų”, 
provincijos sostinę čen-gtu.

Praneša, kad į Amoy atvyko 
amerikiečiai 
su šešiolika 
pabėgusių iš 
riuosius ten 
mus prieš svetimšalius.

katalikų kunigai 
ispanų katalikų, 
Fučau per pasta- 
kiniečių neramu-

Samaros gubernijoj suša 
lo 40 žmonių

18. 
pa-

SAMARA, SSSR, sausio 
— Samaros gubernijoj per 
starus didelius šalčius mirtinai 
sušalo aštuoniasdešimt žmonių. 
Per keletą dienų šalčio 
40 laipsnių žemiau zero.

buvo

DYT DIDELĖS ĮMONĖS 
DEGĖ

SŪ

ST. PAUL, Minn., sausio 18. 
— Praeitą naktį kilęs gaisras 
sunaikino' čia United States 
Bedding kompanijos Ir North- 
wood Sounding Board kompa
nijas įmones, padarydamas 
apie 500,000 dolerių nuostolių. 
Be to apdegė dar keliolika gy
venamų namų ir viena bažny
čia.

sausio 
apskai- 
anglies 
Jungt.

_-------Z-------- i Valstijose buvo pagaminta ben-
^*1925 

kas pabėgo iš kalėjimo metafs 520.052370
_______ tonų.

Pennsylvanijoj
Uždaręs savo kameroj du kalė- produkcija
jimo sargu ir apsiginklavęs ke- ^’^^^J)19 tonų,
tūriais revolveriai ir kulkosvai
džiais, vakar iš Tulsa kauntės 
kalėjimo pabėgo paskilbęs ban
kų plėšikas John Mayo, 29 metų.;
šerifas,k kurs su savo vyrais Lenkų laivyno viršinin 
pradėjo pabėgėlį medžioti, sako, kas pasmerktas už 
kad Mayo esą? toks desperatas, suktybes

bus protesto“ ‘ demonstracija|ska,udžiai sužeistas revoliuci-puvimais minkštosios 
prieš komunistų pragaištingus nlnkų «^cl'olas M>Kuel Costa..paeitais 1926 metais
i > ...... . . — -.................  ■ | V n 1 hnvn •mrmrvi

unijoms Paskilbęs bankų plėši- drai 578.290,000 tonų.
darbus darbininkų unijose.

Komitetas darbo i 
ginti, kurs paskelbė visų uni
jų narių vienos valandos pro
testo demonstraciją, sako, kad ' TULSA, Okla 
tuojau po demonstracijos* įvai
rių rūbų siuvėjų unijų ir tipo
grafinės unijos vadai laikysią 
darbininkams kalbas.

Keliaujančioji amatų 
mokykla

sausio 18. minkštosios 
praeitais

VV’est Virginijoj — 122,380,959, 
Illinois — 66,909,359, Kentu- 
cky — 55,068,670 tonų.

GRENOBLE, Francija, sau-1 kad Mayo esą? toks desperatas, 
šio 18. — Įsisteigus Francijoj jogei gyvą save suimti jis nesi- 
pirma keliaujančioji amatų mo-1 įeisiąs, 
kykla turi geriausio pasiseki-1 ------------ ?----
mo. Susikūrus mažame Venose NEW YORKE SUDEGĖ GRAL 
miestely, netoli nuo 
le, mokykla keliauja 
apygardą ir, kur tik 
vietos darbininkai 
lanko, 
kytojai moko dailydės 
kalvystės, odos darbų, 
virinimo ir suleidimo, 
drožimo ir tekinimo ir 
amatų.

KŲ BAZILIKAGrenob- 
po visą 

apsistoja, 
uoliai ją Praeitą naktį čia sudegė

'rinkami ir patyrę mo- 
amato, 

geležies 
medžio 
kitokių

BERLINAS, 
Varšuvoj ka tik 
knv’.-nrlovbms

NEW YORKAS, sausio

Kanados farmeriai vie
toj arklių vartosią 

kuprius

18.— 
grai

kų ortodoksų šv. Trejybės ba
zilika, 72-i*oj gatvėj. Iš bazili
kos ugnis persimetė ir į šalia 
buvusį astuonių aukštų gyve
namųjų butų triobesį. šešioli
ka šeimynų buvo , priverstos 
vienmarškinės bėgti į gatvę. 
Nuostoliai siekia apie 300,000 
dolerių.

sausio 18. — 
nasibaigė ilga 
Bartoszewiczo. 

buvusio karo ministerijos lai
vyno deparmento viršininko, by
la, Bartoszewicz buvo kaltina
mas: dėl suktybių, vagysčių ir 
papirkimų superkant ir prista
tant karo medžiagas. Teisme bu
vo įrodyta 85 Bartoszewiczo 
suktybės ir vagystes ir 34 papir
kimų atsitikimai. Jis buvo nu
teistas penkeriems metams ka
lėjimo ir pašalintas iš tarnybos 
laivine. »

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

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

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

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

WINN1PEG, Manitoba, Ka
nada, sausio 18. — Rostherno, 
Sask., srities farmeriai vokie 
čiai tariasi importuoti iš žie
mių Rusijos [?] šimtą kupra
nugarių ir bandyti vartoti juos 
vietoj arklių, 
kupranugariai 
galį misti šienu 
grudų, sparčiau
landų galį dirbti ne 
liai.

Jie sako, kad 
ilgiau gyveną, 
ir šiaudais, be 
ir daugiau va- 

kad ank

Litvinovas, 
kia, kad savo 
atakoms ponas 
duojas motivais, 
bendra neturi su 
abiejų valstybių 
steigimu.”

! Washingtono valdžiai 
diktuojąs Wall 

strytas
MASKVA, sausio 18.

Kalbės:
Sausio 19, vakare

Pittsburgh, Pa.
Sausio 21, vakare

Akron, phio.
Sausio 23 po piet

Detroit, Mich.
Sausio 24, vakare

Grand Rapids, Mich.
IIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN Totorių sąsiauriu, rytų Sibire. Jungtines Valstijas.

Japonija gavo koncesiją 
Sibiro girioms

MASKVA, sausio 18. — Vie- So-
na Japonijos korporacija, kapi- vietų spauda aitriai ir sarkas- 
talizuota $150,000,000, gavo iš tiškai pajuokia Kelloggo tvirti- 
sovietų valdžios koncesij’ą šeše- nimus, kad komunistai varto- 

|riems metams eksploatuoti ar- ją Meksiką ir Latinų Ameriką 
|ti 3 milionų akrų girių ties kaipo bazę savo darbuotei prieš

Chicagai ir apiėjinkei tedera* 
inis oro biuras šiąi dienai pra
tašau ja:

Galima laukti daugiau snie
go; nedidelė temperatūros at
maina; stiprokas žiemių 
vėjas.

Vakar temperatūros 
vidutiniokai 88* F.

šiandie saulė teka 7:14, lei
džiasi 4:47 valandą. Mėnuo te
ka 6:32 vai. ryto.

rytų

buvo

A •Sįi

Atsisakė ratifikuoti su
tartį su Turkjia

WASHIN€.TONAS, sausio 
18. — Senatas šiandie atsisakė 
ratifikuoti lausanniškę sutartį 
su Turkijai

■ » w iw»nuyiiįi ■ ■

MASKVA, sausio 18. ^Qen- 
tralinėj Rusijoj užėjo dideli šal
čiai, 
buvo 
miau

Pačioj 
pasiekęs 
zero.

Maskvoj šaltis 
40 laipsnių že~

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111
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SEIMININKĖMS kelrodis 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mą pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininką ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

neliHi kurie ir,UomM» kuinai lietuvei Aeimininkei

NAUJIENOS, CKIcags, UI.

Amerikiečius Apleidus
Rašo J. Bikinis

^Tęsinys)

RODYKLE No. 67

Virimo Receptas
Bėgyj keiių praeitų metų celery 

(salierai) patapo populiariškiausios 
daržovės namuose. Modeminė šeimi
ninkė patyrė kad jas galima naudot 
daugeliu būdų. Celery yra laboi 
sveika daržovė. Daugybė gydytojų 
tikrina kod ja reik valgyt nors sykį j 
dieną. Auginimas celerų reikalau
ja didelės atidos. Vienas iš populia- 
riškiausių naudojimų celerų yra 
pėms. Patirsit kad celerų zupė 
visai skani ir visi namiškiai jos 
rėš

zu- 
yra 
no-

3

dažnoi.

co-
Celerų Smetonos Zupė 

puodukai celerų sukapotų *'-• 
lio šmotukais 
puodukai evaporated pieno 
puodukus verdančio vandens

*/m šaukštuko pipirų
2 riekės svogūno
3 šaukštus sviesto 
2 šaukštu miltų 
Numazgok ir nuskusk cejerus pirm

piaustymo, išvirk svogūnus dviejuo
se puodukuose vandens iki suminkš
tės. Pertrink nėr metuką. Sutar- 
pyk sviesta aukštesnėj dalyjjlubel- 
tavo virdulio, dadėk miltus, maišyk 
iki išsiplaks, atmiešk pienų su puo
duku vandens, dadėk palengva i svie
stą ir miltus, maišont nuolat iki su
tirptos. Dadėk celerų buzą ir už
darą. Užvirink ir duok j stalą su 
kepintais trupiniais arba trapiais kre
klais.

Virtuvės Patarimai
Keptas tomates lengvai galima 

parengti tokiu budu. Numazgok to- 
matę ir paskui kept karštame pečiu
je, apibarstyk druską ir pipirais ir 
dadėk biskj sviesto prie jų.

Keptos tuną žuvies mėsa.
Dėžinės tuną žuvies mėsa yra to

kia tvirta ir balta kad galima nau
doti ją daugeliui tikslų.

Naminiai Pasigelbėjimai
Prašalinimui šviežių vaisių 

mų, virink suteptą dalį verdančiam 
vendenyj. Plėtmai kurie jau jdžius- 
ta galima išimti naudojant oxalic 
soliuciją.

Išgelbėjimui sunkių nuo susi rauk- 
šlėjimo kuomet pakuoji, įvyniok jas 
j plonytes popieras pirm dedant j 
skrynią.

Grožės Patarimai
Dantistų ir medikaliai žurnalai 

apašo daug atsitikimų kur rimtos 
ir net mirtinos ligos paėjo tiesiog 
nuo išpuvusių dantų ir minkšti;, iš
purusių smegenų. Pasekmingi gy
dytojai permato svarbumą burnos 
hygienos, ir visad egzaminuoja dan
tis savo pacientų kuomet apžiurėju 
nesveikatą.
je sunaikina dantų palivą, 
kenksmingus 
genis, duoda susidaryt turui, ii 
prasideda pyorrhea. 9 Galit sulaikyti 
visus šias priežastis naudojant gerai 
ž'nomus dantų valymo vaistus ku
riuos išdirba didelės Amerikos įstai
gos. Privalot valyt savo dantis ma
žiausia pora sykių į dieną ir apsilan
kyt pas dentistą du sykiu per metus.

Ypatiška Sveikata
Tankiai girdėt motinas sakant kad 

ios vaikai yra visiškai sveiki. “Taip, 
Vincukas nedasveria, bet jis nulaks- 
to visą savo mėsą. Rožė neturi ape
tito — ji tik knibinėja prie valgio”. 
Jeigu vaikai butų pilnoj sveikatoj 
ar jie dasvortų Ar jų apetitas 
butų blogas Šimto nuošimčių svei
kas vaikas smagiai valgo, ir nebijo 
įvairių valgių, mi<$ga ilgas valandas, 
ir žaidžia gerai be nedavalgymo. 
Kožna motina turi žinoti kokia yra 
normalė voga tam tikro amžiaus ir 
aukščio vaiko. Daktaras ir maisto 
žinovai gali pasakyt jai kiek galima 
daleisti jos ypatinguose atsitikimuo
se. Ji tada gali su maistu ir pusil
gio pagelbu, stengtis išauginti savo 
vaiką atsakančiai.

plėt-

Rūgimai ir actai burno- 
padidina 

perus, minkština sme- 
ir taip

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo

damos pavyzdinis bonkutis 
BAMBINO. Mes norime, 
kad jus iibandytumet ji!
F. AD. RICHTER * CO.

Berry & So. Sth Sts. 
Brooklyn, N. Y.

Geriausis Kūdikiams
■ J 1
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo magiomis 
kojomis—pamėginkite

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio 
gali būti 
tingesnio.

viduriuose ir skilvyje ne- 
nieko geresnio ir pagel-

35c. vaistinėse.

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

800 So. Ashland Boulevard Chicago, III.

Vardas

Adresas

-------- ---------- :----------------------*

Jaunime, Ar Skaitai Pažangiosios
Jaunuomenės Laikrašti

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

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

• JAUNIME” kaitas nuo karto dedami paveikslai.

“JAUNIMĄ” skaito kaimo ir miesto jaunimas, inteligen
tai, mokytojai, moksleiviai, valdininkai jr kiti kam rupi jau
nimo reikalai.

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

1927 met. “JAUNIMAS” skolon nebus siunčiamas.

KAINA: metams 8 lit., pusm. 4 lit., 3 mėn, 2 lit. Ameri
koj metams 1% dolerio. Pavyzdiniai numeriai susipažinimui 
siunčiami voltui.

.. Adresas:

“JAUNIMAS”
Kaunas, Laisvės Alėja 60 Nr.

- ___ <1

“Dzimdzi Drimdzi” troški
mus dėl Vilniau;*, tas brolių 

sutilcirtiae, tiek pn- 
vekč, kad aš net sumišau ir 
smarkai apsiverkiau. Norėjau 
šokti į krantą ir nubučiuoti pir
mą pastaikiusį kareivį. Norė
josi sušukti, kad tai jų ir klai
pėdiečių veteranų dėka mes, ki
tados išguiti iš tėvynės, išguiti 
iš savo žemių, šandien grįžtame 
į laisvą Klaipėdą! Tau senu,(i 
.lankau, Tau savanori klaipėdie-1 
ti, Tau Lietuvos kary \ meS| 
amerikiečiai vežame savo lin
kėjimus iš tolimos Amerikos!

deja, manęs niekas nesu*- 
prato, niekas klaipėdiečių rie-'i

................... - 1

kapitalistų musų
rikečių tarpe gali lengvai susi
rasti, daug kuo tai įmonei pa
dėti ir savo gyvenimą aprūpin
ti. Esu tikras, kad plačios erų-' 
d i ei jos ir takta žmogus p. Bra- 
kas mielai prisimintų kompa
nijom) į savo įstaigą ne tuo 
tikslu, kad juos nuskriausti, 
bet kad Lietuvos pramonę .ir 
pačią “Dailiavą” slistiprintų. 
Taigi, jei rastųsi norinčių Klai- 
pdčd.oje apsigy tu i, maai-

ding, “Daijiava”, p. Brakų ve
dama, kelis tokius anierikie-, 
čius prisiimtų ir darbą ant pla
tesnės kojos

“Dailiavą” 
rne miestą, 
lonų įspūdį,
kiečių kultūros antspaudą. Vie
nok, lietuviškumo musų Klai-

si, n isiiiaįsu

Tai esama lenkų 
ir ginklų rezervai 

malšinti. Juros pa
la isva lenkų

“žinoma, kad taip”, — su Juze 
pridurėme ir nušlepsėjome į 
»ti-ytkax-į. Strytka.k-y kaip sil- 

KC‘« bačkoje. Kokia tai vokie
tė užgulė ant mano menkos 
krutinės ir veik neprislėgč, lai- » I
mei Jankus už rankovės timpte
lėjo ir įstūmė į besiliuosuojau
čią vietą. Publika mišri. Ma
tyt, važiuojama po darbymečiui. 
Darbininkų veidai suvargę, bet 
simpatingi. Aprėdalai paprasti, 
bet švarus. Vokietaitės su 
komplekcija, bet be kosmetikos 
preparatų. Pripratus prie ame
rikoniškų panelių veidų nesinori
tikėt, kad jauna panelė galėtų Del 
apseit be dažų, miltų ir visokių 
pliurpalų. Bet čia apseinama ir 
tas išrodo gana miela ir simpa
tinga. Nenorėčia įžeist gerųjų 
amerikonkų, bet, atleiskit, neiš-, 
kenčiu: ar tik neperdaug ten 
pas save “nusipentuojant”? 
Apie “pentą” užsimąstęs, vos 
nepravažiavau savo stoties. 
Atsiprašau! Lipame. Vėl lai
ve. Plaukiame. “Bye, bye, 
“polska kurą!” — kas tai iš lai
vo sušuko pro šalį plaukiantiems 
lenkams ir laive visi suklego. 
Lenkai .rūsčiai žvilgterėjo, bet 
nieko nepratarė.

Iš dešinės pačiame laivo pa
jūry raudona dideli ir ruimingi 
sandėliai, 
amunicijos 
vokiečiams
kraščiu atskirta 
zona militariems reikalams, šią 
zoną lenkai stiprina ir dailina, 
nes* iš čia tikisi įsistiprinti visa
me Dancige. Girdėt, kad ir Pil
sudskis šiuo ploteliu užintere- 
suotas ir ateity mano sudaryti 
stiprų laivyną, kurio prieplauka 
busianti ne kur kitur, bet ties 
tais ginklų sandeliais/1 Kaip pa
vyks lenkams savo užmanymus 
įgyvendinti — ateitis parodys. 
Tik vargu ką ir ta ateitis duos. 
Jau ir dabar vokiečiai šypsoda
mi sako: “Labai gerai, kad jie 
tuos murus stato, mums nerei
kės statyti.” Matant šiandie
ninį vokiečių stiprėjimą, nū kiek 
nenusidėtume anam vokiečiui 
įtikėję.

Pralenkę žibantį švyturį išė
jome į Baltiką ir gražus vakari
niai miesto siluetai pranyko.

Šiąnakt nesinorėjo miegoti. 
Visi nekantravo ir kalbėjo apie 
Klaipėdą, kurią paryčiui išvysi
me. Ir nenuostabu, juk visi 
ekskursantai Klaipėdos dar ne
matė. Juk musų Klaipėda nese
niai sugryžo prie Lietuvos. 
Tiek Lietuvos, tiek Amerikos 
lietuviai sielojosi dėl jos ir 
džiugino jai išsivadavus, taigi 
natūralu, kad visiems mums ku
teno kaž koks malonus jausmas 
į savo vandenis, į savo uostą 
beplaukiant. Daugelis akių ne
sudėjo. O jei kas ir prigulė, 
mažai miegojo. Aš pats ketvir
toj ryto vaikščiojau laivo deniu 
ir akis tolumon įsmeigęs laukiau 
pirmojo uosto švyturio. Apie 5 
ryto pasirodė Klaipėdos švyturio 
siluetas. Visi sušuko: “Klaipė
da, 'Klaipėda!” Tikrai artino- 
mės i Klaipėdą. Gražiai žaliuo
jančius Klaipėdos kraštus išvy
dus, ne vienam džiaugsmo aša
rėlė nuriedėjo, ne vienas leng
vai atsiduso... švyturį pralen
kę, įėjome j uosto vandenis.

Laivas iškėlė muuų trispalvę. 
Vadinasi, “Baltara” sveikina 
Klaipėdą.

Klaipėda.

Krante ir laive mosikavo ske
petaitėmis. Amerikiečiai su 
klaipėdiečiais jau sveikinosi. Vie
tos kariuomenės dūdų orkestras 
griežė sutikimo maržą. Ekskur
santai susijaudino ir vogčiomis 
šluoste ašaras. O man, dzim-! 
džiui, vaidinusiam “Laisvoje 
Lietuvoje”, atsiminus musų

pastatytų.
apleidę apžiurėjo-

Klaipėda daro ma-
V i šame žymu vo-

---------- L—-

U&dttją kur Ui? dąugiąų, upi | 
Dancingc lenkiškumo. Ten re
tai lenką sutiksi, o čia gana 
tankiai lietuviškai kalbant nu
girsk Bet teutonų šeiminin
kavimo žymės dar negreit iš
dils: įeši šimtai metų svetimo 
jungo paliko savo pėdsakus 
pačiame mieste. Kaime to ne
są, ten laukininkai gerbia savo 
kalbą ir papročius; per šešis 
šimtmečius sunkaus jungo ne- 
LAttiuiOJj o iv dabar, žinomu ne- 

beištautčs, bet vis labiau ir la
biau tvirtės tautiniai. Tą paro
do lietuvių kova su siaučiančiu 
teutonišku Vokietijos • garbiui-

Lietuviaf viliasi kovą lai- 
i Klaipėdai 

kaip ji

mu. , 
meti ir galutinai 
duoti tokią išvaizdą, 
yra turėjusi lietuviams ją val
dant.
A (Bus daugiau)

DAUG PROGŲ LAIMĖTI
sveikino, matyt, labai susijudi- Brighton Park Lietuvių Athletic and Ben. Club 
no ir užsimiršo I Turi daug dovanų, vertės $500.00, kurias išdalins laike

“Baltara'’ prisiglaudė prie' . .. “»■*“«<«'>!» Baliaus
kranto. į laivų sukopė klaipė- šeštadusjayj, Sausio-Jan. 22, 192Z
diečiai su p. p. Stiklioriu, Auš
ra ir kitais priešaky. Klaipėdos 
gražuolės, tautiniais rūbais iš
sipuošusios, ekskursijos vedė
jui Jankui įteikė gėlių puokš
tę, o visus kitus ekskursantus 
ir laivo ekipažą iškaišė Klaipė
dos laukų gėlėmis. Sveikino
mės ir džiūgavom, o orkestras 
linksmino. Pasimačiau ir su 
dailininku A. Braku, kuris dar 
neperseniausiai iš Amerikos 
grįžo, ir susipažinau su jo 
žmonele.

Tikrino pasus ir bagažą. Val
dininkai ir muitininkai manda
gus ir malonus. Ekskursantai 
džiaugės^ kad jų niekur ne
stumdo ir be.reikalo nevarinė- 
jo, o luč tuojau iš laivo išleido. 
Formalumus atlikę atsisveiki
nom su “Baltara”, kuri mus 
penkias dienas Baltijos juroje 
liūliavo.

Keleiviai pasipylė po miestą. 
Daugelis sustojo “Ryto” vieš
buty, kur klaipėdiečiai ruošė 
sutiktuvių pietus:“ Pietų metu 
ekskursantus sveikino guberna
toriaus vardu p. Lizauskas - ir 
klaipėdiečių — pp. M. Aušra, 
Stikliorius ir M. Gudaitis. Į 
sveikinimus atsakė ekskursijos 
palydovas J. Jankus. i

i

Popietį 'ekskursantai praleido 
pašnekesiuose ir apžiūrinėjo 
miestą. Man, Jankui ir tūlam 
amerikiečiui Varankai teko sve
čiuotis pas vaišingąją p.p, 
Brakų šeimynėlę. Po vaišių 
ėjome žiūrinėti miesto. Pirmon 
galvon apžiūrėjome p. Bruko 
vedamąją baldų fabriką “Dai- 
liava”. Apie šios įmonės įruo- 
šimą nėra ko daug kalbėti— 
tobula ir tiek. Gatavi darbe
liai gražus ir tvirti; pilnai ga
lėtų konkuruoti Amerikos rin- 

kad prie 
a pys lovų 
to, žino- 
maštabe 
reikalin- 
ir nedi-

koje. Tik visa beda, 
dabartinių finansinių 
trūksta kredito, o dėl 
nia, iš sritis siaurame 
eksplotuojama. čia 
gas kapital i u kas-, kad
džiausiąs, bet pastovus. Tokių
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TEN IR Ifi
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų šrinbu laivų 
DEUTSCHLAND

ALBERT BALU N 
RESOLUTE, RELIANCE 

ir populiariški vieno kabin 
lai ,

Clcveland, Westphalia,
Thuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

new yor- 
/II 1KO IKI KAU* 
L V U NO IR ATGAL

Plūs U. S. Revenue taksai

Savaitiniai išplaukimai
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-iricai’ £ine

United American Lines, Ine.
General Agentą

177 N. MichiJtn Avė. 
ChicagofTll.

AŽIO SVETAINĖJ
2244 West 23rd Place

Pradžia 8 vai. vakare
Muzika J. POCIUS

{žanga 50c KIMBALL
BUDAVOKIT STIPRUMA

Apsisaugokit nuo žiemos pavojingų slogų

Grojikliai Pianai
Užsitarnavo ir laimėjo 

didžiausias dovanas
(Aukso Medalius, Diplomus ir 

Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

Dabar Pirmiau
Gydolūs - Tonikas - Laxative

žiema, su savo didelėmis permainomis oro, sniegu, sli
dumų, darganomis, vėju ir lietumi yra labiausiai pa
vojingas sezonas visuose metuose. Mažos slogos 
tankiai išsivysto į Gripą, Pneumoniją, Influenzą, 
Difteriją ir daugelį kitų pavojingų ligų ir yra priežas
timi mirties. »» Vienatinis tikras būdas apsisaugojimo 
nuo slogų, tai užlaikymas savo kūną stipriu, kad kūnas 
galėtų atsilaikyti nuo slogų bakterijų — užlaikyki! 
savo vidurius liuosus ir veikiančius ir budavokit savo 
sistemą su geru tonikų. SALUTE BITTER VYNAS 
yra žolių gyduoles, bet ne gėrimas. Tai yra tonikas, 
kuris budavoja sistemą ir laxatlve, kad užlaikius 
skilvį liuosu ir veikiančiu — tikrai apsaugoja nuo 
slogų ir budavoj a sveikatą vaikų, vyrų ir moterų. Pa
bandykit butel| šiandien savo vaistinėj.

Reikalauk iš
SALUTE MANUFACTURING CO.

616 W. 31st St., Chicago, III.
Tel. Boulevard 7351

PAS VISUS GERUS VAISTININKUS

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET gl| i IL

Tol. Kedzie 89»2

3514-16 Koosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

’ Kuomet; renkasi sau pianą, pri- 
ėjęa fCimball piano Jus pakė
lę viršų matote šluos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim- 
ball yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Thus Honorcd” (Vienin
telis išdirbėjas 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

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

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

M. & J. Kabat Department Stere
4315-17 Archer Avė., netoli Kedzie Avė. z

Telefonas Lafayette 2936
Musų didžiausias sausio mėnesio galutinas išpardavimas visokių likusių tavorų iš musų reguliario šlako 

ketverge, sausio 20 ir pėtnyčioj, sausio 21, tiktai su kuponais

L KUPONAS
Vyrų mėlyni Cambrey darbiniai 
marškiniai, su 2 kišenaitėmis, dvi
gubomis siūlėmis, paprasta jų kai
na 75c, su 39c
kuponu ...........    VVV

2. KUPONAS
2’4 mąsto plutumo baltinamas au
deklas, labai gerai žinomas kiek
vienai šeimininkei (Pepperell) pa
prastai 59c. su O y p
kuponu ..................... .... VI U

(10 mąstų daugiausiai)

3. KUPONAS
Švieži Cracker Jack, 21/2C 
baksehui ......................

(4 bakseliai daugiausiai) n d t .

4. KUPONAS '
Didelės mieros stori turkiški rank- 
Šluoščiai, 22x44, paprasta kaina 
39c, su trijais spalvotais kraštu- g 
kais: ružavas, auksuotas ir mylė- 1 
nas, su kuponu, (17/*
4 už  .................... ........ V ■ G

5. KUPONAS
Vaiku storos užklodės, didelės mieros, 36x54, su ružavu ir mėlynu., 
satininiu kraštu, paprasta kaina $2, 4
su kuponu .....................................‘....m......................................................... ▼ ■

• (3 daugiausiai)

j^nu
6. KUPONAS

Vaikų storos, labai stiprios mokykloms pančiakes, paprasta kaina 
29c, mieros 6 iki 11, 1
su kuponu porai ..............................................................  I vU

(6 daugiausiai)

7. KUPONAS
36x45 balti paduškų priegalviai, 
iš storo materiolo, paprasta kai
na 69c, su
kuponu ...........  VWV

(3 daugiausiai)

8. KUPONAS
72x90 pasiūtos drobulės, iš storo
balto muslino, 50c
su kuponu ...................

(6 daugiausiai)»

9. KUPONAS
5 Šmotų kortinų setas cross bar 
šerini, spalvotais plačiais, kraštu
kais, paprastu kaina $1.50c, su 
kuponu kiek- 77 f*
viena  ............................. I • v.

10. KUPONAS
Lifebuoy muilas bus parduodamas 
laike šių dviejų dienų išpardavi
mo po 2!4>c šmotas, su $1 kitų 
pirkinių.
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Darbo Reikšmė Gyvenime
NAUJIENOS, Chicago, III.

- * • .. .. .........■1.-^      -A-

J. Všbts sas berniukas šviesiais garba
nuotais plaukais. Nors mokslo 

.turėjo mažai, bet turėdamas 
gražų balsą tvirtai tikėjo į švie
sią ateitį ir nebijojo vargų, ku
rių galėjo patirti būdamas vie-

mus dirbti, kad galėjus save ir|nui vienas be Pažįstamų didelia- 
vaiką išmaitinti. Vaikas buvo.,ne ,n’esde.

Iš kiekvieno luomo gali iškilti' gabus, turėjo gerą balsą, kurį ^krai nesaldžios buvo pir- 
žmonių, kuriais pasaulis di-' pastebėjo kai kurie turtinges-,mos i Karbę dienos. Išpradžių 
džiuoja^i ir garbina. Batsiuviai nieji Odenzo gyventojai ir pra- ir.shnn.

taip pat gali didžiuotis turėdami,'dėjo rūpintis jo likimu. Našlai- 
iš savo tarpo kilusius, tokius tis būdamas jų namuose girdė- 

. žmones kaip: generolas šovelis,1 davo kaip yra gerbiami rašyto- 
elektro technikas Sterdženas, 
rašytojas Samuelis Driu, poetą 
Bliumfildas, misionierius Kerri 
ir daugelis kitų.

Visi jie jaunystėje buvo bat
siuviai, o kai kurie ir visą am
žių jais išbuvo. Garsiausiu ta
po neturtingo batsiuvio sunus, 
išgarsėjęs visame pasaulyje. Jo- čiui kas kita rūpėjo. Susitau- 
nas Kristijonas Andersenas. Ji- iięs’truputį pinigų ėmė prašy- 
sai gimė 1805 m. balandžio mėn. Us, kad leistų į Kopenhagą. 
2 d. Danijoje. Tėvai jį labai my- “Aš ten pragarsėsiu, — sako 
fijo. Nors buvo neturtingi, bet motinai; iškarto turėsiu 

iek galėdami leido j mokyklą ir daug vargo pamatyti, o paskui savo literatūroje, 
lepino. Mokykloje nelabai drau
gavo su draugais; geriau mėgo 
būti vienas. Ruošdavo viso
kius žaidimus, lėlių teatrus ir 
net komedijas su lėlėmis vaidin
davo.

Einant devintus metus mirė 
tėvas nepalikęs jokio turto, dėl
to motinai teko eiti pas sveti-

1. Garsus batsiuviai.
Ir tikrai nesaldžios buvo pir-

VAIKAI
VERKIA

jai, dėlto ryžosi ir patsai tapti 
juo. Sunui paaugus motina no
rėjo, kad patsai pradėtų <au duo
ną pelnytis, dėlto atidavė į vie
ną dirbtuvę, bet iš ten pabėgo, 
nes darbininkai perdaug iš jo 
juokėsi ir tyčiojęsi. Vertė mo-

gavo, jo dvasia lyg atgimė, čia trimis pagelbininkų permaino- 
parašė vieną iš geriausių savo mis; jo atsilsys tebuvo tik dar- 
veikalų — romaną “Improviza- bo permaina. Jisai buvo bat- 
torius”, kuris tuoj tapo išversas siuvio sūnus, o artymiausieji 
beveik į visas Europos kalbas, o . bendradarbiai: Jardas — daili- 
ir danų kritikos jau kitaip sutik- dės sunus, Maršelis — audėjo, 
tas. Nuo to laiko kurpiaus su- Jų pastangomis ir triūsu buvo 
nūs tapo pasaulio garsenybe. | įtaisyta puiki kolegija Seram-

1835 m. išleido pirmutinę sa- pure, 16 puikių kolonijų; bibliją 
vo pasakų knygelę, kuri skaity
tojams visai nepatiko, todėl, me
tęs pasakas, vėl parašė keletą 
romanų turėjusių gerą pasiseki
mą.

Draugai jam išrūpino metinę yjų vienas karininkas, 
stipendiją, kad nereikėtų rupin-

išvertė į 16 vietinių tarmių. Šių 
žmonių įtaka žymu visoje Indi
joje. Kerri niekados nesigėdijo 
savo kilmės. Kattą per pietus 

'pas Indijos general-gubernato- 
.. .  sėdintis 

netoli jo, paklausė savo kaimy-j 
, ar tiesa, kaęl| 

Kerri kada tai buvęs batsiuviu? 
Taigi galų gale atsiekė savo: “Ne, ponas, — garsiai atsiliepė 
įgijo tautiečių simpatiją, buvo Kerri, — aš tetaisau tik senus 

gų, po bado ir šalčio dienų, pa-pripažintas didžiu rašytoju ir jo batus!

mėgino patekti į teatrą ir išban
dyti savo laimę scenoje. Bet 
visur kur tik kreipėsi, šypsoda
miesi atsakė. Išleidęs visus pi
nigus gėdyjosi grįžti namo, dėl
to pristojo prie vieno dailidės. 
Bet ir čia negalėjo 
šiurkščių darbininkų 
tuoj pabėgo.

Toliau, po didelių ir ilgų var-

Tel. Lpfavette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Conffciement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terimi ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 va), vak. (Ki
tam laike pagal sutarti).

4120 So. Richmond Street

Vardu 4951

Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas
AKUSERh a

3252 So. Halsted S t.
pakęsti (ti.s kasdienine duona, ir galėtų no gana garsiai, 

juokų ir laisvai savo darbui atsiduoti.

j uvnv oi it vjvivjyoi, i vi iv iiiv- - - ,i---- <------------------ ----- m ~ ,

tina mokytis siūti, bet jaunikiu- teko j dainavimo mokykit}, be t vardas plačiai pasklido po kultu-į Jisai buvo pasiryžęs siekt savo

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

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

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

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

Viriu jc
•>tat«

Motetys 

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sut<.rt|.

UniverAa*

Bank

lr mer<i

po pusei metų, nušalęs, nustojo ringąjj pasaulį, 
balso ir gavo apleisti. Bandy
mais patekti į sceną nuėjo nie
kais.

5u I Metęs teatrą sumanė megin- 
. Bet 

ši sritis reikalauja mokslo, o ji- 
jsai kaip tik jo neturėjo. Norė- 

llgai taip prašant motina su- damas prasimanyti mokslui pi- 
tiko . Tam padėjo gal ir tai, kad nigų, sumanė rašyti pjėsas. Pa- 
viena burtininkė pranašavo jos , 
: unų busiantį garsiu ir jo gar
bei Odenzej busianti padaryta veikalą sugrąžino su pastaba, 
iliuminacija. . . ...................

14 metų Andersonas nuvyko į veikalais jo netrukdytų. Bet 
: ostinę, lai buvo aukštas, lie- jaunas autorius nenusiminė: 

. pasiryžęs parašyti tokį, kuris 
. būtinai pakliūtų j sceną. Ir tik- 
( rai parašė, kuris nors ir netiko 
scenai, bet atkreipė dėmesį vie
no teatro direktoriaus Kolino.

Tasai žmogus Andersono gy- 
i venime vaidina svarbią rolę: jis, 
galima sakyti, lieka antruoju jo 
tėvu. Jis išrūpino jam karališ- 

i ką stipendiją ir išsiunčia į pro
vinciją, kad ten sistematingai 
baigtų gimnazijos kursą. Dar 

I būdamas gimnazijoj Andersonas 
'pradeda rašinėti eilėraščių, iš jų 
! kai kurie buvo visai geri.
I Būdamas jau universitete tu- 
| į ėjo daugiau laisvo laiko ir galė-j 
jo daugiau atrfiduotr literatūrai, 

j Tuo laiku ir parašė vieną kome
diją, kuri publikai labai patiko. 
Ją vaidinant, draugai padarė 

| ovacijų jos autoriui. Tai buvo 
' gražiausia jo gyvenimo diena. 
Bet pasisekimas neapsuko jam 
galvos. 1829 m. išlaikė filosofi- 

Tuoj išleido 
ku-

busiu garsus žmogus.

iet Ccnlents 15 Fįųid

9ooDrops

CastoriA
Kuomet Kūdikiai Skundžiasi

CASTORIA

iNlANTS/’CHUPRtj.
There by PromotM
C hec rfulnvs? and RestCaa***5 
neither Optum. Marine n« 
Mincral NotNawcotic

jodbr \vnuišreiškia skausmą, nepatogumą ar
ba negerą aprengimą dėl jo nor
mali© stovio sveikatos ir smagu
mo. Būna trumpas aštrus ir irito- 
jantis verksmas. Kuomet būna ne
ramus, nuolat besukąs galvą arba 
visą savo kūną, baugus. Tais a? 
panašiais budais kūdikis pasako 
jums, kad kas nors su juo yra ne
gera. Daugelis motinų žino, kad 
su jo viduriais kas nors yra, arba 
skilvis neveikia gerai, yra priežastis kūdikio kentėjimų. Pa
šaukimas gydytojo ateina pirmon mintin, bet pasitaikius ko
kiems sutrukdymams, turėtumėt turėti pas save saugias gy
duoles kaip antai Fletcher’s Castoria.

Castoria yra vartojama dėl kūdikių ligų jau virš 30 metų 
ir šeimynos gydytojai yra pripažinę, kad tai yra nepalygi
namai geros kūdikių gyduolės, nes jos nieko nekenkia ir su
teikia geras pasekmes.

Atsiminkite štai ką: Castoria yra vien tik kūdikių gy
duolė, ir negydo visus šeimynos narius. Kas pagelbsti jums, 
gali būti pavojinga, jeigu duosite tą patį kūdikiui.
Kad apsisaugojus imitacijų, visuomet žiūrėkite parašo <

Chas. H. Fletcher
Patvirtinti nurodymai ant kiekvieno pakelio. Gydytojai visur reko
menduoja jas.

**Ml I

A h*lpfulR»nwdyft* 
Consllpationand PurrhM* 

and Fevenshness and
LossofSleiKP 

rrsultmt thmfrom ■■Į"*1*?
hcSta* S.<naw«^_

th7«tntauR CQ ncwyo«^

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ................................... ..
1,054 patarimai kaip virti jvairųs valgiai.

MAISTAS IK VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ...........
Mokykloms ir Seimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

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

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose . .............  |7JD0
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ......   50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

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

$2.50

$1.50

13.00

193 Grand Street
B E

Brooklyn, N. Y.

Parašė daug tikslo visomis jėgomis. Ryškiu 
puikių veikalų iš visų literatūros pavyzdžiu jo pasiryžimo gali 
► ričių, bet puikiausios — paša- būti šis nuotikis: būdamas val
kos, kurių daugelis ir į musU| 
kalbą yra išversta gražiame p. damas išsilaužė koją 
Balčiukonio vertime.

Jam pagerbti buvo daromos, kaip tik pasveiko, tai pirmiau- 
iškilmės, pirmiau užsieniuose, o šiai pasistengė įlipti į tą medį, 
vėliau ir tėvynėje. 1867 m. Tokia energija ir pasiryžimu 

ihxų, auiimirc pjcoMo. * Odenzos miestas paskyrė jį gar- pasižymėjo ir vėliau. Dirbo ne! 
rašęs vieną tokį veikalėlį nusiun- piliečiu ir padarė ovacijų; savo naudai, bet su vilčia, kad* 
tė vieno teatro direktoriui, kuris miestas buvo papuoštas, iliumi- teikia žmonijai šiokios tokios 

nuotas. Vadinasi, įvyko burti- naudos. Tuo tikslu ir dirbo be 
Dar iš-į paliovos...

kilmingiau buvo švenčiama 50j Tai mat ko galima atsiekti' 
metų Kopenhagon atvažiavimo, darbu, pasiryžimu, už tat jei no-l 
sukaktuvės: stačiai buvo gėlė- rime sulaukti geresnės ateities,j

kad daugiau taip netaisyklingais ninkės pranašavimas!

! jos egzaminus, 
i pirmąjį savo eilių rinkinį, 
1 riuo kritikai ir skaitytojai ne
galėjo atsidžiaugti. Dabar jau 
durys buvo visur jam atviros.

Tik ne visas Andersono kelias 
buvo puikiomis rožėmis klotas. 
Išleidus antrą eilių rinkinį, kri
tika visai kitaip atsiliepė: iš
juokė, išpeikė jo darbą; ypatin
gai teko autoriui už ortografi
jos klaidas, kurių tiesą sekant, 
ir vėliau buvo jo raštuose. Tos 
tai klaidos ir davę kritikams 

I progos klaidingai vertinti jo ta
lentą. Kritikų nuomonės pa
klausė ir skaitančioji visuomenė, 
kuri vis dar neužmiršt jį esant 
batsiuvio sunum iš Odenzės.

Nerasdamas niekur užuojau
tos Andersonas jau buvo prade
dąs nusiminti, tik globėjo Koli- 
no patartas keliauja į Vokietiją. 
Pažintis su įžymiais vokiečių 
literatais, draugiškas jų priė
mimas, užuojautą jį atgaivino. 
Kiekvienas meilus 
saulės spindulys jį

Sugrįžęs aprašė 
įspūdžius ir išleido,
kale jau matėsi didelė pažanga, 
bet kritika vis tematė tik bloga- 
siąs puses. Peikti Andersoną 
— pavirto lyg kokia taisykle. 
Suprantama kad tokia kritika 
apdumdavo akis visai dainų 
skaitančiai publikai.

1838 m. gavo “kelionės stipen
diją” ir nuo to laiko pradėjo ke
liauti po užsienius. Kelionės at
gaivindavo, palaikydavo energi
ją. Apvažinėjo veik visą Euro
pą. Užsieniuose jį geriau su
prasdavo ir vertindavo jo talen
tą.

1833 m. apsilankė Italijoj, 
kur buvo labai maloniai priim
tas. Susipažino su savo tautie- 

jČšu garsiu skulptorium Torvald- 
senu. Italijoj Andersonas atsi-

žodis kąip 
atgaivino, 
tos kelionės

Tame vel

mis apverstas. Iš visų pasaulio 
kraštų buvo gaunami pasveiki
nimai. Andersono svajonės išsi
pildė: liko garsiu ir visų ger
biamu. Užmiršęs vargus ga
lėjo tik laime džiaugtis.

1875 m. balandžio 2 dieną vi
sa Danija šventė savo mylimo 
rašytojo septynių dešimtų metų 
sukaktuves. Visi miestai siun
tė savo delegacijas jo pasvei
kinti. Karalius įteikė ordeną; 
prie namų, kuriuose gimė, pri
kalė marmuro lentą ir pradėjo 
rinkti pinigus statymui jo pa
minklo.

Bet neilgai džiaugėsi savo lai
me ir garbe: tais pačiais metais 
rugpjūčio 4 dieną mirė.

Laidotuvės buvo labai iškil
mingos. Paskutinis pagarbos 
atiduoti susirinko neskaitomos 
žmonių minios. Jo verkė milio-j 
nai skaitytojų, kuriems savo, 
raštais teikė tiek džiaugsmo ,ke-1 
lė tiek gražių, kilnių minčių.

šeštais metais po mirties pas
tatė paminklą tame sode, kur, 
atvykęs iš Odenzos dažnai kam-! 
pūtyje sau vįenas pietaudavo,1 
t. y. sugniuždavo sausos duonos: 
plutelę. Paminklas puikus, bet’ 
puikiausiu paminklu yra — jo 
raštai.

Taigi atsiekė ko troško, atsie
kė vien tik darbo, tvirtos valios, 
pasiryžimo ir energijos dėka...

Vienoje savo pasakoje Ander
sonas pasakoja, kaip vienuose 
namuose turtingi vaikai gyrėsi 
savo aukšta kilme ir turtais. Į 
juos žiurėjo neturtingas vaikas, ■ 
kurio tėvas neturėjo nė vieno1 
peno. Bet užaugęs tapo garsiu* 
dailininku. Tai buVo irgi danas 
— Tolvaldsen! ’

Saulius Drin, sukurę daug 
puikių veikalų, prieš mirtį tarė: 
“Kilęs iš žemųjų sluogsnių, aš 
tik doru darbu, susivaldymu ir 
nuolatiniu noru tobulinti —« 
gamtoj duotus gabumus sutei
kiau savo šeimai garbingą vietą, 
o sau garbę”...

Misionierius Morisonas jauny
stėje dirbo kurpalius. Nesenai 
išgarsėjęs tyrimais iš zoologijos, 
gilus mąstytojas, gamtininkas 
Tomas Edwardsas buvo batsiu
vys...

Vienas iš darbščiausiųjų ir la
biausiai įsitikinusių žmonijos 
ateitimi buvo inžinierius Kerri. 
Jisai būdamas Indijoj naudojosi 
—Jų-----------------------------------

Nuo pleiskanų 
Naudok

,» „ - I I M—...................... .............. ...... ............. .. .

Naujienų Spaustuve 
yra Unijinė Spaustuvė.

I ku, kartą lipo j medį, bet kris-i 
damas išsilaužė koją; turėjo iš-

[gulėti keletą savaičių; vienok Y. S. Naryauckas, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas 
1223 N. Ashland Avė. 

Netoli Milwaukee Avė.
Ofiso telefonas Brunswick 2889 

Res.: Armitage 4258 
Valandos nuo 7 iki 9 vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį

Akiniai $5 ir Augliau

DR. G. SERNER
(LIETUVIS) 

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

3265 S. Halsted St. 
2-ros lubos 

Tel. Boulevard 7679

tai dirbkime!
Barzdai 1926 -XI—29 d.

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

3464
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Lietuviai

_ A GERAS 
DARBAS, 

žemos 
UOIJLP^ KAINOS 
Dirbame ant išmokėjimo 

kas nori
DENTIST GRUBMAN 

3484 So. Halsted St.

Valandos
iki 12 dieną

Advokatai

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 #

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn StM Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Grubman 
. Halsted St.

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

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

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

Įvairus Gydytojai
Telephone Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Are.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

K.JURGEUOHIS
A D V O K A i A Q 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

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
TeicfJnne Roosevelt 9090 

Namų TeltZi£2’ Republic 9600

«rDR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškai Il
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18thSt«, netoli Morgan St.
VALANDOS* Nuo 10—12 piatų 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: CanaI 
3110. Naktį

South 1hore 2288 
Boulevard 4186

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

ir

Telefonai:

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 mėtai 

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 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas CanaI 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pfitnyčioj nuo 0 iki 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St„ Rooni 53$ 
Tel. Central 6890

Vak. 3223 S'. Halsted St., Chicago
Tel. Yards 4681
. _ --------------------------------------------------------- J

-------- — - - -..... .

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky- 
rius atdaras kasdfe nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienlais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų- 

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

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

ADVOKATAS
11 S. La'Šalie St^ Koom 2001

Te. Randolph 1$34—Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7- 9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pitnyčioi.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Lirų 

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

Telefonas Cana) 1912 
Naktim.* Tel Fąirfmc 68b8

v<——

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kuribs 
skelbiasi Naujienos e«

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

Optemestriit
Tol. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 
ir 805 E. 47th St.

Kenvrood 1752

■
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Užsimokėjimo kainai
Chicago Je — paštu:
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Pusei metų ___ _________
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Suvienytose Valstijos^ na Chicagoja, 
. paštui

Metams_____________ ___ — $7.01
Pusei metą 8.50
Trims mėnesiams____ __ ____ 1.75
Dviem mėnesiams_____ _______ 1.25
Vienam minėsiu! -- --------------- .75

Lietuvon ir kitur uiaianiuosei 
(Atpiginta)

Metama ...........  $8.00
I*usei metų---------------------------- 4.00
Trims mėnesiams.........................2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

orderiu kartu su užsakymu.

(8.00
$4iXi 
2.00 
1.50

.75

IMIGRACIJOS KLAUSIMAS

Vokietija 23,428 61,227
Anglija 73,039 34,007
Graikija 367 100
Vengrija 967 473
Airija 13,862 28,567
Italija 6,691 • 3,845
Lietuva 494 344
Niderlandai 2,421 1,648
Norvegija 2,267 6,453
Lenkija^ 4,978 5,982
Rumanija 516 603
Rusija 4,781 2,248
Ispanija 674 131
Švedija 3,259 9,561

Šveicarija 1,198 2,081
Jugoslavija 777 671
Turkija 233 100

Visol . y 153,541 164,867
Imigracija vėl pasidarė Amerikos politikos dienos ’ Iš paduodamos lentelės aiškiai matyti, jog naujasis 

klausimu. Du kartu kongresas jau buvo priėmęs atatin- patvarkymas gaudžiausiai paliestų Vokietiją, Airiją ir 
kamus patvarkymus, kuriais einant buvo reguliuojama Švediją. Dabartinė Vokietijos kvota yra 61,227, po liepos 
įleidžiamų imigrantų skaičius iš kiekvienos šalies. Dabar j d j Ameriką kas metą begalėtų įvažiuoti tik 23,428 vo- 
imigracijos klausimas vėl sukėlė audrą Washingtone. Da- kiečiai. Švedų bebūtų įleidžiama beveik tris kartus ma- 
lykas tame, kad kongresas nustatė naują tvarką kai del'žiaU; 0 airill mažiau nei pusė to, kas buvo įleidžiama iki 
išskaičiavimo kiekvienps šalies imigrantų kvotos. Prezi-' šio| Daugiausia laimėtų Anglija, kurios kvota nuo 34,007 
dentas Coolidge turi galią iki balandžio 1 d. paskelbti pro-1 pašoktų iki 73,039.
klamaciją, kurioj bus nustatyta skaičius žmonių, kurie į žinoma, nieko nėra stebėtino, kad tos tautos, kurių 
galės atvažiuoti Amerikon iš kiekvienos šalies. Tų kvotų kvotos mažinamos, jaučiasi užgautos ir kelia protestus, 
paskelbimas įeis galion liepos 1 d. i jos taip pat kalba apie diskriminaciją, kaip 1924 m. kal-

Kellogg, Hoover ir Davis jau įteikė prezidentui ra-bėj0 tos tautybės, kurios neturėjo garbės priklausyti 
portą, is kurio galima spręsti apie galimas permainas i “nOrdikams”. Koks yra prezidento nusistatymas tame 

. '. • Raportas sukėlė didžiausią kĮausjme —kol kas nėra žinoma. Viena tik aišku, jog
apie ateivybę varžančių įstatymų atšaukimą bent šiuo 

’ tarpu negali būti ir kalbos. 1914 m., tai yra paskutiniais 
| prieš karą normaliais metais, į Ameriką atvyko 1,218,480

Žinoma, nieko nėra stebėtino, kad tos tautos, kurių

imigracijos patvarkymuose. . 
audrą. Mat, juo einant butų žymiai padidintos anglų ir1 
italų kvotos, o airių ir vokiečių skaičiai sumažinta.

Kadangi prieš siūlomas permainas pasipylė iš visur! ___ ___ _________________t_______ ____________
protestai, tai dabar rimtai kalbama apie tai, kad prezi-;aauJų imigrantų. Apskaitoma, kad 1926 m/norinčių at- 
dentas gal paliks dabartinius imigracijos patvarkymus. vykti Amerikon buvo apie 1,500,000 žmonių. Dabartinis

Visas sujudimas kilo dėl sekamo dalyko: dabartinė vaidžios nusistatymas yra toks, jog ateivybę reikėtų dar 
kvota kiekvienai tautai yra nustatyta sulig to, kiek tos Iabiau suvaržyti, o ne palengvinti. Štai kodėl ir kalbama 
tautos žmonių gyveno Amerikoj 1890 m. Įleidžiama tik Įapie pritaikymą imigracijos įstatymų Meksikai ir Ka- 
2' < to skaičiaus, kuris buvo Amerikoj 1890 m. Dabar pt’o-;nacįaj 
ponuojama kvotas nustatyti sulig 1920 m. gyventojų 
skaičiaus.

1924 m. išleistas imigracijos įstatymas leidžia įva
žiuoti Amerikon 164,667 imigrantams. Nuo liepos 1 d., 
jeigu prezidentas paskelbs proklamaciją, begalės įvažiuo
ti tik 150,000. x

Reikia pasakyti, kad pirmas ateivybės suvaržymas 
buvo įgyvendintas 1921 m. r 
nustatyta atsižvelgiant į tai, kiek Amerikoj gyveno sve
tur gimusių žmonių 1920 m. Tuoj po to prasidėjo “nordi- 
kų” propaganda. Buvo įrodinėjama, jog pietinės Europos 
gyventojai nėra pageidaujami Amerikai. Esą jie labai 
sunkiai asimiliuojasi ir pasilieka Amerikoj svetimas ele
mentas. Iš lengvos Granto rankos pradėta skelbti, jog 
“nordikai" (šviesiaplaukiai šiaurinės Europos gyvento
jai), kaip tai: švedai, norvegai, vokiečiai, anglai, danai 
ir t. t. sukurė dabartinę civilizaciją. Kiek ta propaganda 
paveikė įstatymdavius, — sunku pasakyti. Bet jau 1924 
m. imigracijos įstatymas kvotą parėmė 1890 m. Amerikoj 
gyvenančiais svetimšaliais.

Tas įstatymas j\gi sukėlė didelį triukšmą. Kaip ži
nia, 1890 m. Amerikoj daugiausia buvo imigrantų iš šiau
rinės Europos, arba taip vadinamų “nordikų”. Pietinės 
ir rytinės Europos tautos įžiūrėjo tame įstatyme diskri
minaciją ar net tiesiog įžeidimą. Jeigu “nordikai” yra la
biau pageidaujami, tai, vadinasi, jau tuo pačiu jie stato
ma aukščiau nei alpinai arba apie Viduržemių jurą susi- 
spietusios tautos. Pasipylė protestai. Į ginčus įsimaišė ir 
žymus mokslininkai, kurie stojo prieš “nordikų” teorijos 
šalininkus. Jie pareiškė, mokslo žvilgsniu ta teorija

neturi jokios vertės. Matyti, protestai paveikė, nes kon
gresas priėmė įstatymą, kuris skamba sekamai: “The 
annual quota of any nationality for the- fiscal year begin- 
ning July 1, 1927, and for each fiscal year thereafter, 
shall be a number which bears the šame ratio to 150,000 
as the number of inhabitants in Continental United States 
in 1920 having that national origin bears to the number 
of inhabitants in Continental United States in 1920, būt 
the minimum quota of any nationality shall be 100”.

Tas patvarkymas aiškiai nustato, jog kvotos nuo lie
pos 1 d. 1927 m. turi būti remiamos 1920 m. svetur gimu
sių gyventojų skaičiumi.

Sekretorių raporte paduodama apytikrės kvotos 
kiekvienai tautai. Nors tos kvotos ir nėra pilnai tikslios, 
bet, manoma, jog ir galutinis apskaičiavimas bus beveik 
toks pat. Žemiau paduodama palyginamieji skaičiai imi
grantų, įleidžiamų Amerikon sulig senosios ir naujosios 
kvotos: x

Sulig 1927 m. patvarkymo, lietuvių galės įvažiuoti 
494, t. y. pusantrų šimtu daugiau nei iki šiol.

Vienok reikia laikyti galvoj ir tą faktą, jog tikreny
bėj Amerikon atvažiuoja daugiau ateivių nei kvotoj nu
matoma. Praeitais metais Amerikon atvyko 496,106 at
eiviai, bet iš to skaičiaus tikrų ateivių buvo 304,488. Kiti 
gi buvo vizitoriai, keliauninkai, įvairių valstybių atstovai

iąsyk imigrantų kvota buvo j^a(| ga|į atvaduoti daugiau imigrantų nei kvotoj
numatoma, pareina nuo to, jog kai kurie imigrantai ne
įeina į kvotą. Pavyzdžiui, tėvai gali atvažiuoti pas pilie
čius vaikus, etc. Dar tik nesenai leista Amerikos pilie
čiams atsikviesti savo žmonas, kurios nėra Amerikos pi
lietės ir gyvena užsienyj. O vedusieji nepiliečiai ateiviai 
buvo pastatyti į tiesiog tragingą padėtį: atsikviesti iš Eu
ropos savo žmonas jie negalėjo, kadangi jie nebuvo pilie
čiai. Iš kitos pusės, jie neturėjo galimybės patapti pilie
čiais, nes negyveno su savo žmonomis. Tie patvarkymai 
butų stačiog juokingi, jeigu jie neatneštų neįmanomų 
kentėjimų ir ašarų daugeliui žmonių. Yra ir daugiau tos 
rųšies reguliacijų. Vienok pastaruoju laiku vis labiau ir 
labiau reikalaujama, kad tie nežmoniški įstatymai butų 
pakeisti. Ir reikia manyti, jog tas reikalas trumpoj atei
tyj bus tinkamiau sutvarkytas, nes net valdžios atstovai 
pripažįsta, kad kai kurie esamųjų patvarkymų yra ne
tikę.

Skaitytojų Balsai
[č/ž išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

AR KUNIGŲ “DRAUGAS’
YRA KRIKŠČIONIŠKAS?

Valstybės 1927 m. kvota 1924 m. kvota
Austrija 1,485 785
Čekoslovakija 2,248 3,073
Belgija 410 512
Danija 1,044 2,789
Suonjija 559 471
Fra nei j a 3,837. ' 3,954

Nevienam sveiko proto katali
kui ateina į galvą mintis: ar ku
nigų leidžiamas laikraštis, 
“Draugas”, yra krikščioniškas, 
ar ne? Man jau senai pasirodė, 
kad kunigai iškrypo iš Krikščio
nybės kelio. Kalbant su kitais 
katalikais, išgirsti tokią pat 
nuomonę ir, kartais, didelį pa
sipiktinimą. Didžiuma man ži
nomų “Draugo” skaitytojų, ku
rie šiek tiek supranta ką skaitą, 
su pasipiktinimu kalba prieš sa
vo laikraštį. Puksta ant jo baž
nyčių komitetai, bažnytinių 
draugysčių viršininkai, pyksta 
ir padoresnieji kunigai. Aš ma
nau, kad “Draugo” redakcija 
girdi balsą tų pasipiktinusiųjų 
savo skaitytojų, bet ji nepaiso. 
Kaikuriems ji sako: “Velnias 
.jumis apsėdo, dėlto Švento žo-

Tuo tarpu jų redaktoriai aiš
kiai meluoja, ragina kitus me
luoti, o kas jų neklauso, tą šmei- 
žia. ir pravardžiuoja. Ir, girdi
te katalikai; “Draugas” savo 
begėdiškus melus “šventu žo
džiu” vadina! Gal norit žinoti 
kame jo melai pasireiškia? Pir
miausia jis meluoja apie Lietu
vą. Jis mums pasakoja, kad 
nuverstoji Lietuvos valdžia bu
vusi “bedieviška”, “komunistiš
ka”, šiokia ir tokia, bet nė vie
no blogo tos valdžios darbo 
mums neprivedė. O musų bro
liai katalikai rašo mums, kad tai 
geriausia valdžia buvus! Me
luoja \“Draugas” mums ir apie 
“Naujienas”. Jis sako, kad 
“Naujienose” daug labai atspin
di krikščionybės mokslo princi
pai, negu “Drauge”. “Naujie
nose” visų pirma yra daug dau
giau artimo meilės; “Naujie
nos” neskleidžia prasimanymų 
ir melų; “Naujienos” neužsikliu- 
va religijos ir tikinčiųjų.

džio bijot!

“Mylėsi Viešpati Dievą tavo, 
o artimą tavo kaip pats save” - 
įsakė Dievas savo dešimty pri
sakymų. O ar “Draugo” redak
toriai pildo tą įsakymą? Ne!

1 Paskaičius ypač paskutinius jo

[Pacific and Atlantic Photo]

Oiestes M. Ferrara, naujasis 
Kubos ambasadorius Jungti
nėms Valstijoms.

ASPIRIN GARGALIAVI
MAS NUO TONSILITIS

sitiko.: toji valdžia tapo nuvers- Į 
ta! Komunistai dabar gali pa
sidžiaugti, o ypač jų komisaras 
Angarietis, kuris dar prieš per
eitus Lietuvos rinkimus vare 
agitaciją ir savo draugus infor
mavo, kad komunistai turi kuo- 
smarkiausiai “darbuotis*’, kad 
tik socialdemokratai rinkimuo
se nelaimėtų, nežiūrint to, kad 
tai pagelbėtų klerikalams rin
kimus laimėti! šiandie gi de
mokratinė Lietuvos valdžia nu
versta, ir tokia valdžia dabar landas jei reikia. 
Lietuvą valdo, kokios 
nistų Angarietis labinus 
davo. Taigi, kam dabar 
nistai protestus kelia? Veidmai-;
niai!

Taipgi užtikrina tikrą ir greitą 
pagelbą nuo skaudamos gerkles

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

komu- 
pagei- 
komu- I

žiūrėkit, kad vartotumėt tik- 
, rą Bayer Aspirin, pažymėtą su 
Į Bayer Kryžium, kuriuos galit 
• gauti plonuose/ bakseliose dvyli
ką tabietų už keletą centų.

numerius, jauti, kad ten pago
nys redaguoja tą laikraštį, o ne 
katalikų kunigai! Matai, kaip 
šėtono ragai kyšo iš kiekvieno 
straipsnio! Ig dienos į dieną 
“Draugas” kartoja: “Katali
kai, neskaitykit “Naujienų”; 
nesigarsinkit “Naujienose”; 
nedori tie parapijų komitetai, 
kure skaito “Naujienas”; “Nau
jienos” bedieviškos” ir tt. Jeigu 
katalikai nebūtų angščiau paži
nę “Naujienų”, gal būt vienas 
kitas patikėtų “Draugo” agita
cijai, bet dabar jau pervėlu. 
Toks musų katalikų vadų dva
sios ir krikščioniškos doros ban
krotas daro mums didelę gėdą ir 
atstumia nuo bažnyčios^ šven
tos. Jeigu čia, sakau, šėtonas 
nėra prisidėjęs prie nustatymo 
“Draugo” dvasios, aš ištikrųjų 
nebežinau kaip besuprasti I

Aš čia visąi nenoriu ginti nei 
“Naujienų”, nei kitų “Draugo” 
apšmeištų žmonių — jie, aš ma
nau mokės 'apsiginti patys; bet 
aš jaučiu savo širdy reikalą 
skelbti svietui tiesą, tegul ma
to visi ir prašo Dievo įkvėpti vi
siems paklydėliams Dvasią 
šventą. — C. J.

Lietuvos fašistų valdžia val
do su diktatūra,— laip kaip ir 
Rusijos bolševįkų valdžia. Pro
testuoti komunistai prieš dik
tatūros vykintojus neturi jokios 
moralės teises, nes jie yra pa
tys diktatūros šalini nkai-gar- 
bintojai. Demikratinės Lietu
vos valdžios, kuri jų draugus 
paleido iš kalėjimų, komunistai 
nenorėjo. Jie norėjo tokios 
valdžios (nes jie taip “dirbo”, 
kad fašistai įsigalėtų), kuri vėl 
juos į kalėjimus' sukištų.

Taigi, protestuoti prieš fašis
tus moralę teisę turi tik de
mokratijos šalininkai, nes jie nė 
vienos diktatūros negarbina, 
bet visokias diktatūras lygiai 
pasmerkia. Todėl demokratinių 
pažvalgų žmonės, rimtai protau
jantys, niekados nestos ant vie
nos estrados drauge su dikta
tūros garbintojais komunistais 
kelti protestus. Demokratiniai 
žmonės protestus pareikšti ga
lės ir be diktatūros garbintojų:

Komunistams dabar atėjo 
proga pasižvejpt dolerių, ku
riuos jie sunaudoja ne kovai 
prieš reakciją, bet kovai prieš 
demokratiją, arba palaikymui 
savo išbadėjusių šlamštų. De
mokratiniai žmonės turi šitą 
permatyti ir nesiduot veidmai
niams save išnaudot.—P.AD.

Išplaukimai:

8 d. Vasario
1 d. Kovo

26 d. Kovo
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Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Veidmainiai

Kuomet po pereitų rinkimų 
Lietuvoj susidarė demokratinė 
valdžia, ir vėliaus loji valdžia 
pradėjo visus valstybės šmugcl- 
ninkus už valstybės pinigų eik
vojimą traukti atsakomybėn, 
tai, suprantama, prieš tą val
džią visi reakciniai gaivalai su
judo. Bet ką tuomet komunis
tai veikė. Ugi jie (komunistai) 
ėjo reakcionieriams talkon! 
Demokratines Lietuvos valdžios 
paleisti kalėjimų gavę laisvę 

komunistai pradėjo “veikti” 
prieš tą valdžią: šmeižti, juo-

ją, kad ji sukluptų! Ir supran
tama, kad šitokis 
“veikimas” silpnino 
aparatą. Amerikos

tų gaivalų 
valdžios 

__ _c. _____ ___ komunistai 
savo šlamštuos^ atsiprašant 
“laikraščiuose” nesigėdijo (bet 
jie su gėda yra persisiskyrę) 
Lietuvos demokratinę valdžių 
šlykščiausiai juodinti ir net 
prieš ją “protestus” kelti. Ir 
dabar matome kas pagaliaus at-

GYVENIMAS 
Mėnesinis Žurnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. III.

Tel. Boulevard 3669

Gerbiamieji Draugai, — pri
sidekite prie išleidinėjimo mė
nesinio žurnalo GYVENIMAS 
— užshašykit j j tuojau. Bu
siu labai dėkingas.

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

Į metus išeis 12 knygų. Gale me
tų galima sudaryti j vieną knygą 

384 puslapių.

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, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III

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

rr / j I nuo 9 ikt II vai. ryte; 
Valandosį nuo 5 g va|t vakare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
DjOWIAT—SASS

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

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. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

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

Tel. Lafayette 4146
5 nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos { nU(( g iki 9 val. vak.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland. Tel. Bonlveard 
7820. 6641 So. Albany Ato.
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

r"
Office Boulevard 7942

.. Dr. C. Z. Vezelis ~
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS 
Dcntistas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Hemlock 2615
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ANTRAS “NAUJIENŲ” KONTESTAS ARTINASI - STOKIM | DARBĄ!
Visu miestų, visų provincijų ir visų miestelių lietuviai kviečiami j darbų veikti šiame didžiajame “NAUJIENŲ” Konteste ir laimėti dovanas — Automobiliais, 

Pianais, Deimantiniais ir auksiniais daiktais, Parlor setais ir namu rakandais bei įvairiais daiktais arba ir “cash” pinigais, šiame “NAUJIENŲ” Konteste yra 
proga laimėti dovanas didelių ir mažų lietuvių kolonijų kontesto veikėjams. Todelgi, nelaukdami nieko, tuoj perskaitykite žemiau tilpstantį šio kontesto aprašymų 
ir susipažinę su sąlygomis ir gaunamomis dovanomis — išpildykite ant šio puslapio esamų Blankų ir iškirpę tuoj siųskite į “NAUJIENAS” pažimėdami — “NAUJIE
NŲ” KONTESTO DEPARTMENTAS,

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

Kontesto Veikėjams.
praėjo nuo įvykdo ir visuomet savo prižadą 

■ išpildo. Todėl mes esame įsitL 
. 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 to šiame 
konteste galės dalyvauti ir ma
žesnės lietuvių kolonijos, ku
rioms pereitame konteste sunku 
buvo lenktiniuoti su didelėmis 
lietuvių kolonijomis, nes šis 
kontestas yra paremtas visai 
naujais principais: pasiekimu 
tam tikro laipsnio, o ne lenkty- 
niavimuisi tarp atskirų 
tantų.

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

šio “NAUJIENŲ” kontesto 
tikslas yra gauti 15,000 naujų 
skaitytojų “NAUJIENOMS” ir 
tuo apjuosti “NAUJIENŲ” tin
klą kiekvieną lietuvio namą 
Chicagoje, kad kiekvienas lietu
vis, lietuvių tautos sūnūs ir duk
tė, butų kartu ir skaitlingos 
“NAUJIENOJ” my nos-i na.ry».’ 
Taipgi išjudinti artimas ir toli
mas lietuvių kolonijas, kad ir 
ten “NAUJIENOS” pasiektų 
kiekvieno lietuviu triobelę, neš
damas tiesos ir šviesos obalsiug 
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 ziš 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.

Jau trys metai 
pirmojo “NAUJIENŲ” kontes
to, bet visi “NAUJIENŲ” drau
gai turbut dar gerai jį atsimena, 
nes trys metai tai gana trumpius

> 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, Girš- 
tautas iš Detroit, Mich. iš švegž- 

, da iš Cicero, III. Kiti kontes
tantai: Narmontaitė, Šova, Dr. 
Yucius, A. Pakšys, Paulauskie
nė, A. Gudaužis, Šarkis, Ražas, 
Braževičius, Dambrauskaitė- 
Stelmokas ir kiti laimėjo mažes
nes dovanas, vertės po kelis 
šimtus dolerių ir kai kurie po 
kelis desėtkus dolerių. Perei
tame konteste dalyvavo 30 kon
testantų, — tai gana mažas 
skaičius. Bet ta maža žmonių 
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 išleido tą didelę pini
gų sumą, irgi buvo pilnai paten
kintos.
tuo laiku tiesioginiai ir nebuvo 
didelio pelno, het tas kontestas 
apsimokėjo joms vėliau. Kon
testo laiku pakilo “NAUJIENŲ” 
cirkuliacija, kartu pasidaugino 
ir “NAUJIENŲ” rėmėjų, 
“NAUJIENŲ” draugų skaičius. 
Tas kontestas apsimokėjo ir 
musų draugams biznieriams, 

kurie garsinasi “NAUJIENO
SE”, nes po kontesto jų garsi- 
nimai “NAUJIENOSE” prade- 
jo duoti dar didesnius rezul ta- 
tus. Kontestas apsimokėjo ir 
visiems “NAUJIENŲ” skaityto
jams, nes po kontesto liko page
rintas “NAUJIENŲ” turinys, 
pakvietus bendradarbiauti 
“NAUJIENOSE gerus rašyto
jus. TeČiaus pereitas kontestas 
buvo bandymas to didelio dar
bo, kuriam anglų laikraščiai iš
leidžia milionus dolerių, ir tas 
bandymas buvo visapusiai sėk
mingas kaip “NAUJIENOMS”, 
taip ir kontestantams ir sykiu 
“NAUJIENŲ skaitytojams.

Mes esame tikri, kad šiame 
konteste kaip kontestantai, taip 
ir “NAUJIENOS” turėsime dar 
geresnes pasekmes, negu turė
jome pereitame “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

NAUJIENOMS

kontes-

šiame 
bus iš-

“Naujienų” Kontesto Principai arba ką Kiekvienas 
Kontestantas Turi Žinoti

Kontesto pradžia.
1, Kontestas prasidės Vasario- 

February 1 d., 1027 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-

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

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

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

tams balsų skaičius susidarys iš 
sekamų šaltinių:

Už gautą metinę “NAUJIE
NŲ” prenumeratą, 89 balsai.

Už gauti} “NAUJIENŲ” pre
numeratą pusei metų, 44 balsai.

Už parduotą “NAUJIENŲ” 
skelbimų kortą, 115 balsų.

Už parduotą “NAUJIENŲ” 
knygų kortą, 65 balsai.

Reiškia, kontestantų įautoji 
“NAUJIENŲ” prenumerata ir j 
parduotos v . - -
bimų ir knygų kortos sudarys ( Pj 1nas a£ento teises:

Kontestantų įsiregistravimas.
3. Kiekvienas norys dalyvauti 

’ “NAUJIENŲ” konteste, pirma
negu konteste manažeris pripa
žins kontestantų, turi išpildyti 
registracijos kortą, kuri bus su
teikta “NAUJIENŲ” kontesto 
departamento kontstantui as
meniškai arba laišku. Kontes
tantui grąžinus išpildytą ir sa
vo ranka pasirašytą registraci
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.

Dovanas gaus visi.
4. šiame “NAUJIENŲ” kon

teste kiekvienas kontestantas 
laimės dovanas sulig jo gauto 
balsų skaičiaus, šiame kontes
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-1 
mas šiame “NAUJIENŲ” kon-' 
teste eis vien jūsų pačių naudai.*

Kontesto laipsniai.

5. šiame “NAUJIENŲ’ 
teste yra 
Kiekvieno laipsnio kontestan-

i i j • i.• KOI1LCSLHI1LHStams bus duodamos skirtingos . . .. ...... . . i. i- • . . • ? . i balsų, jis skaitytųsi pirmo laips-dovanos, sulig jo gauto bei lai-1 . ; J, , , . . ,..... , . , . . - . nio kontestantas ir turėtų gautimeto atatinkamam laipsniui bal-4-, ,* irATiTAn h! i 7(111 rT* OY\_

sų skaičiaus.

Sekamam skirsny parodoma tautas gaus iš 
kiek į kui-j laipsnį reikia jrirnti ' 
balsų ir kokios vertės dovanos1 
kiekviename tų dešimties laips
nių bus duodamos kontestan
tams.

do-

Kaina prenumeratos.
13. “NAUJIENŲ” prenume

ratos kaina pasilieka senoji: 
Chicagoje ir į užsienį metams 
$8, pusei metų $4; viso-se 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 
kitam kontestantui, arba užl .k>- 
ti savo vietą kitam.

Manažeriaus galia.
15. “NAUJIENŲ” kontesto 

manažeris gali jam nepatinka
mus asmenis nepriimti į kontes
to dalyvius. Taipgi gali apru- 
bežiuoti skaičių kontesto daly
vių tam tikrose kolonijose.

Kontestantų galia.

16. Kiekvienas “NAUJIENŲ” 
” prenumerata ir kontestantas, kontesto manaže- 

“NAUJIENŲ” skel-' r^° pripažintas kontestantų, tu- 
1 : kolek-

1 tuoti mokesnius už prenumera- 
___ :-------------- 1_______:___

kontestantų balsus ir jų kreditą 
gavimui dovanų.

Dovanos daiktais ar pinigais.

9. Kiekvienas “NAUJIENŲ” 
kontestantas įsiregistruodamas* 

į “NAUJIENŲ” kontesto daly- 
iviu, gali pareikšti norą, kad 
kontestui pasibaigus dovana 
jam butų išmokėta grynais pi

nigais, sulig skaičiaus jo gautų 
i atatinkamų kuriam laipsniui 
į balsų.

1

Vieno laipsnio dovanos.
17. Dovanos daiktais ar pini

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

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

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

“Naujieny” Dovanos Kontestantams
Pirmo Laipsnio, 

gavusieji nemažiau 46,200 balsų, kon
testantai gali pasirinkti vienų 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 piautais deimantais. Sulig 
Tokiems kontestantams John Wood deimantų katalogo No. 12 

“NAUJIENOS”, pasibaigus kon-: BK-SP-. ,**■«« ...  A1'7?,1",0’ . . . ! 3. Du lotai pudcioje Marųuette Park
testantui, sumokės grynais pini- apielinkėje, gražiausioj ir greitai au- 

. gaiš —• “cash”, bet 25 nuoš. ma- Kančioj, prie 64-tos ir Hamlin Avė. 
kon- , . . I gatvių, vertės ......  $1,606.00v. . T . . iziau, negu kad to laipsnio gau-Dešimts Laipsnių. _____ . ....... „..... ... . i Ą,.frn I.ainsnin.namų daiktų vertė. Pavyzdžiui, | Antro Laipsnio, 

jei kontestantas gautų 46,200 1 gavusieji nemažiau 40,000 balnų, kon- 
! testantai gali pasirinkti vienų iš 

- . - -. - . . į sekamų dviejų dovanų:
lj 1. Jewett automobilius, šešių cilin- 

dovanas vertės $1,700, bet ap- derių, penkių pasažierių, pilnai įreng- 
mokant grynais pinigais kontes- Model 6-65, vertes .... $1,365.00

ATT tiekti I Bracelet, platino su 47 mčlinai 
NAUJ1E1NŲ baltais deimantais, sulig John Wood 

, ne $1,700, bet 25* nnos. mažiau, ' deimantų katalopfo No. BR-10SP, 
negu daiktų verte, reiškia jis jverte® .............................-
gaus $1,275. šis 25 nuoš. ati-V
mamas todėl, kad visi musų per- gavusieji nemažiau 26,000 balsų, kon-

Trečio Laipsnio,

Laipsnio dovanų 
reikia surinkti

Laipsnio dovanų 
ręikia surinkti

vertė 
balsų

vertė 
balsų

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

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

Antro
$1,400,
40,000.

Trečio
$900, 
26,000.

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

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

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

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

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

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

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

Dovanos.

7. Kontestantai šiame “NAU
JIENŲ” konteste gaii 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

. 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 modelio, labai patogus ir stiprus 
radio setas, vertės ................. $100.00

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

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

Aštunto Laipsnio, 
gavusieji nemažiau 2,580 halsų, kon

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sekamų septynių dovanų:

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

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

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

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

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

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

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

Devinto Laipsnio,

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 ..................................... $215.5(1

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

6. Radio, geriausias Atwater-Kent
6 tūbų radio Pooley setas, modelis 
1600 R-2, pilnai {rengtas, 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,
gavusieji nemažiau 5,190 balsų, kon

testantai gali pasirinkti vieną iš 
• sekamų penkių dovanų:
1. Septynių šmotų valgomojo kam

bario setas; susideda iš pilno didumo 
išskečiamo stalo, 5 kėdžių ir vieno 
svečio kėdės. Visi tvirtai padaryti iš 
rioSučio meilžio; kedčs iSmuštos ki-ia- 
žiu 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 ..................................... $159.50

4. Deimantinis žiedas moterims, su
astuoniais deimantais ir dviem safi
rais. Sulig John Wood deimantų ka
talogo No. D-270, vertės ......  $156.80

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

Septinto Laipsnio,

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

sekamų aštuonių dovanų:
1. Laikrodėlis, gold filled, su 17

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

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

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

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

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

<». Moteriškas <lviejų
onyxų ir su deimantu. Sulig 
Wood deimantj katalogo No. 
vertės ......................................

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

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

Dešimto Laipsnio,
gavusieji nemažiau 580 balsų, kon

testantai gali pasirinkti vieną iš
sakamų penkių dovanų:

1. Gryno gintaro karoliai, ver
tės    $10.60

2. Gryno gintaro rankovių sagutės,
yertės ......................-............... $10.00

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

4. Žiedas moteriškas su dviem tik
rais garnets. Sulig John Wood dei
mantų katalogo No. S-5J.0, ver
tės ............. Z— $10.60

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

John 
8-456, 
$25.30 
111A, 
$25.00testantai gali pasirinkti vieng 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

i, nlatino, 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-138, vertės ......  $935.00

5. Vienas lotas, 25x125 pėdas didu
mo, gražioj Marųuette Parko apielin- 
k5j, 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 
brovvn mahogany. Geras fonografas 
ir 'Radio, vertės ..................... $450.00

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

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

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

6. Laivakortė ir kitos kelionės išlai
dos j Lietuvą ir atgal, antra klesa, 
vertės ...................................... $400.00

kami šiam kontestui iš sankro
vų daiktai yra gaunami 25 nuoš. 
pigiau, negu tų daiktų pilna kai

tą nuolaidą 
daro išsigar-

Todėl “NAU-1 2. Deimantinis žiedas 
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.

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

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.

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” z skaitytojo 
prenumeratą skaitys tiek pat 
balsų, kaip ir už naują prenume
ratą. Taipgi skaitysis lygiai 
balsų už jęautų prenumeratą 
Chicagoje, taip ir už Chicagos 
rybų, taipjau į Lietuva, ar kitas 
užsienio šalis.

$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 
sekamų septynių dovanų:

1. Trijų šmotų Jacąuard parlor se
tas; gražiai išdrožti frėmai, visur 
springsų konstrucija, apverčiamos pa- 
duSkaitSs. apmuštus geriausiu jac- 
quur<l, vertes .................................. $200.00

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

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 deimantu 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

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

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

BEANKA
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 Prayardė .................. :.......................................
Adresas ...................................................................... .............

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

“Naujieny” Kontesto Oepartmentas,
1739 So. Halsted St, Chicago, III.
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NAUJIENŲ
Naujienų” kontestą, išpildykite čia

:;:pnri

balsų

1922

GERBIAMASIS-JI

Mano Vardas Pravarde

Adresas

f “Naujienų” Kontesto Departmentas
1739 So. Halsted Si., Ghicago, III

- Peoples Furniture
83 Archer Avenue,

siųskite į 
sekamai:

gavęs ne
gauti šitą

kontestantas gavęs ne
baisų gali gauti šitą

gavęs 
gauti 

mo- 
Kai- 

$60.00

Šitos Tutor komodos yra ima
mos iš Peoples Furniture Co., 
1922-32 So. Halsted St., 4177-88 
Archer Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas ga
vęs nemažiau 3,880 balsų gali 
gauti šitą Tudor komodę, gerai 
padaryta, su dideliu veidrodžiu, 
riešučio medžio. Kaina $100.00

Kiekvienas kontestantas 
nemažiau 3,880 balsų gali 
šitą auksini laikrodėlį — 
“Crushion 
17 akmenų ir 6 “adjustmentų”. 
Kaina .................   $100.00

Kiekvienas kontestantas 
nemažiau 1,270 balsų • gali 
šitą 4 tūbų Radio, modelio 
Kaina .................................

Kiekvienas kontestantas 
mažiau 6,450 balsų gali 
Bernard up-right pianą, gero balso it 
tvirtos konstrukcijos. Kaina... $200.00

Bemard up-right Pianai imami iš 
J. F. Budrik, 3417-21 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

Jei Tamsta nori veikti šiame “NAUJIENŲ” kontes- 
te, kad laimėjus dovanas sulig savo noro bei pasirinkimo, 
kaip tai:Automobilių, Radiolų, Pianų, Deimantinį Bruce- 
letų, Deimantinį žiedų, Deimanto Špilkų, Parlor Setų, 
Lotų, Laivakortę į Lietuvų ir atgal, Auksinį Laikrodėlį, 
Tuder Komodę, Lempų, Gintarinius Karolius, Gintaro 
Sagutes arba “cašh” pinigais — išpildykite šių žemiau 
esamų Blakų ir atsiųskite į “NAUJIENAS”.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų gali gauti šitą 
motų parlor setą

be baterijų, be vielų, 
i. Kaina .... $900.00

Jos.

Kiekvienas kontestantas 
nebažiau 2,580 balsų gali 
Atvvater-Kent Radio, Pooley 
delio, Console Speaker,

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

Kiekvienas kontestantas gavęs 
nemažiau 3,880 balsų gali gauti ši
tą Biunsvvick Fonografą, Seville 
modelio, labai gražaus balso. Kai
na .......................................  $115.00

Sevilllo modelio Fonografai Ima
mi iš J. F. Budrik, 3417-8421 So. 
Halsted St., Chicago, III.

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

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

gavęs 
gauti 
Elgin 

balto 14 karato aukso

šie Panatrope Radiolos imami iš — 
)s. F. Budrik, 3417-21 South Halsted 
t., Chicago, III.

PASARGA: — Išpildę šitų Blankų iškirpkite ir pri- 
NAUJIENAS”. Ant konverto užrašykite

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų 
gali gauti šitą Fordų touring automobilių, naujas pilnai 
įrengtas. Kaina ...................   $400.00

Šie Frizay setai imami iš Peoples Furniture Co., 1922-32 So. Halsted St., 4177-83 
Archer Avė., Chicago, 111.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 6,450 balsų gali gauti 
itą Jacųuard parlor setą 3 šmotų su gražiai išdrožtais frėmais ir 
.pverčiamoms paduškaitčms. Kaina ................................... $200.00

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau -26,000 
gali gauti šitą Kamball Grijiklį Pianą su vėliausiais ir ge
riausiais pagerinimais. Kaina ............................ $975.00

šitie Kimball Pianai yra imami
Co., 1922-32 So. Halsted St. ir - 
Chicago, III.

BLANKA
Aš noriu įstoti ir veikti šiame “NAUJIENŲ” 

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

Kiekvienas kontestantas gavęs ne
mažiau 6,450 balsų gali bauti šitą 
Atvvater Kent 6 tūbų Radio — pilnai 
įrengta. Kaina ................. $200.00

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

Kiekvienas 
mažiau 2,580 _
puikią ant grindų pastatomą Lempą. 
Kaina ........... .'........................... $60.00

šitos Lempos imamos iš Peoples 
Furniture Co., 1922-31 So. Halsted 
St., 4177-83 Archer Avė., Chicago, III.

Jacųuard parlor setas imami iš
2 South Halsted St., 4177-83 Archer Avė

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 40,000 balsų gali gauti šitą puikų, naują ir pilnai įrengtą Jevvett automobilių,
6 cilinderių, 5 pasažierų Sedaną. Kaina .................................................................... '■............................................... ...... $1,365.00

levvett automibiliai imami, iš .stanbios lietuvių firmos — C. P. Suromskis, 5833 So. Westem Avė., Chicago, III.

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

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

Gulbransen Pianai imami iš — Jos 
F. Budrik, 3417-21 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 46,200 balsų gali gauti šitą puikų, naują ir pilnai įrengtą l’aige automobiliu
C. cilinderių, 5 pasažieriu ir 4 durų Sedaną. Kaina .................................................. ............. ............... ..... $1,720.00

Paige automobiliai imami iš stambiausios lietuvių firmos — C. P. Suromskis, 5833 S. VVestern Avė?, ( hieago, 111.

Fordo automobiliai imami iš stambiausios lietuvių au 
tomobilių firmos — C. P. Suromskis, 5833 So. VVestern Avė. 
Chicago, Illinois.

gavęs 
gauti 
111A.
$25.00

Šie 4 tūbų Radio, modelio 1UA, 
yra imami iš Jos. F. Budrik, 3417- 
3421 So. Halsted St., Chicago, III.

Frizay 3-j ų
Seto f rėmai yra rankomis drošti, labai gražaus darbo. Kaina $450.00

Atwater-Kent Radiolai Pooley 
modelio imami iš Jos. F. Budrik, 
8417-21 So. Halsted St., Chicago.

Kiekvienas kontestantas gavęs nema
žiau 14,000 balsų gali gauti šitą Gul
bransen Registruojantį Pianą — geros 
išdirbystės. Kaina ................   $450.50

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 
26,000 balsų gali gauti šitą Brunswick Pana
trope 8 tūbų, kuriame yra sykiu brangus 
fonografas ir Radio — I 
varomas elektros spėka 
šita Panatrope Radiolas imamas iš 
F. Budrik, 3417-3421 . So. Halsted Street 
Chicago, III.

DOVANOS KONTESTANTAMS
Šimtams vyru ir moterų didelėse ir mažose lietuvių kolonijose yra proga laimėti dovanas daiktais ar pinigais sulig pasirinkimo. “Naujienos” kviečia Jumis į darbą ir už 
Jūsų darbą teiks Jums dideles dovanas kurios randasi čia sužymėtos. Didelių ir mažų kolonijų lietuviai stokite tuoj darban — į “Naujienų” kontestą, išpildykite čia 

esamą Blanką ir siųskite j “Naujienas”, o gausite pilną kontesto aprašymą; skubinkitės, nes kontestas prasidės Vasario-Feb. 1 d., 1927
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Reikalauja kartuvių 
jaunuoliams Lietuvių Rateliuose

17 žmonių kaltinama už 
kunigo gaspadinės mirtį

Dupage pavieto grand jury 
apkaltino 12 vyrų ir 5 moteris 
už žmogžudystę, sąryšy su mir
timi Dovvners Grove lenkų ku
nigo gaspadinės Mrs. Anna 
Ručinską, 40 m. Visi apkaltin- 

— parapijo- 
kaltinami už

Rinkimas jury nagrinėti by
lą devynių jaunuolių, kaitina
mų 
ley, 
jau 
moj

Bridgeportas
tikslais, 
atidaro- 
pa veis
tai bu-

Buvo skaitytas laiškas Clii- 
cagos Draugijų Sąryšio, kuris 
šaukia draugijų konferenciją 
kovoti prieš fašistinę valdžią 
Lietuvoje. Laiškas priimtas ir 
išrinkti trys delegatai —A. Ru- 

ir M.Joniškiečių Kliubo vakarėlis < Suskas, P. Povilionis

yra susirūpinę, kaip čia neika 
gerb. delegates-tus priimt. i

Kaip išrodo, šis suvažiavimus 
mums chicagiečiams yra daug 
ką lementis. Gali būti, kad ne
teksim apskrity vienos kuopos, 
bet ketina prisidėti apie porą ar 
trys kuopos naujos. Rimtieji 
nariai, niekur ir niekados ne
rems 2-rą bolševikuojantį ap
skritį. Jeigu ne tie užurpato- 
riai ir ardytojai, tai nebūtų 
įvykęs skilimas. Mat jie manė, 
kad tokie tamsuoliai kaip jie pa
tys, yra visi, jau išmintingesnių 
nesą. O čia žiūrėk taip nėra. 
Rimtos narės ir nariai palieka 
keikūnus ii įkuria tokį apskritį, 
kuriame norisi darbuotis ir da
lyvauti jų suvažiavimuose.

Taigi kuopų išrinkti delegatai 
turime rengtis į SLA. 6-to ap
skričio suvažiavimą. Apskri
čio valdyba turi tikrų žinių, jog 
Centro generalis organizatoris, 
p. Vitaitis, “Tėvynės” redakto
rius, atvyks pas mus apie pabai
gą sausio arba vasario pradžią. 
Tad gal p. Vitaitis aplankysi ir 
apskričio suvažiavimą, o tai bu- 
Lų labai pageidautina, čia Cen- ( 
tro organizatorius turės darbo 
iki ausų, tik mums reikia bend
rai visiems kooperuoti, o pasek
mių turėsime.

— Senas Narys.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464 ‘

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

Daučiunas.
Ši draugija turi du skyrius: 

Kas moka 25c, gauna 5 dol. sa
vaitėje; kas moka 50c, gauna 
10 dol, savaitėj. Nariu turi 116. 
Turtas sausio 1 d. siekė $3,625.- 
39.

Sausio 9-tą įvyko Liet. Au
ditorijos maž. svi t. Joniškiečių Į 
vakaras. Apie 8 
prisirinkus pilnai 
karo pirm. J. O.^ 
darė programą.

už nužudymą lenko Stan- 
Ciesla, apiplėšimo 
užsibaigė. Vakar 
kalboj prokurorai 

kad jie įrodys, jog
vo šalta ir bereikalinga žmog
žudystė ir kad todėl tie visi 
devyni jaunuoliai pilnai užsi
pelno mirties bausmės, kurios 
ir bus jiems reikalaujama, kai
po neva įsipėjimo kitiems ir 
kartu apsaugojimui draugijos.

Prokuroras reikalaus mir
ties bausmės remdamasis tuo, 
kad jie apiplėšė Cieslą ir tada 
jį užmušė. Jaunuoliai gi teisin- 
sis tuo, kad tai buk buvę, gir
tų muštynes, nes esą visi, kurie 
dalyvavę tose muštynėse buvę 
girti.

vai. publikos 
svetainei, va- 
Butautas ati- 
North Sidės 

Jaunuolių orkestras, po vado
vyste p-lės Briedžiutės, sugva- 
jino gana vykusiai keletą ka- 
valkėlių; paskiau sekė dainos 
duetas p-lių A. Ančiutės, A. 
Burkaitės, B. Gricaite solo su
dainavo gerai “Kur bakūže sa
manota”, pora dainelių sudaina
vo labai gerai A. Ančiutč, Aš 
girdėjau keletas mėnesių pir
miau p. AnČiutę dainuojant, 
sulyginus su anuo dainavimu, 
šį kartą ji dainavo per pusę 
geriau. F. Garcckaitė turi pui
kų sopi arto balsą ir gražiai ji 
dainavo. Duetas K. Andreju
mi su Ančiute išėjo gerai, bet 
kuomet vienas p. Andrejunas 
dainavo, lai išėjo nekaip. M. 
Audrijunaitė solo smuiko du 
kavalkėliu puikiai sugriežė; ant 
pat galo d. Dačkienė stipriu 
balsu sudainavo pora dainelių 
gana gerai. Po programų bu
vo šokiai. Visi linksminosi su 
pakilusiu upu ir buvo paten
kinti įvykusiu vakarėliu.

—Joniškiečių Reporteris.
Pastabėlė: —Tokio pat turi

nio rašinėlis buvo pasiųstas į 
Vilnį, kuri visą savaitę išlaikius 
įdėjo kelias eilutes ant galo net 

kaip i ir mano slapyvardį sudarkė, 
ie Mat Andriuliui buvo labai pik- 

________ __  _____ Bp«uiumao|U. Kuomet susitvėrė tas Jo- 
pasisavini-, pietryčiuose šalčio sriovę iš- niškiečių kliubas, tai apie pus-

Roseland
tieji yra lenkai 
nys. Jie be to 
riaušių kėlimą ir daug kitų nu
sidėjimų. Klebonas, kun. Boles- 
laus Nowakowski sako, kad jei 
tie jo parapijonys nebus nu
teisti, tai jis dės pastangas 
nors juos departuoti. Visi ap
kaltintieji tąpo atiduoti teismui 
ir iš visų jų pareikalauta bend
rai $110,500 kaucijos.

Ikišiol tik vienas kunigas 
davė pareiškimą ir paaiškini
mą kaipo įvyko jo gaspadinės 
mirtis. Parapijonys, kurie sėdi
kalėjime, žinoma, dar negalėjo kvietė Buckley 
duoti savo paaiškinimų. Bet ir save į svečius, 
iš kunigo pareiškimo 
kokis iš jo yra paukšti

Nušovė savo svečią
Farmerys 

netoli Cambridge, 
se nušovė savo 
Hunt, kaimininės 
mos darbininką, 
dlmą jo pačios.

George Rucker, 
savo namuo- 
svečią O. L. 
Buckley far- 
buk už įžei- 
Rucker pasi- 
šeimyną pas

Atėjo ir Hunt. 
matyt,1 Netruko ir gėrimų.. Išsigėręs 

___ Hunt buk negražiai pasakė 
Downers Grove lenkų šv. Ma-1 apie Rucker pačią ir tasis pa

rijęs parapija gyvuoja jau 40 
metų ir per tą laiką 
klebonai.

Pasak dabartinio 
Nowakowskio, kivirčai

buvo 27
prašė jį išeiti. Bet nespėjus iš
eiti Rucker pastvėrė revolverį 
Hunt nušovė. Rucker ir Buck- 
iey y.ia areštuoti.klebono 

jo para
pijoje prasidėjo dveji metai at 
gal. Parapijonys apkaltino jį,' 
kad jis pasisavino $3,000 para
pijos pinigų ir apskundė jį vys
kupui, kuris betgi ištyręs ir 
nusikaltimo neradęs. Tada ku
nigą apkaltino už | 
mą $300. Jis tais pinigais už-1 
mokėjęs savo broliui, kuris pir
miau paskolinęs bažnyčiai už-1 
mokėti assesmentus. Tie para-1 
pijonys patraukę savo pusėn ir 

SJVSS ii i'X:'4siimkit Laiškus Iš Pašto 
nuo jų viršininkių nė atsakymo, i šie laiškai yra atėję iš Eu- 
Kivirčiai dar labiau paaštrėjo, ■ ropos. Kam jie priklauso, tegul 
kada jis pavarė iš mokyklos ke-1 nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
lėtą vaikų už nesumoksimą po'ir Adams gatvių) atsiimti. Rei- 
$17 assesmentų parapijos mo- kia klausti prie langelio, kur 
kyklai. 
tą trečiadienį 
ją ir pareikalavo iš klebono 
pasiaiškinimo. J ginčus įsimaišė 
ir klebono gaspadinė, kurios 
parapijonys neapkentė, nes jie 
įtarė, kad tai ji rašinėja para- 
pijonims šlykščius laiškus ir 
siūlo jiems eiti pas klukluxus, 
ar prie Billy, Sunday. Gaspadi
nės įsimaišymas parapijomis 
dar labiau supikino ir jie pa
reikalavo, kad ji pasišalintų. 
Jai nesutikus jie nusitarė ją iš
mesti iš klebonijos ir visai iš
varyti iš miestelio. Ją apstum
dę jie nusivijo ją j geležinke
lio stotį, kur rengėsi pasodinti 
į traukinį ir lai važiuoja kur 
traukinys veš. Bet stoty ji su
krito ir neužilgo pasimirė, ma
noma, nudį širdies ligos. Už tą 
jos mirtį parapijonys ir liko ap
kaltinti, kaipo netiesioginiai jos 
užmušimai.

Šalčio nebusią
Chicago jau nebesusilauks 

šalčio, kuris buvo pranašauja
mas vakar dienai, šaltis, 
sako oro biuras, artinos prie I 
Chicagos, bet didelis spaudimas! ta

mušė iš kelio ir sriovė praėjo 
Chicagos nekliudžiusi. Vieton 
šalčio busią vien šaltesnis vė
jas ir sniego.

Tie parapijonys perei- ■ padėta iškaba “Advertised Win- 
atejo į kleboni-' do\v” lobėj nuo Adams gat

ves, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas 1 
tik keturiolika <benų nuo 
skelbimo. 

525

antrų metų atgal viename iš
važiavime Įsibriovęs Andriulis j 
gražų joniškiečių būrį pradėjo 
biauriai šmeišti tuos žmones, 
sakydamas, kad tie žmonės anot 
org. B. Butaučio renka dolerius 
neva prisirašydami kaipo na
rius, savo, paskiau ,jiė gedės tų 
dolerių, kuriuos ‘iš tų žmonių 
paėmė. Bet šiandie tie žmones 
didžiuojas, kad jų kliubas vis 
auga ir didinas, šiandie narių 
turi virš 50, kasoj apie $200, į 
Lietuvą — Joniškiu išsiuntė 

Nauj ienas ųžprenume- 
metų.—J. R.

$150. ir 
ravo ant

i

Pirmiau Danyla skaitydavęs 
save bešališku žmogumi. Saky
davo, kad stojąs už teisybę, ne-j 
Žiūrint kokioje pusėje ji butų.. 
Bet tikrenybėje taip nebuvo ir 
nėra, kaip jis pasakodavo. Da
bar ir menkai protaujantis žmo
gus gali suprasti, kad jisai ga
lutinai yra parsidavęs Zonos 
gengei.-

Danyla verkšlena savo šlamš
telyje nebūtų dalykų apie išmes
tąjį'narį iš A. L. D. L. D. 79 kp. 
Bet tikrų įrodymų nepaduoda už, 
ką jį išmetė Jo įrodimai, kad 
jis rašė į “Naujienas’ korespon
dencijas. Tai ir viskas. Dalei- 
skime, kad ir taip liūtų buvę, ar 
gi už tą yra galima narį išmesti 
iš kuopos, rementis konstituci
ja? Niekados. Kuopa galėjo 
narį suspenduoti, jeigu butų bu
vę tikri įrodymai, kad jisai prie
šingas draugijai. Suspenduotą
jį narį turėjo apskusti centro 
pildomajam komitetui. Su skun
du kuopa turėjo priduoti ak- 
skųstojo nario adresą centro pil
domajam komitetui. Centro 
pildomasi komitetas gavęs skun
dą butų pareikalavęs nario pa
siaiškinti. Gavęs pasiaiškini-

J.F.RADZIUS
Pigiaasiait Lietavh 

Graborivit Chicagoje *
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to- 
dtl, kad priklausau 
prie grabų išdlrby-

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

SKYRIUS:
3288 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4068

H. LEIBOWITZ
Persikėlė j naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 valandai 
vakare, kasdien. 

Nedaliomis uždaryta.
3302 So. Union Avė. 

CHICAGO, 1LL
Valo, protina vyrų ir moterų 

drabufcius.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

pa-

539

550 
579 
587 
606 
614 
625 
626 
631

Moteris sudegė
St. Anthony ligoninėj pasi

mirė nuo apdogimo Mrs. Mar
gavę t Gelly, 44 m., 2344 So. 
50 Avė., Cicero. Ji apdegė sau
sio 7 d., kada jai bandant už
kurti krosnį kerosino pagelba 
užsidegė jos drabužiai.

642
643
649
650
660
672
673
681
688
689
690
691
691

Brozauskui Vladui 
Cericius John 
Chapas Papalas

l)owiatt Marja 
Drazdauskas Jozas

Gercas Jozapas — 
Kilis Ignacy 
Kokes Emil
Maksvicui Dominikos
Narusavicius Anupras 

Wasilewskas Peter 
Petrąvvskas Jonas

Rimkus Johana 
Šaltis John 
Sobelskis Janas 
Simavici Julis 
Skrobutiene Anna 
Stankiavicus Maigusis 
Viltis Joseph 
Vaidziulis Joseph 
Wilkas Rozalja
Yeremias Maria 

Yasutaitei Aneliai 
Zaurene Paulina

Zausitis Anton 
Židonis Antanas

West Side
8 d. Dr. Vinco Kudir- 

susi- 
tinkimą. šiame susirinkime 
užėmė vietas- nauja vali 
pirm. J. Gelgaudas, prot. 
tininkas A. Kaulakis, fin. 
F. Skeltis, iždininkas A. 
man, kasos globėjos A. 
šinskienė ir šulčiuvienė.

Naujų Mietų vakare buvo pa
statytas veikalas “Iš Meiles”, 
kuris gana gerai nusisekė. Nors 
galėjo būti publikos ir daugiau, 
bet vistiek liks uždarbio.

Taipgi ant šio vakaro k buvo 
priimami nariai už dyką nuo 
15 m. 30 m. įsirašė 20 naujų 
ir energingų narių, kas pasiro
dė iš jų išsireiškimų atsilankius 
į pirmą susirinkimą.

šie nesirgę per dešimtį metų 
ir neėmę pašelpos nariai gavo 
dovanas: K. Apšega, A. Ambra- 
zevičt , A. Rušinskas, V. Rušins- 
kas, M. Daučiunas, A. Ilerman, 
M. Masiokas, J. Stasiūnas.

Sausio
»s draugija laikė metinį 

šiame

ras-

Ru-

mo ir skundą, butų daręs savo ‘ 
nuosprendį. Dabar to nebuvo. I

Bučius Zonės sekėjų suėjo ir 
padarė neapgalvotą tarimą. Prie 
to prisidėjo įžymesni nariai — 
Jukelis, Petronis, Šarkunas ir 
Danyka. Reiškia ir tie suminėti 
nariai nežino savo konstitucijos. 
Kuomet jie kelia liežuviais ter
ma susirinkime, tai pamiršta ir 
konstituciją; Ogal ir nepamir
šo, tik paminė po kojomis kaip 
tą padarė Lietuvoje fašistai ir 
klerikalai.

Kadangi Zpnės gengė jau su
mažėjo, nebėra pas jų .nė tos 
disciplinos, kuri pirmiau būda
vo, todėl daug skriaudos nebe
gali padaryti tiems, kurie ne
klauso jų gengės. Iš pikčio ma
tyt Danyla nori atkeršyti nors 
buržuaziniu teismu, kol savo lie
tu r. Desperacijon inpuolęs ne
žino ką rašo. Pasakoja, kad 
trečiadieniais įvyksta kuopos 
prclekcijos Aušros kambariuose. 
Tai netiesa.

— Alginis Vergas.

Naujas Budas Padauginti 
Savo Abelnų Stiprumų

Vyrai ir moterys, kurie jaučiasi silpnais, 
nuvargusiais, sergančiais, yra nusiminusiais, 
kurių stiprumas eina iemyn, turėtų vartoti 
Nuga-Tone, tas puikias gyduoles, kurios su
teikia naują stiprumą ir energijos dėl vieo 
žmogaus kūno, padaugina nervų ir raumenų 
stiprumą, susiprina skilvi, fiirdj, kepenis, 
inkstus, žarnas ir kitus kūno organus ir 

i padaro jumis besijaučiančiu kaip naujas 
žmogus.

Nuga-Tone neturi sau lygių gyduolių nuo 
skilvio ir keepnų trubelių prasto apetito, 
silpnų inkstų, pūslės neveikimo, silpnų nėr- ; 
vų, negražios kompleksijos, skysto ir vande- 
n įUoto kraujo, galvos skaudėjimo, koktumo, 
svaigulio, apsivčlusio liežuvio, nemalonaus 
kvapo, nusilpimo ir jautimo nuovargio ryt- 

I mečiais, gaviu viduriuose, skilvio suirimo, 
1 užkietėjimo ir panašių nemalonumų. Nuga- 

Tone pagerina kraujo cirkuliaciją ir stimu
liuoja visus veikiančius kūno organus labai 

. gerai. Nusipirkit< jų bile kokioje vaistinėje. 1 
j p Vartokit jas per 20 dienų ir jei pasekmės 

nebus tok.'os kokių tikėjote, grąžinkit liku-1
I sias gyduoles, jums pinigai bus grąžinami į 

atgal. Neimkit imitacijų —niekas negali pa- j 
vaduoti Nuga-Ttone.

Tel. Bouievard 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.

LIETUVIS AKIU SPBO^USTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuru 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotir 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystą 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romos su elektra, parodančia ma 
žil usiaa klaidas. Speciali atyda at
kreipiama ]'mokyklos vaikus. Val i 10 
iki 8 vai. Nedžlinj 10 iki 1 vai. p. p

4712 So. Ashland Avė.
Bouievard 7589

SLA. 6-to Apskričio su- 
■ važiavimas čia pat
Šio apskričio suvažiavimas 

įvyks už porą savaičių, t. y. sau
sio 30 d., apie pirmą vai. po 
pietų, Liuosybės salėje, 1822 
Wabansia Avė., North Sidės lie
tuvių kęlionijoj.
sakyti, kad Northsidiečiai turės 
savo kolionijoje žymių ir gar
bingų viešnių ir svečių. *T ' * I • y

vietos sla. 226-ta kuopa, lopraso Lietuvos žmonėsir

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

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

Tėi. Canal 
ir 2199

mano 
užga-

1271

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikime akiniu dėl visokią akiu

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

Jei .spaudos raštas išrodo dvigu
bas.

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

ANTANAS AIDULIS*
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 16 dieną, 5:30 vai. ryto, 
1927 m., sulaukęs 34 metų am
žiaus; gimęs Laubarų kaime, 
šidlavos vai., Raseinių apskr.

Paliko dideliame nubudime 
savo mylimuosius ir mylinčius, 
seserj Liudviką Pučkurienę, 
pusbrolį Joną Aidulį Amerikoj, 
o Lietuvoj dvi seseris. Kūnas 
pašarvotas randasi prie 3201 S. 
Auburn Avė. Eudeikio koplyčioj.

laidotuves j vyks Seredoj, 
Sausio 19 dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš namų į Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Antano giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimų. •

Nuliūdę liekame,
Sesuo, Pusbrolis ir visi gimi

nes.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis & Co. Tel. 
Yards 1741.

Phone Bouievard 5213 
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St„ Chicago, III.

X

Phone Bouievard 7314
Pristatome f viešas miesto dalia 
S. Lovcikis, Kvictkininkas 
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabamu 
Vainikams

3316 So. Halsted S t., Chicago

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

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėki t mano iškabos

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

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

EPSOM 
<SALTS COMPOUND IN 

TABLETS
A t your druggūt, 2Sc 

The Knight Laboratoriea. Chicatp

SIUSKIT PEK
Taigi galima NAUJIENAS,

PINIGUS LIETUVON
Tel. I^afayette 4223

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. Yuška, 

3228 W. 88tb Street, Chicago, Iii.

taip pataria Lietuvos banka'1

BILLY’SUNCLE

kad ir nieko nežinojo apie šį su
važiavimų, bet jos darbuotojai

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

0 05.

Lengvina skausmą 
Niekas nesuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip 
originalis Baume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Originales 
Francuziškas

BAUME BENGUE 
(analo£siuue )
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užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.
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LIETUVIŲ RATELIUOSE

Del kunigy demagogijos
Prisidengdami patriotizmu ka
talikų kunigai kursto pilietinį 

karą.

tusijos ir pravoslavi-
— popiežiaus 
naikino, B. Vaitekūnas

Bridgeportas
ir

šilsi
ant? 
įnė- 

susi- 
bus

Visokiu avanturistai ir poli
tiniai prasikaltėliai, nebeturėda
mi kitokių apsigynimo priemo
nių griebiasi i patriotizmo arba 
“Dievo valios”. Rusų caras 
siuntė į Sibirą tūkstančius ge
riausių savo tautos sūnų “išgel
bėjimui
jos. Kryžiokai 
valią pildydami, naikino, žudė 
nelaimingus lietuvius, kaip ko
kiuos gyvulius. Jėzuitai var
dan Dievo pasiuntė anan pasau
lin daugybę žmonių ir sulenkino 
pusę Lietuvos. Patriotizmas ir 
tikėjimas buvo čia panaudotas 
juodžiausiems darbams 
tik gali musų įgrotas 
dinti.

Lietuvių katalikų vadai da
bar vėl pradėjo eiti anų ne
garbingų pirmtakunu_ takais ir 
prisikabinę prie savo sutono tč- seniausis lietuvių mėgėjas-artis- 
vynės meilę ėmė skelbti lietuvių tas, suvaidinęs pirmi) lietuvių 
tarpusavinį karą ir žudynes, teatrą Rygoj 30 metų atgal ir 
“Tūkstančiais juos reikia žudy- iki šiai dienai tebedirbu ir dirb
ti.” Už ką? Už tai, kad jie ki- siu kol mano jėgos leis, lietuvių 
taip mano negu popiežius liepia; tautai id-ejos darbą, tad išdrys- 
už tai, kad jie gina demokratiją tu, verčiamas gyvenimo aplin- 
ir reikalauja, idant žmonės pa- kybių, prašyti gerbiamų Chi- 
tys, o ne smurtininkai, valdytų lietuvių mane paremti,— 
musų kraštą. Kunigai bijosi aukomis, bet reikalui išti- 
seimo, bijosi žmonių. Jie ne- kus atsilankant ir perkant mu- 
skelbia nauju rinkimų ir neduo- krautuvėse 1922-^12 South 
da progos tautai tarti savo bal-‘,‘r 4177--8J Archer 
sa, bet pasikvietę keletą caro »v.e? kur te,kama-'’ "
‘„..f i n- i teisingiausias patarnavimas; pulkininkų, paskelbė karo sto- ° 

vį, uždarė visą nekatalikišką 
spaudą ir faktinai įsteigė popie
žiaus' respubliką, kur jie vieni 
patys ponai. Kame gi čia tas 
garsus jūsų patriotiškumas?

Už viso 
triukšmo, kolionių grąsinimų ‘ 
slapiasi vienas jų tikslas: su-‘ 
pančiuoti lietuvių tautos kultū
rinį vystymąsi ir užtikrinti dar 
keliems desėtkams metų Romos 
hegemoniją Lietuvos žemėje.! 
Dabartinis perversmas, kuriam! 
kunigai lošė pirmą rolę, it tas! 
Judos pabučiavimas, pardavė 
musų tautą ir jos laisvę demo-( 
kratizmo ir tolerancijos prie-, 
šams.

Už Lietuvos nepriklausomybę 
kovojo visi, gal išėmus tik ^įmi
gus. Bet nepraėjo nei desėtkaa 
metų, kaip užgirdom, jog senie-Į 
ji kovotojai i 1 "i __rTf 
pardavikais ir ražančius tapo[nu]g^ę savais keliais.

kokius
įsivaiz-

turiu garbės pranešt gerbia
miems Chicagos ir apylinkės 
miestelių lietuviams, ekad aš pra
dėjau darbuotis vienoj iš di
džiausių Chicagos lietuvių įs
taigų, būtent Peoples Furni- 
ture Co., kuri užlaiko dvi dide
les muzikos ir rakandų san
krovas, prisidėdamas nors su 
našlės skatiku.

Kadangi esu vienintelis iš 
Amerikos ir Europos lietuvių

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA mergina, turinti 
patyrimą real estate ofise. J. J. Zolp, 
4559 S. Paulina St. Yards 0145.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Viena Chicagos 
I^abai atsakanti 
ir sena įstaiga 
keletu vietų Lietuvių

priešingų rinki-

PARDAVIMUI MORTGECIAI-PASKOLOS
PARDUOSIU arba mainysiu va- / 

riety store j automobilių arba | 
lotą, Storas randasi labai geroj vie
toj, biznis išdirbtas per 14 metų.' 
Vertės $4,000. Parduosiu už $2,700.

Atsišaukite 
MRS. GOMO 

1021 W. 03rd St.

FIKČER1AI buŠernės pardavimui 
pigiai, 1143 E. 93 St. Tel. Chester- 
fiekl 2736.

NAMAI-ŽEME
Nauji Namai

į ne aukomis, bet reikalui išti- 
kus atsilankant ir perkant mu- 

j rinkimų ir neduo- krautuvėse 1922- 32 South

’ avė
♦ teisingiausias
< kainos gi ant prekių pigesnės 
negu kur kitur. Juk tik nega
li būti teisingesnio biznio, jei
gu neužganėdintas su pirkiniu, 
gauna pinigus atgal.

j Ačiuodamas iš kalno už Tam- 
katalikų sukelto stų man pirelankumą, lieku 

kolionių grąsinimų Su giliausia pagarba
B. Vaitekūnas, pardavėjas.

18-tos gatvės apielinkė
Vagiliai siaučia

val. vaka- 
Canalport 

iš automo- 
Canalport 
du atėmė

Nedėlioję, apie 8 
ro, prie Halsted ir 

’Ave. 3 vyrai iššokę 
j bilio sustabdė ėjusį 
• gatve D. Sawdust;
revolverius, o trečias iškraustė 

i kišenius. Atėmė $8 pinigais ir 
laikrodėlį $52 vertės. Plėšikai 

'pasakė, kad tylėtų iki jie nu- 
paskelbti krašto (vaįjUOfi, įgedo į automobilių ir

vienintėlis įrodymas, jog esi 
patriotas!

Taip tai ištikro atrodo kuni
gų veidas šiam svarbiam politi
niam momente. — V.

20 warde prie valymo 
Radvitz, gatvių inspek- 
sutikęs apiplėštąjį už- 
ar ne patėmijo automo- 

atsakė.

Druska Labai Tinka
Skaudantiem Inkstam

Kuomet Jums Nugarą Skauda 
Plaukite Inkstus Kaip

Plaunate Vidurius

D. Sawdust yra darbininkas 
dirbąs 
gatvių, 
torius, 
klausė,
bilio laisnio numerio; 
kad nuo revolverio spindėjimo 
akys aptemę ir negalėjęs ma
tyti. D. Sawdust nebūt daug 
bojęs, jeigu tie pinigai butų 
buvę jo paties, bet $5.00 buvę 
paskolinti ir ėjo į surprise 
party. Bet plėšikai suruošė 
jam kitokį surprizą ir surprise 
party teko jam atsižadėti. *—P.

gę- 
se- 
pat 
sc-

Bridgeporto Liet. Polit.
Pašelpos Kliubas priešmetinia- 
me susirinkime nutarė susirin
kimus perkelti iš nedėldienių į 
paprastas dienas. Nuo naujų 
melų viršminėto kliubo 
rinkimai bus laikomi kas* 
ras utarninkas kiekvieno 
nėšio. Ištikrųjų perkėlus 
rinkimus iš nedėldienių
geriau ir Auditorijai ir patiems 
kliubiečiams, nes Auditorijų 
galės išrenduoti mažesnėms 
pramogėlėms rengti, o kliubie- 
čiai bus liuosi nedėldieniais, ne
reikės sulaukus vasaros, kada 
visi kas gyvas bėga į miškus, 
eiti į susirinkimus.

šiemet valdybos rinkiniai bu
vo biskį su triukšmu, ypač pir
mininkų renkant, nes mat vie
ni stojo už senų j Į A. Zalatorių, 
o kiti už naujų kandidatą P. 
Lietuką. Na ir kaip tyčia, su
skaičius balsus pasirodė, kad 
balsai lygiai pasidalino. Tvar
kos vedėjas klausia ką darysi
me. Vieni pataria savo balsų 
pridėti bile kuriam ir bus 
rai, nors pagal tiesas, jei 
nasis tiek ir naujasis taip 
balsų gauna, tai turėtų būti
nasis. Bet čia pasigirdo balsai, 
kad kai kurie balsuotojai, ren
kant balsus, sumetė Į kepurę 
net po kelis balsus. Kita triukš
mas, šauksmas balsuot iš nau
jo. Suskaitoma nariai ir dali
nama korteles balsavimui. Vie
ni ima, kiti atsisako, pareikš- 
dami, kad sykį balsavę ir už
tenku. Betvarke nesimažina. 
Balsų skaity tojai pareiškia, 
kad jie balsus suskaitę sąžinin
gai ir jei netikit, tai skaitykit 
kas norit, čia tuojaus pašoko 
tūlas narys, matyt geras poli
tikierius, tuojaus grielie skai
tyt balsus, nors jo niekas ne
galia vo. Pirmiausia skaitė nau- 
ojo kandidato. Pasirodė, kad 
is surado daugiau balsų, negu 

]jirmieji skaitytojai. Kadangi 
visi jaučiasi susierzinę nuo to 
triukšmo, tai ir nebekreipė do
mės ir likosi užrašyti balsai 
kiek paskutinis skaitytojas pa
sakė. Vadinas, pirmininku lie
kasi p. Lietukas. Nut. rašt. at
sisakius, išrinktas VI. Laurinai
tis, finansų rašt. tas pats? Kaz. 
Demereckia, kont. rašt. sena
sis, Jurg. Daniška, kasierius 
A. Zalatorius; kasos globėjais 
Pet. Pocevičia, maršalka Kaz. 
Koreckis. Dabar valdyba išrink
ta ir jau visi laukėm metinio 
susirinkimo, kur išrinktieji tu
rės užimti savo vietas.

Metinis susirinkimas 
utarninko vakare, 11 d. 
paprastoj svet.

Atidarius susirinkimų 
pereito

nominuoti visi nauji ir visi no 
su dideliu noru apsiėmė kandi- 
daturą palaikyti, tai ir susirin
kusiųjų karštis atvėso ir rinki
mai buvo ramus. Pirmininku 
dauguma balsų išrinktas S. Di- 
’is, nut. rašt. S. Tverijonas. To
liau buvo užėję karšta ir finan
sų rašt. K. Demereckiui, nes 
įsikarščiavusieji nariai reikala
vo ir kitus valdybos narius per
rinki!. Čia vėl buvo konstituci
ja aiškinama, kad visi kiti, iš
skiriant pirmininkų, nut, rašt. 
ir kasierių gali užimti vietas. 
Del užbaigimo tų nuobodžių 
rinkimų duotas įnešimas rinkti 
naujus, bet balsuojant * pasiro
dė dauguma 
mams.

Užėmus vietas naujai valdy
bai, griebtųsi prie darbo. Per
skaičius ligonių raportus, eita 
prie rinkimo darbininkų dėl 
baliaus, kuris įvyks šį mėnesį. 
Dar nespėta nė pusės išrinkti, 
tik štai e.x-reprezentatorius J. 
Ačukas įveda F.d. Litsinger, re- 
publikonų kandidatą į miesto 
mayorus. Žinoma, jeigu tokis 
žmogus ateina į musų kliubų 
pasireklamuoti, tai kliubiii gal 
ir gerai yra. Be to, gal daugu
mai ir įdomu yra pamatyt kaip 
jis atrodo, jei yra statomas į 
miesto mayorus. Bet visgi įves
ti viduryj susirinkimo, nesi
klausus narių, ar jie sutinka, 
kad laike susirinkimo kalbėtų, 
tai ateityj tas turi būti vengia
ma. Kliubo durys nėra uždary
tos nė vienam, bet turėtų būti 
tvarka, gali pasireklamuoti 
kad ir susirinkimui pasibaigus. 
Litsinger pasisakė, kad esąs ne 
iš turtingų, kad jo tėvas buvęs 
vokietis, o motina lenkė. Tur 
būt jis manė, kad ir mes esam 
enkai; jei butų žinojęs, tai 
nebūtų sakęs, .nes lenkai 
ietuvius nelabai, pagarboj 

komi. Kadangi buvo vėlus 
kas, 
tas, tai dauguma troško, 
greičiau baigtų kalbėjęs.

Pabaigus kalbų, susirinkimas 
tęsta. Skubotai nutarta už gold 
jonus nuošimčių neimti pini
gais, o nupirkti ('.h. Liet. Au
ditorijos serų. Toliau nutarta, 
kad kadangi kliubui per perei
tus metus gana gerai sekėsi, 
tai metiniame baliuje, kuris 
Įvyks 23 d. sausio, Liet. Audi
torijoj, norintiems į kliubų įs
toti, įstojimas bus dykai. Todėl 
kurie, norite įstoti dykai, tai 
naudokitės proga,

Naujas Pirmininkas.

darbininkų

gal 
pas 
lai- 
lai-

o susirinkimas neužbaig- 
kad

įvyko 
sausio,

Pranešimai
ir per

skaičius pereito susirinkimo 
protokolų, buvo skaitytas kny
gų peržiūrėjimo komisijos ra
portas, 
kliubas 
kliubo 
paaugo 
imtas.

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

ar kviečia.

Raporte pasirodė, kad 
gana gerai stovi, kad 

turtas per metus laiko 
$662.62. Raportas pri-

Sky-Keistučio Kliubo Dramso 
riaus susirinkimas ir repeticijos 
“Važiuojam”, “Teisman” įvyks sau
sio 19 d. 8 v. v. McKinley Park sve
tainėj. Visi Dramos Skyriaus nariai 
pribukite, nes yra svarbus dalykas 
aptarimui. /

• —Režisierius.

Turi
Departamente.

Mes labai retai kada garsi
name laikraštyje ieškodami 
darbininkų, bet dėl labai pasi
didinusio musų biznio perei
tais metais, mes esame pri
versti garsinti laikraštyje ir 
ieškoti keletu naujų vyrų į lie
tuvių Departamentų.

Jei esi ambitingas ir nori pa
siekti augščiau, mes išmokinsi
me jumis savo biznio.

Malonus darbas, gera mo
kestis ir greitas pasisekimas 
tiems, kurie liks. Tiktai para
šykit savo vardą ir adresą.

Naujienos, 1739 S. Halsted 
St. Box 854.

Dalies laikui darbininkų, 
patyrimas nereikalingas. Aš 
nurodysiu jums kaip uždibti 
daug pinigų. Aš nurodysiu 
kaip padaryti ir dirbsiu sy
kiu su jumis. Pažinimas an
glų kalbos nebūtinai reika
lingas. Atsišaukit nuo 11 ry
to iki 3 po pietų. Panedėlyj, 
utarninke ar seredoj klaus
kite Mr. Magdjck, ManageY 
Foreign Dept. Room 660 
First. Nat. Bank Bldg. 31 
So. Clark St.

REIKIA lietuvio vyro prie farmos, 
nereikia milžti. Nuolat darbas. R. 75 
Kilnev Park, BJue tsland.
Tel. 689 Y 1.

REIKIA patyrusių langų 
plovėjų.

62 W. Washington St.
Room 21

REIKIA antrarankio piekoriaus

Kelioliką naujų muro 
gatavų apsigyvenimui, randasi 
pas mus pardavimui.

namų

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
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

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

MOKYKLOS
, DVI LIETUVAITĖS

Mokina visokius šokius. Valandos , , i nuo va| ryto q p0 pietų ir va-
$1,500.00 įmokėti, o likusią karais nuo 7 9. Nedėldieniais nuo

sumą kaip rendą, po $60.00 į 2 ikl 5 po p,etų>— 
mėnesį. Rendos atneša po $90.00 
į mėnesį.

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

Ar Jus Norite
1 didesni užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
daus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina- 

i me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir

Kehohką puikių muro bunga- FEDERAL AUTO ENGINEERING 
scnooL

W. Madisnn Street

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

low po 5 kambarius, su labai ma
žu įmokėjimu.

daugiaua

UO7

GREITAI IR PIGIAIKeli muro namai po 5 kam
barius mainui ant farmų ar lo- išmokiname anglų kalbos, 
tu. (gramatikos, _ -

Į knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
' mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 

Visos ŠIOS sąvastys yra ge_ Į sistema stebėtinai greitai užbaigiama

’ — — . . . augštesnį mokslą j vienus metus,

didelius pinigus. Kreipkitės: tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus.
I Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
i padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa- 
; vo buvj žymiai pagerinsite, kai busi- 
I te abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę. Angly kalbos visas kursas 
laiškais $30, išmokėjimais $5 mė- 
nėšiui.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
8106 S. Halsted St.. Chicago, III.

sintaksės, aritmetikos,

riausis pirknys Chicagoje,ir pir- pradini mokslą | • • __X .
•• v it i n i • auKouąjanj iuvadi? | vicuuokejai čia gali uždirbti greitu lai- Amerikos Lietuvių Mokykloje jau

ku

W. Hayden Bell
Ed. Bakševičius 

Manager
4336 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 8600

PARDAVIMUI arba rendon nau
jas Stonis su gyvenimu, patogus 
bučernei ir grosernei. Tirštai ap- 
gyventoj įvairių tautų kolonijoj. 
Rezidencijų nevalia daugiau sta
tyt per 4 blokus skersai ir išilgai. 
Savininkas .1. Jąselunas, 2307 52nd 
St., KENOSHA, AVIS.

PARDAVIMUI arba mainy
mui naujas 19 flatų namas, piet ( 

- vakarinis kampas 71 ir Green 
St. Matykit savininką 1 flatas,'

1510 Main St. Melrose Park, III. Tel. j kampas. Tel. Stewart 2555.
Melrose Park 787. _____________________

ĮVAIRUS SKELBIMAI
ei. Yards 7282
k Res. Tel. Hemlock 5244

Kpdgeport Painting 
Hardware Co.
I ir popieruojam. Ui- 

nmlevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

MalevoJ 
lai

Didžiuma pamiršta, kad inkstai, 
kaip viduriai, kai kada užsikemša ir 
reikalingi išplovimo, o Jei ne, tai 
skausta nugara, gelia inkstų vietą, 
skauda galvą, suka reumatizmas, val
gis nesivirškina, viduriai rūgsta, žmo
gus nemiegi ir pripuola kitokios bė
dos pūslei.

Būtinai reikia inkstus laikyti veik
liais ir švariais. Pajutęs skausmą to
je srity pradėk gerti apsčiai van
dens. Prie to gauk keturias uncijas 
Jad Salts druskos iš geros aptiekos 
ir paimk po arbatinį šaukštelį su 
vandeniu pirm pusryčių per keletą 
dienų. Inkstai pradės veikti kopul- 
kiausia. ši garri druska padaryta iš 
rūgščių vynuogių, citrinų ir sumaišy
ta su lithia. Ji suvaldo šlapumo rūg
štis ir palengvina pūslės negaliavi- 
mus.

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

žinomas aptiek ori u s pasakoja, jis 
parduoda daug Jad Salts druskų 
žmonėms, kurie nori suvaldyti inkstų 
bėdas, kol jos dar nėra bėdoje.

West Pulta

Del greito piniginių 
reikalų atliKimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

Sausio 15 d. buvo surengta 
“surprise party” pp. Grigavi- 
čiam, 12638 S. Emerald Avė. 
Ji buvo surengta jų draugų, 
kurie matydami jų vargingą 
gyvenimą ir atjausdami jų»var
gus, o taipjau norėdami jiems 
pagelbėti, ir surengė šią “par- 

, ty”. žmonių dalyvavo labai 
daug ir visi linksminosi iki vė
laus laiko. Kadangi pp. Griga- 
vičiams labai reikalingu pagel- 
ba, tai vieton pirkti kokius dai
ktus, suteikta jiems piniginę 
dovaną —apie $100.

Svečiams besilinksminant, 
W. Vlskupaitis užklausė svečių 
ką jie mano apie Lietuvos fa
šistinę valdžią. Visi kaip vienu 
balsu išreiškė pasipiktinimų 
klerikalų ir smurtininkų val
džia ir visi noriai aukojo tiems, 
kurie kovojo už Lietuvos lais
vę, bet dabar randasi kalėji
muose. —A. Balchunas.

Kliubo turtas padalintas taip: 
Universal banke $47.16, ant 
nuošimčių spulkoj $300, spulkai 
įmokėta $520, Chicagos Liet. 
Auditorijos šėrų pirkta už 
$1600, paskolinta Ch. Liet. Au
ditorijai ant nuošimčių $1500, 
gold bonų Ch. Liet. Aud. pirk
ta už $1100, pas kasierių ran
dasi $168.03. Kaip matyt, klin- 
bas gausiai remia Liet. Audi
torijų.

Toliau kviečiama naujų val
dybą užimti vietas, čia pasi
girsta balsai, kad pirmininkas 
ir nutarimų rašt. negali užimti 
vietų, nes nėra šios šalies pi
liečiai. Kilo diskusijos. Vieni 
aiškina, kad gali užimti, o kiti 
—- ne. Ypač nepiliečiai lyg ir 
užsigauna, kad nepilietis nega
li būti nė pirmininku, nė nut. 
raštininku, čia pirmininkas pa
skaito paragrafą iš konstituci
jos, kur sakoma, kad pirminin
kas, nut. rašt. ir kasierius turi 
būti šios šalies piliečiai ir todėl 
jis, kaipo pirmininkas, nelei-

Humboldt Park Lietuvių Pol. 
Kliubo metinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, January 20 d., 1927 
m. Humboldt Macabe Temple, 1621 
California Avė, 2-ros lubos, 7:30 
vai. vakare. Visus narius meldžiu 
dalyvauti, nes bus labai svarbu^

Secret. A. Walskis.

JIESKO KAMBARĮ
REIKALINGAS kanibaris vienam 

vaikinui su valgia ar be. Meldžiu at
siliept J. Bakes 1739 So. Halsted.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
TURIU ruimą rendon de) vieno 

vyro. Mrs. Klevinskicnė. Tel. 
Boulevard 0308.
" ....................- T —.......................    'I ' ' “

FUBNIŠIUOTAS kambarys ren
don, garu šildomas. 4359 S. Whipple 
St. Lafayette 9507.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių dresių 
siuvėjų ir rankomis siuvėjų’ 

siųs įstatų laužyti, šiaip ar taip,r prie moteriškų dresių. 
eiti prieš konstituciją toliau ne
buvo galima. Tad įnešta rinkti 
naują pirmininką ir nut. raš
tininką . Kadangi kandidatai

Atsišaukite:
LIPSON BROS.

325 W. Adams St.

GREITAS PRATURTĖJIMAS
Kas nori greitai praturtėti ir 

neturėti ant savo sprando bo
so, lai tuojau perka mano pui
kiausi restaurantą Bridgeporte. 
Priverstas apleisti Chicagą, to
dėl parduosiu greit ir pigiai. 
Biznis yra pirmos klesos. 
pirks, tas man visuomet 
dėkingas įsigijęs gerą biznį, 
sišaukite tuojau.

3103 S. Halsted St.

JEI turite lotą į pietus nuo 63rd 
SL ir turite apie $1000 cash, mes 
suteiksime planus ir dadėjus daugiau 
cash, pastatysim bungalow arba 2 
arba 3 flatų namą. Po pastatymo na
mo mokėsit mėnesiniais išmokėji
mais. H. L. HOEST, 7817 Comell 
Avė., Saginavv 8878.

Sol Ellis & Sons, Inc.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130

Brighton Park
Kas 
bus 
At-

augštų medinis -namas cementi- 
pamatu, 2—4 kambarių fialas, 

Mainy-

PARSIDUODA pelningas Rooming 
House arba priimsiu pusininką.

Tel. West 2560

2 
niu 
garažas ir cementuota ėlė. 
siu į buČernę arba grosernę.

2 augštų naujas mūrinis namas, 
2—-4 kambarių flatai, modemiškas, 
geroje vietoj, mainysiu j buČernę 
arba grosernę.

Savininkas:
• 2608 W. 47 St.

Tel. Lafayette 8705—870G

RUB!N BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė, labai geras biznis, geroje vietoje. 
Galit pirkti už cash arba j mainus. 
Tel. Monroe 2688.

SERAI—BONAI
PARDAVIMUI hardvvare ir malė- 

voš krautuvė, lietuvių ir lenkų kolo
nijoj, 1637 W. North Avė. |

—4--------------------------------------------------
PARDAVIMUI bučemė ir grosernė 

—senas biznis, ant kampo. Savininkas 
apleidžia Chicagą. Naujienos, 1739 
So. Halsted St. Box 855.

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

8718 Comml Avė., So. Chicago.

PARDAVIMUI bučernė, grosernč. 
Senas biznis ir pelno daroma nuo 
$80 iki $100 i dieną. Kas pirmesnis, 
tas laimės. Ta vieta turi bnt par
duota į trumpą laiką. Priežastis— 

i negalim apsidirbti. Nupirksit už tei
singą pasiūlymą.

1967 Canalport Avė.
Tel. itoosevelt 4395.

PARDAVIMUI valymo ir dažymo 
krautuvė, geras biznis, cinu išdir- 
bystėn. Saukit Pullman 0654.

Mes Perkame
Už
vos
tų legalių savininkų.

Galit ir derėtis.

$40 cash, $100 vertės Lietu- 
Valdžios Bonus nuo patvirtin-

Kauta State Bank
124 N. La Šalie St., Chicago

MORTGECIAI-PASKOLOS
SIMANO DAUKANTO Skoli

nimo, ir Budavojimo Draugija 
(Spulka) skolina pinigus 
lengvų išlygų.

ant

Ben. Kazlauskas, Rast. 
2247 W. Iftrd Place, 

CHICAGO, H,L. 
('anai 3968

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau haujus namus. Atlieku bile 
kurį 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. Roosevelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKCERIAI
- Grosemių, Bu- 

Černių, Delikate- 
ssen. Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių, Musą 

C^^specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 S«. State St.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausis iš lietuvių, kur duoda 

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

2522 So. Halsted St., Chicago
Phone Victory 7452

PARDUODU prakuroms malkas, 
kurios yra iš boksų dirbtuves, da 
statau su truku South sidėj už $5.

Atsišauki! nuo 3 iki 7 vakaro.
Tel. Yards 5055.


