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Lietuva Bijo Lenkų
A.D.F.priešinga karui 

su Meksika
Sovietijoj tarp bolševikų 

vadų kilus nauja kova
Kauno valdžia bijo lenku A. D. F. priešinga karui 

užpuolimo su Meksika

Sprogimo kasyklose už
mušti 4 darbininkai

WELC1I, W. Va., sausio 19. 
— Pocahontas Coal kompanijos 
Caples kasyklose šiandie atsili* 
ko ekspliozija, kurios keturi 
darbininkai buvo užmušti.

Netoli nuo ekspliozijos vie
tos dirbo septyni kiti anglia
kasiai, bet jie išliko gyvi ir 
gelbėtojų buvo išgabenti į pa
viršių. 

------- -
Du kunigai vadavo 

dūšią iš čysčiaus

Portugalija deportuoja 
savo “nenuoramas”

MADRIDAS, Ispanija, sau
sio 19. — Pranešimai iš Portu
galijos sienos sako, kad Portu
galijoj atsinaujinus vėl stipri 
politinė agitacija prieš dabarti
nę valdžią. Kadangi judėjimo 
prieš valdžią prieky stovį par
lamento vadai, tai kai kurie jų 
svarbiausi lyderiai buvę vy
riausybės suimti ir deportuoti.

Rusijoj suimta banditų 
lavinimo mokykla

Lenkai koncentruoją kariuo
menę Vilnijoj; Lietuvos val
džia siunčianti sustiprinimų 
demarkacijos linijon

Federacijom vykdomoji taryba 
nutarė stengtis dėl draugin
gų santykių tarp J. V. ir 
Meksikos

Ar išvadavo, nežinia, bet Ange
las neteko $4,000

Areštuota daug “studentų” ir 
pats mokyklos “profesorius”

VLADIMIRAS, SSSR, sau
sio 19. — Miške, netoli nuo 

| Vladimiro, sovietų policija su
sekė ir suėmė “banditų mo- 

4’000 kyklą”, kurios “profesorium” 
buvo senas banditas, vardu 
Gregory Uvarov.

“Studentai” buvo jauni ber
niukai ir mergaitės, kurie buvo 
lavinami ne tik vogti plėšti, 
bet ir gerai ginklą vartoti.

Mokykla buvo pilna mokinių, 
kai ją policija 
jie, kartu su 
Uvarovu, buvo 
taipjau įvairių
telefonų ir kitokiu plėšimo pa- 
iKtkių,.-’' 7

Europoj tebesiaučia in- 
fluenzos epidemija

INDIANA HARBOR, Ind., 
sausio 19. — Du nepažįstami 
vyrai, persirengę kunigais, ap- 
šmutijo vietos. pilietį, Louisą 
Angelą, išvylioję iš jo 
dolerių.

Tariami “kunigai” susipaži- 
■ no su Angelu ir prižadėjo jam 

maldomis išvaduoti iŠ “čy.š- 
čiaus” jo mirusio tėvo dūšią. 

,Tik jis, Angelas, turįs stipriai 
tikėti, o savo tikėjimui įrodyti 
jis turįs padėti dėžėn 4,000 do- 

Kiniečių nepalankus svetimša- lerių, kuriuos jie užrakinsią.
liams judėjimas visur plečia- Tikėdamas, žmogelis nuėjo 
si į banką ir išsiėmė 4,000 dole-

-----------  . ,rių, kuriuos buvo per visą ša- 
LONDONAS, sausio 19. — vo gyvenimą susitaupęs, nors. 

Tuo tarpu kai Anglija tvirtina, pinigus atsiimant, bankas jį įs- 
kt».d ji nebūtų nė perdaug kieta pėjo, kad tariami kunigai vei- 
nė užsispyrus, jei tik Kinų vy- kiaušiai yra prigavikai. Patsi- 
riausybė norėtų tartis, Kanto- nešęs namo pini'pis jis padarė, 

kaip buvo “kunigų” • sakyta, 
bet kai dūšios iš čyščiaus va
duotojai pasišalino ir Angelas 
atidarė dėžę, pinigp ten nebe
buvo.

ST. PETERSBURG Fla., 
Darbo 
tary- 

ministeris bos konferencija, atstovaujanti 
šiandie skubotai pasiuntė ka- trims 
riuomenės sustiprinimų į Len- Amerikos darbininkų, 
kijos Lietuvos sieną (demarka- priešintis Jungtinių 
cijos liniją).

Kaune gauta alarmingų pra- Nutarta pavartoti visų galimų 
nešimų apie Lenkų karluome* | priemonių, idant draugingi 
nes koncentravimą Vilniaus santykiai tarp abiejų valsty- 
koridoriuje. , ’.bių butų išlaikyti.

Federacija nutarė daryti de! 
to atitinkamų 
prezidentą Coolidgeą 
de|xirtamente, , 
Borah ir kitus 
rius. Federacija 
ištirti politinius

Chicago Tribūne korespon-
edntas Rygoj, Latvijoj, sausio sausio 19. — Amerikos 
18 kablegrama praneša:

Lietuvos karo
Federacijos vykdomosios

milionams organizuotų 
nutarė 

Valstijų 
įsivėlimui į karą su Meksika.

[Pacific and Atlantic Photo j
Dega anglų laivas Ayrshire 200 mylių nuo Ceylono. Jūreiviai tapo išgelbėti, bet laivas 

skendo.

Sovietijoj kilus nauja kova Peruvija ginkluojantis ka 
tarp vadą rui prieš Čilę

Kinija reikalauja sau 
nepriklausomybės

nu-

KUlIUlMlUje. , A

Lietuviai bijo, kad Lenkai 
nesisiektų užimti • visą kraštą. 
Kauno 
kad j i 
bartine

vyrižhisytfP prisipažįsta, 
stipriai susirupinus da- 
situucija.

žingsnių pas
valstybės 

pas senatorių 
kongreso na- 
žada dar pati 

ekonominiusy II .• | • v ištirti politinius, eKonomimusKellogg sutinka ginčą su a• kitokius santykius tarp Mek- 

Meksiką pavesti arbitražui
VASHINGTONAS. išaušto 

19. — Senatoriui Robinsonui 
Įnešus fezoliuciją, kuria jis ra
gi na ginčą su Meksika pavesti 
tam tikram bešališkam tribu
nolui arbitruoti, valstybės sek
retorius Kellogg, pasikalbėjęs 
su prezidentu Coolidgeu, šian
die pareiškė, kad jis arbitraci- 
jai pilnai pritariąs.

Kinai nedalyvaus nusi
ginklavimo konfe

rencijoj

PEKINAS, Kinai, sausio 19.
Pekino valdžia nutarė nesių

sti savo atstovų į Tautų Sąjun
gos nusiginklavimo konferenci
ja-

Mussolini skolininkus 
baus kalėjimu

KOMA, sausio 19. — Musso- 
linio valdžia sutaisė įstatymo 
projektą, kuriuo einant asme
nys, nesumoką ar negalį sumo
kėti valdžiai savo mokesnių, 
bus baudžiami kalėjimu.

Daugiau kardinolų
ROMA, sausio 19. — Tribū

na sako, kad ateinantį kovo 
mėnesį papa Pijus paskirsiąs 
keturis naujus kardinolus.

riiiiiiiiiiiiinbiiiiiirijiiiiiirri i.i'iiiiiiiiiHirmti'iiii
ORG. P. GRIGAIČIO 

“Naujienų” Redaktoriaus 

Prakalbu Maršrutas
Kalbės:

Sausio 21, vakare 
Akron, Ohio.

Sausio 23 po piet 
Detroit, Mich.

sikos valdžios ir Meksikos Dar
bo Federacijos.

Federacijos 
rencija nutarė, 
nesimaišyti j 
Meksikoje.

tarybos konfe- 
kaip ir lig šiol, 
tikybinę kovą

“Mama” Fergusonienė
' pasitraukė

Gubernatoriaudama 
metus susimilo 
niams

per dvejus
3,595 kali-

sausio 19.
dvejus metus

AUSTI N, Texas,
— Buvus per
Texas valstijos gubernatorium 
poni M iriam Fergusonienė, įsi
gijus “mamos” vardą, dabar, 
pabaigus savo terminą, pasi
traukė, gubernatoriaus vietą 
užleisdama naujai išrinktam 
Dan Moody.

Gubernatoriaudann “mama’ 
Fergusonienė pasižymėjo ypa-

užklupo. Visi 
“profesorium” 

suimti. Suimta 
ginklų, lauko

Čilės Respubli-
Laikraštis La

Peruvija, kuri

Su Stalinu susikirtęs profsoju- 
zų vadas Tomskis dėl to,* kad 
valdžia engianti darbininkus Nacion sako, 

-L*- ; atsisakius eiti į bet kurias de-
BERLINAS, sausio 19. — Iš j rykis ginčui dėl Tacnan-Arica 

Maskvos praneša, kad tarp bol-’ išlyginti, ėmus ginkluotis prieš 
ševikų diktatūros vadų kilę Čilės respubliką, 
naujų kivirčų, šį kartą kova ki
lus taip Stalino, vyriausiojo 
diktatoriaus ir generalinio ko
munistų partijos sekretoriaus 
iš vienos pusės, ir ' 
vyriausiojo raudonųjų 
juzų vado, iš antros.

Pasak tų pranešimų 
kis mobilizuojąs profsojuzų va
dus prieš savo kolegas aukš
čiausioje valdžios įstaigoje — 
politiniame biure.

Santykiai tarp abiejų sovie
tų vadų esą labai įtempti. Ko
va prasidėjus dėl Stalino politi
kos — spausti darbininkus vis 
daugiau dirbti už juo menkes** 
nę algą. Darbininkuose dėl to 
kilęs didelis nepasitenkinimas, 
jie ėmę protestuoti, kad val
džia norinti daryti ekonomijos 
darbininkų lėšomis. Stalinas 
betgi manąs, kad tai būtinai 
esą reikalinga ir kad prievarta 
esanti geriausia priemonė iš
spausti iš darbininkų daugiau 
gaminių. Jis esąs stipriai nusi- 

griežčiausių

SANTJAGO 
ka, sausio 19.

Laikraštis pareiškia; kad da
lykas liečiąs • jau nebe vien 
dviejų kaimynių valstybių sau- • no valdžios užsienio ministeris 
tykius, jis liečiąs viso konti- Hankove Dr. Eugene Chen, pa-

Tomskio,1 nento taiką, 
profso- Į —

reiškia, kad kiniečių naciona
lizmas reikalaująs, idant Kini-

Toms*

tingu gailestingumu nusikaltę- s^alęs pavaitoti
Per tuos dvejus metus priemonių darbininkams, nebo- 

_ damas Tomskio ir kitų profso
juzų vadų įspėjimų ir protes- 

kurie buvo 
galvos. Be! Pranešimai iš Maskvos sa- 

už ko, kad ta kova tarp Tomskio

liams.
ji susimilo ir paleido iš kalėj i 
mc bendrai 3,595 kalinius, tarp 
jų daugelį tokių, 
nuteisti iki gyvos 
to dešimčiai asmenų, kurie 
sunkius nusikaltimus buvo pa- ir Stalino priimanti dabar as- 
smerkti nužudyti elektros ke-j trešnes formas, ne kad ėjusi iki 
dėj, ji mirties bausmę pakeitė šiol kova su Trockio ir Zinovje- 

vo opozicija.
dėj, ji mirties bausmę pakeitė 
kalėjimu.

4 žuvo traukiniui sudau
žius autą Atgaivino negyvą gi

musį kūdikį
DESHLER, Ohio, sausio 19.

- Baltimore and Ohio pasažie-' 
riniam traukiniui užgavus ne- St. Vincent ligoninėj, 
toli nuo čia automobilį buvo,New Brighton, Staten 
užmušti keturi juo važiavę 
menys: Ilaman Clausen, jo 
nūs ir du jo giminaičiai.

NEW YKJRKAS, sausio 19.—
W ėst 

Island,
Chirur-as- gimė negyvas kudįkis.

su-'gai su pagalba naujai išrasto 
pabūklo, inhalatorio, po dviejų 
valandų darbo kūdikį atgaivino 

So- ir tikis, kad jis gyvens.

iiiiiiiiiiiiHiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiN namianis vaikams še,ptL

MASKVA, sausio 19. —
vietų valdžia išleido naujus 20' ----------------
kapeikų pašto ženklus su Lėni- TUCSON, Ariu., sausio 19.—• 
no, kai jis dar buvo 9 metų Praeitą naktį U. S. observato- 
vaikas, atvaizdu. Pajamos iŠ rijos seismografas įregistravo 
tų pašto ženklų eis Rusijos be- žemės drebejimą, turėjusį įvy

kti apie 238 mylias nuo Tucson.

Sukčių kompanijos vir- Jai butM gražinta pilna JOS ne-
Šilos areštuoti priklausomybe................. Į

sau-NEW ORLEANS, La 
šio 19. — Crescent Produce 
Brokerage kompanijos viršilos, 
J. K. Levis ir John B. Lewis, 
buvo vyriausybės 'areštuoti, 
kaitinami dėl vartojimo pašto 
savo prigavingam bizniui. Fe
deralinės vyriausybės žiniomis

šiai farmerių, daugiau kaip 
25,000 dolerių.

Suimta netikrų pinigų 
dirbėjai

Specialiame laikraščiui Daily 
Express pranešime Dr. Chen 
sako, kad kai Britų municipali
nė vyriausybė Hankove atsiža
dėjus savo galios, reikėję orga
nizuoti kiniečių taryba, idant 
koncesijos mieste gyvenimas 
visai nesuirtų.

“Kiniečių 
teigimas,” 
nisteris Dr. 
cesijoj jau 
kurs dabar turi 
liuotas derybomis 
jos ir 
džios.”

Stiprus žemės drebėji
mas Japonijoj 

_______________ ' /

TOKIO, Japonija, sausio
— Čia ir apygardoj šį rytą 
vo jaustas stiprus žemės
purtymas. Kai kur senos muro 

administracijos js- sienos sugriuvo, žmonių betgi 
sako 
Chen, 
naują

LONDONAS, sausio 19. — 
Visuose Europos kraštuose 
siaučia iiifluenzos epidemija, 
kuria daug žmonių miršta. Pa
čioj Anglijoj per praeitą savai
tę ta liga mirė 
Vienam tik 
mirė 137.

Iš Madrido 
eitą savaitę
influenza mirę apie 300 žmo
nių, c

326‘asmenys.
Londono mieste

praneša, kad pra- 
Ispanijos sostinėj

FKANCISCO, Cal., sau- 
— Federaliniai agentai 
tris asmenis, susektus

SAN 
šio 19. 
sugavo 
kaip netikrų pinigų dirbėjus.
Kartu suimta ir visi jų įsitaisy
ti pinigų dirbimo pabūklai. Jie 
dirbo $10 ir $20 banknotus 
San Francisco federalinio re- 
zervos banko pavyzdžiu ir, sa
ko, savo dirbinių esą pasklei
dę keletą dešimčių tūkstančių 
dolerių. x

Chicagąi ir apielinkei federa- 
inis oro biuras šiai dienai pra
tašau ja:

Nenusistojęs oras, gali būt 
sniego; nedidelė temperatūros 
atmaina; pusėtinas mainąsis 
vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 30" F.

S
šiandie saulė teka 7:14, 

džiasi 4:48 valandą. Mėnuo 
ka 7:86 vai. vakaro.

lei- 
te

18.
bu-
$u-

užsienio mi- regis niekas nenukentėjo.
“sudarė kon- x________

status quo,
būt suregu- RADĘ NAUJĄ KOMETĄ

tarp Angli-
Kinų nacionalistų val

MIRĖ PAMIŠUSI MEKSIKOS
CIESORIENĖ

CAMBRIDGE, Mass„ sausio 
18. — Harvardo kolegijos ob- 

KT . . servatorija gavo iš KopenhagosNerami padėtis Amov , .kablegramą, kuria pranešama, 
AMOY, Kinai, sausio 19. — kad Blathvvayt suradęs naują 

Kiniečių bruzdėjimas prieš kometą devinto dydžio, 
svetimšalius čia nuolat auga.' .
Agitatoriai nepaliauja kurstę ■ L L‘ '
žmones sukilti. Padėtis darosi 
labai nerami.

Svetimšaliai bėga iš Fučau
FUČAU, Kinai, sausio 19. —, 

Nežiūrint, kad vietos vyriausy
bė prižadėjo rūpintis svetim-' 
šalių ir jų turto apsauga, dėl 
stokos kariuomenėj disciplinos 
ir dėl įvairių neramių gandų1 
daug svetimšalių, ypač jų mo
terys ir vaikai apleidžia uostą.' 
Penkiasdešimt devynios 
kiečių misijos motdrys 
kai išvyko į Manilą, 
šiuo taipu rami.

ameri- 
ir vai-' 
Padėtis

Keturi Britu aviatoriai 
užsimušė

VALETTA, Malta, sausio 18.
Jų aeroplanui atsimušus į 

kalno skardu ir nukritus j jū
res žuvo trys Britų aviacijos 
jėgų Maltoj ofieierai ir vienas 
telegrafo operuotojas.

BRIUSELIS, Belgija, sausio 
19. — Plaučiui uždegimu vakar 

į čia mirė buvusi Meksikos cie- 
sorienė, Charlotte, Meksikos 
ciesoriaus Maksimiliano našlė, 
86 metų amžiaus. Ji buvo pa 
mišėlė, proto pamišimą gavusi 
kai 1867 metais, sausio 19, jos 
vyras Maksimilianas buvo re
voliucinės generolo Juarezo ka
riuomenės nužudytas.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

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

8. 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. Halstcd St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAICIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

i



Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8962

3514*16 Koosevelt Kd. 
Arti St. Louis Av«. 

CHICAGO, ILL.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimų iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia jeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri ?avr 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus ravo:
22559

24367

Darbutaitei 
Bernotui

Viršulienei 
Každailienei 
Baranaitienei

Adomui Danopui 
(Sicilijai Kurauskiutei 
Oksiui Stankui 

7700—Mariai Bingeliu tei
55782—(Inai černauskiehei 
12620—Franciškui Butkui 
7756 Jonui Balčiūnui 

21375 Juzefai Vekeris 
7771 Rozalijai Budrienei 
7775 Antanui Vaišvilai 

12621—Adolpui Dudžiui 
7779 Marcįj. Zadlauskienei 
7767 Uršulei šliužienei 
7783 Marei Marcijonaitei 

22564 Ju6z. Mačiūnienei 
23196 Jonui šauciuliui 
55793 Gasparui Dičkalniui 
5.5802 Juozapui Baranauskui 

7861 Barborai Stankaitei 
21651—Augustinai Beividui 

7819—V. Paluhinskiui 
21652 JUrgiui Jokubauskui 
24380 Kazimierai 
7788 Juozapui 

24379 Barborai 
24381—Agnieškai 

7795—Barborai
21378—I’rš. Kasiliauskienei 

7793—Barborai Spingienei
7817 Agnieškai Gulbinienei 

232OI Petrui Kavaliauskui 
2.321 )5 - A n ta n u i G rigal ui 
23210—M ai v. Lapačinskienei 
2321 I Juozui Vaitui 
23215—Juozapui Butkui 
23216 Juzefai Zalatorienei 
23218 t ršulei Mangirdaitei 
23218 Alenai Nagienei 
55806 Marijonai Sadeikienei 
95931 Anastazijai Pavilonis 
24391 —Antan. šimkevįčienei

108—Bapolui Zudžiui 
7829 Juozui Jurkui 
7839 Salų Klebonui
7844 Mari j. Griškauckiutri 
7826 Marijonai Jurenienei 
7841—.Jonui 
7856—Katrei

12629—Aleks. 
24746—Petrui 

7859 Povilui 
78IO Petrui
7818 Onai Bučinskienei 

21675 Jonui Petrauskui 
12635 Jevai Sabockaitei

7853 Juozui Taniukui
7845 Onai švereckicnei 

12632 Onai Palionienei 
12631—-Viktorijai Jablonskaitei

7860 Alenai Sugentaitei 
21688 Mar. Pcldulevičienei

7862 Ambrazui Ivanauskui
7876 Domicėlei Buinickienei 
7906—Mykolui Bipkevičiui

21698 -Elenai Banelienei 
12641 Antanui žilini i
7872 -Marijonai Dirveliutei 
7881 Vincentui Gailiui 
7886—Tadui Šveikauskui 
7926—Šleževičienės

12636 l’cof. Grigaliūnui
7903 Barborai ščiukienei 
7913 Onai Visockienei 
78X2 Justinui Puodžiukui 
7870—Zangui Muzikantui 
7875—Barborai Dapkienei 
7878—Aleks. šilinskaitei
7876 Valerijai Kalkiepci 

21692 Martai Kiaupaitei 
12615 Onaj Gilienei
7898 Mykolui Erčiui 

21690 Mortai Vaišnienei
7887 Anastaz. Barauskienei 
7901 Elenai Mąjauskienei 
7908—Marijonai Degutienei 

21684 Kazimierui Ramonui
21699 Jonui Zavistui 
21701 Antanui Toliušjui
21387—Adomui Grigaravičiui
7935— Barborai Bukauskienei

7893
7861 Ignacui 

21689 Mare.
7877—Just.
7958—Jonui

Petrauskui Petrui 
(iumbaragiui

Platakaitci

Aleknaičiui 
Balnienei 
Samsonavičiui
Budginui

Janišauskui 
Budreckienei 

7910—Lucijai Gijunskaitei 
794 2—Magda 1. *N a vec k i e n ei 
7957—Zofijai Gailienei 
7982 Mykolui Kazokevičiui 
7973 Grasildai Imbrienei 
7975 Aleksandrui Dulskiui 

21709—Silvestrui , Savickui 
21390—Vladei Folinaitei * 
7979—Jonui Eraminskui 
7961 Juzei Petrikauskaitei

iiijavičai

7883- -Kazimierui Božei
7881L—Antanui Nugarai
7899--Mataušui Valadkai
790 L-Antanui Balsiui
7907- Onai Geldotienei
7909 Kazimierai Buibienei
7918 Onai Kuncienei

12610-—Alenai Ulevičiutci
21695-—21680 J. Bagaišiui
21685- -Marij. Malakauskaitci

7937 Stanislovai Norakienei
7892 -Ignacui \ askiui

21715 Kazimierui Laurenckui
21392 Alenai Puodžiūnienei

7969 Justinui Valioniui
7963 Agnieškai Šlekienei

12651 Juozaiti Kiržgalviui
7939 Marijonai Paplauckienei
7919 Vincui Armanavičiui
7977 Kaziui Pūkiui

12649 Marijonai Mardosienei 
21711 Barborai Mikalauskienei 
22570—Karoliui Čepuliui

7954—^Elžbietai Stankūnienei
7956—Pranui Šarkiui

21391—Andriejui Jankauskui
7970—Buožini Mykolui

21713—Jonui Karaliui
7981—Mykolui Malinauskui 

21707
7964—Liudvikui Juškai
7916 Agotai Juozapiv

Jonui Ašnionui

Kasparui Voveriui
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Amerikiečius Apleidus
Rašo J. Bikinis

(Tęsinys)

(Bus daugiau)

įvairus

gal ir mažiau

garsios gyduolės

Babies Love It

StVERlS

tu 
ir

“OREMUS"

žios kalvos, aukšti piliakalniai,

“Oremus”

3313 So. Halsted Street 
Chicago, III.

PAIN-EXPELLER
Įregistr. J. V. Pat. Biure

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

35č.—vaistinėse—70c.

Mrs. WlNSJLOW’S 
Syrup

geriausiu kuror- 
šaltiniu. Kitaip 
musų Aukštaiti 
Šveicarija! Gra-

ih*i skilvio ir vidurių neoiua* . 
gumų ii priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šia saugus Kūdikių 
Laxative.

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

$10,000 accident policy

KEPURINIS BALIUS
Rengia

Dr-stš Atgimties Lietuviu Tautos Vyry ir Motery
Tautiškoj Bažnytinėj Svetainėj

3561 S'o. Union Avenue

Sukatos vakare, Sausio-Jan. 22 d., 1927
Pradžia 7:00 vai. vak.

Kviečiame atsilankyti visus, nes bus duodamos dovanos tiems, kurie 
viešpatauja' turės gražiausią ir prasčiausią kepurę. KOMITETAS

Amžius

Šiuo atveju broliai ame rikio- 
čiai turi labai gražų ir vaiz
dingą pavyzdį kovai su ištautė- 
ųimu. Klaipėdiečiai per šešius 
-šimtmečius jungo nepamiršo sa
vo kalbos, neištautėjo, taig ir 
amerikiečiai, ne vieną kartą 
savo tėvynę gelbėję, be abejo
nės brolius klaipėdiečius pa
seks ir ištvermingai su ištau- 
tėjimu kovos.

Daugelis amerikiečių grįstą 
Lietuvon ir padeda klaipėdie
čiams lietuvinti Klaipėdą joje 
apsigyvenant. Čia amerikietis 
visiškai jaučiasi kaip Amerikoj, 
nes, kaip minėjau, Klaipėdos 
krašto išvaizda ir gyvenimo są
lygos mažai kuo skirias nuo 
Amerikos miestelėnų gyvenimo. 
“Ryto** viešbuty sutikau kelis 
amerikiečius, kurie čia apsipir- 
ko namus bei ukius ir ramiai 
gyvena. Dažnai jie pasako, 
kad dabar mes esąme ponai* ne- 
berukstume fabrikuose ar sker
dyklose, o lengvai dirbdami 
(ūkyje), aiba ir visai nedirb
dami (namų savininkai), gra
žiai pragyvename. Tankiai 
girdint amerikiečių nusiskundi
mus ir apsivylimus, gal dažnai 
Jei savo neapsižiūrėjimo, to
kie, kaip aukščiau minėjau, ap
sigyvenusių amerikiečių pareiš
kimai išblaško aijų, kartais ne
pamatuotus, tvirtinimus. Ir iš 
tikro, kam ten| užjury visą 
amžių dirbti ir savo seną kup
rą lenkti, kad čia su aštuone
tą tūkstančių,
dolerių galima susikurti ramias 
ir senatvei sveikas- gyvenimo 
aplinkybes. Kaip prie to pri
eiti ir ko geriausia Klaipėdoje 
griebtis, nupasakos patys ame
rikiečiai, kurie apsigyveno 
Klaipėdoje ir lam tikras klai
pėdiečių komitetas, žadąs išleis
ti tam tyčia pašvfst&š brošiū
ras ir lapelius,
rupimus klausimus 
mus.

puatelniiikafi; kartais slepiasi 
juose liūtas ar leopardas”... — 
Ir aš turiu savo ramų kampelį. 
Bet tas mano kampelis nepana
šus aniems. Gyvenimo nuplak
tas, ar liūdesio pagautas aš pa
mirštu visą žemės triukšmą ir 
skubu į tą šviesią vietą.

Ta vieta priklauso karalienei. 
Daug metų tam attfal, kada pir-

vingiuojanti upeliai, žvilganti mą kartą aš ją pažinau, ji man 
ežerai ir ežerėliai, ošiančios pu- Į atrodė tokia skaisti,A kaip Pai
šelės ir plaukianti javai ramino'cheja, ir tokia baisi, kai Erinija. 
ir gaivino sielą. Ištisas dienas Prisiartinau ir paklausiau: “Kas 
gėrėjaus tuo ramumėliu, tuo(tu?” — “Užmarštis” — atsakė 
gimtojo krašto gražumėliu ir ir pradingo. Nuo to laiko aš 
prisiminiau tūlo rašytojo žo- tąnkiai keliaunu į tos karalienės 
džių: “Pas kiekvieną iš jūsų, viešpatiją.
prieteliai ir neprieteliai mano,

atsupdamas, eidavau j ją, į tą 
j domią karalienę. Ji man pa
pasakodavo tą, kas tik jai vienai 
tėra žinoma. O jai daug, daug 
žinoma! Per jos žinijos šaltinį 
pažįsti Melpomeną meno ir 
grožės deivę, ši-gi atskleidžia 
žmogaus sielos paslaptis, nune
ša j lakių idėjų dausas, kur nėra 
žemiškojo skurdo ir vargo, kur 
aidi daina, kur skamba arfa ir 
liūliuoja fleita.

Čia susitikdavau ir kitus savo 
kolegas dzimdzius; vieni jų 
klausydavo, o kiti imdavo tą arfą 
ir skambindavo, treti pritarda
vo. Iš čia, ne iš kitur visi tie 
musų juokeliai, muzikos aidais 
dabinti.

ii'
10 &

m

Trynimas
Pagelbsti

Trynk tą pačią vietą kur 
skauda!

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

Ošiančių pušų liuliujomas ir 
neramiame gyvenime yra ir ra- gražaus saulėto vėjalio glosto- 
mybės kampelis. Buvo žemėje mas aš tankiai, savo gamake be
tik vienas žmogus, pas kurį ne
buvo jokio kampelio. “Paukš
čiai turi lizdus ir lapės urvus, o 
aš neturiu kur savo galvą pri
glausti.” Tuos žodžius tankiai, 
prisimenu. Aš galvojau apie tą1 
žmogų, galvojau apie save, apie 
jus... Niekas iš jūsų negali jų 
pakartoti.

Jūsų kampeliai
kampeliai: vienus iš jų galima 
pavadinti turtingais rųmais, kur 
per amžių amžius 
džiaugsmas ir linksmybė, kur
girdisi arfos ir fleitos garsai, 
kur upeliais teka burgundiškas 
vynas. Kiti-gi kampeliai tikrai 
baisus; į tuos niūrius ir nykius 
rusins niekuomet neįsiskverbia 
saulės spindulis; ten nei muzi
kos, nei juoko, nei linksmybės; 
ten amžinai, viegpatauja ašaros 
ir kančios. Tretieji kampeliai 
— vienuolių seklyčios, kur drau
džiama įeiti ir Liūdesiui ir 
Linksmybei. Ketvirtieji kampe
liai buvo kadaisia pačios Gamtos, 
rankomis sukurti.. Juose prie-1 
glaudą randa nelaimingas Agas- X I
feras, tas “amžinas žydas” du 
tūkstančiu metų slankiojąs že-' 
me ir ieškąs mirties; . gyvena 
tuose kampeliuose asketas —

Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, .se
niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

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

Rrooklyn, N, Y.

amerikiečiams 
nušviečia- 

Ypa tingai daug prie lo 
žada prisidėti užjuri 
Klaipėdos krašto patri- 
Jankus ir nenuilstamas 

kartos žadintojas 
Tad jiems ir palieka

KOSULIAI 
dažnai yra 
PAVOJINGIlankės 4.

erebas 
jaunosios 
Brakas.
apie tai plačiau pakalbėti.

Pradėjo smarkiai lynoti, to-' 
dėl miesto inspektavimą atidė
jome ir vėl susibūrėme klube. 
Ilgai šnekučiavome apie šio 
krašto kulturinius ir visuome
ninius reikalus, apie jų tinka-1 
mesnį surėdymą ir sutvarkymą. 
Tarp kitko klaipėdiečiai užsi
minė ir “Dzimdzi-Drimdzi”, 
matyti juos informavo mus ma
tę p.p. Jankus ir Brakas, ku
riems musų misija Amerikoje 
esą patikus. Vat, tokios tai 
misijos jie laukią ir pas save, 
nes pasak jų mes mokame pa
gauti liaudį (nepamanykit. kad 
noriu “D-D”'išaukštinti, anaip
tol, aš kartoju tą, ką mano 
uisis nugirdo), tas svarbiau
sias akstinas tautinįam atbu
dimui. Man, aiškus dalykas, 
toksai musų <larlx) įvertinimas 
labai patiko, todėl aš, visiškai 
pritardamas pareikštoms min
tims, viliuos, kad “Dzimdzi- 
Drimdzi” dar savo dienų neat- 
gyveno, bet labiau įsigyveno ir. 
•ateity ars meno dirvonus kiekį 
platesniu maštabu, lik duok 
Dieve sveikatos!

Artinosi vakaras, turėjome 
itsisveikinti su malonia Klaipė
da. Smalsesni įspūdžių rinkėjai 
dar pasiliko Klaipėdoje, ruoš
damies j Palangą, o dauguma 
akskursininkų išsiskirstė į gim
tinės vieteles. ’

i

Lietuvos kaime.
Kadangi mano šeimyna vasa

rojo kaime, Užpalių valse., Ute
nos apskr., Aukštaitijoje, tai ir 
aš Klaipėdą apleidęs nudūlinau 
kaiman. Po kelionės nuovargio 
kaimas atrodė 

ir sveikatos 
būti negali:

Lietuvos

........... - -- - --------------

Rimtos ligos gali išeiti iš 
kosulio, į kurį nęat- 

kreipta domės tinkamu 
laiku. Gaukit palengvini
mą ir apsaugokit save ir 
vaikus su Severa’s Cough 
Balsam. Pripažinta gy
duolė per 47 metus.
' Ji maloni, veikia greit 

ir neturi narkotikų. Ap- 
liekose dvejopo dydžio, 
po 25c. ir po 50c.

W. F. SEVERĄ CO.' 
Cedar Rapida, Iow«

Krutinės ir Galvos Šalčiams 
Imhite Severa’s Cold Tablets /

Cougnoąisam

TRADff

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

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)

NAUJIENOS (
Insurance Dept

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas, ............
Adresas (gatvė)
Miestas ir Valst.
Užsiėmimas
Pašeipgavis

Reikalaudami

RAKANDU
n

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Ghicagoje,
THE PEOPLES
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės 
THePeoplesJuraifm-e (ompany

1922-32 So. Halsted Street 
Prie! 19th Place 

4177-83 Archer Avenue
. Kampas Richmond Gt.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška, •
3228 W. 38th Street, Chicago, III.
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J. Všbts.

Ateinanti žmonija
gyveni- 

ir dykių,

Tik j tas mintis nereikia žiū
rėti kaino i mintis kokios nors 
kuopos, partijos, ar daugybės 
žmonių įsitikinimus, bet tik kai
po į mano asmeninę nuomonę. 
Kai kurios mintys, tiesa, yra s)v 
cialislų mokslo programoje, dau^ 
gumoje stengiamos vykinti gy-

3 e vai kraujau venime, bet kai kurios, gal vi- 
Aš pagrin- 

ken- duosi* sutinku su tomis socializ- 
lenktų mo mintimis; bet kai ką numa-

zinių bausmių ir net griežtos 
prievartos.

Suaugtus, atėjus laikui sueiti 
poron, jaunieji turi turėti pro
gos arčiau susipažinti, turi ga
lėti laisvai kalbėtis apie įvairius 
daiktus ir savo laiku privalo 
suprasti ar juodviejų budai su
tinka dėl užtenkamai tvirto su
sijungimo. Ramiai ir be gėdos 
jaunieji turi svarstyti visus ve
dusių sunkumus, k. a. apie gim
dymą, auklėjimą, meilinimą kū
dikių ir k.
naudingiau, negu kalbos dabar
tinių gerai išauklėtų 
kurie tegali kalbėti, mandagumo1 
verčiami, tik apie pašalinius 
daiktus, o tokiuo budu nepasi
pažįsta vienas kito gerai, ir daž
nai į poras sueina visai skirtin
gų būdų žmonės, na o pasekmes 
tokių suėjimų galėjo pastebėti
nevienas, nėra reikalo aiškinti. L

Koksai gi turės būti patsai 
suėjimas poron?

Pirmiausiai: suėjimas poron 
Imi būti laisvas, t. y. jaunieji 
nežiūrint į jų socialį padėtį, ne
sivaržanti išskaičiavimu, turtu 
ir k. turi lai vai vienas kitą pa- 

. Neverta žiūrėti j tur-

Visa tai butų daug

(Utopija).

Dabartinis žmonijos 
mas susideda iš vergų 
iš viešpataujančių ir vargstan
čių. Turtuoliai išnaudoja varg
dienius savo naudai, vyrai iš
naudoja moteris, apsieina su ja 
kaip su verge.
turtus dėl vaikų... o kiti šaukia,1 sai bus skirtingos, 
ragina, kad vargdieniai, 
čiantys ir nelaimingieji 
sprandą prieš pasaulio didžiuo- tau ir kitaip; turėtų vystytis ki
sius, nes už tai po mirties gau
sią..^ na, ne nagrinėsime ką 
gaus po mirties... Vienok jei 
varguoliai lenks sprandą prieš 
kapitalą, nekovos, tai amžinai 
bus nelaimingi, amžinai liks ka
pitalo vergais ir nėra ko skųstis, 
kad turtuoliai juos išnaudoja.
1 žmogaus būdas priguli nuo 
išauklėjimo. Kokiu išauklėsi 
nuo mažens, tokiuo liks ir visam 
gyvenimui. Dėlto čia ir mesiu 
keletą minčių kaip turėtų būti 
sutvarkyta moterystė, vaikų 
auklėjimas ir bendras gyveni
mas.

jaunųjų

NAUJIENOS, Chicago, III

I Pacific an<l Atlantic Photol
Princas Mahid^ll, Siamo kara

liaus sūnūs, kuris dabar lankosi 
Amerikoj.

viltimis.
i moterystę turi 
suprasti lyties

savo kampelj 
susidėti. Au- 
dar labiau sti- 
terasime tokių

vienas kitam nevergaus už duo
nos kąsnį, o visu kuo dalysis su 
artymaisiais. Suprantama, kad 
teks dar didelė kova pakelti, nes 
kol kas kapitalizme yra galin
gas... turi savo kumščioję visus 
suspaudęs. Tik ta kova turi 
būtinai vykti ne revoliucijos ke
liu, o taikiu, ramiu budu. Ir 
kam tos kraujingos kovos? Juk 
tų kapitalistų, siurbiančių dar
bo žmonių kraują, yra tik sau
jele, o darbininkų milionai, tai
gi jei darbininkai būs susiorga
nizavę, argi negalėsime juos nu
galėti ? Jei nė žingsnio neatsi
traukdami nuo savo tikslo kovo
sime, tai be abejo kovą laimėsi
me, ir tik tada galima bus įvy
kinti idealį (sakau idealį, nes 
kol kas mums taip atrodo) gyve
nimą. Ypač jaunimas privalo 
rengtis i tą kovą, kad atėjus lai
kui jau galėtų drąsiai stoti į ko
votojų, bet tik ne griovėjų eiles.

?i mes savo jėgas neskaldysi
me, jei tik dirbsime,
Turės būti musų ateitis.
darbo, be mokslo viskas nueis 
veltui, nes tamsios minios nesu
pranta ir nesupras dar'greitai 
tų musų idealų. Minia juk pa
pratus aklai sekti savo išnaudo
tojus, arba kurie jiems daugiau 
pažada visai neatsižvelgdami f 
pasekmes tokių darbų.

Sutrinimai
Greita pagelba nuo skaus
mo. Apsaugoja nuo če- 
veryko spaudimo,

Aptiekose ir čeverykų 
krautuvėse

DlScholi's 
hino-pads

Uždtkit vieną 
skausmas 
pranyks

Te). Lafayette 0094

E. V. KR U KAS
Registruota Akušeri

Confinenrient reikaluose patamau- 
!U namuose arba ligonbutyje. Mo
terim# ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartj).

4120 So. Richmond Street

Mrs.
Yards 4951

Anielia Jarusz-Kaushillas
AKIJfiERKA 

3252 So. Halsted St.

Mrs riCHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas <31-mos gatves

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika-

i vusi Pennsyb 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar 
nauja, visokio 
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

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

kviesimės,
O be

“BAYER ASPIRIN”
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

taip, kitokios eigos reikėtų pri
silaikyti.

Savo minčių niekam neužme
tu, bet taip tik duodu socialis
tiniam jaunimui progos apie tai 
pagalvoti, patikrinti su savomis 
mintimis, gal svajonėmis, suly
ginti su savo

Einantieji 
l.uogeriausiai
l laušimą. Jie privalo būti iš- 
uklėti be nikolio ir kitų narko- 

t’nių nuodu. Savo darbo vaisiui mylėti, 
privalo vartoti savo, šeimynos ir us, kaip dabar dažnai yra daro- 
\ isuoinenės labui, bet neversti■ ma. Įsimilėję, nors butų sočia- 
I apitalu savo arba vaikų naudai, liai ir nelygus, gali sueiti lais- 
■ '('galima rinkti turtus, kad iš-, vai, be jokių kliūčių Į porą. Mo- 

1 audojus kitus ir galiausiai pa- 
I kus vaikams. Visą atliekamą 
1 lika, darbu ir turtą reikia au- 
Loti visuomenei. Kai kas pasa
kys: “Ką gi vaikams paliksi
me?

Vaikų turtas bus; geras iš- 
; uklėjimas, dora, darbo pamėgi- 
i tas, tvirta valia, pasiryžimas, 
c nergi ja ir mokslas. Neverta

rėti savo žaislus, 
tiems žaislams 
gant tasai noras 
prėja. Ir mažai
žmonių, kurie sutiktų visa ati- 
duoti svetimiems sau nieko ne
naši! iekant. Kiekvienas- noriau 
Urba, jei mato, kad galės patsai 

sau nors šiek tiek pasinaudoti. 
Taigi ir aukojimu dar negreitai 
irba ir visai gal neprieisime prie 
tokio idealio gyvenimo, kad vis
kas tik kitiems, o sau nieko, ar
ba labai mažai.

Tiesa, prie to reikia, ir priva
lome eiti, turime stengtis tai 
vykinti, bet tiktai ne su prievar 
ta, o evoliucijos keliu, ir gal rau

tos
Bet pirmiau vis tik

Moterys

8 vakaro. Kitu lai

k u pagal bute»rt|.

Viliuje
State

ir ruerg! 

nos Kreipki tie ai 

reikalais nuo 12 ik

Universa1
Bank

i Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, -r galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
Vala-ndos: nuo 1 iki 8 vakare.

Nedčliomib nuo 10 iki 1.
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679

0AYEF?

į)c^nstaff^
Kol jus nematot “Bayer Kry

žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
de.šimtis penkių metų nuo
Slogų 
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

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

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $20.3.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pytos $181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrjžti j Suv. Valsti
jas liuoMi nejskaitant kvoton. .

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLANI), 
ABIC siūlo greitą kelionę j Cher- 
bourg, Southampton, Antwerp. 
laivų išplaukia kas savaitę.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

VYKITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chlcago,

AR-

Daug

III.

BE NUOŠIMČIU
paskolas nuo $100 iki 
notų. Pinigus išmokame 

Vienatinis ofisas

Duodame 
$300 ant 
j 12 valandų, 
šiaur-vakarinėj daly} miesto, ku
ris teikia paskolas tokiomis sąly
gomis. Pasinaudokit iš tos progos. 

Industrial Loan Service 
1726 W. Chicago Avė. 

kampan Hamilton Ava.

Tad į darbą prie mokslo, prie, 
organizavimosi j tvirtas sąjun-j 
gas, kurios galėtų atsispirti 
prie kapitalizmo siautimą... I

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

VaU Nuo 2 iki 9 vai. vakare
' Tel. Boulevard 0313

\erystė privalo būti laisva. Jei 
pasirodytų, kad jų budai nesu
tinka, tai vietoj namuose ken
tėti amžinas pragaras, pyktis ar 
net ir muštinės, privalo laisvai, 
abiem pusėm susitarus persis
kirti. Tik aišku, kad tai ir turi! .ų ainių ainiai prieis prie 
būti tam tikrais Įstatymais sau-1 tobulybės.
gojama, kad perdaug nenuken-l turės būti tokia forma gyveni- 
tėtų viena ar kita pusė. Reikia,! mo, kaip mano žemiau paduoda- 

ypač esant jaulma. Ir tai tegalės įvykti tik,auklėjant vaikus mokinti doros’kad moteriai, 
bauginant pomirtinėmis baus- motina, butų garantuota užlai-||<aip sakiau, evoliucijos keliu, o 
mėmis, velniais, arba linksmy- kymas, kad nereikėtų įpulti į Į ne visa griaunančios revoliuci
nėmis ir kitais niekais. Jiems 1 bevilcią padėtį, kokioje dabai jos, kokią matome Rusijoj.
1 eikia parodyti aiškiai žmonijos dažnai atsiduria mergaitės ta-1 Taigi jei šeimynoms reikės 
idealus, reikia išmokyti kovoti, pusios motinomis, kurioms te-1 -jagelbininkų, tai jie bus paimti, 
:u gyvenimo kliūtimis siekiant lieka, paprastai, tik dar giliau I visai kitokiomis sąlygomis. Ka-! 
bendros žmonijai gerovės. Rei- pulti, tapti prostitutėmis. Hangi jie bus .socialiai ir moksli-! 
! ia išmokinti vaikus neapkęsti Antra: visokis nereikalingas| niai lygus visiems kitiems, tai

ruiudojimo, puikybes, pavyc|o«l puikumas, paviršutinis L>lizj>vcji-Į ij- šeimynoje vižCmę kitokia vie- 
'.obšumo, turtų ir k., o dėti visas’mas turės išnykti, ar bent su-[tą negu dabar kad užima sam-’ 
jėgas tiktaį darbui dėl vi^uome- mažėti. T 
nes, žmonijos gerovės, reikia; vyras' ir moteris, 
jiems parodyti, kad tik tame tė- 
r 1 gerovė ir laimė. Taip auklė
jant vaikai išmoks visa užsi
dirbti, nenorės net naudotis mal- 

. stu ir apdaru, kurio neuždirbo 
l.okiuo nors darbu. Atsiradus 
blogiems palinkimams ir geidu
liams nepasiduos jiems taip 
greitai, mokės susivaldyti, nes 
au nuo mažens išmokinti nepa

laikanti 'sau, bet tarnauti žmo
nijai. Jie supras, kad tie blogi 
palinkimai ir geiduliai nekan- 
kys juos ilgai, nes visomis savo 
mintimis galės laisvai dalintis 
u tėvais, mokytojas ir net drau

gais kitos lyties, gaus nuo jų 
patarimus ir pamokymus nebi
jodami sugėdinimo, išjuokimo 
r.r subarimo.

Yra ištirta, kad ko negalima 
pasidalinti su kitais, tai tas il
gam pasilieka kaipo abejonė, 
kurią stengiasi suprasti savo 
protu ir dažnai pasitaiko, kad 
prieina prie klaidingos išvados 
ir tuom gali pakenkti ne tik sau, 
bet ir visuomenei.

Vaiko palinkimus galima pas
tebėti anksti ir jais pasinaudo
jant sutverti vaiko laimę. Bet 
jei vaikas turėdamas palinkimą 
arba gabumą į vieną darbą bus 
verčiamas dirbti nepakenčiamą 
jam darbą, tai jisai neatliks to 
darbo su noru ir prigulinčiai, 
bus priverstas slėpti tą savo ne
apykantą savyje, o ilgainiui iš 
tos neapykantos gali išsivystyti 
ir didžiausias nekentimas visos 
žmonijos. Na, o jei vaikas ga
lės laisvai dalytis mintimis su 
suaugusiais ir naudotis jų pata
rimais, tai jisai naudosis ta lai
sve ir su pagelba tėvų arba 
globėjų lavins savo įgimtus ga
bumus, suprantama, paraginant 
jį kuomet reikalinga imties dar
bo, nes kiekvienas žmogus yra 
linkęs į tingėjimą, taigi ir vai
kas kaip reikiant neprižiūrimas 1 
gali virsti tinginiu. Tik prižiu-
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* 
Dirbti privalės abu —Idininkai. Gyvens bemini šeimy-‘ * 

, kiekviena? I nos gyvenimu, dalysis su visais ■' 
skyrium arba drauge, žiūrint į I savo ir kitu džiaugsmu ar lindę i 
sąlygas. Dalis uždarbio turėsi nu, visi dirbs vienodai kaipo to, 
būti pašvęstas auklėjimui vai-1 paties luomo nariai. Ne venas] 
kų. Lygios moterų su vyrais Į darbas namuose nesiskaitys že-

1 teisės padaro moteryste dar la-l nesniu ar biauresniu, juo labiau: 
biau kilnia, aukšta. Taip esant įžeminančiu. !
paviršutiniai garbei, pasirody-i Jei porinis susivienijimas liks 
mams liko mažiau laiko. Iškil- Į bevaisiu, t. y. nebus vaikų, tai ( 
mingos puotos su daugeliu cere Į abiejų sutarimu privalės imti, 
monijų ir jos išnyks, — nes tai! mgint vaikus daugvaikių šeimy-( 
•visa tinka tik kapitalistams, ku Į nų arba našlaičius, bet ir tuos 
rie neturi kur dėti pinigus ir lai-1 /aikelius turės prižiūrėti ir auk- 
ką. Jei ateis draugas,1 pažįsta-1 ėti doroje, artimo meilėje ir pa-, 
mas, arba kaimynas, jis papras- I nšventime už kitus, vienu žo- 
tai bus paprašomas prie papras-1 Ižiu — taip kaip savo.
to šeimyninio stalo, žinoma, jei I Darbas ir siekimas prie dorų 
svečias malonus šeimininkams. I socialių idealų visuomet buvo ir 
ir jei valgio pakankamai. Rėdy-lbus geriausiu vaistu nuo blogų 
tis taip pat reikia laisvai, pa-1 minčių, geidulių ir net blogų 
prastai ir sveikai; vienok dailė.I darbų. Bedarbe, turtas ir blo- 
grožė ir švara turės viešpatauti Į gas išauklėjimas, turtuose, be 
visame. I darbo yra išsigimimo yrankis. >

Turtingumas ir paviršutinis j Darbas atnaujina meilę ir nėpa-( 
•blizgėsią tai visai ne grąžė, net!lieka' laiko šeimyninėms sce- 
visai nepanaši į ją. Nevienam I noms.
gal teko matyti mažus kamba-| Bet tebus galima tai įvykinti 
rius apšviestų ir pasiturinčių tik nugalėjus kapitalizmo vieš- 
darbininkų, kurių sutvarkymas) patavimą; kuomet šalę didžiau- 
yra taip jaukus.-

Jei namuose nebus galima ap- 
seiti savomis jėgomis ir bus rei
kalinga pašalinė pagelba, t. y. 
tariant dabartiniais musų žo
džiais, jei bus reikalinga tar
nautojai, tai tokie pagelbininkai 
bus priimti visai kitokiomis są
lygomis negu dabartiniai tar
nai.

Daugelis pastebės, kad socia
listų mokslas griežtai stovi už 
nuosavybės panaikinimą, tokiu 
budu ir tarnai bus panaikinti, 
nes ta yra tik kapitalizmo tva
rinys. Bet mano nuomone, tai 
vargiai greitai beįvyks, o kažin 
ir visai ar įvyks. Vistik reikia 
pripažinti, kad žmogui jau yra, 
turbut, įgimta noras ką nors sa
vo turėti. Tas noras apsireiškia 
jau'vaikuose. Paimkime mažus 
brolius, kurie labai sutinka, ku
rie yra gerai socialėje doroje 

rint arba raginant prie darbo auklėjami, ir ką gi matome? 
jokiu budu negalima vartoti fi-Ogi kiekvienas iš jų mėgsta tu-

Dentistas Grubman
3464 So. Halsted St.

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

GERAS 
DARBAS, 

ŽEMOS 
KAINOS

Dirbame ant išmokėjimo 
kas nori

DENTIST GRUBMAN 
3464 So. Halsted St.

iki 12 dienų

20 u >'

si kuponą su 
neleisiu 

darbų pra- 
iv- Yi'sario
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iLietuviai Advokatai

sių turtų, išlepimo nebus vargo, L 
bado. Kada visi bus lygųis1 ar - 
bent norės būti lygiais, kada

S1,000,000 
užmokėjome kad 

sustabdyti 
Šalčius

Užmok ėjom $1,000,000 už Hill’s Crb 
Cfira-Bromido Quinine dėlto, Kad tai ge
riausias išrastas būdas gydyt šaltį 
Hill’s sustabdo šaltį į 24 valandas. Jis 
sulaiko gripą į 3 dienas.

Veikia pilnai. Netik sustabdo Šaltįt 
bet išmota lauk jo nuodus. Paliuosuoja 
vidurius — suvikrina visą kūną. Jis su 
tveria spėką atgaivint jūsų gyvenimą.

šaltis dalykas rimtas. Kasmet iš, šalJ 
čio priežasties miršta virš 150,000. Pra
dekite ir jūs kartu su šalčiu. Neleiski
te jam įsikibti. Sulaikykite jį su Hill’s. 
Turėkite po ranka. Kuo greičiau jūi 
pradėsit, tuo greičiau šalčiui bus galus. 
Visos aptiekos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk

CASCA
Raudona DfižS

Kaina 30c

ININE.
su paveikslu

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom SU Room 1111 

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

Gyveninio Vieta 
3323 South Halsted St. 
1 Tel. Bonlevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmlestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plnukų. ""■s

Ateikite ir persitikrink it.
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 Milwaukce Avė., 2 fl.

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards ūv'94

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

M)R. HERZMAN

K. iUSCFLIONIS
A D V O K A £ A « 

Miesto Ofisas 
190 No. State SU 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 D141
,B;Job vlBiinre teismuose. — Ab
straktai. — Ingai iojimai. - Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN 
(John Bafdziunas Borden) 
.LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Koum 1538 
Telephone Randolph 3261

VaL:” 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teivpr'ne Roosevelt 9090 

Namą TeleUrj? Republic 9600

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

Gydo staigias Ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir H- 
'okius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS* Nuo 10—12 pietą 

ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
, Dienomis: Canal 

8110. Naktį
South 'hore 2288 
Boulevard 4186

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

Telefonai:

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Oiisas
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.
Telefonai Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted SU Chicago
Tel. Yards 4681~ J

"fc

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chlrariaa 

Specialistas Moteriiką, Vyrišką,
Vaikų ir visų chronišką ligą. 

Ofisas; 3103 So. Halsted SU Chlcago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. No- 
< ėliomis ir šventadieniais 10—12 ditn.NAUJIENŲ 

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

vakare. 
0 iki

Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Litų 

1724 So. LootniH, kampa* 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki V vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktin!# TąL Fairfax 6858

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienos e.

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

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 8. Ashland At. 
ir 805 E. 47th St.

Kenwood 1752
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Cisimokėjimo kalnai
Chicaęfoje — paltu:

Metama ------------ -------------
Putai mėty —....... ..........
Trims mėnesiams __ ____
Dvtani miueaiama
Vtamm mtoašiai -____ _

Chicagoja per naiiotojua:
Viena kopija------------
Savaitei
Mėnesiui

Suvienytose Valstijos^, na Chicagoja, i 
paltui

Metams$7.01
Pusei mėty 8.60
Trims mėnesiams ___________ 1.76
Dviem mėnesiams____________ 1.25
Vienam minėsiu!.... ......—------ .76

Lietuvon ir kitur ulsieniuosei 
(Atpiginta)

Metams _____________ ______$8.00
Pusei metų___________ ......__ 4.00
Trims mėnesiams ___________ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

vilkavo sukilimu, o dabar 
piktinasi, kad valdžia stve- 

griežtų priemonių
. $8.00

~ 2.00 riasi
Z .75'prieš sukilėlius.

Tikrenybėj Meksikoj ko- 
Z 18c va e^na tarP šviesos ir tam- 
— 76c sos. Calles’o valdžia rupina-

si suteikti savo žmonėmis to
kias progas, kokiomis nau
dojasi civilizuotų valstybių 
piliečiai. Tuo tarpu katali
kų bažnyčia norėtų po seno
vei laikyti žmones tamsu
me.

Bronys Raila

Bruožai apie Lietuvos 
moksleiviją

rie varu rinitą darbą nepriklau-\ia sistema nei lig pusės neį 
somoje Lietuvoje.

3. Nepriklausomai Lietuvai 
kuriantis

1917 ir 1918 metais Lietuvoj

vykdyto. Susidarė savotiška 
“lietuviška” “sistema”, kitaip 
sakant—jokios sistemos. Tik 
vėliau, valstybei sustiprėjus, 
mokyklų ir švietimo reikalui

likusieji inteligentai karštai buvo žymiai pagerinta.

DARBININKŲ JUDĖ.II 
MAS TURKIJOJ

1. Bendras žvilgsnis
Rašyti apie Lietuvos moks

leivių gyvenimą, ypač apie Lie- 
ris, pietinės valstijos fun- tuvos moksleivijos praeitį, nu- 
damentalistų demagogas, rodyti moksleivijos judėjimo 
Kiekvieną sekmadienį susi- kryptis ir charakteringas puses 
renka tūkstančiai žmonių įįarb.a. savui^^s nurodyti 

i v v. . . r-, L ateities veikimo tendencijas ir
jo bažnyčią mieste Port, 1)cr81>l.ktyvaS( _n6ra jau tnip 
Worth (lexas). Jis nužudo labai lengvas daiktas. Kaip ir 
žmogų. Ar mano tas funda* j visur tokiais atžvilgiais, taip ir 
mentalistų orakulas, kad jis čionai susiduriame su reikia- 
pildo Dievo valia? Beveik mos stoka. Keikia

pasakyti, kad nuo visokių smul
kių atsiminimų arba šiaipjau 

> raštelių

sako jis, — J. Erank Nor- išimtinai
Lietuviai gi nei

Vyraujant /senąjam reži
mui, Turkijoj, galima saky
ti, kai& ir nebuvo darbinin
kų judėjimo. Prie dabarti
nės valdžios padaryta šiokia 
tokia pradžia, bet kadangi 
pramonė ten labai menkai
tėra išsivysčiusi, tai apie pakvaišę sekėjai palaiko jo 
rimtą darbininkų judėjimą pusę, ir visoj valstijoj pra- „įkadnio > pobudžio 
negali būti ir kalbos. našaujama, kad žudeika bus, apie Lietuvos moksleiviją do-

Pirmn nnnzimins laikraš- Pamosuotas. Aš rekorduo- j resnių raštų vargu kur galimft Inmą. opozicijos laiKras- y | rasti. cia reikia *tebgti gyve.
pradėjo leisti taip vadi- JU tlK Žinias. lai yia D O i . faktus, iš jų daryti išva- 

imi iaunaturkiai, kurie! m-inios p^iehoiogi- das svarbiausia, pačiam ta-narni u---
flirtavo su
aiškios programos neturė

Palengva rinkosi iš užsienio 
studentai ir gimnazistai; dau
giausia iš Rusijos. Aukštesnią
ją Lįetuvos mokyklą užliejo 
rusicizmo banga. Nenormalu
mų visur be galo daug. Dabar 
nisidarė tokia padėtis, kad mo
kykla atsidūrė platformoj, ku
rios stovis priklausys nuo ga- 
ingųjų norų, atseit nuo val- 
Ižios, nuo viešpataujančios par
tijos. Nustatyti įstatymai, vie- 
aų varžymai, kitų, gražiai ta
riant, glamonėjimui galėjo tuo
jau, kaip kas norėjo, pakeisti 
Mokyklos veidą. Tokią politi
ką, kaip vėliau pamatysime, 
zedė krikščionys demokratai, 
xavę Lietuvoje valdžią. Mokyk
los netvarka buvo pasinaudota 
taip, kad iš jos padaryti savo 
partijos siekimams pritaikintą 
tvarką. Niekas neginčys, kad 
ir gerų norų daug butą ir ge
ro daug padaryta, tačiau pada
ryta ir tai, kad moksleivis pa
sidarė lyg koks valdančiųjų 
užguitas zuikis ar menekenas.

(Bus daugiau)

dirba tautinį darbą ir ruošia 
dirvą nepriklausomybei. Padė
jėjų buvo be galo maža. Oku
pantai spaudė. Lietuvą reikėjo 
kurti, kaip sakoma, iš penkių 
piršti/. Entuziastingos ir išti-, 
kimos tokiais atvejais inteli
gentiškos padėjėjos—studenti
jos—veik visai nebuvo: vis, 
kaip sakiau, po visokius pa
sviečius išblaškyti. Bet daryda
ma didvyrišką žygį, Lietuvių 
Tautos Taryba 1918 m. vffsario 
mėn. 16 d. paskelbia Lietuvos 
nepriklausomybę ir kviečia vi
sus inteligentus, darbininkus ir 
visus’ tautiečius dirbti naujai 
atstatomos valstybės darbą.

Nekalbėsiu, kokiose aplinky
bėse teko pirmiesems žmonėms 
dirbti, nes tai butų perdaug iš
eita iš mano temos rėmų, — 
kalbėsiu apie Lietuvos besimo
kinančią tuo laiku jaunuome
nę.

Kai kas, metęs užsieniuose 
mokslą, grįžta Lietuvon ir čia 
gauna aukštą tarnystę, iš pra
džių, žinoma, su blogu atlygi
nimu. O ir naujai atsistojusi 
Lietuvos vyriausybė sparčiai 

atstatyti išardytas ru
sų mokyklas- ir jos lietuviško
mis paversti. Darbas, nors ir 
be galo sunkiai, tačiau be re
zultatų nepalieka. Atidaromos 
kelios gimnazijos ir pradžios 
mokyklos. Tik visa bėda, kad 
daug kur gimnazijose trūksta 
mokinių. Suprantama, nes dar 
daug iš Rusijos negrįžę, o nu
varginti okupacijų ir plėšimų 
Lietuvos gyventojai neturi iš 
ko savo vaikus j mokyklai leis
ti. O Lietuvos mokykla buvo 
irgi nei šiokia, nei tokia. Pa- 
grindan paimta rusų mokyklų 
sistema, tačiau dėl vadovėlių, 
mokytojų ir pinigų stokos-, to-

jotai buvo lenkų srovės pagauti, 
mokėsi Lenkijos universitetuo
se ir dirbo paskiau 
lenkų naudai.
savų mokyklų pakankamai tu
rėjo
reikiamoje aukštumoje pastaty
tas. Naujas periodas prasideda 
nuo Vilniaus universiteto įkū
rimo (1801-1831 m.)
/ Vilniaus universitetas daug 
Lietuvos atgaivinimui naudos 
davė. Čia buvo aukštai pasta
tytas mokslas, čia mokėsi daug 
lietuvių bajorų jaunuomenės. 
Iš jų išėjo paskum/ tokie žy
mus vyrai, kaip genialus poetas 
Adomas Mickevičius (1798- 
1855 m.), lenkiškai rašęs, J. 
Kraševskis, Simonas Daukantas 
(1793-1864 m.), S. Stanevičius 
ir kt. Čia Lietuvos besimoki
nančioji jaunuomenė buvo su- 
siorganizavusi į įvairias krašto
tyros, kalbotyros, istorijos ir 
literatūros bei etinio auklėjimo
si draugijas-draugijėles, kur 
plačia vaga varė tautinio atgi
mimo darbą. Studentijos' daug 
gero lietuvių tautai padaryta. 
Bet Vilniaus universitetą už
darius ir skaudžiai suvaržius 
lietuvių tautinio atgimimo ug
dymą, paskiau per 40 metų,
uždraudus spaudą (1861-1901 
m.), lietuviams mokslo gavi
mas lyg ir visai neprieinamas. 
Tiesa, turtingesnieji galėjo mo
kytis ir mokinosi veik visi iš- 
tautėjimo sąskąiton. Tik apie 
antrąją pusę devynioliktojo am
žiaus lietuviai studentai, senų-Į 
jų skatinami ir padedami, ėmė Į 
antrukart gaivinti 
dvasią. Pasirodo 
čiaus “Aušra” 1883

nei jose mokslas nebuvo

[Pacific and Atlantic Photo]

Admirolas Julian L. Latimer, 
po kurio vadovyste tapo išsodin
ta Amerikos kareiviai Nicara- 
gua respublikoj.das ir, svarbiausia, pačiam ta- 

nie gyvenime aktingai dalyvau
ti. Tik tada galima susivokti 
šiek tiek apie besimokinančių 
jaunuolių gyvenimą.

man teko skai- 
’ viv«oion.io, u* lodyti Amerikos lietuvių HIO- 

pasižymi skleidimu tarp^ ksleivijos judėjimą, tačiau iš 
Žmonių neapykantos. O tos'tų aprašymų, ar dėl reporterių 
rūšies dvasiškių, sako Dief-' neapsukrumo ar dėl paties men- 

tukstančiai k° moksleivių darbavimosi, aš 
apie lietuvius moksleivius Ame- 

. rikoje net bendro vaizdo pasi-

socialistais, bet p08 pasireiškimas!”
Reikia pasakyti, kad Nor-j 

jo. Turkų darbininkai pra- ris yra labai žymus funda- 
dėjo organizudtis laike karo, mentalistų vadas. Iš profe- •• n . 
Nemažai imtinių sugrįžo iš'sijos jis yra dvasiškis, kuris 
Rusijos tuoj po revoliucijos, pasižymi skleidimu tarp] ū'/lcivijos judėjimą^ tačiau išRusijos tuoj po revoliucijos. 
Jie buvo užsikrėtę komunis- 

suor- 
parti- 
vald-

tiškomis idėjomis ir 
ganizavo komunistų 
ją, kuri vėliau buvo 
žios panaikinta.

Keli tūkstančiai turkų 
darbininkų laike karo dir
bo Vokietijoj. Karui pasi
baigus, jie grįžo tėvynėn ir 
sukurė nepriklausomą so
cialistų partiją, kuri ėmė 
leisti savo laikraštį. 1923 m. 
jų įtaka tiek sustiprėjo, jog 
Konstantinopolyj jie pradė
jo leisti socialistišką dien
raštį. Tačiau kurdų sukili
mas davė progos Kernai Pa- 
sha, dabartiniam Turkijos 
diktatoriui, išleisti specia
lius patvarkymus, kuriais 
einant tapo palaidota spau
dos laisvė. Tie patvarkymai 
buvo išleisti 1925 m. Nuo to 
laiko darbininkų judėjimas 
Turkijoj visai nusilpo.

Visų šalių diktatoriai yra 
vienoki: jie pirmiausia ban
do pasmaugti spaudos lais
vę. O spaudos laisvės, kaip 
žinia, bijosi tik bloga 
v e zia.

vald-

NEPAKANTA

fenbach, yra
Jie liepia žmonėms ne savo

t a a Vz v vvai va a v* v v* • va v# r z va v* a

artimą mylėti, ale neapkę- daryti sau neįstengiau, šiuo ša
šti tuos, kurių religiški įsi- vo straipsniu, kuris, 
tikinimai yra skirtingi.

Tos tai rųšies demagogai nušviesdamas kelis 
deda pastangų, kad suvar- moksleivijos gyvenimo ir judė- 
žyti mokslo laisvę. Jie taip 
gi ne tik džiaugiasi tuo, jog ... v ,. ..y. . v - * : įbroliams ir sužadinti aktmges-
Lietuvoj yra žmonės galabi nj veikimą savo tarpe arba iš 
narni, bet norėtų, kad dar( Lietuvos moksleivių pasimokyt, 
daugiau jų ten butų sušau- kas yra vengtina kultūrinio ir 
(jyta visuomeninio lavinimosi atžvil-

8ki.
Gal Amerikos lietuviui moks-

tikiuos, 
teks skaityti besimokinančiai 

! jaunuomenei užjūrio krašte, aš, 
; Lietuvos

V X* * * f *M *

įimo bruožus, tariuos šiek tiek 
galėsiąs įsiteikti ir užjūrio

O vienok tie nepakantos 
platintojai drįsta dar tvir- leiviui arba jau senesniam tau- 
tinti, jog jie skelbia krikš- tiečiui bus sunku pilnai supras- 
čionybę. Veidmainiai!

LENDA tLA Iš MAIŠO

Yla maiše sunku paslėp
ti. Meksikos katalikų kuni
gai tvirtino visam pasau
liui, jog jie nieko bendra ne-

i ti Lietuvos moksleivijos judė
jimo esme, ne ji, kiek teko pa
tirti, diametraliai skiriasi nuo 
Amerikos' moksleivių gyvenimo, 
tačiau kelios mintys ir pastabos, 
aš manau, bus labai naudinga 
iš šio straipsnio pasidaryti.

2. Prieškarinė Lietuvos 
moksleivija

. tiek yra sunku 
j pilnai atvaizduoti, kad iš anks-

turi su dabartiniu sukilimu. L:?.!

Net Romos popiežius rado į() pC.rspeju gerbiamus škaity- 
reikalinga pareikšti, jog ka- tojus, jog nereikalautų iš ma- 
talikų bažnyčia laikysis nuo- nęs pilno istorijos vaizdo, čia, 
šaliai nuo konflikto.

O tuo tarpu žinios skel
bia jog katalikų kunigai no 
tik kursto žmones prieš val
džią, bet patys vadovauja 
sukilimui. Pavyzdžiui, Gua- 
dalajaros arkivyskupas Or-'dien 
ozed y Jimanez atsistojo su-' beje lietuviai 
kilėlių priešakyj.

Amerikos katalikai irgi 
bandė užsiginti, kad jie re-j 
mia ir finansuoja Meksikos šalis nėra išmokslinta, kaip ki- 
sukilimą. Dabar pradeda ti kultūringi kraštai, tenka 
išeiti aikštėn jų dviveidė po- priežasčių ieškoti politinėse ap- 

- — - -- • ! linkybėse ir mumyse pačiuose.
. - \ Prie Vytauto (1392-1430), ka-

kaip jau minėjau, tenka ten
kintis nuotrupomis, tat 
tik pačius bendruosius 
žus nurodyti.

Jei pažvelgsime toliau 
toriją, gal būt, jau j kultūros

I istoriją, tai pamatysime visai 
j ką kitą, negu šiandien, šian- 
j '' i nepriklausomoje valsty- 

savarankiškai 
| tvarko savo mokyklų buitę ir 
apšvietimo padėjimą, ko nega- 

I Įėjo padaryti, neturėdami ne- 
į priklausomybes. Kodėl musų ’ V 1 • • v 11*1 1 • 1*

tu n ka 
bruo-

i is-

Vinccnnes 6987 arba Henilock 5524

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

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.

Lietuviai Daktarai
Lietuvoje 

ugdymo 
Dabartinė 
atžvilgiu

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH 

3464 So. Halsted S't.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. Wallace Street

Kova tarp fundamenta
listų ir mokslo šalininkų ne
siliauja. Fundamentalistai 
yra pasiryžę suvaržyti mok
slo laisvę ir antmesti žmo
nėms savo supelėjusias dog
mas. Amerika, kuri didžia
vosi tikėjimo laisve, pama
žėl pradeda jungti valstybę 
su bažnyčia. Toks sujungi
mas įvyko Tennessee valsti- 
joj, kur legislatura priėmė litika. Bėgiu kelių mėnesių n; C'T-
special] įstatymą prieš evo- jie vede aršiausią propagan- da Lietuva buvo savarankiško 
liucijos dėstymą mokyklose.Idą prieš Calles’o valdžią. Į žydėjimo ir savo politinės ga- 
Priimta tokie įstatymai ir Jų lyderiai važinėjo į Wash-| lybės perijode, kultūrinių at- 

ingtoną ir ten melagingai! žvil«iu naudinga mažai tėpa-
Juo tolyn, tuo padėtis da- perstatė Meksikos padėtį. Aiškiai matom, kad

rimtesnė. Albert C. Net prezidentas Coolidge ; __
Dieffenbach, laikraščio tada išleido pareiškimą, kad ugdymas.
“The Christian Register” katalikų kaltinimai yra be ros stokos ir dėl svetimtaučių 
redaktorius, sako, jog reikia pagrindo.
rinitai susirūpinti funda-Į Kunigai rėkia, kad Cal- Įn yra 
mentalistų pasikėsinimais (les’o valdžia žudanti nekal-1 kryželis, 
ant mokslo laisvės. “Štai, —- tus žmones. Jie patys išpro- vių bajoru vaikai ir patys ba-

šono žodžiais betariant (girdė
ta iš jo lupų), tas taktikos 
skirtumas padarė tai, kad de
šinieji, kurie užsiėmė moksli
niu ir kultūrinių darbu, kurian
tis nepriklausomai Lietuvos 
valstybei turėjo daug daugiau 
savo pažiūrų inteligentingų 
žmonių, negu kairieji, kūne dar 
ir šiomis dienomis jaučia ne
pasibaigiamą išlavintų visapu
siškai ir gerų kokio nors darbo 
specialistų stoką.

Iš antros pusės imant, lietu
vių mokinimasis- tolimuose nuo 
savo tėvynės universitetuose 
turėjęs tokių., pasekmių, kad 

.lietuviui inteligentui jo Lietu
va, jo tėvynė, tapo mažiausiai 
pažįstama, žinoma, visa tai 
negalėjo neturėti įtakos sveti
mos kultūros įsravai 
ir tautinės- kultūros 
suparalyžiavimui. 
Lietuva, kulturiniu
imant, todėl ir visai neturi nuo
mavo savotiško veido, o taip 
pat neturi vieno kurio nors vei
do, bet yra didžiausias painiau
sias konglomeratas visokių kryp
čių, visokių pakraipų bei rūšių 
mokslo ir kultūros. Vienaip 
norėtų Rusijoj mokslus ėję in
teligentai, kitaip Vokietijoj, 
Anglijoj, Lenkijoj ir kitur vėl 
kitaip Friburgo “daktarai”. 
(Žodis Friburgo daktaras” šiuo 
laiku paprastai visada kabutėse 
rašomas, nes' tų “daktarų” 
“daktariškumas” Lietuvą val
dant pakankamai visiems pa
aiškėjo).

(Ii didžiojo Karo metu lietu
viai inteligentai ir mokslus ei
nančioji jaunuomenė buvo po 
visus pasviečius išblaškyta. Su
sibūrė tik Rusijoj, kur Vorone
že M. Yčo buvo -įsteigta lietu

mi gimnazija, 
nors neparodė pakankamai aiš-

A

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.

kitose valstijose.

rosi

matom, kad 
to gabaus kunigaikščio per ma
žai įvertinta tautinės kultūros 

Del .tautinės kultu-

itakos įsiplėtimo, Lietuvos 
valstybė pamažu Byra, ir 1569 

yra savarankiško gyvenimo 
. Jau prieš tam lietu

lietuvišką 
Badangvi- 

m., Dr. V. 
Kudirkos “Varpas” 1889 m., o 
paskiau ir kiti laikraščiai. Sto
ja lietuvių eilėsna ir kai kurie 
nutautėję lietuviai ir studentai. 
Lietuvos' moksleivijoje, nors ir 
visaip spaudžiamoje ir persekio
jamoje rusų caro valdžios, tais 
laikais vyravo tautinės idėjos. 
Patriotizmas, tautos labui ir 
atgimimui pašvęstas darbas bu
vo jiems niekui kitu nepamai
nomi idealai. Nors vakarų po- 
zitivizmo bei socializmo raga
vę žmonės kartais 'ir imdavo 
savo tautiečių tarpe panašias 
mintis skelbti, tačiau, reikia I 
tiesą sakyti, tie1 soeialo pobū
džio balsai patriotizmo ir tau
tiškumo balsų buvo neabejoti
nai nustelbti. '

Prieš karą musų jaunuoliai 
mokėsi rusų gimnazijose, o 
paskiau Rusijos ir užsienio uni
versitetuose. Šių žmonių tarpe!
jau pasireiškia šiokios tokios vių gimnazija', 
srovės. Vieną pusę sudaro kai- i , a...
rieji, antrą dešinieji. Kairieji kaus savo veiJb, bet jos reikš- 
buvo susiorganizavę po “Auš- mė tuo jnetu buvo be galo di- 
rinės” (iš pradžių “Lietuvos dėlė: ten galėjo prisiglausti ir 
Žinių’’ priedo) vėliava, o deši- tęsti mokslą išvaikyti iš Lietu- 
nieji kunigų žurnalo “Draugi-' vos mokslinnkai. Kad ir neil- 
jos” globoje, o paskiau po sa- gai gyvavusi, M. Yčo gimnazi- 
vo organu “Ateitimi”. Prie pir-| ja yra davusi jau žmonių, ku
inui ų buvo prisišlieję daugiau
sia liberališko plauko mokslei
vių ir studentų, o prie antrųjų 
—klerikalinių • pažiūrų ir bur
žuazijos vaikų moksleivių. I

Abiejų srovių veikimo takti-| 
ka buvo skirtinga. Dešinieji, | 
ateitininkai, užsiėmė daugiausiai 
kultūriniu darbu ir mokslu, o 
kairieji, aušrininkai, kurie žy
miai skiriasi nuo dabartinių] 
aušrininkų, 
sukilimų ir revoliucijų organi
zavimu bei darbavimusi darbi
ninkų klases tarpe. Ta abie
jų pusių skirtinga taktika yra 
labai daug reikšmės turėjusi 
paskutinių dienų gyvenime. 
Vieno mokslininko, prof. J. Eli-

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

praktišku darbu,

GYVENIMAS 
MSnesinis žurnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tol. Boulevard 8669

Gerbiamieji Draugai, — pri
sidėkite prie išleidinėjimo mė
nesinio žurnalo GYVENIMAS 
— užsirašykit ji tuojau. Bu
siu labai dėkingas.

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

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

38d puslapių.
‘ ! I ■. I ■■■■ I M . .............................  I'

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

8 iki 2 vai. po pietų

nuo
nuo

Dr. A. 1 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. Michignn A ve. 
Valandos: 2—4 dieną; 6:80—8:30 

vakare.
Ofiso 'I’elefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfiold 0578

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

Ultravioletini šviesa ir diathermia

OR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

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

Tel. Lafayette 4146
I nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos j _|u(> jki # yaL yak

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Te). Boulreard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Offica Boulevard 7942

.. Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Oicago, III.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dcntistas

3243 So. Halsted St
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Rea. Telefonas Henilock 2615
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ANTRAS “NAUJIENŲ” KONTESTAS ARTINASI -- STOKIM I DARBA!
Visų miestu, visų provincijų ir visų miestelių lietuviai kviečiami j darbą veikti šiame didžiajame “NAUJIENŲ” Konteste ir laimėti dovanas — Automobiliais, 

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

X

Reikšme Antrojo “Naujienų” (Mesto
Visiems “NAUJIENŲ” Skaitytojams ir šio 

Kontesto Veikėjams.

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

Jau trys metai praėjo nuo 
pirmojo “NAUJIENŲ” kontes
to, bet visi “NAUJIENŲ” drau
gai turbut dar gerai jį atsimena, 
nes trys metai tai gana trumpas 
laikas musų gyvenime. Kaip 
visi atsimenate, pereitame 
“NAUJIENŲ” konteste buvo 
išdalinta dovanomis kontesto 
veikėjams apie $8,000.00. Ke
turi pereito kontesto veikėjai 
laimėjo automobilius: Šidlaus
kienė ir Villis iš Chicago, Girš- 
tautas iš Detroit, Mich. iš Švėgž
da iš Cicero, III. Kiti kontes
tantai: Narmontaitė, Šova, Dr. 
Yucius, A. Bakšys, Paulauskie
nė, A. (iiidaužis, Šarkis, Ražas, 
Braževičius, Dambrauskaitė* 
Stelmokas ir kiti laimėjo mažes
nes dovanas, vertės po kelis 
šimtus dolerių ir kai kurie po 
kelis desėtkus 
tame konteste 
testąntų, — 
skaičius. Bet
grupė atliko milžinišką darbą, o 
ir už savo įdėtą triūsą ji gavo 
tinkamą atlyginimą. Tie kon
testantu, kurie daugiau dirbo, 
tie laimėjo dideles dovanas: tie 
gi, kurie mažiau dirbo konteste, 
žinoma, mažiau ir laimėjo, bet ir 
jų triūsas tinkamai apmokėtas. 
“NAUJIENOS”, kurios kontes
to reikalams ir dovanoms konte
stantams 
gų sumą, 
kintos. 
tuo laiku
didelio pelno, bet tas kontestas 
apsimokėjo joms vėliau. Kon
testo laiku pakilo “NAUJIENŲ” 
cirkuliacija, kartu pasidaugino 
ir “NAUJIENŲ” rėmėjų, 
“NAUJIENŲ” draugų skaičius. 
Tas kontestas apsimokėjo ir 
musų draugams biznieriams, 
kurie garsinasi “NAUJIENO
SE”, nes po kontesto jų garsi
nimai “NAUJIENOSE
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

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 yra subudavotas 

do-

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

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

pradė*

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

pasiekimu 
lenkty- 
kontes-

šiame 
bus iš-

įvykdo ir visuomet savo prižadą 
išpildo. Todėl mes esame teiti- 
tikinę, kad šiame “NAUJIENŲ” 
konteste turėsime didesnę gru
pę kontestantu, 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:
tani tikro laipsnio, o ne 
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 15,00(f naujif 
skaitytojų “NAUJIENOMS” ir 
tuo apjuosti “NAUJIENŲ” tin- 
nla kiekvieną lietuvio namą 
Chicagoje, kad kiekvienas lietu
vis, lietuvių tautom sūnūs ir duk
tė, butų kartu ir skaitlingos 
“NAUJIENŲ” šeimynos narys. 
Taipgi išjudinti artimas ir toli
mas lietuvių kolonijas, kad ir 
ten “NAUJIENOS” pasiektų 
kiekvieno lietuviu triobelę, neš
damas tiesos ir šviesos obalsius 
kiekvienam lietuviui, kuris mo
ka savo tėvų kalbą ir kuris pa
žysta lietuvių raštą, šiam tiks
lui mes ir skelbiame šį antrą 
didelį “NAUJIENŲ” kontestą 
ir pilnai pasitikim jūsų širdin
gą paramą “NAUJIENOMS” 
šiame reikale, šis tikslas ir yra 
tikroji*1 šio “NAUJIENŲ” kon
testo reikšmė.

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

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

Su gilia pagarba, 
“NAUJIENOS”

1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Kontestantu įshegistravimas.

3. Kiekvienas norys dalyvauti 
“NAUJIENŲ” konteste, pirma 
negu kontesto manažeris pripa
žins kontestantu, turi išpildyti' ne pralenkimo keliu laimėti 
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 kontestantu, 
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 

teste kiekvienas 
laimės dovanas sulig jo gauto 
balsų skaičiaus.
te neis lenktynės, kad “aš” gau
čiau viską, o “jis 
“NAUJIENŲ 
paremtas pavyzdingo teisingu
mo principu, nes iš jūsų darbo 
eitas nepasinaudos, apart jus 
paties. .Reiškia, jūsų gabumas, nj skaičiau;gautųI‘“1
jūsų energija, jūsų pasisventi- ---- *
mas šiame “NAUJIENŲ” kon
teste eis vien ,

Kaina prenumeratom.

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

Valstijose (išimant Chi- 
metams $7, pusei metų

kon- 
kontestantas

šiame kontes-

vanas, bet pasiekime keliu.
Iš ko susidarys balsai.

8. “NAUJIENŲ” kontsetan- 
tams balsų skaičius susidarys iš 
sekamų šaltinių:

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

Už gautą “NAUJIENŲ” pre
numeratą pusei metų, 44 balsai

Už parduotą “NAUJIENŲ” 
skelbimų kortą, 115 balsų.

Už parduotą “NAUJIENŲ” 
knygų kortą, 65 balsai.

Reiškia, kontestantu gautoji 
“NAUJIENŲ” prenumerata ir( 
parduotos 
bimų ir knygų kortos sudarys 
kontestantu balsus ir jų kreditą 
gavimdi dovanų.
Dovanos daiktais ar pinigais.

9. Kiekvienas “NAUJIENŲ” 
kontestantas įsiregistruodamas'

į “NAUJIENŲ”

Ko nėra galima.
14. Nė vienas kontestantas ne

gali savo gautų balsų pervesti 
kitam kontestantui, arba užl .u- 
ti savo vietą kitam.

Manažeriaus galia.
■ 15. “NAUJIENŲ” kontesto 
manažeris gali jam nepatinka
mus asmenis nepriimti į kontes- 

, Taipgi gali apru- 
bežiuoti skaičių kontesto daly
vių tam tikrose kolonijose.

Kontestantu galia.
16. Kiekvienas “NAUJIENŲ” 

kontestantas, kontesto manaže-

i. j to dalyvius.

NAUJIENŲ” skel-*1**0 pripažintas kontestantu, tu
rų kortos sudarys*ri Pilnas agento teises: kolek-

tuoti mokesnius už prenumera-

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

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, vertės $1,700.00. Bet jei
gu kontestantas pareikštų norą 
ir toliau tęsti savo darbą, kad 
laimėti kitas dovanas, tai jis tu
ri registruotis išnaujo.

“Naujieny” Dovanos Kontestantams
Pirmo Laipsnio,

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

sekamą triją dovanų:
1. Paige automobilių, šešių cilinde- 

rių, 5 pasažierių, 4 durų Sedanas, Mo
delio 6-56, pilnai jrengtas, labai gra- 

į žus ir patogus, vertės ....... $1,720.00
i 

atatinkamų kuriam laipsniui 8^klals !”®I,n.ai b?’^I«nt^sse,qt1?K2 i\un- e . i pilnai plautais deimantais. Sulig
. . . [balsų. Tokiems kontestantams John Wood deimantų katalogo No. 12
jūsų pačių naudai. „NAujjgNog,, ibai kon.|BR-SP., vertės . .. .... $1,784.00

’ _ . . . i 3. Du lotai puikioje Marųuette Park
Kontesto laipsniai. jtestantui, sumokės grynais pini- apielinkėje, gražiausioj ir greitai au-

0 I ... - .

5. šiame “NAUJIENŲ” kon-' ?.aiS I 7” ” ”” |gatvių, vertės
k ~ , T . . žiau, negu kad to laipsnio gau-teste yra Dešimts Laipsnių.' , T1 . i... , . . . . . . x i namų daiktų verte. Pavyzdžiui,Kiekvieno laipsnio kontestan-1 

tams bus duodamos skirtingos I g^poiHnkti U
dovanos, sulig JO gauto bei lai-, I sekamų dviem dovanų,
mėto atatinkamam laipsniui bal
sų skaičiaus.

Sekamam skirsny parodoma tautas gaus iš ‘.‘NAUJIENŲ” baitais*7rimantris7 sulig“John *Woo<i 
kiek j kurį laipsnį reikia gauti ■ ne $1,700, bet 25 nuoš. mažiau, deimantų 'T- *«««
Jaalsų ir kokios vertės dovanos negu daiktų vertė, reiškia jis vertes 
kiekviename tų dešimties laips
nių bus duodamos kontestan
tams.
Laipsniai — Balsai — Dovanos.

6. Pirmo Laipsnio dovanų ver
tė yra $1,700. Kad gauti šio 
laipsnio dovaną reikia surinkti 
nemažiau 46,200 balsų.

Antro 
$1,400, 
40,000.

Trečio
$900, 
26,000.

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

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

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

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

Aštunto Laipšnio 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.

nieko. šis
kontestas į •■NAUJIENŲ’-’ kontesto daly- 

jviu, gali pareikšti norą, kad 
kontestui pasibaigus dovana 
jam butų išmokėta grynais pi-'

i “NAUJIENOS”, pasibaigus kon-!IiIVs1!’-> 1v«r“s’ . . . i 3. Du lotai pi
y —— o v — x---------  • apivi iiiivvjv:, i ai

cash”, bet 25 nuoš. ma- Kančioj, prie 64-tos ir Hamlin Avė
1— A....  ..................... $1,6011.09

Antro Laipsnio,
jei kontestantas gautų 46,200' gavusieji nemažiau 40,000 balsų, kon-

|nio kontestantas ir turėtų gauti j t Jewctt automobi|luSi šcšil) dUn. 
dovanas vertės $1,700, bet ap- derių, penkių pasažierių, pilnai jreng- 
mokant grynais pinigais kontes-,taą» Model 6-65, vertės ... $1,365.00

.. _ . ... 1 

katalogo No. bR-10SP, 
.......................... r......... $1,420.00

Trečio Laipsnio,gaus $1,275. Šis 25 nuoš. ati
mamas todėl, kad visi musų per- gavusieji nemažiau 26,000 balsą, kon- 
kami šiam kontestui iš sankro
vų daiktai yra gaunami 25 nuoš.
pigiau, negu tų daiktų pilna kai-'pr-28C"modelio Radiola*~ . , . . I i_____  c________

Laipsnio dovanų 
reikia "surinkti

Laipsnio dovanų 
reikia surinkti

vertė 
balsų

verte 
balsų

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sekamų penkių dovanų:

1. Brunswick Panatrope ir 8 tūbų 
. Geras ir 

tą nuolaida' bran^us fonografas sujungtas su ge- 
. .v . ‘ riausiu Radio, nereikalaujančiu nė ba

davo ISSlgar- terijų, nė vielų, vertės .......... $900.00
Todėl “NAU-* 2. Deimantinis žiedas, platino, su 35
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. 
JJENOMS” nėra 
mo,

10. Draudžiama po bausme pa
šalinimu iš “NAUJIENŲ” kon
testo, vienam kontestantui tiks
liai kenkti kitam kontestą ui 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.

“Naujieny” Kontesto Principai arba ky Kiekvienas 
Kontestantas Turi Žinoti

Kontesto pradžia.
1. Kontestas prasidės Vasario- 

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

Kontesto dalyviai.
2. Konteste gali dalyvauti tik

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

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

Honoratų Komisija.
11. Galimiems įvairiems nesu

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

Lygus Balsai.
12. Už kontestanto iškolektuo- 

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

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 $f>75.00

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
moj gražioj Marųuette Parko apielin- 
kčj, 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. Gųlbransen Registruojantis pia
nas, Community modelio, grojiklis, 
geriausio išdirbimo, vertės .... $450.00

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

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

4. Moteriškas deimanto žiedas, su
19 deimantų ir 16 safirų (sapphires), 
sulig Jom Wood deimantų katalogo 
No. D-287, vertės .....•............  $4^6.70

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

6. Laivakortė ir kitos keliones išlai
dos j Lietuvą ir atgal, antra klesa, 
vertas ........................  $400.00

7. Ford automobilius, 5 pasažierių
touring, Jrengtas, vertes ......  $400.00

Penkto Laipsnio,

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

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

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

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

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

šešto Laipsnio,
gavusieji nemažiau 5,190 balsų, kon

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sekamų penkių dovaną:

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

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

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

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

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

Septinto Laipsnio,
gavusieji nemažiau 3,880 balsų, kon

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sekamą septynių dovanų:

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

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

3. Brun«wick Fonografas, Sevllle
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 ................................ j........  $115.00

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

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

7. Tudor 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 balsij, kon

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sekamų septynių dovaną:

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

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

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

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

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

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

7. 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,
gavusieji nemažiau 1,270 balsą, 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
grąžąs, importuoti iš Palangos, ver
tės ..............L........................... $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-626, vertes ........................ $26.70

6. Moteriškas žiedas, dviejų juodų
onyxų ir su deimantu. Sulig John 
Wood deimantj katalogo No. S-456, 
vertės ....................................... $25.30

7. Radio, 4 tūbų, modelio 111A,
vertės .................  $25.00

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

Dešimto Laipsnio, 
gavusieji nemažiau 580 balsą, kon

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sakamą penkių dovanų:

1. Gryno gintaro karoliai, ver
tės   $10.00

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

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

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

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

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

laimėjus dovanas sulig savo noro bei pasirinkimo, kaip tai: Auto
mobilių, Radiolų, 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”.

gavusieji nemažiau 6,450 Įmlsų, kon
testantai gali pasirinku vieną iš 

sekamą septynių dovanų:‘ *
1. Trijų šmotų Jacųuard parlor se

tas; gražiai išdrožti frėmai, visur 
springsų konstrucija, apverčiamos pa- 
duškaitės, apmuštas geriausiu jac
ųuard, vertes ........................  $200.00

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

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

“Naujieny” Kontesto Deparlmentas,
1739 So. Halsted Si., Chicago, UI.



NAUJIENOS, Chicago, UI

DOVANOS KONTESTANTAMS

balsų

GERBIAMASIS-JI

BLANKA

Mano Vardas Pravarde

Adresas

9 "Naujienų” Mesto Departmentas

Franshmans Masterpiece Ra 
dio imami iš J. F. Budrik, 3417- 
21 So. Halsted St., Chicago, 111

gavęs 
gauti 
1UA.

$25.00

gavęs 
gauti 
Elfirin 
aukso

$900.00
— Jos. tomobiliu firmos 

Chicago, Illinois.

Fordo automobiliai imami iš stambiausios lietuvių au 
C. P. Suromskis, 5833 So. Western Avė.

1739 So. Halsted SI., Chicago, III

brangus 
be baterijų, be vielų, 
i. Kaina .... 
s imamas iš
So. Halsted Street

Kiekvienas kontestantas gavęs ne
mažiau 6,450 balsų gali gauti šitų 
Bemard up-right pianų, gero balso ir 
tvirtos konstrukcijos. Kaina.... $200.00

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

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

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 
26,000 balsų gali gauti šitų Brunsw*ick Pana- 
trope X tūbų, kuriame yra syk 
fonografas ir Radio — I 
varomas elektros spėka 
šita Panatrope Radiola; 
F. Budrik, 3417-3421 
Chicago, III.

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

Ketvirtad., Sausis 20, 1927

Frizay 3-jų 
$450.00

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 j Lietuvų ir atgal, Auksinį Laikrodėlį, 
Tuder Komodę, Lempų, Gintarinius Karolius, Gintaro 
Sagutes arba “cash” pinigais — išpildykite šių žemiau 
esamų Blakų ir atsiųskite į “NAUJIENAS”.

riausiais pagerinimais. Kaina ........
Šitie Kiinball Pianai yra imami iš 

Co.. 1922-32 So. Halsted St. ir 417 
Chicago, Iii.

Kiekvienas kontestantas 
nemažiau 1,270 balsi) gali 
Šitų 4 tūbų Radio, modelio

....................................
Šie 4 tūbų Radio, modelio 111 A, 

yra imami iš Jos. F. Budrik, 3417- 
3421 So. Halsted Si., Chicago, UI.

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

Šitos Tutor komotles yra ima- 
mos iš Peoples Furniture Co., 
1922-32 So. Halsted St., 4177-83 
Archer Avė., Chicago, III.

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

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 5,190 balsų gali gauti šitų 
7 šmotų valgomojo kambario setų — 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.

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

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

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

šie Panatrope Radiolos imami iš — 
Jos. F. Budrik, 3417-21 South Halsted 
St., Chicago, 111.

Atwater-Kent Radiolai Pooley 
modelio imami iš Jos. F. Budrik, 
3417-21 So. Halsted St., Chicago.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 40,000 balsų gali gauti šitų puikų, naujų ir pilnai jrengtą Jewett automobilių,
6 cilinderių, 5 pasažierų Sedanų. Kaina ........................ ,....................... j.................................................  $1,365.00

lewett automįjbiliai imami iš stanbios lietuvių firmos — C. P. Suromskis, 5833 So. Western Avė., Chicago, III.

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

Kiekvienas kontestantas 
nemažiau 3,880 balsų gali 

auksinj laiki-oddlj ----
"Crushion”, balto 14 karato 
17 akmenų ir 6 “adjustmentų”. 
Kaina ----- ---- --------------- $100.00

Kiekvienas kontestantas ga
vęs nemažiau 3,880 balsų gali 
gauti šitų Freshmans Master
piece Radio — pilnai Įrengtą. 
Kaina ............................(.. $100.00

Peoples Furniture Co., 1922
Chicago, III.

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

Šitos Lempos imamos iš Peoples 
Furniture Co., 1922-31 So. Halsted 
St., 4177-88 Archer Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs ne
mažiau 6,450 balsų gali bauti šitų 
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 kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų gali 
šmotų parlor setą. Seto hemai yra rankomis drošti, labai gražaus darbo. Kaina

Kiekvienas kontestantas gavęs 
nebažiau 2,580 balsų gali gauti 
Atvvater-Kent Radio, Pooley mo
delio, Console Speaker, Kai
na .......................................... $60.00

•Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 46,200 balsų gali gauti šitų puikų, naują ir pilnai Įrengtų laigė automobiliu
C cilir.dei iu, pasažierių ir 4 durų Sedanų. Kaina .......... ...................................... ................... ...................................... $1,<20.00

Paige automobiliai imami iš stambiausios lietuvių firmos — ( . P. Suromskis, 5833 S. VVesterif Avė., ( hlęago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs 
nemažiau 3,88$ balsų gali gauti ši
tų Brunswick Fonografą, Seville 
modelio, labai gražaus balso. Kai
na ................................................-.......... >115.00

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

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 26,000 
gali gauti šitų Kamball GrijiklĮ Pianą su vėliausiais ir ge- 

. $975.00 
- Peoples F« mitu re 
83 Archer Avenue,

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

"NAUJIENŲ
Šimtams vyrų 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 i “Naujienas”, o gausite pilną kontesto aprašymą; skubinkitės, nes kontestas prasidės Vasario-Feb. 1 d., 1927

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 6,450 balsų gali gauti 
šitų Jactjuard parlor setų 3 šmotų su gražiai išdroštais frėmais ir 
apverkiamoms paduškaitčms. Kaina ....... ............................... $200.00

'■■■; C5 '-.i r: • .. LTv • . :.’į



Ketvirtai, Sausis 20, 1927 NAUJIENOS, Chicago, m.

CHICAGOS 
ŽINIOS

M r. Daminick Aleksus atsi
šaukite į Naujienų ofisų. Yra 
svarbus reikalas.

Paskyrė pirmininką
Gubernatorius Small paskyrė 

Illinois prekybos komisijos pir
mininku David II. Jackson, pre
zidentas Lincoln parko tary
bos. Jis tapo paskirtas vieton 
rezignavusio Frank L. Smith, 
kuris tapo išrinktas senatorių, 
lx t kurio senatas dabar nenori 
priimti. Prekybos komisijos pa
reiga yra kontroliuoti viešo ap
tarnavimo įstaigas ir nustatyti 
kainas gatvekarių važmos, ga- 
so, elektros, telefonų ir t. t.

Medžioja vanagą
Visas vidurmiestis tebėra su

judęs dtlei vanago, kuris ten 
novija balandžius. Mažai kas 
taip sujudina vidurmiesčio gy
ventojus ir jų didlapius, kaip 
pasirodymas to vanago. Visi 
vaigšto galvas užrietę, bene 
pamatys tų paukštį. Laikraš
čiai ir šiaip asmenys yra pa
skyrę nemažas dovanas už su
gavimą ar nušovimą to vana
go. Vanago gi šalininkai vėl 
piestu stoja prieš jo gaudymą: 
esą gerai, kad jis novija ba
landžius. nes tada vidurmiestis 
busiąs švaresnis.

Užvakar vienas vanagas ta
po sugautas. Sugavo jį gyvą 
valstijos medžioklių prižiūrė
tojai. Jie ant vieno “skaiskre- 
perių” ištiesė tinklą ir po juo 
paslėpė porą balandžių. Vana
gas ėmė ir įkliuvo į tą tinklą. 
Bet manoma, kad ne jis vienas 

esiautė vidurmiesty, kad ten yra 
dar ir daugiau vanagų, todėl 
vanagų medžioklė tęsis ir to
liau. . . ’ . 7,

Kompanija buk siekiasi 
pakelti gaso kainą ,

Miesto tarybos gaso komite
to pirmininkas aldermanas 
Clark paskelbė, kad gaso kom
panijos slaptu budu siekiasi pa
kelti gaso kainą. Jis sako, kad 
kompanijos eina prie tikslo la
bai gudriai. Josios neprašo pa
kelti gaso kainą, bet leisti su
mažinti karščio vienutes, bū
tent nuo 565 karščio vienučių 
1,060 kubinių pėdų ant 450 
vienučių.

Pasak aldermano Clark, su
mažinimas karščio vienučių 20 
nuoš. yra niekas daugiau, kaip 
tolygus pakėlimas gaso kainos, 
taip kaip kad žmogus užsisaky
tų toną anglių, o gautų tik ke
turis penktadalius tono. Chica
gos kompanija tuo budu lai
mėtų apie $6,000,000 į metus.

Visos gaso kompanijos jau 
oadavė prekybos komisijai pra
šymą leisti sumažinti gaso karš
tį. Jei komisija prašymą pri
ims. tai gaso kaina, netiesiogi
niu budu, duodant prastesnį ga- 
\i, bus pakelta ne vien Cliica- 
yoje, bet visoje valstijoje.

Aid. Clark ketina tą klausi
mą pakelti miesto taryboje. 
Pasak jo. jei kompanija nori 
sumažinti gaso karštį 20 nuoš., 
tai ji ant tiek pat turi suma
žinti ir gaso kainą.

Keturi žmonės užmušti
Keturi žmonės — trys vyrai 

ir viena mergaitė liko užmušti 
nelaimėse su automobiliais, ar
ba tapo automobilių suvažinėti.

Mergaitė, Ida Kosbie, 17 m., 
’iko suvažinėta prie 16 ir 
Springfield avė., kur ji išlipu
si iš gatvekario bandė perbėg
ti skersai gatvę. Suvažinėjo ją 
Benjamin Motuzas iš Dosvners 
Grove.

Fredrick Bušeli, ugniagesis, 
liko užmuštas ugniagesių tre
kui atsimušus į vežimą. Joseph 
Burns liko automobilio suva
žinėtas, o Wm. Tomasek, tro- 
ko Šoferis, liko užmuštas, kad 
•o trdką užgavo traukinys. *

AČIŪ VIDURIUOSE
Nepaprastas atsi

tikimas

“Phillips Milk of Magnesia” 
Geriau negu Soda

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

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

Maxwell policijos stoty atsi
tiko nepaprastas dalykas. To
kio atsitikimo toj stoty nebu
vę jau per dešimtį metų. Atsi
tiko tai, kad stotis pratuštėjo. 
Paprastai tai viena iš veikliau
sių stočių Clucagoje ir visuo
met būdavo pilna kalinių. Bet 
užvakar joje buvo tik vienui 
vienas kalinys, Edward Kra- 
mer, kuris buvo uždarytas šal
tojoj išsipagiriojimui. Nė vie
las iš policistų tokio nepapras
to įvykio neatsimena — vieno 
kalinio visuomet kalinių pri
grūstoj stoty.

'jįąnik
Per Cuts and Woundi

A paisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrežimą su šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

Naujienų Spaustuvė 
vra Unijine Svaustuv*

LietuviųRateliuose
Kriaučių susirinkimas ir 

komunistai
Sausio 14 d. įvyko lietuvių 

kriaučių 269 skyriaus susirin
kimas. šiame susirinkime nau
ja valdyba užėmė vietas. Susi
rinkimui tęsiantis nieko svar
baus nebuvo, bet priėjus prie 
naujų sumanymų komunistai 
prašė, J<ad ^susirinkimas priim
tų protesto Rezoliuciją prieš 
Lietuvos smurtininkų valdžią, 
kuri smurtu nuvertė Lietuvos 
žmonių išrinktą valdžią, suar
dė Lietuvos darbininkų unijas, 
konfiskavo jų turtą, unijų va
dus sukišo į kalėjimus, uždarė 
jų laikraščius ir t. t. Kadangi 
susirinkime buvo didelė didžiu
ma komunistų priešų, ta; nu- 
balsavo m priimti protesto re
zoliucijos.

Mano nuomone, šis pasielgi
mas nevisai geras, nes jeigu 
mes su komunistų nusistatymu 
ir nesutinkam, tai da nereiš
kia, kad ir gerus jų pasiūly
mus reikia atmesti. Jeigu ko
munistai, valdydami lokalą, at
mesdavo viską, kas buvo ge
riausia dėl darbininkų, bet ne
buvo pasiūlyta komunistų, tai 
priešingai nusistatę darbinin
kai neturėtų sekti komunistus 
ir daryti taip, kaip jie (komu
nistai) darė. Mano nuomone, 
nėra svambu kas įnešimą duo
da, lx‘t svarbu, ar įnešimas 
darbininkams naudingas ir jei
gu ^naudingas, tai nereikėtų 
mindžioti po kojų savo darbi
ninkišką principą ir reikėtų 
priimti' tai, kas yra darbinin
kams gero. Tik šitais keliais 
eidami darbininkai gali tinka
mai savo ir kitų brolių reika
lus apginti. Jeigu komunistai 
nori mus klaidinti savo įsitiki
nimais, mes galime nesutikti, 
bet gerus pasiūlymus, nežiū
rint kas pasiūlymų, reikia pri
imti. Tai tik šitaip; darbininkai 
protaudami gali prieiti prie 
draugiškumo ir vienybės. Ne
žiūrint kokių įsitikinimų butų, 
bet turėdami vienybę, daug pa- 
sekmingiau galėsime ginti sa
vo reikalus. Kokis yra skirtu
mas tarp kataliko, sandariečio, 
socialisto ir komunisto ekono
miniuose dalykuose? Kiekvie
nas, be skirtumo įsitikinimų, 
turime sunkiai dirbti, kad pa
daryti labai paprastą pragyve
nimą. Tad kodėl nepalaikyti 
vienybės ekonominiuose klau
simuose, nes be skirtumo įsiti
kinimų, ekonomines sąlygos vi
sus darbininkus riša į krūvą. 
Tad jeigu taip, tai kodėl netu
rėti vienybę ir sutarimą ekono
miniuose klausimuose? Kol dar
bininkai nesupras bendro savo 
reikalo, tol jų gyvenimo sąly
gos bus blogos, tol jų vienybę 
maža kibirkštėlė galės suardy
ti. Mes žinome, kad turime 
daug partijų, • kurios- išskirsto 
darbininkų mintis ir politiškai 
suvilioti darbininkai nemoka 
subendrinti į daiktą ekonomi
nius klausimus, o tas daugiau
sia kenkia jų pačių būvio pa
gerinimui. Taigi jeigu taip, tai 

l kodėl nebandyti visiems darbi
ninkams bendrai rišti ekono
minius klausimus, nemaišant 
nė vienos, nė kitos partijos įsi
tikinimų? Tik tas darbininkus 
ir suriš j bendrų kūną ir tik

tokiais keliais darbininkai ei
dami gali būti laimingi, ne tik
tai kriaučių unijoj, bet ir visliu 
kitur. —J. Grigaitis.

Kensington
Sausio 9 d. teko pasikalbėti su 

vienu vietos raudonųjų biznie
rių žymiausiu vadu. Jis buvo 
gerame upe, tad daug kalbėjome 
apie parengimus ir laikraščius. 
Jis pareiškė, kad su tokiais pa
rengimais, kokius rengia pavie
niai ir grupės nesutinkąs. Sa
ko nors nesutinkąs, bet dažnai 
lankosi į juos. Lankant juos 
priseina jam daug nukentėti. 
Bet kadangi gyvenąs tokiose 
aplinkybėse, sakosi negalys iš
vengti tokių vakaruškų. Nega
lėdamas pats išvengti ir kitus 
nori pastatyti į tokią pat padėtį. 
Matot, koks iš jo komunizmo pa
sekėjas. Kaip minia daro, taip 
ir jisai. Taikosi prie minių. 
Nebesako, kad reikia jas užka
riauti. Jo nuomone, laikraščių 
redaktoriai prisirinkę ambici
jos. Rašo kas jiems patinka. 
Užklausiau jo, ar ir Vilnies re
daktoriai tą patį daro. Atsakė, 
žinoma, kad tą patį. Prie to aš 
pridūriau, kad Vilnies redakto
riai savo sekėjus kurstą, kad 
Naujienas tampytų po teismus 
už menką dalyką. Sekėjai pra
leidžia teismuose daug pinigų, 
bet laimėti jų niekas nelaimi. 
Tik vilniečiams iŠ to geras pa- 
sigarsinimas. Atsakė, kad jei 
norime gyventi, tai turime ir 
garsintis. Puikus garsinimas, 
ar ne? Prašė, kad bučiau ant 
Vilnies “surprise piiity”, žadė
jo daugiau naujienų suteikti 
apie Vilnies raudonąjį biznį. 
Truputį piko ant manęs, kad aš 
juos aplamai visus vadinu rau
donais biznieriais, kurie pri
klauso prie darbiečių. Sako va
dink mus tokiais tuos, kurie 
esame biznieriai ir iš to daro
me biznį. Atsakiau, kad aš jūsų 
mokyklos nebeląnkau ir nebe
žinau, kaip jau persikrikštijote.

— Algfyvs Vergas;
,/įb..._

LAiškai Atėję Naujieny 
Ofisan

Prašom ateiti į Naujieny 
ofisą atsiimti šituos laiškus, nes 
busim priversti siųsti krason.

Ascilla Joe 
Bukas A.
Prof. Y. čekanavičius, 2 
Chconis J. J.
Chavey Joe 
Gimbutas S. 
Geslautienė E. 
Dubauskas Miss 
Grcitjurgis William 
Hoekstra Thomas 
Jonaitis Stanley 
Kaitis P. M.-v, 
Kazlauskas Chas., 2 
Kandis John 
Lelingis Joseph 
Mesii Luką 
A. N.
Palsis Martinkus, 2 
Peklius P., 2 
Paškevičius 4 M.
Petronis Antonas 
Petkus A. A.
:Schwager K. 
Slusz T.
Šimkutis įtaikei 
Šulinskas Jonas 
Venslinv Justin.

Apsivedė GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

Nesenai apsivedė p. Jonas 
Augustinavičius, brolis inž. K. 
Augustinavičiaus, Naujienų 
Redakcijos nario, su p-lc Rože 
Kazlauskaite. P-lė B. Kazlaus
kaite yra. mokytoja ir iki šiol 
darbuojasi Chicagos viešoje 
mokykloje. Ji priklauso ke
lioms lietuvių draugijoms; ne
žiūrint į tai, jog ji yra šioj ša
ly gimus ir augus ir yra veikli 
narė. P-lė Kazlauskaitė atlie 
karnų nuo. darbo laiku bei ato
stogomis lankė tai Chicagos, 
tai Notre Dame universitetus 
ir neužilgo, sakoma, gaus laip
snį, kuris suteiks jai teisę mo
kytojauti vidurinėse mokyklo
se (High School). Be to, ji yra 
rimta ir simpatinga.

P-as J. Augustinavičius yra 
siuvėjas ir turi savo biznį prie 
2415 W. Marquette Rd. kartu 
su p. Skobiu. P-as J. Augusto-1 
navičius irgi yra draugiškas ir 
rimto budo vaikinas taip, kad 
jiedu (p-lė Kazlauskaitė ir p. i 
Augustinavičius) sudaro gražią; 
porelę.

Pereito šeštadienio vakare 
jaunavedžiai surengė Šaunią 
vakarienę pas pp. Orlauskius 
prie 10136S. Union Avė. Vaka
rienėj dalyvavo jaunųjų gi m i-, 
nės ar artimieji draugai. Susi-' 
rinkusieji svečiai vakarieniau
jant sakė trumpas kalbeles ir 
linkėjo p-lei R. Kazlauskaitei ir 
p. J. Augnstinavičiui kuolai- 
mingiausio gyvenimo ir kuoil- 
giausių metų — Svečias V.

Shekleton Broliy 
Banketas

senas žaizdas, ligas rectąl.
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

$3,500,000 apyvartos į metus

Sherman House viešbutyje, 
Crystal Boom, nesenai buvo 
šaunus banketas, kurį rengė 
Shekleton Brothers savo parda
vėjams. Shekleton Bros, yra 
veikli nejudomo turto išdalini
mo firma. Jų raštinė yra 166 N. 
La Šalie St. Banketas buvo 
rengtas paminėti vieniolikos są- 
vaičių kontesto pabaigtuvės.

Ponas Virgil Clary pirminin
kavo bankete. Nepaprastai žin
geidžią ir gerą prakalbą pasakė 
p. V. S. Shekleton, kuris papa
sakojo ateinančias galimybes 
dėl chicagiečių, Chicagos rube- 
žiuose investmento žvilgsniu. P. 
Shekleton pasakė, jog 10 metų 
atgal, dar būdamas mokiniu 
Colgate universitete, jis labiau
sia domėjosi Chicaga ir paskui 
visą laiką studijavo šį miestą. 
Pagalios čia ir apsigyveno.

P. A. R. Shekleton kalbėjo 
apie firmos biznį praėjusiais 
1926 metais. Jis paskelbė, kad 
ši firma bėgyje dvylikos mėne
sių padarė biznio už $3,500,000.

P. Ben. W. Lawless, genera- 
lis firmos vedėjas, pabaigoj 
banketo išdalino savo pardavė
jams dovanas ir bonus $5,000. 
Panelė Mlsna ir p. Jacobson lai
mėjo pirmą prizą, Chrysler au
tomobilį.

Laike valgio grojo orkestras 
ir dainavo duetai — žodžiu bu
vo puikus ir įspūdingas.

— I. P.
....... .L, .................. . , — ■ —, , , „ .....   

jei nori išmokti v
gerai rašyti -----
nusipirk typevvriterj.

A -f* A
JONAS ŠLAUTERIS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Sausio 14 dieną, 9 valandą va
kare, 1927 m., sulaukęs 46 me- I 
tų amžiaus; išgyveno Amerikoj 
20 metų. Paėjo iš Lietuvos, Pa
pilės miestelio, paliko didelia
me nuliudime savo brolius An
taną, Juozapą, Kazimierą, Pet
rą ir Vincą, brolienę Moniką, 
seserį Petronėlę ir gimines, o 
Lietuvoj tėvą Izidorių ir sese- ■ 
rį Oną. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 1410 So. 49th Ct., Cicero, 
Illinois.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Sausio 22 dieną, 1:30 valandą I 
po pietų, iš Eudeikio koplyčios, 
1410 So. 49th Ct., Cieero, III. | 
bus nulydėtas į Tautiškas ka- I 
pines.

Visi A. A. Jono šlauterio gi- ■ 
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir ■ 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Seserys, Broliene 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

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

F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDflJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayctte 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, III.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagraby Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ai naktį.

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

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabama 

VainikaniH
3316 So. Halsted C'hiottgo

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VA1TUSH 
OPTOMETRISTAP 

Akiniai $4 ir augščiau

LIETGVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuria 

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

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

SERGANTI ŽMONES
Jei jus turi* sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, -‘"ligas inkstų, 
pūsles, užkrečiamas 
ligas, šlapumo arba 
privatiškas ligas, pasi
tarki! su Dr. Rosr tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivyf- 
tyti.

DR. ROSS per trisdešimti metų 
besispecializuodamas įsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausį 
gydymą

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

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

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

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

Kampas Monroe St^ Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.
DVIDEŠIMTS PENKI METAI 

TAME PAČIAME NAME.

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

ŽEMOS KAINOS

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

Teisingas ir mandagus patarnavi
mas.

GLOBĖ FURNITURE & 
UPHOLSTERING 00.
6637 So. Halstcd St.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIM

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — bus 
brangi dflvans.
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LIPSON BROS.
825 W. Adams St.

janitoriaus
Lawndale

Profesorius O. G. D A VIS 
Mokykla Publiško Kalbėjimo

diena. Kas pirmesnis 
a vieta turi būt par-

PARDAVIMUI restauracija ir 
soft drink parloris, geras biznis 
arti didelių šapų. 248 E. 157th 
St., fLt-čvey, III. Karai ant 63- 
Čios ir Halsted nuveža tiesiog į 
Harvey, III.

Už $40 cash, $100 vertas Lietu 
vos Valdžios Bonus nuo patvirtin 
tų legalių savininkų.

Galit ir derėtis.

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

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

Labai puiki proga išmokti tai 
sykliškai kalbėti angliškai

nie- 
260 

drūtų

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

rago — 5, 
Lungevičiu

Chicagos Lietuviu Draugi 
jos S. P. Kompeticijos 

Vajui pasibaigus

La Šalie St., Chicago

REIKIA patyrusių dresių 
siuvėjų ir rankomis siuvėjų 
prie moteriškų dresių.

Atsišaukite:
LIPSON BROS.

325 W. Adams St.

KEIKIA —
Patyrusių “drapers” prie dre-

PARDAV1MUI grosernė ir buci
nė, labai geras biznis, geroje vietoje 
Galit pirkti už ėašh arba j mainus. 
Tel. Monroe 2688.

REIKALINGA moteris, kuri 
norėtų dirbti ant ūkės prie n»r, 
mų darbo, gali turėti ir vieną 
vaiką. Kreipkitės: NAUJIENŲ 
SKYRIUS, 3210 So. Halsted St. 
Box 99. ►

kaus muro, moderniški 
mai ir nepaprastai geroj

kitų pa.šelpinių organi 
sudėtas J be

IJetuvių Draugija 
savo praeitų metų 
Draugija paaugėjo

Musų 
ras patar 

žemos kainos. 
So. State SL

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

Ketvirtad., Sausis 20, 1927

rūpės u 
sekamai 

$300.51,
$103.GG. Padalinus 

u lig grė
sė kainas: 

nai iai gavo

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Jų, Bu 

Delikate
Restauran

REIKIA lietuvio vyro prie farmos, 
nereikia milžti. Nuolat darbas. R. 75 
Kilney Park, Blue taland. 
Tek 689 Y 1.

PARSIDUODA pelningas Rooming 
House arba priimsiu pusininką. 

Tel. West 2560

REIKIA patyrusių langų 
plovėjų. x

62 W. Washington St.
Room 21

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
—senas biznis, ant/ kampo. Savininkas 
apleidžia Chicagą. Naujienos, 1739 
So. Halsted St. Box 855.

_ Grosemi 
Černių, _ 
Bsen 
tų, Kendži 
kerni’ 

€^J^special u mas, 
n avimas, 

Soatheims, 1912

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. Magdick, Manager 
Foreign Dept. R’oom 660 
First. Nat. Bank Bldg. 31 
So. Clark St.

PARDAVIMUI arba mainy
mui naujas 19 fintų namas, piet 
vakarinis kampas 71 ir Green 
St. Matykit savininką 1 flatas, 
kampas. Tel. Stewart 2555.

PARDAVIMUI bučernė, grosernė. 
Senas biznis ir pelno daroma nuo 
$80 iki $100...........................
tas laimės, 
duota į trumpą laiką. Priežastis— 
negalim apsidirbti. Nupirksit už tei
singą pasiūlymą.

1967 Canalport Avė.
Tel. Roosevelt 4395.,

REIKIA 3 vyrų gyvenančių 
South Side, vieta lietuvių apie- 
linkėj, reikia paliudymo. Atsi- 
šaukit ketverge ir pėtnyčioį nuo 
1 iki 4 po pietų, Room 311, 162 
N. State St.

REIKALINGAS flat 
pagelbinlnkas. 1635 So. 
Avė., Tel.' Rockwell 6620

Įsirašyki! tuojau

Jums už tai nereikės mokėti ir 
nebus jokios jums atsakomybės. 
Pamokas bus vedamos kiekvie
ną pėtnyčios vakarą.

v Room 416
164 W. Randolph St.

PARDUOSIU arba mainysiu va- 
riety store i automobilių arba i 
lotą, Storas randasi labai geroj vie
toj, biznis išdirbtas per 14 metų. 
Vertės $4,000. Parduosiu už $2,700.

Atsišaukite
MRS. GOMO 

1021 W. 63rd St.

augštų medinis namas cementi- 
painatu, 2—4 kambarių flatas, 
1 ‘ Mainy-

G RAKAUSKIENE 
Draugijai 18 narių

KAMBARYS ant rendos vie
nam ar dviem vaikinam arba ve
dusiai ( porai.T KSu valgiu ar be 
valgio.' Kambarys šildomas, visi 
parankamai. ■ . 9

7140 So. Maplevvood Avė.

PARDAVIMUI grosernė, pu
sė arba visa, nes turiu du Sto
rus. Priverstinai turiu parduo
ti pigiai.

7359 So. Paulina St.
Tel. Hemlock 3479

PARDAVIMUI valymo ir dažymo 
krautuvė, geras biznis, einu išdir- 
bystėn. šaukit Pullman 9654.

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Soniausis iš lietuvių, kur duoda 

tižganėdinimą. Jvcdam elektros dra- 
lus, motorus, taisom elektros reik
menys, fikčerĮus ir tt.
W. P. Stephan Electric Co. (not inc)

2522 So. Halsted St., Chicago 
Phone Victory 7452

GROJIKUI S Pianas vertės $750 už 
$105, prie to dar pridedant benčių, 
ratelius ir cabinet, cash arba išmo
kėjimais. 6136 So. Halste<l St., 1 fl.

Keli muro namai po 5 kam 
barius ipainui ant farmų ar lo

PARDUODU prakurains malkas 
kurios yra iš baksų dirbtuvės, da- 
statau su troku South sidėj už $5.

Atsišaukit nuo 3 iki 7 vakaro.
Tel. Yards 5055.

MITTSKIENĖ gavo 
gijai 11 narių

GALS KIS gavo
82 narius

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

1-URNIšIUOTAS kambarys ren- 
don, garu šildomas. 4359 S. Whipple 
St. Lafayette 9507.

BRIGHTON PARK
PARDAVIMUI kampinė bučernė ir 

grosernė. Geras biznis. Pigiai. 4 
pagyvenimui apšildyti kambariai. 
Renda nebrangi. Pardavimo priežastis 
patirsit ant vietos.

4358 S. Califomia Avė.

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

CHICAGO

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 
atšaukite tuojau.

3103 S. Halsted St.

didžiules 
šiaip at- 

ri mtos

NEPRALEISKITE PROGOS. Par
duosiu groHemę ir bučernę už pirmą 
teisingą pasiūlymą. Fikčeriai pirmos 
klesos, kaip nauji. Šlakas didelis. Tu
riu parduoti greitai ir pigiai. Nesu
tinku su partneriu, nes neturiu pa
tyrimo šiame biznyje. Arba mainy
siu ant kokio kito biznio.

5124 So. Ashland Avė.

Lietuviu Tautiškų Kapinių lotų sa
vininkų ir draugijų jitstovų visuoti
nas susirinkimas jv*ks septintadie- 
ny, Sausio-Jan. 23 d., 1927, Mildos 
svet., 3142 So. Halsted St.,-antrų lu
bų, 1 vai. po pietų. Jūsų atsilanky
mas būtinai reikalingas, nes yra daug 
svarbių reikalų dėl apsvarstymo, ku
rie yra reikalingi dėl kapinių labo.

— Kapinių Valdyba

Draugija 
pastipri- 

piniginį or- 
sekmingam 

gyvenimui ateityje. > 
kompeticijos vajuje 
daugiausia prirAV:

Centralė Grupė— į 
Vyrų Grupė 

Sulig Kompetici-

Iš priežasties blogo oro, Teatralii- 
kas Kliubas “Lietuva” atidėjo meti
ni susirinkimą laikyti Ketvirtadieny, 
Sausio 20 d., 1927, 8:00 vai. vakare, 
Davis S<|uare Park Svet. Kuo skait
lingiausiai atsilankykite, nes yra 
labai daug svarbių reikalų apsvar
styti, ir malonėkite sugrąžinti bilie
tus nuo buvusio “Bunco l’arty”.

— Valdyba

Kauf man State Bank
124 N

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė — vieta gera, kaina prieinama — 
malonėkite atsikreipti 4438 South 
Hermitage Avė.

REJKALINGAS bučeris mokanti 
darbo ir anglų kalbą. Kreipkitės: 

3407 So. Wallace St.

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU namų apšildymą 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duddu aprokavimą 
ir statau nhujus namus. Atlieku bile 
kurj karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi jvedu namų apžildy- 
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— ^Naujienų” adrese:

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

DYKAI DYKAI DYKAI

REIKALINGA moteris arba 
mergina dirbti į grosemę 
mokėti anglų kalbą.

W. URBON 
7859 So. Paulina St. 
Tel. Hemlock 3479

norais
, kurį dirbo. Juk 
laikais 260 naujų 
darbas lengvas, ne
be spėkų pridėji-

Sol Kilis & Sons, Inc. 
JobberH In 

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

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

Tel. Cicero 130

MATULIS gavo Draugijai
10 narių

Pereiti metai, tai yra 1926 
buvo istoriniai sėkmingi me
tai Chicagos Lietuvių Draugi- 

Pereitais 
gauta

• sveikai 
. Tame skaičių 
gimusio

Tel. Yąrds 7282
Res. Tel. Hemlock 6244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malcvojam ir popieruojam. 1 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

FIKČERIAI bušernės pardavimui 
nigiai, 1143 E. 93 St. Tel. Chester- 
field 2736.

Northsidicčių bile koks 
kimus 
r.nkstc 
tas planas 
ras pavyzdys, lai 
vaikų draugijėlės 
SLA su visu turtu ir 
te. Kiek, tai naujoves ii 
veikimo musų jaunai 
t< i. Biiune’io tėvai ir

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

Kad supažindinus su savo me
todu, Profesorius Davis, visoj 
šalyj žinomas lektorius ir in
struktorius publiško kalbėjimo, 
suteikia šias lekcijas dykai.
Daleiskite išmokinti jumis kaip 
taisykliškai kalbėti angliškai.

Mokinu visokius šokius. Valandos 
įuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo 7 iki 9. Nedėldieniais nuo 
1 iki 5 po pietų.

2128 So. Halsted Street 
Pirrtos lubos

Namai dviejų augštų po ke 
turis ir penkis kambarius, pui 

įrengi- 
vietoj

RENDON OFISAS
Geriausia vieta Brighton Par

ke, labai tinkanti dėl advokato 
arba daktaro, (tokia didelį kolo
nija ir daug lietuvių gyvena, o 
advokato nėra.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avenue 

l>afayette 7674

mu i______
garažas ir cementuota ėlė. 
siu į bučernę arba grosernę

2 augštų naujas mūrinis namas, 
2—4 kambarių flatai, moderniškas, 
geroje vietoj, mainysiu i bučernę 
arba grosernę.

Savininkas:
2608 W. 47 St.

Bijūnėlio draugijėlės tėvai ir 
jaunuoliai rengia puikų baliuką 
su šokiais ateinančio šeštadie
nio vakarą, sausio 22 d., Liuo
sybės salėje, 1822 \Vabansia 
avė. Pradžia 7 vai. vakaro. Ka
dangi Bijūnėlis iki šiol savo 
veikimu visur puiKlai pasižy
mėjo, ypatingai dailės srity, 
patarnaudamas organizacijom, 
tai nėra abejonės, kad visi, o 
visi atsilankys i Bijūnėlio jau
nuolių SLA kuopos vakarą.

Tik remdami jaunuolių orga
nizacijas mes galim juos iš
auklėti tikrais lietuviais ir my
linčiais savo tautą. Kadangi 
musų jaunuoliai, — sūnus ir 
dukterys, nori pradėti
susipažinti su musų visais vien
taučiais, lai mes neatsisakykim. 
Jaunimas — musų ateities pi
liečiai, tautos žiedai.

Be to mes, northsidiečiai, 
neužilgo susilauksime SLA 6-to 
Apskričio suvažiavimo, kuris 
įvyks sausio 30 d., 1 vai. po 
piet, Liuosybės salėje, čia ne
tik SLA nariai gali visi ateiti, 
bet ir šiaip darbuotojai bei tė- 
m y tojai draugijinio judėjimo.

Aras.

NAUSĖDA gavo Draugijai 
9 narius

Lai 1926 metų Chicagos 
Lietuvių Draugijos Kompetici
jos Vajus lieka žinomas Drau
gijos istorijoje kaipo vajus, 
kuris Draugijai davė visa ta. 
kas buvo reikalinga sėkmin
gam, tvirtam Draugijos gyva
vimui. — Nemunas.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Biznis išdirbtas per 25 metus. 
Gera vieta ir viskas gerai įtaisytą. 
I^dų 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 Kcgowicz,

8718 Comml Avė., So. Chicago.

Birutes Choro dainų, pamokos jvyk- 
sta šj vakarą Mark White Parko svet, 
8 vai. vak. Visus dainininkus meld
žiame būti pamokose, nes ateinantį 
šventadieni turime dainuoti Cicere 
Liuosybės svet. bendrovei.

— Valdyba

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

MR. BUKOVSKT
6512 So. Halsted St., įl fl.

NETIKĖTAS BARGENAS 
Ant Halsted St, štoras, du 
flatai 4 ir 7 kambarių ir 2 
karų garadžius.

Kaina tik J.... $8500
Įnešti užtektų .... $2500 

Savininkai priims pirmus 
ar antrus morgičius vietoj 
pinigų.

Kreipkitės tuojaus: 
FRANK L. SAVICKAS 

726 West 18th St. 
Phone Canal 1603

jos istorijoje, 
tais Draugi j on 
naujų narių — 
vyrų ir moterų 
je arti 4C čia gimusio jauni
mo. Tai nuopelnas 1926 metų 
vajaus, tai darbo produktas pe
reitų metų vajaus dalyvių, ku
rie dirbo su pasišventimu la
bui Draugijos, kad 
paskaitiinus nariais, 
nūs jos dvasinį 
ganizmą 
I Jraugijos 

G rupių 
grupėmis 
naujų narių 
viso 192 narius 

68 narius
jos Vajaus Grupių išdirbtomis 
taisyklėmis, grupės už savo 
veikimą laimėjo 
tra'ė Grupė — 
rų Grupė 
sumą gautų pinigų 
pių, rezultatas buvo 
Centralės grupės 
už narį po 1.89 centus, o Vyrų 
grupės nariai po $1.46 centus.

Centralės Grupės dalyviai 
dauginusiu gavę narių yra se
kami: P. Gaiškis — 
Grakauskienė

— 5; kiti gavo po ma- 
negu 5 narius, pertat čia 

neminiu. Vyrų Gru- 
narių yra gavę 

Matulis — 10. V. 
1. V. Martinko —

RENDAI kampinis štoras. Gera 
vieta <lęl Aptiekus arba kito biznio. 
Atsišaukite: 2659 \V. 22nd St.

Tel. lafayette 8705—870C

ROBIN BROS,

REIKIA DARBININiy
VYRŲ

Pumboldt Park Lietuvių Pol. 
Kliubo metinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadieni. Janu»ry 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.

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

W. Hayden Bell
Ed. Bakševičius \ 

Manager
4336 So. Kedzie Avė.

» Tel. lafayette 8600

vei- 
sumanymas būna iš 

apsvarstomas, o paskui 
yra vykinamas, (k- 

“Bijunėlio” 
įstojimas i 

darbuo- 
• realaus 
gentkar- 
motinos 

kad jaunuolius reikia 
'ši i prie vieninteles 

crganizaeijcs SLA, o 
skirai gyvuoti nebuvo 
prasmės.

Na, nesigiriąnt, kas 
SLA 2-1 am Apskrity? 
northsidiečiai pirmieji 
frontan ir gynė šios organizaci
jos teises. Trumpai pasakius, 
northsidiečiai be susitarimo 
viršūnių-veikėjų nieko nepra
deda vykinti. Ot kur yra visa 
svarba.

Kelioliką naujų muro namų 
gatavų apsigyvenimui, randasi 
pas mus pardavimui.

Ponai P. Pilitauskai
12 d. savo namuose prie 46-tos 
ir Marshfield gatvių, iškilmin
gai apvaikščiojo 25 metų su
kaktuves savo šeimyniško gy
venimo. Kadangi P. Pilitaus
kai gana seni Town of Lake 
gyventojai ir plačiai lietuvių 
apielinkėse žinomi, tai ir sve
čių atsilankė gana skaitlingai 
pasveikinti juos ir palinkėti 
jiems ant toliaus laimingai gy
venti.

Pavakarieniavus p-ia Šimke- 
vičienė pakvietė p-ią A. Pier- 
zynskienę įteikti dovaną nuo 
svečių — sidabrinį kavos puo
delį ir kitų dalykėlių, vertės 
150 dol. ir palinkėti p. p. Pili- 
tauskiams geros kloties ateity. 
P-ia* A. Pierzynskienė savo kal
boj puikiai nupiešė svarbą šių 
sukaktuvių, pastebėdama, kad 
panašus atsitikimai lietuvių 
tarpe būna kibai reti ir jeigu 
lietuviai šitokiom progom pa
sitaikius, jas tinkamai apvaik
ščiotų, pavyzdingi tie apvaik- 
ščiojimai atneštų daug naudos 
musų šeimyniniame gyvenime.

Svečiai linksminos ir žaidė 
iki vėlybam laikui. —Svečias.

Mittskie 
Ambrazevičių — 

12, K. čiuplevičius — 5, O. Vi
lionė 
žiau 
jų vardų 
]>ės daugiausia 
sekami: 
Nausėda
7, B. Nemajuška 5, J. Tve- 

’. Prusis — 5, A. 
— 5, V. Kiniaus- 
avusių mažiau 5 

čia vardus praleidžiu.
Daugiausia ne vajaus daly

viai laimėjo bei prirašė j Drau
giją narių, kurie veikė po visą 
plačią Chicagą; tie turėjo ma
žesnes pasekmes, kurie darba
vosi vien Northsidėj, nes čia 
šaltinis gavimui naujų narių 
jau senokai yra kaip ir išsisė
męs. Bet apskritai imant, visi 
vajaus dalyviai dirbo su ge
riausiais norais ir atsidavimu 
tam darbui 
gauti šiais 
narių nėra 
ra darbas 
mo.

Chicagos 
didžiuojasi 
vajum, nes 
arti 8D0 narių ir turtas pasie
kė netoli $15,000. Kuomet ki
tos pašelpos draugijos Chica
goje, kaip ir po visus kampus 
plačios Amerikos, eina laipsniš- 
škai prie likvidacijos pinigais 

tai 'Chicagos Lietu- 
pačiu laiku 

žingsniais eina į didelį 
narių, j stambią sumą

KAINUOJA ZMCGU1 
LEI«TI $100 00 7

ArnakymM: $100 00 aM «ylr 
$6.00 » n»pfiiR nėr vlaą 

gyvenimą.
Kiek viens* praleistas dole

riu nudaro nematomą jungtą ren- 
’ų Ir kiekvienas centas atlieka 
ant tikra darbą. Praleisdami cen

tą paskui centą, doleri paskui do
lerio mes arei tai praleidžiame 
b’»n<a ir išsiunčiame savo centun 
dirbti dėl kitą.

Atsiminkite tai, kada Jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
»ie ninigai uždirbtų jums jei pado- 
tumšt juos į banką ar anulka?

Naujieną. Spulka. uždirba po 
'•rt.OO gryno pelno ant kiekvieno 
*100.00 — pamislvk klek jūsų 
Šimtas uždirbtų jei laikytumėt H 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo Jo su
žinosi kair greit dauginsis 
doleri*.

NAUJI RNU SPŪLKA.
1739 Sn. Halsted ftt.

TURIU ruiuui rendon dčl vieno 
vyro. Mrs. KlevinskienČ. Tel? 
Boulevard 0308.

Musų kolonija vėl subruzdo 
judėti. Draugijų Sąryšis paėmė 
nuomon Liuosybės salę, kas, 
žinoma, suteikia geresnes są
lygas judėjimui. Žiūrėk, ta 
koncertas, tai balius, ar šiaip 
įvairus pasitarimai organizaci
jų valdybų arba veikėjų.

čia yra stiprios dvi politinės 
organizacijos. Viena tai A. L. 
T. Sandaros 23-čia kuopa, o ki
ta LSS.81 kuopa. Bet vi
suomeniniame judėjime ir už 
pirmenybę nesiginčijama. įtei
kia sakyti, kad tai jie yra rim
ti politikieriai. Ne veltui troc
kiniai bėga iš šios kolonijos 

kadangi tarp demokrati- 
nusistačiusių 
santaika.

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

ar kviečia.

Rcseland. — LSM. Ratelio repeti 
įjos dramos ."Gūdy nės Žaizdos”, sta 
urnos Aušros naudai, bus šiandie va 
are, C. Strumi1<» svet.

— Valdyba

Roscland. — LSM. Ratolio repeti 
rijos dramos “Valkata” bus penkta 
dieny, C. Strumilo svet.

— Valdyba

ir nariais 
vių Draugija tuo 
spėriais 
skaičių 
pinigų.

Kada 
zacijų kapitala 
verčiu s šėrus arba į beprasmes 
paskolas, Chicagos Lietuvių 
Draugijos turtas sudėtas yra į 
Gold bonus, duodančius 6 nuo
šimčius pelno; reiškia, visas 
Draugijos kapitalas yra tiks
liai naudojamas pačios Draugi
jos naudi. Taipgi kitose Draugi
jose esanti nariai senėja, mirš
ta, naujų — jaunų negauna, 
tai Chicagos Lietuvių Draugi
joje ir Čiagimis jaunimas pra
deda spiestis.

Pereitas Chicagos Lietuvių 
Draugijos koncertas pakėlė 
Draugiją no vien nariais, pakė
lė sykiu ir pinigais, pakėlė 
dvasiniai, atėjo Draugijon daug 
inteligentiškų spėkų, įvairios 
profesijos žmonių, žodžiu ta
riant, Draugijos organizmas 
per praeitą kontestij bei vajų 
gavo daug sau spėkinių ele
mentų, kurie Draugijos orga
nizmą daro dar sveikesniu, dar Jei nori turėt 
drūtesnių, negu buvo iki šiam nuolatinį dranga - 
laikui. Skaityk Naujienas.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė arba mainysiu į mažą 

SALESMENŲ ^namą, lotą. Biznis; geras.
-----  šaukit

Tel. Yards 1571


