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Prez Smetona susimi
lo pasmerktiems

Mirties bausmę pakeitė 
amžinu kalėjimu

Rusų darbininkai nepatenkinti 
komunistų rojum, sako Pravda

Mirties bausmė 7-iems 
Lietuvos komunistams 

pakeista
KAINAS, vas. [žTAJ. — 

Lietuvos prezidentas Smetona 
susimilo septyniems politiniams 
kaliniams, kurie karo teismo 
buvo pasmerkti mirties baus
mei už komunistinę darbuotę.

Pasmerktiems mirties baus
mė tapo pakeista kalėjimu iki

Rusų darbininkai nepaten
kinti “rojum”

Maskvos Pravda atakuoja so
vietų krautuves dėl “nepa
žaboto pelnų troškimo”

MASKVA, vas. 9. — Oficiali
ais komunistų partijos organas 
“Pravda“ išspaudino vedamąjį, 
straipsnį, kuriame aitriai kriti
kuoja sovietų prekybos siste
mą, ypač sovietų kooperatyvų

gyvos galvos, išskiriant vieną, 
kuris gavo 15 metų kalėjimo 
bausmės.

Revoliucija Portugalijoje
Kautynės krašto sostinėj Llsa- 

bone nepaliauja: Oporto su
kilėliai pasidavę

LONDONAS, vas. 9. Pra
nešimas iš Usal^ono sako, kad 
kautynės tarp revoliųcininkų ir 
ištikimų valdžios jėgų Portu
galijos sostinėj nepaliaujančios 
jau per keturiasdešimt valan
dų. Visos kabelio ir bevielinio 
telegrafo stotys esančios val
džios rankose.

Oporto mieste sukilėliai esą 
pasidavę valdžios kariuomenei 
Kautynėse Oporto mieste buvę 
šešiasdešimt žmonių užmušta 
ir kėli šimtai sužeista.

Atmetė eugenikos įsta
tymo sumanymą

TOPEKA, Kas., vas. 9.—Se
nato komisija atmetė bilių, ku
riuo reikalaujama, kad norin
tieji vesti asmenys turi pirma 
duotis gydytojams išegzami
nuoti savo kūno ir proto svei
katą.

BADO GAZU Nl TROšKU-

mažmens krautuves. Pasirodo, 
kad praeitais metais mažmens 
kooperatyvai padarė 189 nuoš. 
gryno pelno.

Amerikos biznio žvilgsniu 
tai nebūtų laikoma perdaug di
deliu pelnu, bet visai kitas da
lykas šių dienų Rusijoj, kur 
plačiosios darbo žmonių masės 
nepajėgia pirktis reikalingų sau 
daiktų kainomis, kurias joms 
kooperatyvų krautuvės stato. 
Statistika parodo, kad rusų 
darbininkas, bendrai imant, 
šiandie uždirba beveik tiek, 
kiek uždirbdavo prieš karą, 
betgi kainos gyvenimo reik- 
menoms šiandie yra dvigubai ir 
trigubai brangesnės, ne kad bu
vo prieš revoliuciją. Taigi dar
bininkas neturi iš ko nusipirk
ti dagi reikalingiausių daiktų, 
tuo tarpu kai krautuvės daro 
tokių milžiniškų pelnų.

Plačiose darbininkų masėse 
kyla dėl to jiidelio nepasitenki
nimo, jos vis aštriau ima kelti 
klausimą: ar tai toks komuniz
mo rojus, kurs mums buvo 
žadėtas?

Pravda lodei ragina valdžią 
imtis priemonių ir tą savo ko
operatyvų “nepažabotą pelnų 
troškulį“ suvaldyti, nes jis dis
kredituojąs komunizmo idėją.

Katastrofinei pampasy 
eaisrai Argentinoj’

SIUS 4 ASMENIS

LOS ANGELES, Gal.. va*. 9.
Vienuos nedideliuose name

liuose Kast 5-toj gatvėj polici
ja rado negyvus keturis asme
nis, du vyru ir dvi moteris. 
Jie buvo nutroškę gazais, su
sirinkusiais kambary dėl nege
rai užsukto gazo ragelio.

BUENOS AIBES, Argentina 
vas. 9. — J)el karštos vasaros 
Le Verdi provincijoj kilo kata- 
strofingi pampasu (prerijų) 
gaisrai. Pranešimai sako, kad 
tuose gaisruose daug žmonių ir 
gyvulių žuvo.

FORDAS NEMANO, KAD 
LAIKAI PABLOGfiSIĄ

“NAUJIENŲ” 
KONTESTAS

“Naujienų” Kontestas eina. 
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- 
cagoje, apielinkėse ir po visų 
plačią Ameriką, kur lietuviai 
skaitlingiau įsigyvenę, dirba 
kaipo kontestantai, kelime “Nau
jienų” cirkuliacijos, pardavinė
jime “Naujienų” skelbimų ir 
knygų kortų.

“Naujienos” ragina visus sa
vo skaitytojus, visus draugus ir 
pritarėjus, teikti visokeriopą pa
ramą veikiantiems “Naujienų“ 
kontestantams, kad jiems sek
tųsi už jų įdėtą triūsą labui 
“Naujienų“ laimėti kuodidžiau- 
sias dovanas.

Biznio padėtis esanti tvirta 
kaip uola

VVASHINGTONAS, vas. 9.— 
“Fliverių” fabrikininkas Henry 
Ford, kurs šiandie buvo atsi
lankęs pas prezidentą Coolidge, 
sako, kad biznio padėtis Ame
rikoj esanti “as solid as a rock“ 
(tvirta kaip uola), ir nors kai 
kurie žmonės spėlioja, jogei ne
trukus dalykai žymiai pablogė- 
sią, jis to visai nepramatąs.

PAVOGĖ Iš KAPO APIE 
$20,000 AUKSU

SPRINGFIELD, Mo., vas. 9. 
— Nežinomi piktadariai atkasė 
kapą vieno mirusio vietos pi
liečio, Millerio, ir iš jo karsto 
išėmė apie $20,000 auksu, ku
rie buvo kartu su juo palaidoti.

Britanijos kariuomenė 
plaukia j Šaiihaju

Kantono valdžios nutrauktos 
pertraktacijoK su Britais bu
si.) vėl atnaujintos

šANHAJUS, Kinai, vas. 9. — 
Praneša, kad Britų vyriausybė 
įsakius antram Gloucestershiro 
regimento batalionui Honkonge 
tuojau išplaukti į šanhajų.

Tai nežiūrint Pekino ir Han- 
kovo vyriausybių protestų ir 
Kantono valdžios užsienio mi- 
nisterio čeno pareiškimo, kad 
jo vyriausybė neis į jokius su
sitarimus su Anglija dėl busi
mų santykių tarp Britų ir Ki
nų, kol Šanhajus bus svetimų 
karo jėgų grumojamas. j

Iš Hankovo betgi praneša,' 
kad pertraktacijos tarp Britų 
charge d’affaires O’Malley iri 
Kantono užsienio ministerio' 
Čeno, kurios buvo nutrauktos 
dėl Britų karo jėgų mobilizavi
mo, busią ateinantį pirmadienį 
vėl atnaujintos.

Karo baimė Rusuose
Sovietų vadų kalbos apie karą 

įbaugino žmones, kurie da
bar stengias apsirūpinti iš
tekliais

MASKVA, vas. 9. — Sovietų 
viršilų pastarosios kalbos apie 
tai, kad R'.sijos žmonės turį 
būt pilnai prisirengę gintis nuo 
galimo svetimų priešų užpuoli
mo stipriai įbaugino žmones, 
kurie manydami, jogei greitai 
vėl busiąs karas, stengias iš 
anksto apsirūpinti maisto san
dėliais ilgam laikui.

'Minios žmonių, apgulusios 
kooperatyvų ir valdžios krautu
ves, kur kiekvienas stengias 
kiek galėdamas daugiau nusi
pirkti miltų, cukraus, tekstilės 
prekių ir kitokių reikmenų. 
Kai kur krautuvės, turėjusios 
prekių tiek, kad paprastai butų 
tesėjusios trims mėnesiams, iš
pardavė per tris dienas. Del 
nepaprastai didelio pirkimo, 
prekės bematant žymiai pa
brango.

Sovietai grąžiną Šaliapinui 
jo dvarą

MASKVA, vas. 9. — Sovietų 
valdžia, laukdama, kad garsu
sis basistas Fiodoras Šaliapinas 
netrukus grįšiąs į Rusiją, grą
žina jam dalį jo 800 akrų dva
ro Jaroslavlio gubernijoj. Tas 
dvaras buvo bolševikų konfis
kuotas tuojau po revoliucijos, 
šaliapinas dabar yra Amerikoj. 
[Praeitą sekmadienį jis daina
vo Chicagoj operoj “Sevilijos 
Kirpėjas”, kurioj dainuoja taip
jau lietuvių dainininkas Juozas 
Babravičius.]

[Pacific and Atlantic Photo]
Naujos rųšies ląivukas butlegeriams gaudyti, Jis operuos 

prie Floridos krantų.

Federalinė kariuomenė su
mušė Jaki indėnus

Du Meksikos maištininkų bu
rini pr.sidavd (cdcra’fnčir.s jė
goms

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
9. Karo departamento oficia- 
liniu pranešimu federalinė ka
riuomenė, generolo Zertuche 
vedama, skaudžiai sumušė .laki 
indėnų sukilėlius. Kova atsitiko 
Higueras slėny, Sonoroj, kur 
šeši šimtai indėnų bandė pasa
lomis pulti federalinės kariuo
menės skyrių. Keliolika maišti
ninkų buvo nukauta ir sužeis
ta.

Ejidoį, Guerreros valstijoj, 
kautynėse su maištininkais, 
kurie pagaliau pabėgo į kalnus, 
aštuoniolika .maištininkų ir try
lika kareivių krito.

Du maištininkų z būriai, vie
nas San Luise, antras Taxcoj, 
pasidavė federalinei kariuome
nei.

N. Y. FEDERALINIS TEISĖ
JAS COOPER IMAMAS 

NAGAN

VVASIHNGTONAS, vas. 9.— 
Atstovų buto komisija šiandie 
pradėjo tardymą dėl inkrimina
vimo Ne\v Yorko. valstijos fe
deralinio teisėjo Frank Cooper, 
kaltinamo dėl laikymo slap
tos smuklės, kur ateinantieji 
svečiai buvę girdomi, bet pas
kui areštuojami ir baudžiami. 
Teisėjas Cooper, pasak kon- 
gresniano La Guardia, daręs tai 
su žinia New Yorko prohibici- 
jos vyriausybės.

SUMUŠĘ BRAZILIJOS MAIŠ
TININKUS

RIO DE JANEIRO, Brazili-
MIEGODAMAS VAŽIAVO AU- ia’ vas- 9- — Valdžios praneši- 

( mas skelbia, kad federalinės jė
gos Matto Grosso valstijoj 

PANA, III., vas. 9. Atsikė- dviejose kovose nuveikusios su- 
lęs iš lovos vietos biznierius kušlius. 
Frank Umpleby, automobiliu1 
nuvažiavo, miegodamas, dvyli
ką blokų į savo draugo namus, 
įėjo vidun ir pasisakė, kad at
važiavęs s namų šildomąjį kros
nį sutaisyti. Bet čia jis atbudo.'

TOM JBJLIU 12 Blukų

A/

Už KYŠIUS, DU LEGISLATU- 
ROS NARIAI PAŠALINTI>0RA

_ ________ _ | Chicagai ir apielinkei tedera- 
inis oro biuras šiai dienai pra- 

CILĖS MINISTERIŲ KABINĘ- našauja:
' Iš viso gražu; nedidelė tem- 

' peraturos atmaina; vidutinis 
mainąsis vėjas.

Vakar
vidutiniškai tarp 25°

Šiandie saulė teka 
džiasi 5:15. Mėnuo 
2:08 valandą ryto.

TAS PASITRAUKĖ

* SANTJAGO, Čilė, vas. 9.- — 
Čilės ministerių kabinetas šian
die atsistatydino, karo ministe- 
riui Ibanezui parekalavus, kad 
butų sudaryta stipri 
kovai su bolševizmo 
Čilėj.

valdžia 
plitimu

temperatūros buvo 
ir 29° F. 
6:54, ’lei-

Susekė milžinišką alkoho
lio šmugelį

Iniama nagan dvi kompanijos, 
prohibicijos viršininkas, ban
kininkas ir kiti

HARTFORD, Conn., vas. 9. 
— Federalinis grand. jury in
kriminavo Danbury Solvents 
Recovery kompaniją. New 
Haveno Connecticut Alcohol 
Distributing kompaniją ir vie- 
nuoliką atskirų asmenų, tarp 
jų New Haveno distrikto pro* 
hibicijos viršininką Johną A. 
Morse ir bankininką Josephą 
Adlerį, 'kaltinamus kaipo są
mokslininkus alkoholio šmuge
ly, siekiančiam milionus dole
rių. Distrikto prohibicijos vir
šininkas Morse, sako, gaudavęs 
iš butlegerių 350 dolerių sa
vaitėje.

Sovietai koncentruoja 
armiją Kiny sienoj

LONDONAS, vas. 9. Cen
tral News pranešimas iš Peki
no sako, kad sovietai koncent
ruoją kariuomenę Sibiro-Man- 
džurijos sienoj.

Mandžurijos valdovas, mar
šalas čang Tsolinas, aitrus so
vietų priešas, esąs raginamas 
urnai grįžti iš Kinų į Mukdeną.

MISSOURl ATMETĖ ANTĮ 
EVOLIUCIJOS BILIŲ

JKFFBRSON CITY, Mo., va- 
sario 9. — Missouri atstovų bu
tas 82 balsais prieš 62 atmetė 
bilių, kuriuo norėta užginti 
evoliucijos mokslo dėstymą tos 
valstijos mokyklose. *

Debatai dėl to biliaus buvo 
begalo karšti ir trukšmingi ir
tęsės per beveik tris valandas. 
Vienam atstovui kalbant iš 
tribūnos, kažin kas atgabenęs 
gateri jon paleido mažą beždžio
nę, kuri, sukėlė daug juoko ir 
riksmo.

AUSTIN, Tex., vas. 9. —Kal
tinami dėl kyšių ėmimo, iš To
gas valstijos legisalturos buvo 
pašalinti du atstqyų buto na
riai, F. Dale ir H. Moore. Be to 
jie bus atiduoti į kriminalinių 
teismo rankas.

žemės drebėjimas
SAN BERNARDINO, Cal„ 

leidžiasi vas. 8. Šį rytą čia buvo jau- 
jstas lengvas žemės drebėjimas.

Republikonai susirūpino 
prohibicijos klausimu

Susirūpinimą gimdo ateinan
tieji krašto prezidento rinki
mai

Nikaraguos konservatoriai 
neteko 150 kareiviu

Jiems vis tik, Amerikai pade
dant, pavyko atimti iš libe
ralų miestas

\\XsiilNGTONAS, vas. 9.— 
Senatorius Borah, prohibicinin- 
kų vadas senate, parašė Drui 

* Nicholas Murray Butlerui laiš
ką, pranešdamas jam, kad jis 
sutinkąs bendrai veikti, idant 
prohibicijos klausimas butų 
pristatytas busimai republiko- 
nų partijos konvencijai ir jos 
išspręstas.

Dr. Butler yra Coįumbijos 
Universiteto prezidentas ir žy
mus “slapiųjų“ republikonų 

įvadas, tuo tarpu kai senatorius 
j Borah yra prohibicijos šalinin
kas. Kalbėdamas andai New 
Yorke Dr. Butler pranašavo, 
kad ateinančiais .Jungtinių Val
stijų prezidento rinkimais pre
zidentu nebusiąs išrinktas ne 
joks kandidatas, kurs busiąs 
prohibicijos šalininkas. Jis be 
to pareiškė, kad prezidentas 
Coolidge kandidatu vėl į prezi
dento vietą nebusiąs, nežiūrint, 
kad kai kurie republikonai no
ri vėl varytis už jo kandidatū
rą.

‘migracijos įstat. “nation- 
al origin" punktas gal bus 

panaikintas
, \VASHINGT()NAS, vas. 9.— 

Atstovų buto imigracijos komi-' 
sija’ nutarė, luid imigracijos įs
tatymo “natiotaal origin” pun
ktas butų visai panaikintas.

Buto komisija pritarė sena
to rezoliucijai “national ori
gin“ punkto taikymą atidėti 
vieniems metams, ir tuo pačiu 
kartu priėmė savo rezoliuciją 
tą imigracijos punktą visai pa
naikinti.

MANAGUA, Nikaragua, vas. 
9. — Diazo konservatorių val
džia savo pranešime apie įvy
kusias kautynes su liberalų jo
gomis dėl Chinandegos miesto 
prisipažįsta, kad tose kautynė
se konservatoriau netekę 150 
kareivių nukautais.

Konservatoriams vis tik. 
Jungtinių Valstijų karo aero
planams padedant, pavyko 
Chinandegos miestą atimti iš 
liberalų:

Meksikai gresia visuotinis 
gelžkeliy streikas ✓

J 1

% MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
9. — Geležinkelių darbininkų 
unijų konfederacijos vykdoma
sis komitetas pranešė geležin
kelių valdininkams, kad jei 
kompanijos nesusitaikysiančios 
su geležinkelių dirbtuvių darbi
ninkais, kurie dabar streikuoja 
• lel didesnės algos, lai vasario 
17 dieną busiąs paskelbtas vi
suotinis geležinkelininkų strei
kas.

BYRI) SURISIĄS Iš NEW 
YORKO J PARYŽIŲ

NEW YORKAS, vas. 9. — 
Aviatorius Richard Byrd, pa
garsėjęs tuo, kad prieš keletą 
mėnesių buvo nuskridęs į žie
mių ašigalį, planuoja ateinan
čią vasarą skristi be sustoji
mo iš New Yorko į Paryžių.

SAL1APINO DUKTĖ —TAR
NAUJA KRAUTUVĖJ

APDRAUDĖ VAIKĄ MILIO- 
Nl DOLERIŲ

Vienas New Yorko “under* 
takeris” (numirėlių laidotojas), 
Frank Ca»'»pbell, apdraudė ta
vo keturiolikos metu suuaus 
gyvastį 1,000,000 <v cnu miho- 
nu) dolc’ų.

HAVANA, Kuba, vas. 9. —! 
Prezidentas Machado planuoja 
vasario 22 dieną išvykti su vi
zitu į Washingtoną.

TOKIO, Japonijic vas. 9. — 
Valstybės taryba šiandie nuta
rė laikytis Genevos sutarties 
dėl kovos su baltaja vergybe.

NEW YORKAS, vas. 9.
Garsaus rusų basisto ša 1 lapi
no duktė, Stella šaliapiniutė, 
22 metų mergina, dirba kaip 
pardavėja vienoj New Yorko 
departamentinėj krautuvėj.

SUVALGĖ 84 “BOT DOGS”, 
LAIMĖJO $100

NEWARK, N. J..’ vas. 9. — 
Anthony Luongo iš Montclair, 
N. J., laimėjo $100 lažybas, 
suvalgęs 84 “hot dogs” deŠriu- 
kes, be duonos.

Gavęs “divorsą“ nusižudė
HAMMOND, Ind., vas. 9.

Gavęs teisme išsiskyrimą su 
savo pačia, Benton Nichols, 
kurs ka tik buvo sutaręs vesti 
kitą moterį, nusižudė. Priežas
tis nežinoma.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

1. NAUJIENOS duoda geriausių 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 eentų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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L.S.S. Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.,
A. Vilis, 2241 N. Weatern Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
XI. Jurgelionienė, 1789 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1789 So. Halsted St.
k. Grebelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

LJSJS, VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So.
Halsted St., Chicago, III.

Sukretorius — A. Jusas, 3959 Archer 
Avė., Chicago, Iii.

Finansų Sekretorius — G. Menkus, 
Chicago, III.

Kasierius — A. Lokavičia, 2404 W.
Division St.

Knygius — A. Vilis, 2241 N. VVest- 
ern Avė.

Nariai — Ona Banienė ir F. Skama- 
rakas.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.Centro Sekretorius — K. Matvliauskas,

NAUJIENOS, Chicago, III.
■ ' * ~ Į ■ .......................... .. .■■■■« ,, ■ *! „ , f |,WW|,,„||„ ■ R,

HeLMAKV ni- 

kytojai yra dau
giausiai tokie 
vyrai kurie sura
do, kad paprasti 
cigaretai neturi 
jokio gerumo. Jie 
atsigrįžo p r i c 
HELMARŲ. Nes 
HELMARAI ku
rios vyrai mėgsta 
po to kaip jie yra 
bandę paprastus 
cigaretus.

T u k s i an r i ai vyrų 
atsigrįžta p r i e 
HEIAI ARŲ kas- 
dian. Kada noru 
jus irgi atsigrįšite 
prie II EI Ai ARŲ. 
Šiandien turėtu v 
būti tas laikas.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
įaip pataria Lietuvos bankai

Dėbso Paveikslai
Socialistu Partijos savaitraš

tis “American Appeal” ragina 
visas kuopas įsigyti, nabašnin- 
ko Dėbso paveikslus ir pasika
binti savo susirinkimų vietose.

“Am. Appeal” nurodo, kad 
LSS. 71 kp. Cambridge, Mass., 
gavo Dtbso paveikslą, kaipo 
dovanų už pasidarbavimą parti
jai.

Kiekviena kuopa gali gauti tą 
’giažią dovanų, jeigu ji surinks 
'partijai $5.00 arba daugiau au
ką arba prenumeratų už “A. 
A.”

I

i Pagalba Laikraščiui
Kad užtikrinus didesnį finan

sini stiprumų Socialistų Parti
jos savaitraščiui. kiekvienas 
naiys ir kiekviena kuopa yra 
raginami rinkti jam prenume
ratas ir aukas.

“American Appeal” kainuoja 
melams liktai $1.00. Adresas: 
2653 \Vasbington Bvld., (’.bica- 
go, UI.

Socialistu Partijos 
Manifestas

Oficialė partijos pozicijos loty
nu Amerikos klausiniais

Nacionalis Ekzekutyvis So
cialistų Partijos Komitetas pri
ėmė sekantį pareiškimų:

Nacionalis * Ekzekutyvis So
cialistų Partijos Komitetas, kar
tu su visais protaujančiais vy
rais ir moterimis Jungtinėse 
Valstijose, didžiai nustebo, ma
tydamas, kaip per keletą pas
kutinių savaičių Amerikos val
džia. ėmė žengti linkui karo. 
Ves už keliu metų po to, kai 
pasibaigė karas už “mažųjų 
tautų teises’’ ir “apsisprendi
mą”, VVashingtono administrar 
rija daro intervenciją vienoje 
lotynų Amerikos šalyje, išsodi
na ginkluotų pajėgą reakciniam 
pretendentui j prezidento vietą 
i.kiti ir sankcionuoja paskelbi
mą pareiškimo prieš Meksiką, 
kurio tonas yra užgaunantis, 
faktai mneisingi ir pasekmė 
gali būt karas.

Jau nuo senai Amerikos gink
lai palaikydavo Nicaraguoje 
diktatoiius, kurie padėdavo 
amerikiečiams investuoti kapi
talą tame krašte, t ž metų po 
to, kai Amerikos jurų armija 
tapo ištraukta iš tenai, įvyko 
linkimai, kurių rezultate buvo 
pašalintas atžagareivis prezi
dentas ir jo vieton išrinktas 
pažangus asmuo. Sekė maištas, 
abi pusės stvėrėsi ginklo, o 
VVashingtono administracija re
mia Diaz’ą, Clianiorro’s talki
ninką reakcininkų sukilime. 
Coolidge’o administracija skel
bia vienas kitam prieštaraujan
čius pasiaiškinimus ir paga
liau valstijos sekretorius Kel
logg išleidžia pareiškimų, ku
ris įžeidžia Meksiką.

Ne pripuolamai atsitiko taip, 
kad Kellogg puolė Meksiką tuo 
m. tu, kai Meksikos vyriausybe 
stengiasi atgauti savo gausin
gus turtų šaltinius, įvykdinda- 
ma gyvenime aliejaus ir žemės 
įstatymus. Visiems žinoma, 
kad nuo nabašnihko prezidento

Carranzos laikų Amerikos val
džia spaudė ir gąsdino Meksi
ką dėl tų įstatymų. Musų val
džia, matyt, elgėsi taip, vado
vaudamasi tuo supratimu, kad 
Meksikos žmonės neturi teisės 
ištirti, kuriuo keliu tapo įgy
tos įvairios am. rikiečių nuosa
vybės Meksikoje, ir kad Meksi
ka negali kisti savo pamatinius 
įstatymus, nepasitarus Ameri
kos inventorių ir negavus Ame
rikos valdžios pritarimo.

Istorija musų santykių su 
Meksika ir bendrai su lotynų 
Amerikos tautomis nuo to lai
ko, kai buvo užgrobtos žemės 
plotas Panamoje, tai ilga lita
nija begėdiškų užsipuldinėjimų 
ml silpnesniųjų tautų. Mes- iš
gujame Haiti ir San Domingo 
valdžias ir valdėme tas mažiu
kes valstybes Amerikos banki
ninkų interesuose. Mes paver
tėme Panamą savo kolonija ir 
paėmėme savo protektoratai) 
Kuba. Mes leidome jurų kari
ninkams š: imyninkauti Virgin 
salose. Mes rėmėme policijos 
oajėga Amerikos finansininkus, 
'endančius į Centralinę Ameri
ką. Mes diktuojame, kas turi 
būt prezidentas Nicaraguoje, ir 
sakome Meksikai, kokią k(Xisti- 
tucijų ir įstatymus privalą tu- 
?ūt Meksikos žmopė^.

Mes pališkiame, kad keletas 
pastarųjų savaičių parodė, jo- 
>ei tamsiosios jėgos šiame kraš
te siekia visiškai užvaldyti 
Meksiką ir lotynų Amerika, jo- 
gei tų jėgų begėdiškumas ir 
besąžiniškumas stato pavojui) 
taikų vakarinėje žemės ka- 
nuolio pusėje, panaudodamos 
;avo įtaką VVashingtono. Jis 
žino, kad nepastovios sociali
nės ir ekonominės sąlygos di
deliuose lotynų Amerikos plo
tuose sudaro Amerikos Bal
kanus intrigoms, godumui ir 
karui. Musų grobuoniui inves- 
oi’iai tykoja progos įgyti eko
nominę kontrolę ir politini 
viešpatavimą. Jeigu šitam tiks- 
’ui reikės karo, jie stos už ka
rą.

Mes atsišaukiame į visus pi
liečius ir ypačz j darbininkus, 
ragindami juos daryti visa, kas 
yra jų galioje, kad sukėlus vie
šąją opinijų prieš Amerikos 
agresingus žygius Meksikoje ir 
’otynu Amerikoje. Kai kurios 
,ų tautų, ypač Meksika, gyvena 
spartaus politinio, socialinio ir 
religinio keitimosi laikotarpį, 
kokį Erancija ir Amerika yra 
^•gyvenusios dauginus kaip 
unitas metų atgal. Jos turi tei
kės reikalauti musų užuojautos, 
ir paramos. O tuo tarpu jos 
aisilaukia tiukdymo, grasihi- 
iių, intervencijos ir gal net ka
ro.

Mes taip pat raginame musų 
i raugus socialistus ir simpati- 
catorins padvigubinti savo pa
dangas kovoj, su karo pavo
jum, šviečiant žmones, plati
nant partijos spaudą, rengiant 
viešus susirinkimus ir sklci- 
Ižiant atatinkamą literatūra.

šalin karą ir grasinimus ka
ru. T(buni(» pas mus taika ir 
brolybe, sutikimas ir draugin
gumus su viso pasaulio tauto
mis.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
arangi dovana.

[KORESPONDENCIJOS

Indiana Harbor, Ind.
Vasario 6 d. po pietų įvyko 

Ivanovo svetainėje masinis pro
testo mitingas, kurį surengė 
vietinis Lietuvių Pasilinksmini
mo klinikas ir SLA. kuopa. Pub- 
Ikos susirinko pilna svetainė. 
Kalbėjo “Naujienų” redakto
rius, P. Grigaitis, iš Chicagos.

Tvarkos vedėjas, p. Y-asulis, 
atidarydamas susirinkimą, pa
sakė karšią kall>ų, priminda
mas liarboriečiams gražius jų 
darbus, nuveiktus praeityje, ir 
ragindamas juos ir lobaus rem
ti gerus sumanymus, liečian
čius visuomeninį gyvenimą ir 
Lietuvos reikalus.

“Naujienų” redaktorius po to 
kalbėjo dviem atvejais, pirmiau
sia nupiešdamas Lietuvos per
versmų, įvykusį gruodžio 17 d., 
o antroje kalboje nurodyda
mas, kokiu budu gali Lietuvos 
laibo žmonės vfl atgauti savoj 
teises ir laisvę. Kalbėtojas, tarp 
kitko, įspėjo klausytojus, kad 
jii nesiduotų suvadžioti tiems 
žmonių mulkintojams, kurie 
niekina demokratines idėjas ir 
skelbia despotizmų arba dikta
tūrą. Čia kliuvo į kailį fašis
tams ir komunistams.

Bet Indiana Harbor 'kolioni- 
joje komunistų/ matyt, visai! 
maža ar gal ir nėra. Pirminin
kas Yasųlis, norėdamas patirti 
publikos nusistatymų, pakvie
tė, kad jeigu svetainėje randasi 
bolševikų, tai kad jie pakeltų 
rankas. Kuomet nė vienas bol
ševikas nepasirodė, tai* tvarkos 
vedėjas dar kartą atsišaukė: 
“Jeigu čia yra koks bolševikas, 
nebijokite, kelkite lankų. Gri
gaitis ne Smetona, nesušaudys!” 
I'ečiaus ir antrą kartą nė vie
na raudona ranka nepakilo.

Klausytojai buVo labai paten
kinti Grigaičio prakalbomis ir 
pertraukoje sumetė, be jokioj 
agitacijos, $32.00 aukų. Rezo
liucija, kurią susirinkimas vien
balsiai priėmė, skamba taip:

Protesto rezoliucija
Mes, Indiana Harbor lietu

viai, visuomet karštai remėme 
Lietuvą visuose josios reika- 
’uosc: aukojome Lietuvių Moks- 
o Draugijai per Dr. J. Basana
vičių, šelpėme nukentėjusius 
lel karo Lietuvos žmones, dė
jome pinigus Lietuvos apsigy
nimui nuo bermontninkų ir Že
ligovskio ir išpirkome už $24000 
Lietuvos Paskolos bonų. šitaip 
remdami Lietuvą, mes troško
me, kad musų gimtasis kraštas 
pasiliuosuctų nuo svetimų dūs
uotų jungo ir sukurtų laisvo ir 
kultui ingo gyvenimo sąlygas 
;avo piliečiams.

Tačiaus 1920 m. gruodžio 
17 d. Lietuvoje staiga įvyko 
nerv. rsnaas. • Ginkluoti armijos 
karininkai nakties tamsoje už
puolė Respublikos Prezidentų 
Dr. Kazį Grinių, Ministerių Ka
bineto narius ir Seimą ir pa
skelbė teisėtų - krašto valdžią 
?sant nuversta. Paskui, susirin
kus daliai Seimo narių, prita
riančių tam smurto žygiui, ta
po neva išrinkta nauja Lietu
vos vyriausybė su “preziden
tu” Smetona ir “ministerių pir
mininku” Voldemaru. Džmar 
Lietuvoje įvesta karo stovis, 
larbininkų organizacijos slopi
namos, jų vadai areštuojami, 
visa laisvoji spauda persekioja
ma ir vyiiausybės priešai te
rorizuojami.

Turėdami omenėje šiluos 
faktus, mes, šie miesto gyven
tojai lietuviai, susirnkę masi
niame mitinge 1927 m. vasario 
(i d., l\vano\ve svetainėje, ker
tė Brotuhvay ir Doodor gatvių, 

pareiškiame savo griežei ati
dą protestą prieš smurtinin
kus, nuvertusius žmonių iš
rinktą demokratinę Lietuvos 
valdžią, prieš Respublikos kon
stitucijos sulaužynią, karo što- , 
vio įvedimų, spaudos, žodžio, 
susirinkimų ir organizacijų 
aisvčs slopinimų, nekaltų žmo
nių areštus, kruvinus karo 
atiko teismo nuosprendžius ir, 

žmonių sušaudymus.

[Pacific and Atlantic Photo]
VViliiam R. EImore(Savannah, 

Ga.), kuris yra labai panašus į 
prezidentą Lincolną.

Mes reikalaujame, kad Lietu
voje butų įsteigta Respublikos 
konstitucijoje nustatyta demo
kratinė tvarka. Kol tai nebus 
įvykinta, mes Lietuvos vyriau
sybės neremsime ir nepripažį- 
sime tikra Lietuvos valdžią.

Mes teiksime moralę ir maU^ 
Halę pagalbą Lietuvos darbi* 
ninkama ir susipratusiems vals- 
tieč.iams jų kovoje prieš naujus 
savo despotus, idant musų gim
tame krašte butų kaip galint 
greičiaus sugrąžinta žmonėms 
pilietinės teisės ir laisvė.

—Raltrus Yasulis 
Pranas Kesilis 
St. Barzdys.
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.^ Guos. PRESAI

JOHN
BOVMOK

IN

< “WhenAManLoves“

. WITH

DOLORK COSTELLO
VITAPMONe
w <PrQ$<?nfationsWOODS

Atsidarys Pėtnyčioj, Vasario
Aprubežiuolas skaitlius perstatymų.

Tikietn parduodam; dabar.

18.

Žemos nupigintęs kainos trečius 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu* Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti j Suv. Valsti
jas liuosai neįskaitant kvoton,

, Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJEST1C, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLANI), 
BELGENLAN1), I»ENNLAND, .AR
ABIŲ siūlo greitą kelionę j Cher- 
bourg, S'outharnpton, Antwerp. Daug 
laitjj išplaukia kas savaitę.

Visi musų S-čica klosus keleiviai 
gauna atskirus Lambhiius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WH1TE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago, III.

Gražus šūkis
Rengia

Draugystė Raždncavos

Vasario-Feb. 13 d., 1927
Šv. Jurgio Svet.

Auliurn Avė* ir 32nd Place

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 50c

Bus vienas linksmiausių vakarų. Kviečia visus
KOMITETAS

GROŽESEKONŪMIJŪS
PAVYZDIS

Musų namuose yra sujungti du svarbiausi dalykai 
Real Estate: grožė ir ekonomija. Namai yra labai 
gražus, pigus, talpus, drūti ir lengvais išmokėjimais, 
čia taipgi yra gera transportacija, daugiausia dar
bų ir gera proga uždirbti pinigus.

Tik jsivaizdinkit:

4 augštų muro namas 
$23,500 

Įmokėti $2,500

2 augštų muro namas 
$12,650 

Įmokėti $1,500

Muro Bungalow $7,500
Įmokėti $350

Mes suteikiam geriausj patarnavimą, teisingai pa-‘ 
darome pardavimo kontraktus ir aktus ir duodame 
visišką apsaugą investuotiems pinigams. Ateikit ir 
persitikrinkit!

W. HAYDEN BELL
Ed. W. Bakševičius, Vedėjas

1336 So. Kedzie Avė. Tel. Lai'ayette 8600

KORNAI
Greita pagelba nuo skau
dami) kormj ir piratų spau
dimo ėevcrykuosc.

DrScholl’s
Zino-pads

Aptlekose Ir 
čeverykų 

krautuvėse

Tek I^ifayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 381 h Street. Chic.to, III.

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 

I< URNITURE CO.
Visuomet šiose Krautuvėse esti pla 

cus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi- 

kilų Namams reikmenų ir puošalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; l^eng- 
’i mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės 

c[KeJ)eopl€sfuiDilure (dapamf 
?*<**■>*. F to—*-* * 
hviMfropta. Malt. 
•a4 CaMb

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place

1177-83 Archer Avenue 
Kampav Richmond Gt.
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Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Rickevičius

Kontesto llonoraty Komisija:

ANTANAS OI.ŠEVSK1S, 
SOPHIE KRASAUSKIENE, 
DR. STEPONAS B1EŽ1S.

Kontesto Numeratorius:
ANTANAS RIPKEVIČlUS.v

Kontesto Vigilijus: 
JONAS JANKUMS.

Kontesto Pradžia Vasario 1, 1927. Kontesto Baiga Balandžio 30, 1927.

Musu Kentesto Veikėjai

Ona Vilienė

Žiūrint i šią poniutę rodosi, 
kad p-ni Vilienė tik juoktis te
moka. Ne, ji padaro, ko mes 
nešitikėjom. Visa bėda su ja. 
kad ji nesiskubina išlėto vei
kia. Bet kur jos ranka paliete, 
ten laisvt nereikia.

NAUJIENOS, Chicago, III.

—

A
VValter Jasud

-----------------------P---------------  
k ui tiks prie bile hznio agen
tais. Užrašinėti “Naujienas’’ 
yra'švarus, teisingas ir naudin: 
gus darbas visuomenei, “Nau
jienoms” ir pačiam kontestan- 
tui. “Naujienos nenori, kad kas 
joms dovanai tarnautų. Už dar
bą bus Atlyginta. Jis negalys
sėdėti vakarus ir šventadienius, 
kuomet gulima išeiti, gražiai 
pasikalbėti su lietuviais, užra
šyti jiems “Naujienas” ir turė
ti sau iš to naudą.

“BAYER ASPIRIN" 
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

Yarda 4951 
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted st

“Musų |>ri(‘dęrmū mus šaukia 
prie darbo dėl musų “Nauji(x- 
:iu’’ ir mes turime rasti laiko 
pašvęsti savo laikraščiui. Tuo 
tarpu “Naujienos” juk už tai 
užmoka. Ar negerai, kad pa
dirbus kiek ir štai atvežu par- 
lor setą, pianą, ar kitą gerą 
Įniktą. Žmonių mes nenuskriau- 
dme; da jiems pigiau užrašy
sime “Naujienas”, o jiems kas 
tytas į namus atneš “Naujie- 

9 9 99nas .

.Jaunas ir darbštus žmogus 
pradėjo veikti. P-no Jasudo 
nuomone. šiame konteste jis 
parodysiąs savo veiklumą. Sa
ko, kad šis konleslas išlavina 
laimi daug žmonių, kurie pas-

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
vaju Naiiiieuna

Vartokit t)e jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

8 vakaro. Eitu lai

ku nagai butcrt).

Tek Lafayette (HMM

Viršuje
Aute

idoteiys

nos kreipkite* au 

reikalais nuo 12 ik)

SAVE

Iškirpk Ir parodyk 
savo vaistininkui

Does not affect 
the Heart

U ni vergą)

Bank

Ir mtrg>

Iš šių p. Daujotienės žodžiu 
/ra aišku, kad ji žinojo ką da
riusi įstodama j “Naujieną” 
kontestą.

o 
ne

Per daugelį metų ji dainuoja 
“Pirmvn” chore; veikia (Irau-! 

teatrus. gerai 
kas jai apžiūri

lienė laimėjo aukštą prizą.

livn€

Liet. Savitarpinės

kasdie dirbtuvėj!
“geležinė” moteris 
daug ją viršijančių 
į ieną

Petras Kalin

Juozas J. Rimkus
iš Irons. Mieli, lietuvių 

i artimųjų miestų lietu- 
aižįsta p. I. J. Rimkaus? 

Vargiai rasi ten lietuvi, kuris 
nepažintų šito darbštaus veikė
jo ir apšvietos mylėtojo ir sklei
dėjo. Jis nuo senai čia veikia 
kaipo laikraščių agentas, kaipo 
lentų piovčjas, kaipo miškų su- 
oiikėjas ir rąstų ir lentų par
davėjas. Iš jo apšvietos sklei
dėjas, darbininkas, biznierius, 
visur jo pilna. šitas f jaunas 

pilnas energijos ir 
šiame “Naujienų” 
Bimkus mano vi

ii- apielinkių betu
rti “Naujienas” ir

Stebėtinai geri vaistai 
sutaisyti specialiai 

nuo kosulio, 
paeinančio nuo 

peršalimų

ANCHOR BRAND 
COUGH SYRUP

^ANCHOR
(IRANO

i< inroi iriiio.
%

1

1

SYRUP
ui

Saugiai ir greitai pagelbsti. Vyrams, 
moterims ir vaikams. Kaina 60c. jūsų 
vaistinėje už didelę bonką arba parsisiųs
dinant stačiai iš

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sts. Brooklyn, N. Y.

DABAR
Nacionalis Bankas dėl jusų

Kiekvienas dalykas, kurio jus reikalaujate

SAUGUMAS
TVIRTUMAS

KAIMYNYSTE

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

Galvos skaud.
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

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

4120 So. Richmond Street

Mrs MĮCHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi 
rijos 
ll^ai I 
vusi 
VHIlIjOB 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
sa ligose 
gimdymo, 
gimdymo 
gimdymo.

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

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

akuše- 
kolegiją- 
praktika- 
I’ennsyi- 

ligon 
Sąži- 

patar- 
visokio- 

prieš 
laike 

ir p*

+
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akių Įtempimo, ir galvos 
skaudėjimą

Patyrusi gydytoja ir akušėiė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

DR. G. SERNER
(LIETUVIS)

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Slogų 
Neuritis 
Dantų gėlimo 
Neuralgia

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

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
Kainų, naudokitės 

neinu kablegramu

VYRU IR MOTERŲ
NAUJI DARBININKAI DIRBS

EKSTKA. DTkrtl?^

LIUOSU SAVO LAIKU

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

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

i'-as Kaliu atvvko iš Lietu- • *
’ os 1912 metais. Jis tada buvo 
jaunas, gražus, stiprus ir links
mas vaikinas. Darbas jo ranko
se tirpo. Bi dirbdamas Burton 
Dickson ('o. (matrasinė) prie 
Bacine ir 21 gt., susižeidė de
šinę ranką. Jam nupiove ją 
j>er pat alkūnę. Neturtingas 
Petras neturėjo pinigą užvesti 
bylą, kad gauti atlyginimą ir 
turėjo sulikti su “compensa- 
tion laxv”. Kol pasveiko ir gau
tieji pinigai sumažėjo, o darbo 
gauti negalima: niekas nenori 
darbininko su viena ranka. P-as 
Kaliu vedė p-lę Liliją Juknavi- 
ėaitę ir savo moteriai pagelbs- 
tant atsidarė cigarų, cigaretų, 

krautu-

getų noru, 
konteste p. 
s lems Irons 
viams užrai
parduoti nemažiau kaip po vie- 

knygų kortą. Nors apielin- 
ir neskaitlinga lietuviais, bet 
mano padaryti neblogą biz- 
“Naujienoms” ir sykiu sau 

kurią nors stambesnę 
Gero pasisekimo

na 
kė 
lis 
ni
’aimūli 
dovaną. 
Bimkni.

P

Šis Bankas yra dėl VIENO TIKSLO BANKAS 
Jis yra Įrengtas jūsų APIELINKĖJ

Kad suteikus PILNĄ ir DRAUGIŠKĄ 
BANKINĮ PATARNAVIMĄ

Jūsų atsilankymas ir draugingumas yra pagei
daujamas. Jus rasite čionai malonią ir 

jaukią atmosferą
. Padaryk šį NACIONALJ BANKĄ 

SAVO BANKU /
Atsilankyk šiandien!

Jus esate maloniai kviečiamas atsilankyti 
į oficialinį atidarymą

Utarninke, vasario 15,1927
Atsivesk savo draugus 

Dovanos dėl visu v

laikraščiu

Siame
p. Kaliu

konteste 
sparčiai.žada veikti

linksma patarnauti vi
suomenei ir “Naujienoms”. Vi
suomenė parems p. Kaliu užsi
rašydama per jj “N.” P-as Ka
liu sako: “Paige autai »yra la
bai geri; aš norėčiau jį laimėti, 
nes mano senasis Paige jau su- 
seno — naujas man būtinai rei
kalingas.“ ■

Julija Daujotienė
P-ia Daujotienė yra darbš

čiausia iš centro Brighton Par
ke. Nors jos krautuvėj yra dar
bo gana daug, bet ji randa lai
ko išeiti vakarais ir sekmadie
niais užrašinėti “Naujienas”.

Labai gera proga uždirbti daugiau pinigų dir
bant tiktai keletą valandų į dieną arba vaka
rais. Jums apsimokės čia atsilankyti ir išgirsti 
mano išaiškinimų. Patyrimas nereikalingas, 
nes aš suteiksiu jums visas instrukcijas. Dar 
galima priimti 3 žmones i darbą pilnam laikui 
nuo 10 ryto iki 5 po pietų ir nuo 6:30 iki 8:30 
vakare.

A. MEAGHER
160 N. LaSallc St.,' Room 922

Lietuviai Advokatai

Įvairus Gydytojai
Telephone Yarda 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Rcs. telephone Plaza 3200

«> DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

4 Dienomis: Canal 
8110. Naktį

South * hore 2288 
Boulevard 4186

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

, , - j

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo 'Vieta 
3323 South Halsted St.

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Midland National Bank
(Laikina vieta)

vic-

OF CHICAGO
v

4191 Archer Avenue

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Telefonai j

St. (Jiarlek lietuviai turi 
ną lietuvystės stulpą ypatoje p. 
Daugino. Jo biznis visus užga
nėdina. Kam karšta, pas jį at
vėsi; kam šalta — pas jį su
šilsi; kas nori savo plaučius pa
džiovinti - • pas jį yra visokių 
cigaretų; kam liūdna ar reika
lauja dvasiško peno — jis tuoj 
“Naujienas” pakiša. P-as Dau
ginis yra draugas visų St. Char
les lietuvių. Jis yra nuo senai 
“Naujienų’, pritarėjas ir dar
buotojas.

šiame “N.” konteste p. Dau
gi n žada visus lietuvius suor- 
ganizuot ir apginkluot metinė
mis “Naujienų” prenumerato
mis. Jo žodis tai darbas ir jis 
savo pasižadėjimus išpildys. Jis 
prižada, kad užsirašiusieji 
“Naujienas” gaus tą pačią dte- 
ną, kaip Chicagoje, — tai ir 
gaus.

Serganti Žmonės
Dr. Ross Patarimas DYKAI dėl jūsų

Jus esate kviečiamas pasinaudoti iš tos progos.
Per daugel) metų Dr. Ross yra pasekmingai išgydęs CHRONIŠKAS, 
NERVŲ, KRAUJO, ODOS, INKSTŲ, PUSLfiS IR VISAS ŠLAPUMO 
LIGAS. \

Dr. Ross vartoja tiktai PASTOVIUS METODUS', rekomenduoja
mus žinomų autoritetų Amerikoje ir Europoje. Jie yra atsakanti, 
kad suteiks greitą pagelta). Visai nėra reikalo sirgti visą .savo gyve
nimo. Kuomet gydomu moksliniu budu, ligos gali būt pastoviai išgy
dytos. Apsileidimas yra pavojingas dėl kurio reikia daug kentėti ir 
paskiau mirti.

Dr. Ross taipgi vartoja su dideliu pasisekimu 
vėliaus) išradimą, IN-MO-RY THERAPY. Su pa- 
gelba šio metodo, nematomi ligų perai, kurie ran
dasi žmogaus kūne, yra išnaikinami. Daugelis 
chroniškų ligų, kurios yra pripažintos neišgydomo
mis, liko pilnai išgydytos su pagelba IN-MO-RAY.

IN-MO-RAY apsaugoja pirmlaikinj pasenimą, su
gražiną jaunystės vikrumą ir prailgina kiekvienam 
naudingą <yvenimą. Jos sustiprina vikrumą ir 
priduoda vyriškumą silpniems vyrams. Grynas krau
jas ir stiprus nervai yra svarbus faktoriai dej 
sveikatos.

Dr. Ross mokestis už gydymą yra nebrangi, kiek
vienas gali lengvai užsimokėti. Jo atpigintos kai
nos už medikai) patarnavimą yra PER PUSE, negu paprastai. Išmo- 
mokėjimai gali būti pagal jūsų patogumą. Serganti žmonės gali 
gauti nuo ’Dr. Ross patarnavimą dykai. Atsišaukit šiandien ir pradė- 
kit kelią į pasveikimą. Yra dešimtis pilnai prirengtų privatiškų 
gydymui kambarių. Visų ligų paslaptys niekam neišduodamos.

Vyrų priėmimo kambarys 506—. .Moterų priėmimo kambarys 508

Dr. B. M. Ross, 35 South Dearborn Street,
Kampas Monroe ’ St., Chicago, — Crilly Building 

Imkit elevatorių iki penkto augšto.
Ofiso valandos/ kasdien nuo 10 ryto iki 51 vakare. Nedėliomis nuq 10 
ryt<Ajki 1 poįlplet, Panedėlyj,Utarninke ir Seredoj nuo 10 r. iki8 vak.

K.IURGEUONIS
A D V O K A l A « 

Miesto Ofisas
190 No. State St, Room 1012
• Tel. Dearbom 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. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morglčiams.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

Specialistas

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas 1

29 So. La Šalie S t., Room 538 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted SU Chicago
Tol. Yards 4681

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavltt St. 
Telefonas Canal 2552

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

v

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pulliąan 5950 

Specialistas Abstrrfktu 
Vedėjas visų teisių

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

' ‘OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. Halstd St. Tel. Yards 0062

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drezel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

Naujienų Spaustuvė * 
yru Unijipi Spaustuvė

7—9 v. v. apart Panedšlio ir 
Pėtnyčiog.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Te). Fairfa* 6858

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

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av. 
ir 805 E. 47th St

Kenwood 1752
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Published Daily Ezcept fiknday 
by tha Lithoanian Daily >sws Pdb. 
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IJIsimoklJimo kainas
Chicagoje — paltu:

Metama-------- ----------   18.00
Pusei metu ............    $4.00
'frimi mlnMiami --------------- 2.00
Dviem minėdama 1.56
Vienam minėtini ...............   .75

“Leninizmo” valstybės mokslas, kaip matome, labai 
trumpas ir — aiškus.

JAU DEJUOJA
Edftor P. GRIGAITIS 

1788 Soetb Halsted Street 
Chicago, III.

Telepbone Roosevelt 8504

Subscription Ratesi 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chlcago. 
$8.00 per year in Chlcago.

8c. per copy.
Entered ai Seoond Class Matter 

Marcb 7th, 1014, at the Port Office 
of Chicago, III, undar the act of 
March 8rd 1879.____________________

Naujienos eina kasdien, liakiriant 
sekmadienius. Leldlia Naujieną Ben
drove, 1788 S. Halsted St., Chlcago, 
UI. — Telafoaaat fUoeerelt 85M.

Chicagoje per nešiotojos:
Viena kopija-------------------------8c
Savaitei ------------------------------- 18c
Mineliui 75c

Suvienytose Valstijose* ne Chicagoje, 
paltui

Metama..............................  $7.08
Pusei mete ........   8.50
Trims raineliams____ ________1.75
Dviem raineliams 1.25
Vienam minėsiu! —...........  .75

Lietuvon ir kitur uisienluosei 
(Atpiginta)

$8.00
4.001

Smurtininkai, pasigrobę į savo nagus Lietuvos val
džią, jau ėmė dejuoti. Štai, ką rašo So. Bostono klerika
liniam “Darbininkui” (kuris labai džiaugėsi gruodžio 17 
d. perversmu) vienas jo' bendradarbis iš Lietuvos:

“Dabartinės valdžios padėtis yra labai sunki ir pai
ni. Nuverstieji vis dar negali užmiršti šiltų vietelių 
ir visokiais budais trukdo dabartinei valdžiai darbą”.

Metami ------------------------ $8.oo| Ąr ęįa eina dalykas apie “šiltas vieteles”, ar ne, tai,
Pusei metą - 4.001 , , ...

Trims raineliams-----------------2JN žinoma, nesvarbu. Bet kiekvienas gali suprasti, jeigu ji-
orderiu kartu su užsakymu. Įsai neturi daugiaus proto ir uz spitolninką, kad nuver- 
- ------ - ——Įstųjų partijų žmonės dabartiniems Lietuvos valdovams

gero nevelija. Jie butų perdaug dideli ištižėliai, jeigu jie 
netik užleido smurtininkų gaujai savo vietas, bet dar ir 

Rusija turi neva konstituciją, bet kadangikutiktų nuolankiai jai tarnauti!
diktatūra,'tai valdžia, sulig savo nuožiūra, Tatai turėjo suprasti ir Smetona su Voldemaru, pir-

RUSIŠKA “DEMOKRATIJA”

Sovietų 
tenai veikia 
tos konstitucijos laikosi arba ne. Tame mat ir yra dikta-lma negu juodu išdrįso lįsti tenai, kur žmonės nebuvo jų 
turos esmė, kad įstatymai valdžios neriša. Diktatoriška kvietę.

• valdžia daro įstatymus tiktai savo valdiniams, bet Į Jeigu juodu nežinojo, kad, nuvertus teisėtą valdžią, 
ne sau. reikės vilkti sunkią tos valdžios naštą, tai juodu pasimo-

~ x •• i • u x i kins, kai gaus vietoje lauktos “garbės” — kylą nuo pa-Pagal sovietų konstituciją, kasmet turi būt renka-
mas visos Rusijos sovietų kongresas. Pernai metais te-1 
čiaus sovietų kongreso nebuvo. Stalino frakcija, kuri kon
troliuoja Rusijos komunistų partiją, o per ją ir visą so
vietų valdžią, pernai turėjo vesti atkaklią kovą su Troc
kio, Zinovjevo ir Kamenevo opozicija. Rinkimus vykinti 
tokiu laiku Stalinui buvo nepatogu, todėl jų ir nebuvo.

Rinkimai į Rusijos sovietų kongresą eina dabar. Pats 
kongresas susirinks balandžio 15, d. Jisai posėdžiaus tol, 
kol Stalinas norės; priims krūvą rezoliucijų* kurias pa
tieks Stalinas; išrinks keletą šimtų Stalino nurodytų žmo
nių į Vykdomąjį Sovietų Komitetą, ir išsiskirstys — me
tams, dvejiems ar ilgesniam laikui, žiūrint kaip ras rei
kalinga tie, kurie turės savo rankose galią.

i/ -
Kongresui išsiskirsčius, valdys kraštą formaliai Vyk

domasis Sovietų Komitetas, bet iš tiesų jj valdys Komi
teto paskirtieji komisarai (ministeriai), kuriuos savo ke
liu valdys komunistų partijos bosas.

: Apie Įvairius Dalykus :
______________ _ —------ - - - - ------------ ------- 1--- -------------------------------------

KAIP PABASTA IŠVIRTO 
PRINCU IR APGAUDINĖJO 
VOKIEČIŲ MONARCHIS- 
TUS.

ilarry Domela ir vokiečių mo- 
narchistai. —Studentų susi
vienijimas.— Garbingas sve
čias.— Girtavimas. —“Baro
nas Korff”. —Karališkoji au
kštybė. —Puotos prigavikui. 
—Berg sugadino visą biznį.— 
Pabėgimas. —Areštas ir ka
lėjimas.

sų Studentų Susivienijimo ža
da prisidėti, norėčiau arčiau 
apie viską pasiteirauti.’’

Studentų vyriausia buvo 
labai meilingas ir vadino 
ne “durchlaucht“, ką aš 
negalėjau suprasti, nes jei
kasnors, tokiais prastais drabu-

niau 
ma- 

visai 
man

SOVIETU “RINKIMAI

Rusijos sovietų kongresas susideda iš atstovų, ku
riuos neva renka darbininkai, ūkininkai ir raudonoji 
armija.

Bet šituose rusiškos rūšies rinkimuose jokia partija, 
išskiriant komunistų partiją, negali statyt savo kandida
tus arba vesti už juos agitaciją. Jeigu kuris balsuotojas 
nenori atiduot savo balsą už komunistų partijos kandi
datų sąrašą, tai jam leidžiama balsuot už “nepartinius”.

Daugelis tų “nepartinių” kandidatų tečiaus irgi yra 
komunistai, tiktai pasislėpę po “bepartyvumo” skraiste. 
Tose vietose, mat, kur žmonės ypatingai neapkenčia ko
munistų, valdančioji partija sudaro sąrašus iš elementų, 
pasivadinusių “nepartiniais”, bet ištikimai tarnaujančių 
valdžiai. Tokius sąrašus valdžia bruka balsuotojams, kad 
nedavus praeiti tikriems nepartiniems kandidatams arba 
komunistų priešams.

Balsavimai yra atliekami susirinkimuose, kuriuos 
prižiūri viešoji ir slaptoji policija. Ir balsuojama ne slap
tai, bet atvirai — rankų pakėlimu.

{domu, kad prie šitokios rinkimų “tvarkos” dar bu
vo išrenkami ne vien komunistai. Chicagos “Daily News” 
korespondento telegrama iš Maskvos sako, kad miestuo
se tik pusė išrinktųjų atstovų yra komunistai, o sodžiu
je — tik 15 nuošimčių. Klausimas tad, kokie butų rinki
mų rezultatai, jeigu rinkimai tenai eitų ne “rusišku” bu- 
du, bet taip, kaip civilizuotame pasaulyje?

Voigt, pagarsėjęs Koepenicko 
1 atsiuVis, apsirengė vogtais 
drabužiais ir prisistatė kariš
kiams kaipo ekscelencija. Bėgiu 
kelių valandų jam buvo atiduo
dama didžiausi pagarba. Pas
kui apgavystė išėjo aikštėn ir 
žmonės turėjo daug juoko. Ta
čiau Harrv Domela iškirto vo
kiečių monarchistams nepalygi
namai didesnį špbsą. Jis pasi
vadino Vokietijos princo sumi
ni ui ir važinėjo iš vieno mies
to j kitų. Vokiečių junkeriai 
nežinojo nei kaip tūpčioti apie 
ji. Jam buvo keliamos šampa
no puotos ir iškilmės. Jis gy
veno geriausiuose viešbučiuose, 
nors neturėjo nei sudilusio ska
liko. \

Domela gimė l^atvijoj 1904 
m. Jo motina buvo von Kay- 
sorlingk. Ievas dirbo vokiečių 
ambasadoj Petrapily. Laike bol
ševikiško perverto jo abu tė-

gerai,

viens

BALSAVIMO “TEISĖ

Balsavimo teisė Rusijoje tai ne toks dalykas, kurį 
žmogus turi pasiremiant įstatymu. Tas pats Rusijos gy
ventojas šiandie gali turėt teisę balsuot, o ryto tos teisės 
netekti, — nors jo socialinė ir ekonominė padėtis pasi
liktų ta pati.

Pasak aukščiaus minėtojo “Daily News” korespon
dento, jau paaiškėjo, kad 140,000 žmonių 72-se distrik- 
tuose, turėjusių balsų pirm i aus, dabartiniuose rinkimuo
se nebegali balsuot. Daugelis tų pražudžiusių balsą žmo
nių ne tik balsuodavo pirmesniuose rinkimuose, bet ir 
būdavo išrenkami j valdiškas vietas.

Jiems balsą dabar atėmė valdžia. Dauguma jų ūki
ninkai. Bet, matyt, valdžia panaikino balsavimo teisę ir 
daugeliui darbininkų, kurie pasirodė neištikimi valdžiai. 
Viename Tiflise, kaip sako p. Junius B. Wood, palikta 
be teisės balsuot 50,000 žmonių; kitame mieste — net 49 
nuošimčiai rinkikų.

Taigi balsavimas Rusijoje yra ne piliečio teisė, bet 
valdžios dovana, kurią ji duoda ir vėl atima, kada nori. 
Balsavimo klausime “vienintelė pasaulyje darbininkiška 
valdžia” vadovaujasi šitokia taisykle: “Jeigu tu balsuosi 
už mane, tai galėsi balsuoti. 0 jeigu ne, tai ne”.

Liepoj ų ir įstojo į kariuomenę, 
kurią 1920 m.apleido. Tu Pė
dams 17 metų amžiaus, jis pra
dėjo vesti pabostos gyvenimą. 
Keletą kartų jis pateko į kalė
jimą už vagiliavimą. Besibas- 
tant po Vokietiją, pas jį gimė 
mintis pasiversti princu Hohen- 
zollernu. Apie tą savo avantiū
rą. kaip rašo “L. Ž.”, policijai 
jis štai ką papasakojo:

“Pirm kokio laiko atsiminiau, 
kad Ileidelbergio Studentų Su
sivienijimas Saxo-Borussia su
sideda vyriausiai iš Kurlandijos 
unkšto stono ponų. Kadangi 
gerai pažinau Kurlandijos Unkš
tųjų stonų pasilaikymus, nu
tariau, savo laimę Heidelberge 
išbandyti. Mano aprėdas buvo 

nudėvėta mėlyna rūbų karta 
su žibančiu kelnių dugnu. Sa- 
xo-Borussios studentai Heidel
berge lankosi svetainėj “Seppl”. 
Visai drąsiai nuėjau tenai ir 
smuklininkui sakau: “Atvadin- 
kit man studentų vyriausi j j!” 
Smuklininkas popirm nenorėjo, 
bet kada taip palakiau, jog esu 
vardu “Prinz von Lieven“, jis 
tuojau ėjo į vidų ir po trumpo 
sugrįžo su grafu Bothkirch- 
Trach. Aš tada sakiau: “Esu 
leitenantas iš Potsdamo 4 rai
telių regfmento. Mano brolis 
po trumpo atvyks j Heidelbergj

princas Lieven, tai aš tą jo
kiu budu nebūčiau tikėjęs. Dar 
lą patį vakarą buvau pakvies
tas į Saxo-Borussu studentų 
susirinkimą. Man užtikrino, kad 
šiam studentų susivienijimui 
butų garbė, jei aš Heidelburge 
užsilaikydamas, bučiau vien tik 
jų svečias. Saxo-Borussai lei
do man tiktai prie jų valgyti, 
parūpino man nakvynę ir die
ną bei naktį mane vaišino ir 
už mane viską užmokėjo. Ne
kuriam ponui von Hertzberg, 
kursai nuolat prie manęs pri
sikabino, - buvo didis džiaugs
mas man p\ikiŠfj mažesnių pi
nigų paskolų iki 250 mk. Heidel
berge man patiko taip 
kad nutariau dar ilgesnį 
ten 'pasilikti.

Tada vieną dieną atėjo
buvęs to susivienijimo studen
tas, senas ponas, > grafas Ar- 
min-Boitzenburg. Kaip mane 
su juo supažindino, jis mane 
užkalbino: “Taip, durchlaucht 
esate prie Potsdamo 4 raitelių 
regime-nto?“

jfis klausė apie visokius ten 
esančius jo pažįstamus, o man 
širdis nusmuko j kelnes, nes juk 
nei vieno iš tų oficierų nepa
žinau. Bet tačiau nenusiminiau 
ir sau tariau, kad čia tiktai 
drąsumas tegalės man gelbėti 
ir todėl atsiliepiau: “Mano mie
las grafo! Aš nemėgstu, kad 
mane kas-nors išklausinėja! Jei 
jus ką nors apie mano oficie- 
rus sužinoti norite, tai prašau 
pasiskaityti oficierų raštus.“

Grafas Armin iš tokio atsilie
pimo apmaudos užsisegė sermė
gą, tuojau atsistojo nuo stalo ir 
atsisveikino. Pirm išėjimo kal
bėjo jis dar kelis žodžius su stu
dentų vyresniuoju. Grafas Both- 
kirch tada kreipės j mane tais 
žodžiais: “Druchlaucht rodos iš
sitarėt, kad veik išvažiuoti kc- 
tate. Tad norim šį vakarų 
ras išleistuves švęsti.“

Po tam prasidėjo didis
ta v imas ir aš gana veik numa
niau, kad jie nor mane prigir
dyt, idant tada mane geriau iš
klausinėti galėtų. Beb aš daug 
pakeliu, o giesmės galas buvo 
tas, kad ne aš, bet Saxo-Borus- 
sai' prisigėrę po stalu gulėjų. 
Kadangi nųm Heidelberge da
bar jau po kojų svilti pradėjo, 
aš nutariau į Turingius važiuo
ti, nes buvau girdėjęs, kad čia 
pirma daug kunigaikščių gyve
no. »

I Erfurtą parkeliavau visiš
kai be pinigų. Apsigyvenau

tik-

gir

brangiame hotely Kosenhaschen 
ir j knygą įsirašiau kaipo baro
nas Korff. Daviau manyti, 
kai tai nėrjt mano tikrasis var
das ir kad esu iš dar aukštes
nės giminės. Hotelio reikalų 
vedėjas mane nuo viršaurf iki 
apačios apžiurėjo ir tada sakė 
turįs tiktai dar vieną tuščią 
šlubą ketvirtam aukšte. Bet aš 
visai drąsiai ant jo surikau ir 
klausiau, kaip jis gal išdrįsti 
man prisiulyti s t ubą ketvirtam 
aukšte. Reikalavau menkiau
siai vieno salono ir miegamos 
s t u bos su maudykle. Hotelio di
rektorius, kursai* visa girdėjo, 
prišokęs atsiprašė pakąrniau- 
siais žodžiais ir davė man ge
riausias stubas pirmam aukšte.

Kad žmonės ir iš tikrųjų ti
kėtų, kad esu princo sūnūs, lei
dau telefoniškai susirišti su 
princo antrojo sunaus LoUis 
Ferdinand, Potsdame, butu. Ke
li žmonės iš hotelio girdėjo, 
kaip tada per telefoną sakiau, 
kad aš, princas Vilius/užsilai
kau tuo tarpu Erfurto mieste 
ir kad man miela butų, jei ma
no brolis man kuo veikiausiai 
patelefonuotų. —Šis telefoniš- 
kasis pasikalbėjimas, pasakoja 
Domela toliau, turėjo visai ne
tikėtai didžių pasekmių. Visi 
vadino mane dabar tiktai “koe- 
nigliche hoheit“. Žinia apie ma
no apsilankymą po Erfurtą iš
siplėtė didžiausiu greitumu. 
Veik atėjo nemenkas skaitlius 
žmonių, kurie norėjo su princo 
sūnumi į pažintį sueiti. Kaipo 
garbės svečias turėjau ir į ho
telio auksinę knygą įsirašyti.

Vyriausias mano rūpestis bu
vo, kaip galėčiau pinigų įsigy
ti. Su mielu noru žmonės man 
davė pinigų ir'aš tada lėktuvu 
lėkiau į Berlyną., Apsigyvenau 
ten hotely “Habsburger Hof“ ir 
į svečių knygas įsirašiau kaipo 
princas Vilius. Naujų drabu
žių nusipirkęs, lėkiau atgal į 
Erfurtą. Hotelio savininkas, 
giliai pasiklotiiodamas, man sa
kė: “Karališkoji aukštybe! Ma
no namui yra didi garbė Jus 
priimti. Visi mano hoteliai Tu- 
ringiuose Jums atviri!’’

Kartu su juo važinėjau tada 
po visą Turingių kraštą ir šit; 
atpažinau su labai daug prakil
naus stono ponų. Mieste Got- 
ia man patiko taip fterai, kad 
nutariau ten pasilikti. Kaip 
lirmą kartą j Gothą parkelia
vau, buvo man svetlyčioj 
Schlos^-Hotol iškilmingas pa
sveikinimas priruoštas, nes ko- 
nercięnrotas Kosscnhaschen 
hivo jau po pirm žinios davęs 

a*pic musų atvykimą. Buvęs 
ministerių prezidentas von 
Bassewitz iš Gotha ir tūlos ki
tos aukšto stono personos, taip
jau ir kelios ponioš iš buvu
sio karališkojo dvaro mane su- 
aukė ir sakė man, jiems esanti 

didi garbė, kad karališkąją au
kštybę pasveikinti gali. Sekan
čią dieną baronas von Krosigk 
mane pakvietė ant medžioklės, 
<ur taipjau tapau iškilmingai 
pasveikintas. Kaip vakare su
grįžau į Gothą, svetlyčioj 
Selilosshotel užsilaikė miesto 
oberburgemistras Scheffler; ne
drįsdamas pats mane užkalbin
ti, jis leido užklausti, ar jo ap
silankymas man mielas butų. 
Daviau jam atsiliepti, kad po 
trumpo jį aplankysiu Rotužėje. 
Tą dariau jau sekančią dieną; 
oberburgemistras regimai buvo 
abai laimingas, kad jį lankiau 
ir klausė manęs,- kaip mane 
užkalbinti reikia, ar karališkoji 
ar ciesoriškoji aukštybė. Atsi
liepiau, kad, berods, abiejaip 
užkalbintas būti privalau, bet 
jie tokie seni garbingi ponai su 
manim kalba, lai pilnai užten
ka ir paprastasis užkalbinimas 
“Prinz Wilhelm“. Oberburge
mistras dėl tokios mano malo
nės tirpte sutirpo ir vadino ma
ne princu Wilhelm. Už tai jis 
atsilygino tuoini. kad leido man 
visus miesto įtaisymus apžiūrė
ti, savo valdininkams dėliai to 
duodams reikalinguosius -parė*» 
dymus.

Kas vakarą buvau veik šen 
veik ten pakviestas. Žmonės 
tiesiog plėšyte plėšės, norėdami 
mane prie savęs užimi i. Ypač 
aukšlį) stono jaunosios mergelės

mane visur apspito didžiais 
pulkais. Vieną dieną hotelio 
direktorius man sakė: “Šian
dien, karališkoji aukštybė tu
rėsite didį džiaugsmą, nes šj 
vakarą atkeliauja ponas von 
Berg“. Aš be galo |>ersigan- 
dau, nes žinojau, kad tai yra 
Viliaus reikalų vedėjas ir sa
kiausi, kad dabar turės visas 
man melas į atvirumą pareiti. 
Tačiau nedaviau nieko nusima
nyti ir prašiau ponui von Berg 
prirengti geras stubas netoli 
nuo manęs. Tuo tarpu prisi- 
gatavijau dėl iškeliavimo. Sa
kiau, kad dėl svarbių reikalų 
turiu tuojau į Erfurtą keliauti. 
Pasiprašiau hotelio automobilį 
ir, iš komcrcientro dar pinigų 
gavęs, išvažiavau. Erfurte ap
silankiau pas poną von Groote, 
kursai mane sulaukė, pasida
binęs visokiais ordenais. Iš Er
furto važiavau* toliau į Veima
rą, kur taipjau rechsvero ko- 
mandyrą aplankiau. Mieste 
Veimar apsigyvenau svetlyčioj 
“Erbprinz“. Vakare man ant 
garbės buvo iškeliama didis ba
lius. Viens “Hofbackermeiste- 
riš“ prie manęs prikibo ir pra
šė, kad aš jam pavelyčiau ma
no artybėje pasilikti. Paskui 
jis, baisiai girtas būdamas, 
man vis ir vis ranką bučiavo. 
Iš Veimaro keliavau per Beb
rą j Dortmundą, kur prasidėjo' 
pinigai baigtis. Viduryj gruo
džio mėn. parėjau į Koelną, o 
čia, kaip matot, mane sutiko 
nelaimė, nes šiaip nestovėčiau 
dabar prieš jus!“

Nelaimė su Domela atsitiko 
tada, kai policija jį areštavo ir 
pasodino j kalėjimą.

Sustabdo 
Šalčius

Geriausiai žinomas būdas fialtj su
stabdyti yra Hill’a Caacara Bromidfi- 
(juinine. Milionai tę įrodo kaa žiemą. 
Jis fiaitj sustabdo j 21 valandas.

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

Vartok Ilill’s kaip tik Šaltis praside
da. šaltis pavojingas - stabdyk jj tuoj, 
ir kaip tik Šiuo būdu geriausiu mokslui 
žinomu. Visos aptickoa parduoda Hill’s. 
Tikrai Gauk Kaina 30c

OMAHA jįg OUININE
Raudona su paveikslu

GYVENIMAS 
Mėnesinis Žurnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. III. 

Tel. Boulevard 3669
Gyvenimas už vasarį menesį jau 
atspausdintas,—jsigykit jį. Turinys 
yra sekamas:

Papročiai, Klasės, Darbininkų 
Ateitis, Sveikata ir Pasisekimas, 
Buk sau Geru Draugu, Mintys ir 
Žmogus, Protestas prieš Lietuvos 
Smurtininkus, Senatvė, Iš Gyveni
mo Audros, Braižas ir Charakteris, 
Prakilni Meilė—Žemaitės apysaka.

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

— .........

DR. K. ORANGELIS
DENTISTAS 

4193 Archer Avenue 
^Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

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

Res. 3201 So. Wallacez Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare
Į608 S. Ashland Avė.,

Netoli 4Gth St. Chicago, Iii.

</ ’
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų

Or. A. J. KARALIlfS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago. III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

Nuo 9 iki 12 vai. diąpos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigąn Avė.
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Chesterfield 0578 
h ! ■ - -■ ' '■ J

DR. MARGERIS 
3327 So. Halsted Street 

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

Sekmadieniais: 10 -2
V -

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia _______________________________

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

Dr. C. A. O'Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos J 9 iki 11 v. ryto vaianuos j nuo 6 jkį 9 vaL vaL

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4641 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 16 iki 12 d. 

>- • -*
....... ......... ... 1.......
Phone Pullman 3213
Dr. A. J. Tananevičius
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10821 Michigart* Avė.
Ofiso valandos: 8—10 ryto, 

1—3 po pietų, 7—9 vakare

Office Boulevard 7942

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

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATOR1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.



Ketvirtadieni 10, NAUJIENOS, Chicago, UI.KOSULIAI 
dažnai yra 
PAVOJINGI

F \
Rimtos ligos gali išeiti iš 

kosulio, į kurį neat
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- 
aekose dvejopo dydžio, 
po 25c. ir po 50c.

W. F. SEVERĄ CO?

Krūtinis ir Galvot Šalčiams

SIVEP4S

Trynimas
Pagelbsti

skauda!
Trynk, trynk, trynk iki oda 

jkais ir pasidarys raudona ir 
pajusite tų malonę šilumą to 
seno "patikėtino šeimyninio 
linimento:

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

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

35č.—vaistinėse—70c.

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

Brooklyn, N. Y.

ŠTAI BUDAS KAIP IŠSI 
GYDYTI RUPTURį

Puikus savęs namie gydymas kurį 
gali vartoti bile kas prie bile 

kokios rupturos, didelės 
arba mažos

išrastas, dir- 
yra nereika-

sunki butų

Nieko nekainuoja bandymas
Su rupUira žmonės visoje šalyje 

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

Nėra skirtumo kai” 
ruptura, kaip ilgai jų turėjot, ir 
kaip sunku ją buvo palaikyti, nėra 
skirtumo kiek rųŠių diržų jus nešjo- 
jot, lai ųiekas nesulaiko jūsų nuo 
Įsigijimo šio DYKAI GYDYMO. Jei 
jus manot, kad jus nedalis išsigydy
ti arba turit rupturų taip didelę kaip 
jūsų kupstis, šj gera sistema sukon
troliuos ją ir užlaikys ja viduje, 
taip kad jus nusistebėsit. las dalis 
kūno taip greit atitaisys kur ruptu- 
ra išėjo, taip kad jus greit galėsit 
eiti dirbti kokį savo darbų, taip kajp 
nebūtumėt turėjęs rupturos.

Jus galit dykai pabandyti šias pui
kias sutvirtinančias gyduoles, tiktai 
atsiunčiant savo vardą ir adresą pas

A. COLI.INGS, Ine., 34-D. Col- 
jings Building, Waterto\vn, N. Y. Ne- 
siųskit pinigu. Bandymas yra dykai. 
Rašykit dabar šiandien. Gali ju
mis išgelbėti nuo dėvėjimo diržo per 
visą amžių.

Begini raci- 
ir paskelb- 
Ktul tapti 
atsilankyti 
atsakyti į

Ar jus žinote, kad
Kiekvienas Jungtinių Valstijų pi- 

li*-ti.s ir 
Imi bul 21 
balsuoti 
tionaliiis 
jie Imi 
jos dienos yra skiriamos 
tos vietos laikraščiuose, 
balsuotoju, pilietis turi 
| registracijos vietų ir 
paprastus klausimus. Ar jus žinote, 
kad per 20 metų llehnarai yra to
kie cigaretai, kur vyrui rūkytojai 
atsigrįžta prie jų po bandymo kitų 
visokių cigaretų. .

tapęs šios šalies piliečiu, 
metų amžiaus, jie gali 

vielinius, valstijų* ir na- 
vahlininkus, bet prieš lai 
užsiregistruoti.

CHICAGOS 
ŽINIOS

ESTATININKAS NU- 
SAVO KOSTU MERI

REAL 
I ŠOVĖ 
1

Keal estatininkas Stanley A. 
i Hoffman savo ofise 3360 Mil- 
vvaukee Avė., nušovė savo kozs- 
tumerį Andrew Gryzyn, tėvą 

I kelių vaikų. Bet ir pats Iloff- 
| man liko sunkiai sužeistas. 
Niekas nematė kaip ta žmogžu
dystė įvyko. Hoffman sako, Kad 
Gryzyn atėjęs pas jį delei mor- 
gičiaus, nes Hoffman rengėsi 
parduoti jo namą ir tarp jų iš
tikęs aštrus barnis. Galinus 
Gryzyn išsitraukęs revolverį ir 
pradėjęs Hoffmaną .mušti, o 
kada Hoffman -įbėgęs j kitą 
'kambarį pasiimti revolverį, tai 

■ ir šaudyti. Gryzyn paleidęs 
1 keturius šuvius, kurių du pa- 
! taikę, sunkiai Hoffmaną sužei- 
Įsdami, bet Hoffman vistiek įs
tengė -paleisti penkis šuvius ir 
nušauti Gryzyną ant vietos. 
Gryzyn gyveno prie 420 N. 
Springfield Avė., su invalide 
pačia ir penkiais vaikais.

PAŠOVĖ SAVO PATĖVI

Bobert Pretty, 15 metų, pa
šovė savo patėvį Sam Calfa, 48 
m., 516 N. Sangamon St. Ro- 
lx?rt sako, kad patėvis su juo ir 
kitais jo broliais ir seserimis 
labai žiauriai elgėsi. Tą dieną 
patėvis išsiuntęs jį darbo ieš
koti, bet nepasiskubinęs išeiti, 
tai patėvis puolęs jį mušti. Ta
da jis savo patėvį ir pašovė. 
Kiti vaikai, o jų viso yra ketu
ri,

' yra
tai patvirtina. Motina gi 
ligoninėj.

VAIKAS UŽSIMUŠĖ

Richard Nordel, 15 metų, 
3973 Nora Avė., susiginčijęs 
su kitais vaikais. įlipo į elektros 
stulpą ir jau buvo pasiekęs 

1 stiebo galą, kaip ranka netyčia 
palietė elektros vielą.

‘ nutrenktas jis iškrito iš stulpo, 
■ persiskėiė galvą ir 
į dienų pasimirė.

Elektros

už poros

PASMAUGĖ GROSERNINKĄ

Du jauni negrai užpuolė Bar- 
nett Berkovitz, 65 m., grosernę 
1158 VVashburne Avė., įstūmė 
į užpakalinį kambarį ir jį ten 
pasmaugė. Vienas plėšikų po to 
dar ir peršovė jį.

Muštynės—Kumštynės

Universal Atletikos kliubas, 
811 W. 33 St., rengiasi prie 
naujų iškilmių — bokso.

Universal Atletikos kliubas 
per p. Bagdoną išgavo visam 
sezonui leidimą. Kas antras ket 
virtadienis Lietuvių Auditorijoj 
Įvyks kumštynės. Visi amato- 
riai sportai turės pereiti per 
šerengą. Čempionas bus tas, 
kuris savo priešą nukirs savo 
kumščiu. šiandie 8 vai. vak. 
Lietuvių Auditorijoj įvyks jų 
pirmas.ai susikirtimas. Boksuo- 
sis 8 poros. Ten bus ir lietuviiš- 
kas kontduktorius. Amatorių 
sportų yra kitoniškos taisyklės. 
Jie nieko negauna mokėt už 
muštynes ar ristynes. Viskas, 
ką jie gauna, tai pavelijimą iš
dirbti kitam kailį, jei kits jam 
neišdirba. — Bubnis.

Laiškai Atėję Naujienų 
Ofisan

Prašom ateiti j Naujienų 
ofisą atsiimti šituos laiškus, nes 
busim priversti siųsti k rašo n.

Aurila^. Jos.
Ambrazaitis P.
Beliackas Jos. 2
Breskus J.
Budrienė Ona
Daunavičiutė E.
Dambrauskaitė A.

Geldvvitz Anthony 
Grib V.
Geniotis Stephen 2

Isolenas A.
Kazlauskas Chas. 2
Klavas John
Mahicn M.
Šimkus Chas.
Stokus A.
Stevens ('ari
Stockytė M.
Stankus A.
Slusz T.
Yogai Veronika , 
Vasilienė A.
žolinė, Frank

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Įdomi Protekcija
Kaip jau buvo skelbta, LSS. 

4 kp. prelekcija bus ateinantį 
sekmadienį, vasario 13 d., 10 
vai. ryte, Lietuvių Auditorijoj 
(mažojoj svetainėje). Prelekci
ja bus labai įdomi: “Gyvybė ir 
Mirtis”. Skaitys inž. K. Augus- 
tinavičius.

Tokia įdomia ir svarbiu te
ma prelekcijos ne vienas netu
rėtų praleisti. Juk klausimas 
gyvybės ir mirties yra įdomiau
sias klausimas, klausimas viso 
musų gyvenimo paslapties. O 
ir prelegentas yra visiems ži
nomas mokslo “popui iarizato- 
rius, taip kad nėra mažiausios 
abejonės, kad iš šios prelekci
jos kiekvienas išsineš labai 
daug. — T.

Gužynės Ir Vakaruškos
Vienur sako “vakaruškos”, 

kitur vadina “gužynės“, o dar 
kitur “nybrea”. Bet kaip neva
dinama, vakaruškos, gužynės 
ar nybrės, — prasmė visur vie
na ir ta pati, arba kaip sako 
žemaičiai: “meška ir lokis abu
du tokiu.” Taip ir su vakaruš
komis. Ar jas pavadinsi gužy
nėmis, ar vakaruškomis, jos 

nebetenka.
linksmias

linksmią, berupestingą jauni
mo sueigą, kokiose mums pa
tiems tekdavo dalyvauti Lietu
voje. Jau daug metų praėjo 
kaip jų nematėm, bet vis dar 
atsimenam ir jų linksmumu ne
galime atsigerėti. Kiekvienas 
gailaujame, kad tokių linksmių 
vakaruškų čia nebūna, kad ne
tenka taip pasilinksminti, kaip 
kad linksmindavomės Lietuvoj.

Gailauti daugiau 
Lygiai tokias pat 
vakaruškas, kokios būdavo Lie
tuvoj, rengia Chicagos Komite
tas Lietuvos Našlaičiams Šelp
ti ateinantį sekmadienį, vas. 
13 d., Lietuvių Auditorijoj, 
mažojoj svetainėje. Bus tikrai 
lietuviška muzika ir lietuviški 
šokiai ir viskas, kas būna tik
rai linksmiose Vakaruškose. Tik 
atsilankykite — ir pasilinks
minsite, bet dar ir Lietuvos na
šlaičius sušelpsite, o jie 
mos yra labai reikalingi, 
tad bukite vakaruškose 
madieny

para-
Visi 
sek-

K. K.

Sukaktuvės

Mums, lietu- 
viena iš svarbiausių

Kiekviena laisva, nepriklauso
ma tauta turi savo tautines 
šventes. Tos šventės yra šven
čiamos paminėjimui, sukaktu
vių kurio nors didelio tautos 
gyvenime įvykio, kuris nulėmė 
tautos likimą, 
viams, 
švenčių musų tautos gyvenime 
yra ta cliena, nuo kurios musų 
tauta pradėjo kurti laisvą, sa
vistovų gyvenimą. O ta diena 
yra vasario 16 diena. Lietuva 
pasiskelbė nepriklausoma vals
tybe vasario 16 dieną, 1918 m.
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NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedeldienlais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

PaaisKelbimas neprJkJauso* 
mybės-Lietuvai reiškė tai, kad 
nuo to laiko Lietuva atsisakė 
vergauti kokiams nors sveti
miems ponams, kuriems tarna- 

' vo per praėjusius šimtmečius ir 
pasiryžo savo sūnų krauju gin
ti savo nepriklausomybę. Ir nuo 
to laiko jau praslinko devyni 
metai, kai Lietuva veda nepri
klausomą gyvenimą. Taigi šis 
apvaikščiojimas, šios sukaktu
vės ir yra rengiamos todėl, kad 
paminėti Lietuvos nepriklauso
mybės įsikūrimo dieną.

Pasiskellbimas nepriklauso
mybės nevisuomet reiškia lais
vę to krašto piliečiams; nevi
suomet reiškia, kad tos šalies 
piliečiai galės dembkratiškai 
valdytis; nevisuomet reiškia, 
kad tos šalies piliečiai taps 
kultūringi, civilizuoti žmones. 
Bet tas tečiau reiškia tai, kad 
tie piliečiai, tos neprklausomos 
šalies piliečiai, jei sugebės ko
voti už savo teises, galės to 
visko atsiekti daug lengvinus 
negu gyvenant po svetimu jun
gu. Ir, žinoma, laisvos nepri
klausomos valstybės piliečiai 
gali taip savo šalį tvarkyti kaip 
jų didžiuma to pageidauja.

Deja, Lietuvoj šiuo metu nė- 
jra taip, kaip mes pageidautu
me, ir kaip pageidautų didžiu
ma Lietuvos piliečių — ten ne 
dauguma šiandie valdo kraštą, 
bet keletas smurtininkų; ten ne 
demokratiška tvarka, bet des
potiška, arba fašistinė. Bet tas 
tik laikinai taip yra. Lietuvos 
žmonės mokėjo atsikratyti di
desnių svetimųjų priešų, o da
bartinių ponų jie atsikratys 
taip greit kaip jie tik 
visas tų iponų nedorybes.

Mums, amerikiečiams 
visuomet gelbėti Lietuvai 
žmonėms, pagelbėsime ir da
bar ne tik nepriklausomybę iš
laikyti, bet ir Lietuvą laisva 
padaryti.

Taigi dabar ir yra musų pa
reiga vasario 16 dieną apvaik
ščioti Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuves ir prie šios pro 
gos pareikalauti, kad mes nori
me matyti Lietuvą netik ne
priklausoma, bet ir demokrati
ška valstybe.—Lietuvos Sūnūs.

teko 
ir jos

Auditorijos trijų metų 
sukaktuvės

Chicagos Lietuvių Auditori
jos Bendrovė rengia dideles iš
kilmes ateinantį • sekmadienį, 
vasario 13 d. Tai bus apvaikš- 
čiojimas — trijų metų sukak
tuvių svetainės atidarymo. Tai 
iškilmei yra ruošiamas puikus 
koncertas. Koncertas bus gra
žus, po vadovyste p. p. Sabo
nių. Dalyvaus pasižymėję dai
nininkai, dainininkės, smuiki
ninkai, duetai, kvartetai ir tt. 
Po koncerto gi bus šokiai.

Clhicagos Lietuvių Auditori
jos Bendrovės komitetas ir 
valdyba deda visas pastangas, 
kad šios iškilmės butų kuogra- 
žiausios; kad koncertas butų 
kuogeriausias ir kad visas va
karas butu kuomaloniausias.

Padėkos ŽodisKAROLIS MIKUTIS
Liko mylima moteris Anta

nina, sun.ai Bronislovas 16 m. 
Antanas 15 ič. ir duktė Stella 
11 m., trys švogeriai ir dvi 
seserys Amerikoj. Atsiskyrė 
nuo musų vasario 6 d., 11)27 m. 
5:52 vai. vakpre. Išgyveno ant 
šio svieto 41 metų, o šioje ša
lyje 26 metų. A. a. K. Miku
lis lapo užmuštas W. Frank- 
forl, III., anglies kasykloj. Jis 
gimė Žarėnų parap., 'Telšių 
apskr, Dabar randasi prireng
tas j paskutinę kelionę na
muose 1733 Kcenon street, 
Chicago, III,

Laidotuvės įvyks šeštadie
ny, vas. 12 d., 12 vai. po pie
tų iš namų j Tautiškas Kapi
nes.

Visus gimines, draugus ij 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti mirusiamjam pasku
tini patarnavimų ir atsisVeiki- 
ninlų.

Liekame nubudę

Moteris, vaikai, se
serys ir švogeriai.

Laidotuvėse patarnauja gra
bo riti s .1. Eudeikis, tel. Yards 

Todėl tikisi, kad visi bendrovės 
šerininkai ir rėmėjai, o taipjau 
ir visa Chicagos lietuvių vi
suomenė kuoskaitlingiausia at
silankys į šias iškilmes ir pa
rems savo Auditoriją, nes visas 
pelnas eis Auditorijai. Koncer
tas prasidės 4:30 vai. po piet.

Tikimąsi, kad’ Chicagos Liet. 
Auditorija bus pilna publikos 
— Chicagos lietuvių iš visų 
miesto dalių, nes kaip girdėti, 
tikietai labai sparčiai eina. Ti- 
kietų kaina irgi labai pigi — 
tik vienas doleris. Tikietų ga
lima gauti pas direktorius, ir 
draugijų atstovus; o taipjau 
koncerto dienoj — prie durų.

Bukite šiame koncerte 
lietuviai. — T. S. J.

visi

Bridgeportas
Jaunoji Birute

Jaunoji Birutė yra pakviesta 
dalyvauti vasario 20 d., Clear- 
inge, kur turęs išpildyti progra
mą. Tad dabar jaunieji birutie- 
čiai visu smarkumu prie to va
karo rengiasi. šiandie bus cho
ro ir orkestro pamokos. Visi 
vaikai turi dalyvauti, kad kuo- 
geriausia prisirengus prie to 
vakaro, idant kuogeriausia pa
sirodyti Clearingo lietuviams.

— Vai.

Kuoširdingiausį ačiū tariame visiems giminėms, draugams ir 

pažystamiems, o ypatingai grabnešiams už suteikimu paskutinio 

patarnavimo musų velioniui broliui Jonui Skaisgiriui.

Jus suteikėt musų broliui dailų paskutini patarnavimu, o

mums nuraminote nuliudusių sielų. Priimkite kimširdingiausius 

musų žodžius daugelį kartų ariu. Taipgi ačiū ir graboriui Masal

skiui už taip mandagų laidotuvių aprūpinimų ir patarnavimų.

Su tikra pagarba ir dėkingumo širdim liekame.

A. a. Jono Skaisgirio
Broliai ir Seserys.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

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 4:80 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

T. SANDAROS 25 KP.
SUSIRINKIMAS

įvyko

vakarėlį arti-

Petraitienė, p.

Pereitam antradieny
A. L. Tautinės Sandaros 25 kp. 
susirinkimas. Atlikus visus for
malumus ir priėmus komisijų 
raportus, prieita svarstyt nau
jus klausimus. Nutarta sureng
ti šeimynišką 
miausioj ateity. Komisijon iš
rinkta: p. P. 
Ferentiene ir B. Janulis.

Padaryt Viešą pranešimą 
tam tikru klausimu ir paskelbt 
spaudoj, įgaliojami šie asme
nys: Dr. A. Zimontas, K. Vil
kas ir V. Bračiulis.

Svarstymas įvaiyių dalykų 
užsitęsė gana ilgai. —M..

---- 7*--------------- T--- :---

*

1
senas žaizdas, ligas rectal,

i 
slaptas ligas vyrų ir motorų

Pastaba: Mano ofisas dabar randaal
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTA*

Akiniai $4 ir augičiaa

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu* 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 
žitusias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama 1 mokyklos valkus. Valu 10 
iki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p, 

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605 07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. I^fayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 8794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Aubum Avė., Tel. Blvd. 3201

T

Tftl. Boulevard 4139

A. MASALSKIS.
Graborius •

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

skyrių.

3307 Auburn Avė.
-m Chicago, III.

Phone Boulevard 7314 
Pristatome j viešas miesto dalis 
& Lovcikis, Kvietkininkas 

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabama 

Vainikams
3316 So. Halsted St, Chicago
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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 -fiųtamavi- 
mas. *

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

IĮ lllllll ■■ HIIIII lllljllll llillll IIlllll

' "NAUJIENĄ KNYGŲ]
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. 

Chica&o, III.
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Roseland
Rytoj prelekcija

Aušros knygyno rengiama 
prelekcija įvyks penktadienio 
vakare, vasario H d., 7 :“>• vaj.' 
vakaro. Tema bus: “Gyvybė ir, 
Mirtis”. Prelegentu bus inž. 
K. Augustijhivičius. įžanga ne
mokama. Visi kviečiami atsilan- 
i<vtj — Komitetas.

repeticijas. Panelė J. Uselinlė 
atvažiuoja iš West Pullmano. B.' 
Liudkevičius ir J. Shimktis yra 
vietiniai. Ir jie visi net iki 12 
valandos nakties mokinasi, re
petuoja, o'po repeticijų gatve-1 
kariais turi pm važiuoti net į 

' Northsidę. Ir už tokį savo var- 
Įgą nė vienas iš artistų nereika
lauja atlyginimo. Tas tai duoda 
progos L. S. M. Rateliui padn- 

tiktai 50c 
progos

vaidinimą

Announcement
^^^šimai

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

DEL KELIAVIMO LIETUVON

Personai 
A s menu Ieško

PAIEšKAU Marijonos Vensknitės- 
.himontienės, seniau gyveno VVush- 
ington Manipol, I). C. Paeina Žvin- 
gės parapijos, Tauragės apskričio. 
Atsišaukite prie brolio, ar žinanti 
praneškite. Juozas Venskus, 6614 S. 
Sacrainenlo avė., Chicago, III.

HARDWARE ir variety Storas par
davimui arba mainymui j 2 flatų na
mą. šaukit Tel. Boulevard 7367.

. Pamatykite “Valkatų”

žmogus žiuri ir mąstai: kiek 
tai yra pas žmones energijos 
ir pasišventimo dėl scenos. Štai 
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra-, 
telis vasario 13 d., (pradžia 
6 vai. vak.), Strumilos svetai
nėje stato “Valkatą”, keturių 
veiksmų dramos vaizdelio, žiū
rint į reprticijas, 
tumei
lando, bet ir apielinkės lietuviai 
tuiėtų 
“Valkatą”

rodos, norė-
sušnkti, kad netik Rose-

pamatyti vaidinant 
Turbut nė prie vie

no veiKaio nebuvo pridedama 
tiek energijos, tiek triūso, 
kiek prie “Valkatos”. Veikalo 
autorius J. J. Zolp. kuris turi 
savo real estate ofisą. 1559 So.

ir važiuoja j Roselandą da
ryti repeticijas. A. Barčius, ku
ris dirba real estate su VVait- 
ches broliais, 10756 Michigan 
Avė. (Roselande), taip pat pa
lieka biznį ir būna repeticijose. 
P-ia M. Dundulienė, nors ir ne
turi biznio, l>et yra darbininkė 
ir dirl>a 9 valandas paroje, kad 
pasidarius sau gyvenimą, bet 
su p-ia Indreliene net iš NoiTli

ACID VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pfa- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rūgštumų, 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 rugstumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtį 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 1876. i

NAUJI LIETUVIŠKI 
BOLIAI DEL PIANŲ 
Buvo Po $1.00, Dabar 

Po 69 centus 
Guodėlės 
Močiutė Širdelė
Stasys 

19238 Viena 
snokci

13239 Dul Dul Dudflė
13981
13529
13633

13982
13421
13236
l.‘t298

13642
13544
13403

Ne

Litai
Karvytė 
Lietuviais Esame 
Mes Gimę 
Valia Valiužė 
Plaukia Žąselė 
Era Mano Brangi

JOS. F. BUDRU!
PIANO. HOUSE 

3417-21 So. Halsted Street
Chicago, III.

ryti pigią įžangą - 
ir 75c, kad davus 
siems pamatyti 
rėmai pasišventusių artistų. j mx«mmKit,

L. S. M. Ratelis baigia jau Hkos piliečiais

Jau artinasi “Naujienų” eks
kursija Lietuvon ir laikas vi-

prirengti tinkamas dėl “Valka
tos” dekoracijas. Be to ll irt- 
man Furnitūrų Co., 11417 Mi
chigan Avė., kur B. Liudkevi- 
čius dirba už pardavėją, skoli
na visus reikiamas dėl to va-

lių tūkstančių dolerių vertos. 
Tokio vakaro Roselande da ne
buvo buvę, kad butų surinkti 
tokie artistai ir taip prirengta 
scena. —Rep.

Lithuanian-American
Chamber of Commerce

vi- ( 
įu siems pradėti rengtis.

Atsiminkit, kurie nesat Ame- 
i, yra labai geras 

dalykas apsirūpinti iš anksto su 
leidimu sugryšti, Lietuvos jias- 
portu ir kitais reikalingais do
kumentais, kurių* gavimas už
ima pusėtinai laiko.

Kas tik rengiatės keliauti Lie
tuvon ateinančią vasarą, kreip
kitės į “Naujienas”, o čia jūsų 
reikalai bus aprūpinti ir geriau
siai sutvarkyti nuo pradžios iki 
galo. Kitų miestų lietuviai taip 
jau gerai aprūpinami ir priren
giami kelionei, kaip ir vietiniai.

Pradėk it rengtis tuojau.
NAUJIENOS

REIKALAUJU partnerį j res
torano biznį. Gali atsišaukti 
rpoteris, mergina ar vyras, ar
ba kas turi pinigų.

Tel. Yard.4 1457

PARDUOSIU arba mainysiu 
bučernę ir grosernę ant namo; 
gera vieta, lietuvių ir visokių 
tautų apgyventa. .

C. Gudgalis,
14 16 S. 50th Ct., Cicero, 11).

Real Estate For Sale 
Namai-žerftg Pardavimui

SALESMENAS nori parduoti ;iu 
gfitoH klesos namą 7% iki 8% komi 
šino. Atsišaukite: 
\\TLLIAM BUBAMUS REALTY 

1603 W. 87th St.
Bcverly 778(1.

co. MES PERKAME

Flats For Rent
KAMPINIAM naujam ‘ name, 6 

kambarių flatas, su vėliausios mados 
(taisymais, karštu vandeniu apšildo
mas. Randasi Brighton Parke. Ren- 
da pigi.

4157 So. Tai man avė.
Lafayette 0455.

PARDAVIMUI ulba mainymui bu- 
černė ir grosernė. Mainysiu ant ma
žo namo ar lolo. šaukit: Phone 
Boulevard 0668.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Priežastis — savininkas nesu
pranta biznio. Pigiai gausit. 8407 S. 
Wallace s t.

Help Wanted—Female
Darbininkių Keikia

KEIKIA moteries arba merginos 
dirbti rooming nouse. Tel. Hemlock 
1789.

Lietu vių- 
Rumai 
Cham- 

savo

Užpereitą savaitę 
Amerikiečių Vaizbos 
(Lithuanian-American 
Imu* of Commerce) turėjo
metinį posėdį Great Northern 
viešbuty, kuriame išrinkta nau
ja valdyba (direkcija) 1927 me
tams, sekančiai: Anton J. Bier- 
zynsRi, Anthony A. Slakis, 
Joseph J. Elias, S. B. Komaiko, 
kun. Ignatius Albovicz, John J. 
Zolp, Anton J. Kareiva, S. L. 
Fabian, Domini k Pivaronas, 
Matthew Kezes. Herman Elem- 
bogen, Adam Grigas, Michael 
Rozenski ir Francis P. Bradchu-

laikė savo 
Fine Art s 

Kliube, ku- 
adminis- 

sakan-

Naujoji valdyba 
posėdį vasario 2, 
Kambary, Hamilton 
riame išrinko naują
traciją šiems metams 
čiai: Joseph J. Elias, preziden
tas, S. B. Komaiko, 1-mas vice
prezidentas, kun. L Albovicz, 
2-as vice-prez., Herman Elem- 
bogen, 3-as vice-prez., John J. 
Zolp, 4-as vice-prez., Anthony 
A. Slakis, sekretorius, Francis 
P. Bradchulis, iždininkas, Jo
seph P. Varkala biznio vedė
jas ir Joseph J. Hertmanavi- 

sekretorius. Ant- 
3252 So. Halsted 

111.
susirinkime 

n a lių
nu- 

mokestis 
iki $5.00, 
liepos 1, 
įžanginių 
1 d. visi 

užsimokės $10 
ir $5 metines mo-

TIKRAS BARGENAS
PENKIOS rendos, yra elektra ir 

vanos, pirmos klesos stovyj, gera 
transportacija, netoli bažnyčių ir 
mokyklų, turiu pahhioti, nes ap
leidžiu miestą. Savininkus, 

2213 W. 21 SI.

NAUJAS 2 angštų mūrinis namus, 
4—I kumbarių, yru skiepas ir viš- 
kai, moderniškas, randasi prie 47 
PI., 1V2 bloko j vakarus nuo Wes- 
tern avė. Parduosiu išmokėjimais. 
Savininkas ant vietos.

2422 W. I7th PI.

Už $40 cash, $100 vertės Lietuvos 
Valdžios Bonus nuo patvirtintų le
galių savininkų.

Taipgi perkame l^enkijos Doleri
nius Bonus, Vokietijos ir Austri
jos banus.

Galit derėtis.

KAUFM1N STATE BANK
124 N. La Šalie St., Chicago

z

' Pranešimas 18-tos apielinkės lietu
viams. Norinti gauti “Naujienas” 
kasdie anksti iš ryto į savo namus, 
malonėkite duoti žinią “Naujienoms”, 
o “Naujienos” bus atnešamos į Jūsų 
namus apie 6 valandą ryto— mokėti 
už “Naujienas galėsite kas savaitė 
arba sykiu j mėnesį. Pranešimą pri
duodami pažymėkite pilną savo adre
są ir kur turi būti paliekamos “Nau
jienos”. I

Roselande perstatymo “Valkata” 
tikiefus. galima gauti sekančiose vie
lose :

A. Yonaičio vaistynėje, 105 St. ir 
Michigan Avė.

Vilimavičiaus vaistynėje, 107 St. ir 
Michigan Avė.

Youršis ir Kondratavičius bučernėj 
ir grosernėj, 10611 Edbrooke Avė.

F. Razmus and Co. Drapanų ir če- 
verykų 
Avenue.

West
725 W. 
rius.

krautuvėj, 10939 Michigan

Pullmane —• pas K. Pocių, 
120 St. ir pas Ratelio na-

Lietuvon nepriklausomybės pami
nėjimo komisijų nariai prašomi su
sirinkti pėtniyčioj, vasario 11 d., 8 
vai. vak.. p. Kulio aptiekoj, Bridge- 
porte. Butų labai pageidaujama, 
kad atvyktų delegatai ir iš North 
Sidės bei Cicero. Tame susirinki
me priimsime galutinus apvaikščio- 
jimo planus.

Vilniaus Vadav. Komitetas.

SLA 226 kuopos valdybos susi
rinkimas šaukiamas pėtnyčioj, va
sario 11 d., 7:30 vai. vak., pas K. 
Semašką, 1831 W. Wabansia avė. 
Visa valdyba malonėkit laiku pri
būti, nes turim svarbų dalyką ga
lutinai užbaigti.

K. čeputeviė, rašt.

Lietuvos Mylėtojų Draugystės su
sirinkimas įvyks vasario tl d., 8 
vai. vakare, Ch. Lietuvių Auditori
joj, 3133 S, Halsted st. Gerbiami 
draugai, šitas susirinkimas yra la
bai svarbus, nes bus išduotas ra
portas kas link susidėjimo su Ši
mulio Daukanto Draugija.

K. J. Demereckis, raŠt.

čius, finansų 
rasas yra: 
St., Chicago,

Metiniame 
tarta metine
sumažint nuo $10.00 
ir prisirašantiems iki 
1927, neskaityti $10 
mokesčių. Po liepos 
prisirašantieji i 
Įžangines 
kestis.

šis palengvinimas yra pada
lytas tikslu paskatint didesnį 
skaičių Chicagos lietuvių biz
nierių ir profesionalų prisira- 
šyt prie šios puikios organiza-| 
cijos ir tuomi sudaryt gali- • . „ , .. .v,., i-i • ji Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269mybę atlikti didesnius darbus,’A. G w< ()f A. mėnesinis susirinki- 
negu iki šiam laikui buvo nu-;jnas įvyks pėtnyčioj, vasario 11 d., 
veikta.

Lithuanian-American Cham- 
ber of Commerce susitvėrė ru 
deniop 1922 metais, kada visų 
lietuvių Amerikoje ūpas buvo 
palinkęs Lietuvos link. Ačiū 
tam ūpui ir įstatymai šios or
ganizacijos nustatė kaipo aukš- 
čiausį savo tikslą sudarymą 
ryšių tarp Amerikos ir Lietu
vos, pakėlimą Lietuvos vardo 
ir palaikymą Lietuvos nepaju- 
dinimą ir jos reikalų gynimą. 
Tie aukšti tikslai, tečiaus pasi
rodė por tolimi nuo amerikie
čių gyvenimo bėgio ir ačiū tai 
aplinkybei veikimas Lithuanian 
Ameriian Chamber of Com- 
merce pastarais keliais metais 
žymiai nusilpnėjo, jeigu ne vi
sai apmirė. Nauja valdyba ir 
vyriausybė tą pastebėjo ir nu
sprendė suburti didesnį skaičių 
lietuvių biznierių ir profesiona
lų aprūpinimui musų vietinių 
gyvenimo reikalų pirmoj eilėj, 
o jau patiems įgijus aukštesnį 
Amerikoje 
vo domesį 
santykius 
Lietuvos.

Roseland. — Paskutinė repetici
ja “Valkatos” bus vasario 11 d., 
Strumilo svet. Visi artistai malo
nėkite būtinai susirinkti, nes vai
dinimas bus vasario 13 d.

Komitetas.

Simano Daukanto Teat. .laun. 
Kliubas laikys mėnesinį susirinki
mą vasario 11 d., Mildos svet., 3142 
S. Halsted St., 7:30 vai. vakaro. 
Nariai privalote būti visi.

J. Jurgitai, rašt.

(7:30 vai. vakare, unijos svet., 1564 
N. Robey St. Visi nariai malonėki
te susirinkti laikų, nes kalbės SLA 
generalis organizatorius ir “Tėvy
nės” redaktorius S. E. Vitaitis . Iš 
New Yorko, —K. Navickas, rašt'.

Lietuviškas Teatrališkas Kliubas 
Lietuva laikys: savo mėnesinį susi
rinkimą ketverge, * vfisaHo* 10 d., 8 
vai. vak., 15a vis Subarė Park svet.

Rašt. H. I.

Birutės choro dainų pamokos bus 
šį vakarą Mąj-k \Vtiite parko svet., 
lygiai nuo 8 vai. Dainininkai ’visi 
privalote būti. —Birutė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Keikia

REIKALINGAS darbininkas prie 
ukčs-farmos darbo. Atsišaukit i Sto
rą. 3500 So. Union Avė.

REIKIA patyrusių operatorių prie 
moteriškų kautų.

2868 W. 21st Placc
ATYDAI real estate snlesrnenų. 

Mes suteiksime jums didelę para
mą ir užbaigsime dėl jūsų pardavi
mų *deals”. Jei jus tik nebijote 
darbo, mes nurouysim kaip uždirb
ti daug pinigų. John .1. Lipski & 
Co., 4650 S. Wostcrn avė. , Phone 
Lufayette 1911.

EXTRA BARGENAS 
iTįARDAVIMUI pigiai arba 

priimsiu į partnerius vyrą ar
ba moterį, nes vienam persun
ki!. Biznis geras; per daug me
tų išdirbtas. Prašome užeiti 
per pietus ir persitikrinti.

Atsiliepkit greitais
LI NCU ROOM
669 W. 14 St.

PARDAVIMUI grosernė grei
tai ir pigiai iš priežasties ligos. 
Pirmas teisingas pasiūlymas 
bus priimtas.

38^12 So. Lowe avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA FARMA

Didžiausia bargenas, koks
kada nors buvo pasiūlytas.

Žiūrėkit: 60 akerių derlingos, 
dirbamos žemės, 10 akerių pui
kių obelių sodno ir du akeriai 
greipsų sodno — viso 80 ake
rių derlingos žemės. 7 kamba
rių cemento fundamentu namas, 
barne dėl 25 karvių, cementinis 
kubilas kornams marinavoti, 
vi.štininkas ir kiti budinkai.

REIKALINGAS siuvėjus prie se
no ir naujo darbo. 5749 W. Augusta 
St. Mansfield 2949

Musical Instruments
_______ Muzikas Instrumentai_______

GROJIKUS pianas, biskį varto
tas, su 60 mielių ir benčiumi, $75, 
turi būti cash. 2918 Milwnukee. Avė.

PARDUOSIU grpjiklį pianą, taip 
kaip naujas, už $85, su 75 roleliais 
'ir benčiumi, cash. Mr. Rudaitis, 
6512, So. Halsted St.

Iš priežasties ligos ir netekimo dar
bo turiu parduodi sąvo grojiklį pia
ną, su benčiumi if 80 j-olelių už $100. 
Pamatykit ji siaųdleh. Joe Demboski, 
2332 W. Madison; St., 1 fl.

TURIU •fiarduoti savo $850 ver
tės grojiku pianą, 90 rolelių, ben
čius ir cabinet,j $100. Duosiu 30 
dienų bandymui,7 p kitus išmokėji
mais į 6 mėhcsiu.s. 851 Milwaukee 
avė., 1 fl. front.

$750 grojiklis pianas, biskį var
totas, muzikos . roieliai, cabinet ir 
benčius, $120, paimsiu $25 cash ir 
po $2 į savaitę, nuo atsakančių 
žmonių. Mrs. Bohennec. Phone 
Brunsvvick 3931.

PARDAVIMUI gražus fono
grafas, atiduosiu už $27, pridė
siu daug' rinktinių rekordų.

1538 W. Chicago avė.
1 n.

PARDUOSIU savo $750 vertės 
grojiklj pianų už $105. pridėsiu 
benčių, 75 rolelius ir cabinet, $25 
cash, o kitus išmokėjimais. Daujo
tas, 6136 S. Halsted St?’namas.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI cigarų, cigaretų ir 
visokių smulkmenų krautuvė. Yra ly- 
sas, kambariai gyvenimui. , Vieta iš
dirbta per ilgą laiką .ir biznis eina 
gerai, tik iš labai svarbios priežas
ties turiu parduoti greitai ir pifriai.

4120 Sp. Wen£worth Avė.
- ---------- ----—-—

■ PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė geroj vietoj, ręnda pigi. Priežas
tis patirsit ant vietos. 256 W. 51 St.

PARDAVIMUI restauracija.
1114 W. Madison St.

PARDAVIMUI krautuvė, saldainių, 
delikatesen, mokyklos įrankių ir ki
tokių smulkmenų. 8001. W. 39th PI.

stovį, atkreipti sa- 
ir į tarptautinius 

tarp

i -
Tokie svarbus dalykai negali 

būt pravesti kelių žmonių ii- 

pageidavimu naujos vyriausy
bės ir valdybos yra, kad visi 
Chicagos lietuviai profesionalai 
ir biznieriai nelaukiant prisidė
tų prie tos organizacijos ir 
padarytų ją kunu, kuris ga
bentų milms visiems didžiausią 
labą ir garbę.

Aplikacijos naujiems na
riams randasi pas finansų se
kretorių J. J. Hertmanavičių, 
Universal State Banke, 3252 S. 
Halsted St., kur visi interesuo-

Amerikos ir ti yra kviečiami kreiptis.

PARDAVIMUI dviejų kėdžių bar
bamų. 6249 So. St. Louis Avė., Tel. 
ProMpeet 2OG4.

GROSEĘNE įr dclikutmen parda
vimui, geras biznis.

4683 So. Spaulding Avė.

PARDAVIMUI .eleetrie shop 
ir kontraktoriaiis biznis, išdirb
tas per 10 metų. Kapitalo rei
kia apie $8000. ,

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Box 866

$1,200 grosernė ir bučernė, verta 
$4000 greitam pardavimui, ant kam
po ir geroj vietoj, darom biznio į 
savaitę $800. Nėra kompeticijos. 
Arba mainysiu ant automobilio.lysių ant autor. 

i 036 W. 31 St. 
Boulevard 2497

PARDAVIMUI groscris ir delika- 
teson, taipgi cigarų ir tabako krau
tuvė, viskas sykiu, < gera vieta su 
šeimyna, yra kambarių ant vietos. 
Parduosiu dėl to, kad esmi vienas 
ir negaliu tinkamai užžiurėti. At
sišaukit 5708 S. Morgan st.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Pardavimo priežastis — savi
ninkas išvažiuoja ant ūkės. 3935 S. 
California avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černė. Senas biznis, išdirbtas, vie
ta apgyventa visokių tautų. Turiu 
parduoti greit ir todėl atiduosiu už 
gerų pasiulyiną.

6747 S. Westem avė.
Tel. Prospect 2469

PARDAVIMUI delikatesen, gro- 
sernė, saldainių, tabako krautuvė, 
$1200 cnsh, 4 kambarini užpakaly 
$40 rendos, R)|0 69 St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė su geriausios mados įtaisymais, 
yra ledų mašina ir mėsai malamos 
mašinos, biznis išdirbtas per 25 
metus, yra pirmos klesos padėjime, 
parsiduoda cash už pusę prekės 
kiek yra verta. Priežastis — aplei
dimas miesto. A. Kegovlcz, 8718 
Cammercial avė., So Chicago, III.

PARDAVIMU! grosernė, saldai
nių, cigarų, mokyklos įrankių ir 
kitokių mažmožių krautuvė. Pigiai. 
732 XV. 19lh St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

FLORIDA
Jūsų eųuity Floridoj savasties gal 

būt daro jums nesmagumo ir jus no
rėtumėt ją parduoti arba mainyti. 
MES TURIME PLANĄ KURIS YRA 
SAUGUS IR TIKRAS KUR JUS GA
LIT /UŽDIRBTI 100% ANT KIEK
VIENO DOLERIO UŽ SAVO EQUI- 
TY. Tik atsiųskit savo vardą ir ad
resą. NAUJIENOS, 1739 So. Halsted 
St., Box 867.

PARDAVIMUI 8 ruimų bun- 
galow ir dviejų karų garažas. 
Parduosiu už $9,000, įmokėti 
$1500, o kitus $62 į mėnesį kar
tu su nuošimčiais. 5744 South 
Richmond avė. Prospect 2954.

AURORA, III. pardavimui 
plytų namas, 3 pagyvenimų, 
rendų neša ant menesio $110; 
iš priežasties ligos turiu par
duoti nupiginta kaina — $2,000 
pigiau, negu kainavo pastatyti. 
$1000 cash ar daugiau, o kitus 
renjloriai išmokės. Kaina $10700 
Adolfas Yuška, 5S7 Galina blvd.
Aurora, IU.

(•AHDAVI MII I rcziclcnclju. vra 7 kambariui ir gali gyventi dvi šei- 
niynos, Yra visi įtaisymui, Daug 
Žemės ir galima laikyt gyvulių. Vi
sai arti prie gatvekarių. Kaina 
$5,500, įmokėti $1,500. Klauskit Ed. 
BakševiČiaus.

W. HAYDEN BELL
4336 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 8600

PARDAVIMUI l'y2 augšto re
zidencija, mūrinė, afžuolo tri
nias, karštu vandeniu šildoma, 
1 karo garažas, cementuota ėlė, 
netoli mokyklos, kaina $7800, 
savininkas ant vietos, 7039 S. 
Bishop St.

Tik 200 mylių nuo Chicagos. 
Randasi Michigan valstijoje.

Verta $8000, parsiduoda 
$2850. įnešti reikia $1500.

u z

Kas mėgsta gyventi 
mos ir norėtų pirkti, 
kit greitai, nes musų 
nuveš automobiliu, parodys ir 
parveš.

ant far- 
atsišau- 
žmogus

W. HAYDEN BELL
Ed. W. Bakševičius, vedėjas 

• 4336 S. Kedzie avė.
Tel. Lafayette 8600

ŠTAI $3500 DOVANA

AR kada girdėjai, kad $6500 ver
tės ūky gali pirkti už $2300, įmo
kėti tik $1300, 120 akrų, 40 akrų 
girios ir upė, 400 vaisinių medžių, 
8 kambarių stuba, burnė 42 y 48 ir 
kiti budinkai.

55 AKRŲ ūkė, 9 kambarių stu- 
ba, geros barnės, $1400. 60 akrų
ūkė ant rendos, 30 akrų dobilų, ge
ri budinkai. Taipgi turiu labai ge
rų ūkių dėl mainymo.

The Andrekus Real Estate, 
PENTWATER, Mięil.

BIZNIO nrapertė pardavimui ar
ba mainymui. Garažas ir krautuvė. 
Atsišaukite į krautuve. 3101 W. 38 
Street. • j

Exchange—Mainai
MAINAU ant mažesnio bizniavo 

muro namo. 834 W. 33 St. Mainau 
ant biznio, ant mažesnio namo 
ba lotų.

Matykit
LEON JARUSZ, 

3252 So. Halsted st.
Yards 4951

ar-

MAINAU restoranų j 4 
tų namų. Turiu pridėti ir 
nigų. Mainysiu ir į didesnį 
ba mažesnį namų.

3116 S. Halsted st.
Tel. Yards 1457

fla- 
pi- 
ar-

Financial
_____FinanBai-PaskoloB________

$250,000
Paskolinsiu dėl $ntrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

2- HI MORCItlAI
3- TI MOKIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
i vieną dieną 

Petkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

BE NUOŠIMČIŲ
Duodame paskolas nuo $100 iki 
$300 ant notų. Pinigus išmokame 
j 12 valandų. Vienatinis ofisas 
šiaur-vakarinėj dalyj miesto, ku
ris teikia paskolas tokiomis sąly
gomis. Pasinaudokit iš tos progos.

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Avė.

. kampan Hamilton Avė.

Educational
Mokyklon

v

DVI LIETUVAITĖS
Mokina visokius šokius. Valandos 

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

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
herystės. Mes mokinam dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

International Barber College 
651—672 \V. Madiso'n St.

arba 109 S. Wells st.

Miscellaneous
įvairus

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Ui- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez. j

------- -------------------
Sol Kilis & Sons, Ine.

Jobbers In
Plumbing ir namų šildymo reikmenų

2118 So. State St.. Chicago, III.
Telefonai: Victory 2454

Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St.
Tel. Cicero 130

Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

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

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

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
Jernių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musą 

specialumas, Geras patsr 
navimas, žemos kainos. 

Soatheima, 1912 So. State St. 
.................. '............. ..... ...........>

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausis iŠ lietuvių, kur duoda 

jžganėdinimą. {vedam elektros Ura
tus, motorus, taisom elektros reik
menys, fikčerjus Ir tt. 
W. P. Stephan Electric Co. (not inc) 

2522 So. Halsted StM Chicago 
Phone Victory 7452

VmlįĮ Sunka
Saldžios ir šviežios, galima pada
ryti greitai iš Guasti gryni) Vyn
uogių Syrupų — receptai ant pa- 

I 
reikalavimo.

Italian Vineyard Co.
400 W. Kinzie St., Chicago, III.

Generalis kontraktorius
PASTATYSIME ir finansuosime 

2 flatų arba bungalow ant jūsų iš
mokėto loto. Nereikia nieko įmo
kėti. šaukit Virginia 0544.

i

it . t. L




