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Vdkietija griaus savo 
fortus Lenkų sienoj
Papa pritaria Meksikos 

klerikalų maištui
Diazas prašo Jungt. Valstijų 

protektorato Nikaraguai
Vokietija įsakė ardyti for

tus Lenku sienoj
Einant pastaraja sutartimi Pa

ryžiuje. fortifikacijos turi 
būt sugriautos per I mėne
sius

Papa pritaria Meksikos 
klerikalu maištui

Katalikai turį ginti savo teises 
nuo “neteisybių ir valdžios 
persekiojimų"

ROMA. vas. 22. — Meksikos
BERLINAS, vas. 22. — Vo

kietijos karo ministerija įsakė 
savo rytų pasienio 
komendantams pradėti 
dinti tas fortifikacijas, 
sunaikinti buvo sulygta 
nai padarytoje Paryžiuj 
ty tarp Vokiečių ekspertų i 
ambasadorių tarybos. Einant (formaliai leista gintis nuo 
ta sutartim, numatytų Vokieti- teisybės ir persekiojimo.’’ 
jos fortifikacijų sunaikinimas 
turi būt baigtas per keturis popiežius pritaria 
mėnesius. (Meksikos katalikų

----------------- j prieš prezidento

Per audras rytuose žuvo jdžią’ - - - - - - -
22 žmonės

tvirtovių 
sprog- 
kurias

Romoj forma- 
pranešime sako, kad 

Meksikos valdžia

vyskupų misija
liame
“kadangi
nutarė vartoti ginklą prieš ka
talikus piliečius, tai mes dabar

nese-I turime pareikšti, jogei savo 
sutar-J neatimamoms ir natūralinėms 

iri teisėms saugoti katalikams yra
r------v-; ---- ne_ j

Tas pareiškimas

Pasigendama dar septynių pa-: 
skendusio škunerio igulos , | žmonių

Paskiausiomis žiniomis, per pa
starąją audrą Atlantiko pajū
rio valstijose žmonių žuvo dvi
dešimt du. Dar pasigendama 
septynių keturstiebio Camilla 
May Page škunerio įgulos žmo
nių, kurie veikiausiai irgi yra 
žuvę. škuneris, plaukęs iš 
Jacksonvillės į New Yorką su 
lentomis, paskendo jūrėse ties 
Brigantine Beach, N. J. Jo ka
pitono, \Varren Grace, kūną 
rado išplautą krantam

Audros padalytus medžiagi
nius nuostolius New Yorko ir 
New Jersey pajūriu apskaičiuo
ja tarp 3 ir 5 milionų dolerių.

Naujojoj Anglijoj smarkios 
sniego audros dar tebesiaučia.

North Dakota atmetė
mirties bausmę

BISMARCK, N. D., vas. 22. 
—Atstovų butas 61 balsu prieš 
51 atmetė bilių, kuriuo norėta 
atsteigti North Dakotos 
tijoj mirties bausmė.

vals-

Negras pasmerktas mirti

BIRMINGHAM, Ala., vas. 22.
— Teismas pasmerkė 
elektros kėdėj Horace de 
ghną, negrą, kurs sausio 
užmušė čia du asmenis.
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Diazas prašo J. V. protek
torato Nikaraguai

WASIIINGTONAS, vas. 22. 
— Washingtono vyriausybė ga
vo iš Nikaraguos konservato
rių valdžios prezidento Diazo 
pasiūlymą daryti naują sutartį 
tarp Jungtinių Valstijų iV Ni- 
karaguos.

Nors vyriausybė atsisako 
skelbti pasiūlymų detalius, vis 
tik sužinota, kad Diazas propo- 
nuoja maždaug panašią sutartį, 
kurią Jungtinės Valstijos yra 
padariusios su Panama, vadi
nas, jis siūlo Jungtinėms Vals
tijoms paimti Nikaraguą savo
protektoratam

Valstybės departamentas ne
sako, kaip jis 4>uri į tuos pa
siūlymus, o taipjau vengia pa-! 
aiškinti, ar jie buvo suformu
luoti Diazui pasitarus su Jun
gtinių Valstijų ministeriu Ni
karaguai, Eberhardtu.

Komunistų įtakos susmu 
kimas Vokietijoj

Galingos medžio pramonės dar
bininkų sąjungos rinkimuo
se komunistai tapo visai su
mušti ,

BERLINAS, vas. 22. — į- 
irių Vokietijos profesinių są-

Calleso va;_; i inkimų rezultatai 
komunistų įtaka

i masėse vb ur vis

I Cary briliantai bus iš 
• akciono parduoti

rodo, ked 
ginkluotam va 

maištui JU,,MU (darbo unijų) viršininkų 
rodo, kad 

darbininkų 
labiau smun-

jka, o didėja įtaka socialdemo
kratų, kurie profesinių sąjungų 

! judėjime yra Amsterdamo in- 
; ternacionalo šalininkai.

Dabar ką tik paskelbta vie-
22. _  Pa- nos didžiausios Vokietijoj pra-

namai kur niončs, medžio darbų profesinės 
šimtą metu sąjungos viršininkų rinkimų 
karūnuotos rezultatai. Pasirodo, kad tuo- 

galvos ir varge atsidūrus aris-^e rinkimuose visi buvusieji 
tokratija iš aukciono pardavi-, komunistų viršininkai iškrito, o
nėja savo briliantus ir kitas jų vieton naujų komunistų nė
brangmenas, kovo 
pardavinės iš aukciono buvusių ,
Rusijos carų carienių brange
nybes ir puošmenas — deiman
tų tiaras, brangiais akmenimis 
sodintus kardus, aukso grandi
nius, deimantais ir safyrais so
dintas buožes ete, kurių dau-1 
gelis pareina dar iš septyniolik- nistai 
to aštuoniolikto šimtmečių.

Sindikatas, kuris tas bran
genybes parduos iš aukciono, • visiškai sumušti, 
pirko jas iš sovietų valdžios.

LONDONAS, vas. 
garsėję Christie 
per daugiau kaip 
subankrotavusios

16 dieną vieno nebeišrinkta.
Visur, tiek į vietos sąjungų 

vykdomuosius komitetus, tiek 
į apskričių komitetus išrinkta 
vien socialdemokratai ir jų 
pritarėjai, komunistų priešinin
kai.

“Vorwaerts” rašo, kad komu- 
niekur nesurinkę kiek 

žymesnio balsų skaičiaus ir 
kad šioje sąjungoje jie buvo

Plente 3 komunistus už
Padidina pensijas pilie

tinio karo veteranu 
r»a slėni s
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MASKVA, vas. 22. — Iva- 
novo-Voznesenske areštuota 3 
komunistų partijos nariai, kal
tinami dėl kankinimo vieno 
fabrike dirbusio žydų vaiko, 
Bairacho. Suimtieji, sako, kan
kinę žyduką elektros vielomis, 
taipjau smaugę jį. Vaikas da
bar randasi ligoninėj.

\VASIIINGTONAS, vas. 22.
— Atstovų butas pi-iėme ir 
senatui-persiuntė bilių, kuriuo 
einant pilietinio karo veteranų 
našlės, taipjau- vėl ištekėjusios 
našlės, gaus po 50 dolerių pen
sijos mėnesy, tai yra 10 dole
rių daugiau ne kad dabar joms 
buvo mokama. Tokių 
yra 195,000.

našlių

Remontuos Baltąjį Namą
22.i ASHING 1 (INAS, vas.

Baltasai namas, dėl remon-
mirti
Vau- -
19 d. to, bus nuo vasario 26 uždary

tas trims mėnesiams.

STUDENTĖ IR STUDENTAS 
NUSIŽUDĖ

22. —

Dr. Jono Basanavičiaus Mirties Paminėjimui 
rengiama 

Didelis Vakaras Su Prakalbomis 
Ir Turtingu Programų 

CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJE 
3133 So. Halsted St. 

Trečiadieni, Vasario 23 d., 1927 m. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro 

Rengimo KOMITETAS

GASDEN, Ala., vas.
šiandie čia nusižudė Miss. Es- 
telle Woodham, 19 metų Doug- 
las Akaddemijos studentė. Pa
liktame laiškely ji sako, kad jai 
nusibodę gyventi.

I NEW YORKAS, vas. 22. — 
Nusižudė Leo Meisel, filosofi
jos ir muzikos studentas. Jį 
rado nusitroškinusį gazu kam- 

i bary. Priežastis nežinoma.
I FREEPORT, III., vas. 22. - 
Pecatonica upės pakrašty
do įšalusį nepažįstamo žmo
gaus, apie 65 m. amžiaus, ku

iną.

ra

IPacific and Atlantic Photo]
Thomag A. Edison, elektros burtininkas, kuriam vasario 11 

.'Ukako* 80 metų amžiaus.

j. V. dalyvaus nusiginkla-į Meksikos valdžia perims 
vimo konferencijoj bažnyčių trobas

Prezidentas Coolidge paskyrė Kadangi kunigai atsisako jais 
dclcgr.ciją J 
atstovauti

naudotis, valdžia pavartos 
bažnyčių trobesius pašto įs
taigoms ir mokykloms

Kapojimas galvy Šaohajuj 
nesiliauja

Kantoniečių laivas bombardavo 
arsenalą- bombos kliudė 
franeuzų koncesiją

ŠANIIAJCS, Kinai, vas. 22. 
— Vienas nacionalistų (kanto
niečių) valdžios karo laivas 
Huangpu upei bandė bombar-

Krupavičius deras su Len
kų dešiniaisiais?

KAUNAS, I. 28. ]Elta[.
“Gazeta Poranna Warszawska” 
paskleidė žinią, busią Varšuvoj 
lankęsis buv. Lietuvos žemės 
ūkio ministeris kunigas Krupa
vičius. Jis neva aplankęs kaž
kokį savo giminaitį — lenkų 
kariuomenės karininką — ir

duoti Kiangnano arsenalą, taręsis su lenkų dešiniųjų par- 
Bombardavimas nepavyko, betl tijų lyderiais. Tuo tarpu esą

(kelios bombos
i zų koncesiją.
vo užmušti.

Tuo tarpu
sugaunamiems

nukrito į f rančų- Krupavičiaus derybos neturėju- 
Du kiniečiai bu- sios realių vaisių, bet veikiai 

(busiančios atnaujintos palau- 
kapojimas galvų ,kesnėse sąlygose. Po derybų 

streikininkų Krupavičius per Dancigą grįžęs
agitatoriams nesiliauja.

Kai kurie sugrįžo dirbti, bet 
apie 100,000 kiniečių vis dar 
streikuoja.

šanhajus paimtas?
PARYŽIUS, vas. 22. — Pra

neša, kad kantoniečiai nacio
nalistai paėmę šanhajų.

Kaunan.
“Elta” įgaliota pranešti, kad 

ši žinia yra grynas lenkų pra
simanymas. Lygiai neturi jokio 
pagrindo ir lenkų spaudos ži
nios apie tariamąjį važinėjimą 
Varšuvon p. Jančevskio ar ki
tų menamų vyriausybės pa
siuntinių.

jau 
d e-

vas. 
agentai 

mokyklų 
bažnyčių ofisus, kuni-

MEKSIKOS MIESTAS, 
22. Vyriausybės 
stropiai surašinėja 
namus,
gų rezidencijas ir visokius ki- 

prikiausiusius 
bažnyčiai Meksikoj, 

mėnesių tos

WASHINGTONAS, vas.
Prezidentas Coolidge 

paskyrė Jungtinių Valstijų 
legaciją į ateinančią prelimina
rinę nusiginklavimo konferen
ciją Genevoj. Delegacijos su
dėtis tokia: Ilugh S. Gibson, tus trobesius, 
J. V. ministeris Šveicarijai, katalikų 
pirmininkas; George A. Gor- ligi prieš keletą 
don, legacijos sekretorius Bu- bažnyčios nebuvo popiežiaus į- 
dapešte; J. T. Marriner, lega- sakymu uždarytos, 
cijos sekretorius Berne; S. P. 
Tuck, konsulas Genevoj; maj. 
gen. Nolan,- pulk. Dewitt, maj. 
Strong; kontradmirolas Jonės; 
kontradm Long ir Įeit. kom.

Lietuvis atsisakė nuo 
Amerikos pilietybės

Kenoshos Petras Indriušis per 
teismą gavo pilietybės panai
kinimą; nori grįžti į Lietuvą

KENOSHA, Wis„ vas. 22. — 
Petras Indrunszie [Indriušis?], 
lietuvis, 65 metų amžiaus, krei
pėsi į teismą Waukegane, pra
šydamas, kad jo pilietybė čia 
butų vėl panaikinta, ir teismas 
jo prašymą išpildė.

Petrus Indrunuzie, ar In<lriu- 
šis, jau senai gyvena Amerikoj.

Natūralizacijos 
gavo Waukegane 
bet dabar sakosi 
Lietuvą ir ten

Meksikos valdžia žada pati 
panaudoti tuos trobesius, ku
riais bažnyčia atsisako naudo
tis.

Vakar valdžia davė įsakymą 
susisiekimo departamentui, 
kad jis pavartotų aštuoniolika 
bažnyčių trobesių Oaxacos ii 
Guanajuatos valstijose pašto ir 
telegrafo įstaigoms.

Pusiau oficialiai praneša, 
kad ir visose kitose valstijose 
ir teritorijose bažnyčių trobe
siai busią pavesti susisiekimo 
departamentui, kurs juos nau
dotų panašiam reikalui.

Kai kurie toki trobesiai bu
sią vartojami žmonių švietimo 
reikalams, mokykloms.

popierius jis 
1905 metais, 

norįs grįžti į 
pasilikti kaip

NORI, KAD PREZIDENTAS
BUTŲ RENKAMAS 2 M,

Šen. Berah nori patirti 
sąlygas Meksikoj

WAiSHJNGTONAS, vas. I
— Senatorius Borah, senato 
užsienio komisijos pirmininkas, 
šiandie įnešė rezoliuciją, kad 
užsienio komisija butų autori
zuota atlankyti Meksiką ir 
Centralinės Amerikos kraštus 
jų .padėčiai ištirti.

WASHINGTONAS, vas. 22. 
—Senatorius Rob. M. Laffol|et-| 
te šiandie įnešė rezoliuciją, ka<l{ 
krašto prezidentas butų renka-1 
'mas dvejiems metams. i

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

Iš viso 
peraturos 
vakarų ir

Vakar
minimum
Fahrenheito. ’«

Šiandie saulė'teka 6:36, lei- sakymo dėtis prie Tautų Są
jungos.

gražu; nedidelė tem- 
atmaina; stiprokas 
žiemių vakarų vėjas.

temperatūros buvo 
37°, maksimum 55°

22.

Badėjęs kalėjime 35 
dienas, paleistas

LOS ANGELES, Cal., vas. 
22. — Paskelbęs bado streiką 
ir badėjęs per trisdešimt pen
kias dienas, Carl S. Robinson 
tapo paleistas iš kalėjimo, jo 
terminui pasibaigus. Robinson 
buvo nuteistas • kalėti, kaltina
mas tuo, kad dalindamas anti- 
militaristinę literatūrą trukdęs 
miesto judėjimui.

BANKININKŲ PROTESTAS

NEW YORKAS, vas. 22. — 
New Yorko bankininkų firma 
Imtbrie and Co. skelbia Londo
ne ir Paryžiuje protestą prieš 
Jungtines Valstijas dėl jų atsi- 

f « V — 1 • • M

idžias! 5:31 valandą.

Angliakasių ir savininkų 
derybos nevyksta

i

Konferencija dėl algų kontrak
to nesusitarė ir liovėsi neri
botam laikui

M1A-MI, Fla„ vas. 22. — 
Bendra angliakasių ir minkšto
sios anglies kasyklų savininkų 
konferencija negalėjus susitai
kyti dėl naujos algų sutarties, 
kuri turėtų pakeisti Jackson- 
villes sutartį, šiandie paliovė 
derybas, nenustųčius dienos 
kada vėl susirinkti.

Jei£u iki kovo 31 dienos, ku
rią Jacksonvillės kontrakto 
perminąs baigiasi, nebus pri
eita prie sutarimo, balandžio 1 
dieną minkštosios anglies uni- 
onizuotų kasyklų darbininkai 
automatiškai paliaus darbą.

Kova su milionais pelių 
Kalifornijoj

BAKERSFIELO, Cal., vas. 
22. — Hortikulturos komisaras 
Barber savo pranešime sako, 
kad milionai pelių, gyvenusių 
išdžiuvusio Buena VFsta ežero 
dauboj, buvę išnaikinta su pa
galba užnuodytų grudų. Užnuo
dytų grudų buvę pribarstyta 
25,000 akrų plote, kur buvo 
begalės pelių privisę.

Dar yra 30 milionų pelių
BAKERSFIELD, Cal., vas. 

22. ------ Valstijos hortikulturos
ir valdžios biologinio departa
mentų apskaičiavimais Buena 
Vista slėny esą dar apie 30 mi
lionų pelių, nežiūrint, kad mi
lionai jų jau išnaikinta.

Turkestane ėmė siausti 
tigrai; 2 žmones 

sudraskė

Kauno vidaus paskola
Kauno miesto valdyba yra 

nutarusi rūpintis išleisti vidaus 
paskolą iki 3,000,000 litų Kau
no miesto vandentekiui įvesti. 
Einant kanalizacijos skyriaus 
apskaičiavimu iškasimui pir
mos eilės šulinių, įtaisymui 
pompų stoties ir pravedimui 
nuo Eigulių vandens į senąjį ir 
naująjį miestą ir į Karmelitus 
iki geležinkelio stoties svar
biausiomis gatvėmis kainuotų 
apie 2,500,000 litų.

Paskolos keliu užsieniuose to
kia suma sunku gauti ir todėl 
norima ši reikalinga suma gau
ti, išleidžiant vidaus paskolą, 
skaitant 100 litų lygiu 10 dole
riu. Paskolos lakštai turėtų 
buli išleidžiami iš 8r^ kursu, 
koks bus miesto tarybos nutar
tas.

Paskola užtraukiama 15 me
tų su teise išpirkti lakštus po 
3 metų ir išmokant šią pasko
lą kasmet lygiomis dalimis.

Pačią paskolą manoma už
traukti nuo kovo 1 dienos.

Dailininkas Šimonis 
Paryžiuje

KAUNAS. [Lž]. — Lietuvių 
dailininkas p. Šimonis, kaip 
tenka patirti, vasario 22 d. Pa
ryžiuje atidaro savo kurinių 
— paveikslų parodą.

• Specialistų susidomėjimas p. 
Šimonio kuriniais esąs didelis 
ir todėl tikimasi, kad parodos 
pasisekimas bus neabejotinas.

Trėminras j Varnių
koncentraciją

KAUNAS. Kauno karo 
komentauros žiniomis, š. m. 
sausio 28 d. į Varnių koncen
tracijos stovyklą iš Kauno iš
siųsta antroji partija — 20 
visuomenės tvarkai ir i mčiai 
pavojingų asmenų.

TAŠKENTAS, SSSR, vas. 22. 
— Kisil Ordos apskrity, Rusų 
Turkestane, gyventojai labai 
išsigandę alkanų tigrų, kurie 
dėl sniego ir stokos maisto 
ėmė tame krašte siausti. Vie
nas tigras, atbėgęs į vieno ūki
ninko namus, sudraskė du žmo
nes. Apsiginklavę kaimiečiai 
tuojau padarė medžioklę ir žvė
ris pavyko užmušti.

COOLIDGE “BIZI”, NESI- 
SVEIKINA SU LANKY

TOJAIS

WASHINGTONAS, vas. 22. 
— Prezidento sveikinimasi^ 
rankos paspaudimu su lankyto
jais tapo kuriam laikui suspen
duotas. Prezidentas Coolidge 
šiuo tarpu esąs perdaug “bizi”.

KONTESTAS 
“NAUJIENy”

“Naujienų” Kontestas eina. 
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- 
cagoje, apielinkėse ir po visą 
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.
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KORESPONDENCIJOS
Piftsburgli, Pa.

Visokios l’ittsburgho žiniom

Aš su žiniomis iš Pitteburg-

moju laiku ir daug ką buvo ga
lima parašyti iš mus, senojo 
Pitteburgho lietuvių judėjimo, 
bet vis to laiko stoka, o gal te- 

korespondentų, 
Bet skaitytojai 

nes aš žadu
ateityje, šį kar-

dalies ir mus, 
apsileidimas.
malonės atleisti
“pasiprovyti
tą gi nors apčiupomis
siu paduoti keletą žinių 
sburgho.

bandy
te Pitt-

Grigaičio prakalbos

Sausio 19 d., L. M. I). svetai
nėje buvo surengtos prakalbos 
Naujienų Redaktoriui P. Gri
gaičiui. Nors ir prastas oras 
buvo, ir paprasta diena prakal-

Didysis Pasaulio Susirėmi
mas Jau Prisiartina

bos buvo rengiamos (o daugu
ma pittsburghiečių dirba nak
timis), bet žmonių susirinko 
gana skaitlingai ir visi atidžiai 
klausės P. Grigaičio nuosakios 
ir pamokinančios prakalbos 
apie dabartinę padėtį Lietuvo
je ir apie smurtininkų pervers
mą. Trumpai kalbėjo ir stu
dentas P. Dargia. Prakalbų pir
mininkui S. Bakanui priminus, 
kad reikėtų kiek paaukoti Lie
tuvos Socialdemokratams, su
sirinkusi publika sudėjo $14.

Reikia pagirti ir Pittsburgho 
bolševikus už jų tvarkų užsi
laikymą laike prakalbų. 'Pik po; 
prakalbų jie bandė klausimais žiavime dalyvauja 
“sukritikuoti” kalbėtoją, 
tik save sukritikavo.

Kuomet “Tik Cigaretai” nebepatinka jums, tuomet 
atsigrųžkite prie HELMARŲ . . . Karalienes 

Žymiausių Cigaretų.

SLA. prezidento S. Gegužio 
prakalbos.

Sausio 23 d. SLA. 3-čias ap- j 
skritys buvo surengęs L. M. I). 
svetainėje prakalbas SLA. pre
zidentui St. Gegužiui. Deieii 
blogo oro žmonių* susirinko ne- 
perdaugiausia. St. Gegužis kal-l

• *,T neliesda-' 
politikos. Buvo ir 

kurį iš-

pietų. Mokiniai vaidins komedi
ją ‘Užgavėnes”, dainuos keletą 
dainelių. Beje programe pasi
žadėjo dalyvauti kenOshietės 
p-lės Buda vielutės. Po progra
mų iki 7:30 vai. tęsis lietuviški 
šokiai, po 7:30 vai. vak. — vie
ši šokiai, širdingai kviečiame 
vietiniai lietuviai ir iš apielin- 
kių skaitlingai atsilankyti, šo
kiai .tęsis iki 1/1 vai. vakaro. .

NORIU GERMAN LLOYD LI
NIJA APVAIKŠČIOJO 70 ME

TŲ SUKAKTUVES I
HMrfzfaaS. PMStrf

(OTMOPE
IVuenAManLove?*
WTTH

DOLOCES COSTELLO

CLVu£

UITAPMONe
w (prosentatlonsWOODS

Dabar rodo
Aprubežiuotiis skaitlius perstatymų.

Tikietai parduodami dabar.

f
Inkstams Blogai Vei

kiant Imkite Druskos

Sakoma Nugarą Skauda To- 
dėl, Kad Tamsta I’ermažai 

Vandens Geri

Atsikėlę# su skausmais nugaroj ir 
apie inkstus reiškia esi valgęs tų 
kas gairina rūgštis, sako žinovas. 
Tų rūgščių perteklius perdirba inks
tus, kurie stengiasi jas* iškošti iš 
kraujo. O inkstams užsilciinšus, tu
rite paliuosuoti juos, taip kaip liuo- 
suojate vidurius, išvalant šlapumo 
medžiagą. Kitaip gausite skausmų 
nugaroje, galvos skaudėjimų, svaigu
li; viduriai rūgs, liežuvis Ims ap
vilktas, o prie prasto oro rauma- 
tizmas gels, šlapumui neaiškus, pilni 
nuosėdų, kanalai dažnai įsikarščiuo
ja šlapumas degina ir esi priverstas 
ieškoti pagelios porų syk per naktį.

Pasitark arba su geru patikėtinu 
gydytoju, arba iš aptiekus gauk ke
turias uncijas Jad Salts druskų. Imk 
po arbatini šaukšteli pirm pusryčių 
per keletą dienų ir inkstai puikiai 
pradės veikli, šios pagarsėjusios 
druskos padarytos iš vynuogės rūgš
ties ir citrinų sulčių, kur pridėta 
litliia. Jos per ilgus metus varto
jamos išvalymui ir suvikrininiui už
sikimšusių inkstų, taipgi nuveiki- 
mui rūgščių, kad jos neerzintų kūno.

Jad Salts druskos nebrangios, ne
gali pažeisti, ir padaro malonų, pu
tojantį lithia-vandens gėrimų. Ger
kite apščiai minkšto vandens.

Vasario 20 d. North Gerinai! 
Lloyd laivų kompanija apvai
kščiojo 70 metų sukaktuves. 
1857 m. išplaukė tos kompani
jos pirmas laivas vardu “Bre- 
nien.” Ačiū geram patvarky
mu^ Lloyd kompanija nuolat 
augo, šiandien jos laivai plau
kioja Į įvairias pasaulio dalis 
Trumpoj ateityj bus užbaigti 
du milžiniški laivai, kurie turės 
po 46,000 tonų Įtalpos. Tada 
North Gerinau Lloyd bus viena 
svarbiausių linijų.

Apie sukaktuvių 
“Naujienoms” buvo 
telegrama.

BUNCO PIRTY
Rengia Draugystė 
Lietuvos Dukterų

Seredoj, Vas. 23,1927
Jucians Valgykloje

3211 So. Halstcd St.

Pradžia 7 vai. vakare
Įžanga 50c ypatai

Malonėkit visi atsilankyti, nes 
daug gerų dovani), ir visi kartu 
leisim snv'riai laikų.

Kviečia KOMITETAS

10:30 vai. ryto. Peržiurėjus 
mandatus pasirodė, kad su va

li kuopos su 
bet 30 delegatų. Dienos tvarkos 

į vedėju išrinktas J. A. Rūkas, 'mas 
jo pagelb. S. Bakanas, raštiniu- “Aš 
ke mokytoja A. Akelaity t o.

Išklausius įvairių komitetų 
ir komisijų raportus sekė tari
mai. Tarp svarbesnių nutari* 

! mų yra nutarimas organizuoti 
jaunuolius Į SLA. kuopas. Tam 
darbui išrinkta komisija iš S. 
Bakano, mokytojos A. Akelai
ty tės ir J. Virbicko, 
remti SLA. 
darbuotę visais 
dais. 
toriaus darbuotei pavesta jau-'penkiasdešimt dolerių.

i nuoliais organizuoti

visko atliko.
visas choras

sudhinuoda-
“Lopšinė,”

Himną. UŽ- 
tęsėsi šokiai l)UH 

pra-
iškilmes

pranešta

Genovaitė Irzikevičiutė po bis- 
kį, po trupučiuką

Dailės Ratelio 
užbaigė programą 

šias dainas:
mergytė,” “Muzika, muzi

ka”. Paminėjimui 9 metų Lie
tuvos nepriklausomybės Vyrų 
Choras, pritariant publikai, su
dainavo Lietuvos 
baigus programą
iki 11 vai. nakties. Laike Šokių 
leista laimėjimui Lietuvos Al
bumas, laimikis teko kenoshie- 

Nutarta čiui. šiaip viskas tvarkiai, ra- 
organizatoriaus! miai išėjo. Publikos nebuvo 

galimais bu-'daug, vienok, apmokėjus išlai- 
Gclbeti centro organiza-’das, pelno turės abidvi pusės po

Komu- 
komisijai. nistai buvo užsimoję pakenkti, 

Sekamiems metams išrinkta nes tą pačią dieną ir laiku su- 
apskričio valdyba: pirminin

ku J. K. Mažiukna, vice-pirm. čertą, partraukdami iš 
Ona Rumšienė, užrašų rast.'kee’s žydų chorą. Buvo 
mokytoja A. Akelaitytė, turtų!ta tarp draugijų, kad 
rast. P. Savickas, iždininku* J. I čiu laiku jei viena ką 

Sausio 30 d., L. .M. D- ;SVI" I Virbickas, iždo globėjai S. Ba-i kitai nevalia. Bet jie 
tainėje savo metinį suvAžiavi- ūkanas ir kitas, kurio pavardės < būti moka į suklaidintus darbi- 

nenugirdau. ' įlinkus apie vienybę, gi darbe
Reikia pasakyti, kad šis aps- tikri vienybės ardytojai. Tą įro- 

kričio suvažiavimas buvo tvar- do ir 
i kus ir naudingas 
mais ir atliktais 
3-čias apskritys 
nuo raudonųjų 

į nėra kam triukšmo 
trukdyti naudingą darbą.

—Korespondentas

bėjo vien apie SLA 
mas jokios 
muzikalia programas, 
pildė maži vaikai. Pirmininka- 

Ivo J. K. Mažiukna, 3-čio apskr.!

Saredoj, Vas. 23,1927
Lietuvių Li uosybes Svet. i 

1 it h ir 19th CL, Cicero, III.

Kalbės S. J. BENECKAS 
Įžanga liuosa, nebus kolektų

U

TEN IR Iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musu trijų Sriubų laivų
NEW YORK - HAMBURG

DEUTS( 1ILAND
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir populiariški vieno kabiu 

laivai,
Cleveland, Westphalia, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos

pirmininkas.

skr. metinis 
žiavimas

Suvažiavimą atidarė apskr. 
pirmininkas J- E. Mažiukna

Children Cry į?

Cistom
MOTINA: Fletcher’s cA
Castoria yra specialiai 
prirengta kad apsaugo
jus nešiojamų kūdikių ir vai
kų visokio amžiaus vidurių 
užkietiejimą, Fla t u 1 e n c y, 
\Vind Colic ir Diarrhea; prašalinant karštį ir dėl regu**av* 
mo Skilvio ir Žarnų, jos- pagelbsti suvirškinti Maistą i* tl

imitacijų žiūrėkite

Abttoliučiai Nekenksmingos, 
rekomeiuiuoja jas.

parašo

jo.<e Opiales.

Dabar
pirm»au

ir tvirti, tai
. »u‘hut,nu 

kau<lęj,ni:j' irniitgo

.$1.0". žl-12 b01,

iai IK'K“.11 '"“į.
Taipgi nore

, Ordci <iti 
or,°y ; „risiu**’ . tuoj

r

"sveikata TAI TURTAS IR LAIKE. ,
l'ibęSi kuuPer ilgą laiką aš sirgau ir tik buvau suvargę*, ,nu iQgtarams 

net ir gyventi buvo atsibodo, kiek uždirbdavau tai visų ( 
ir išmokėdavau, ir buvau pristygęs vilties, 
kad bepasveiksiu.

Mane kankino vidurių vnedirbimas pilvelio X "j/ 
nuslabnė.iimas, skilvio nemalimas ir nervai; ( Vya
skaudėdavo galva, po krutinę, strėnas ir t. \
t. neturėjau apetito ir neskanius atsirugi- ' '
mus; abeinai buvau visai suvargęs. J J \

Matydamas, kad niekur negaunu pagel- J j k "7 ‘
bos, ėmiau tyrinėti pats. Ir man tiek pasi- \^‘ < ' A '
sekė surasti vaistus, vardu SALUTES BIT- į \ j < 
TEKIS VYNAS ir j G mėnesius palikau svei
kas ir tvirtas, ir dabar čionai aš pasirodau 
visuomenei; taipgi yra tūkstančiai žmonių 
pasveikę nuo SALUTES BITPEKIO VYNO 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki 
naudokite SALUTES BI'ITERJ ir jums suteiks sve’^^4 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų sL 
nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą ap^’1.1* 
tvirtumą įaumenų (muskulų), taipgi yra labai i 
enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyt, ir P‘l( 
aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina I bonka f 
$9.00. Siunčiant į kitus ųniestus už vieną bonką $1.25, 
kų $11.00. .

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o J°į„ j 
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing 1 , 
darni greit aplaikyti siųskite sykiu su užsakymu ir 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, - 
me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių. •

PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašo 
kit taip:

SALUTES MANUFACTURING cv„351 g 
616 W. 31st St., Chicago, III., Tel. Bouley®*1^ 
< •:«< >:♦:< >»x <♦> ;<♦> >:«<

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
121h STREET .

Tol. Kcdzi® 89>2

3514-16 RooHevelt Kd. 
Arti St. Louin Are. 

CHICAGO, 1LL.

ruošė Lietuvių Svetainėje kon- 
iš Milwau- 

susi (ar- 
tuo pa
ruošia,

ALDU). 65 kuopos 
gerais tari-j pasielgimas, — ji pirmoji pa- 

darbais. Mat mynė po kojų padarytą sutar- 
jau apsivalė tį. 
biznierių, tai 

kelti ir
Vasario 27 d. Lietuvių Sve

tainėje yra ruošiamas ALIS. 
35 .kuopos lietuviu kalbos vai
kų mokyklėlės naudai progra- 
melis ir šokiai 2 valandą po

Faylorvibe, III .«»«MKua>  m ■ • 4 •

Darbiniu kų

Vasario 12 dieną Peabody 
j Coal Co. nubaudė No. 9 kasyk- 
! los darbininkus už tai, kad pa- 
Istarieji nedirbo tą dieną, kada 
i buvo laidojamas pasimiręs nuo! 
j stisižeidimo kasykloje angliaka- 
sis G. Litley iš Towey. Tai bu
vo darbininkų klaida ir nesusi- 
tarimas, nes kuomet vieni, apie 
du trečdaliai visu darbininku 
susilaikė nuo darbo, (ai kiti — 
vienas trečdalis, apie 309 žmo
nių, nuėjo dirbti.

Tą dieną taipjau vienas dar
bininkas, Whitney, liko ant 
vietos užmuštas kasykloj.

—K. Petkus.

Racine, Wis

lietuviai buvo 
koncertą. Pro- 
pildyti 4 vai.

choras, po va-
Macnoriaus ir

dviejų kaimininių Kenosha ir 
Racine kolionijų 
suruošę bendrai 
gramas pradėtas 
po pietų.

Dailės Ratelio 
dovyste p. Juozo
p-lės Noros Klimiutės dainavo 
šias dainas: “Palik sveika”,.“Oi 
mergele”, “Saulelė nusileido”, 
“Ryto malda” pianu solo J. šle- 
getytė; “Leiskit Į tėvynę”, so
lo K. Drugtenis. Kadangi “Dai
lės Rately gimė kūdikis, tai 
šiame koncerte atlikta krikšty
nos ir duotas vardas Vyrų 
Choras. Tas jaunas kūdikis, 
vos savaitės senumo, sudainavo 
šias dainas: “Sudiev Lietuva,” 
"Palaukėj saulytė tekėjo”. Rh- 
cinietes p-les Rožė Tiltinytė ir

SIUSKIT HEK
NAUJIENAS.
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

20-tas Maskaradinis

BALI U S!
Bengia

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIETUVOS

Subatoje, Vasario-February 26 d., 1927 
CHICAGOS LIETUViy AUDITORIUM SVET.

3131-33 South Halstcd Street

Pradžia 7 v.

Nuoširdžiai kviečiame visuomenę atsilankyti ant šio puikaus Mas
karadu Baliaus, o busite visi užganėdinti.

Kviečia KOMITETAS.

Ar Jus
KONTESTANTAS?

Jeigu ne kontestantas, tai kodėl Tamsta nenori būti kontes- 
tantu ir laimėti: Paige, Jewett ar Fordo automobilių? Kodėl 
nenori laimėti: Kimball, Gulbransen ar Bernard up-right pianų? 
Kodėl Tamsta nenori laimėti: Brunsvvick Radiolą, puikų parlor 
setą arba gramafoną? Kodėl Tamsta nenori laimėti puikų 
deimantinį bruceletą, žiedą ar špilką? Jeigu Tamsta nenori 
dovanų daiktais veik kontestantu ir imk dovanas pinigais. Daug 
yra vietų Amerikoj, kuriose gyvena skaitlingai lietuviai, bet 
kontestantu neturime. Gal Tamsta esi vienas iš tų vietų kame 
mums kontestantas yra būtinai reikalingas. Tamsta veikdamas 
konteste nieko nepralaimėsi, o laimėti galite labai daug. Todelgi 
nieko nelaukdamas tuoj išpildykite čia esamą Blanką ir siųskite 
į “NAUJIENAS”.

BLANKA
Aš noriu įstoti ir veikti šiame “NAUJIENŲ” Konteste, 

kad laimėjus dovanas. Prašau gerbiamo “NAUJIENŲ” 
Kęntesto Vedėjo priimti mane j Kontestantus ir suteikti rei
kalingas informacijas:

Mano Vardas Pavardė ............. ..............................................
Adresas ......?...........................................................................

L____________ _________________________________________________ J

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

4

’ ’ Naujienų’ ’ Koniesto Deparf mentas
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

—-—............................. ......................... . ........-............—

NEW YOR-
V/l| <KO IKI KAU- 
LVUno IR ATGAL

Plūs ’jJ. S. Revenue taksai 
____  J
Savaitiniai išplaukimai

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

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Agentą
177 N. Michigan Are. 

Chicago, III.

KIMBALŪ
Grojikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

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

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoplee

PIANŲ KRAUTUVĖS
1922-32 So. Halstcd Street 

4177-83 Archer Avenue
*-■ - r 1 - ----------------... ■ . .

Z""1"’ 1 -----------------------
Tel. Lafayctte 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visadoi 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 38th Street, Chicago, UI. I
v ...... ....................—

J



Trečiadienis

Naujienų Kontestas 
1Z \/ a/I/ykici Tiiliiin IVTmimiriAiiin

NAUJIENOS, Chicago, III,

Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

8

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

Kontcato Honoratų Komisija: Kontesto Numeratorius:
ANTANAS OLSEVSKIS, ANTANAS R1PKEVIČIUS.
SOPIHE KRASAUSKIENE, Kontesto Vigilijas:
DR. STEPONAS BIEŽIS. JONAS JANKUS.

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

tanius) smarkiai suktis. .lis 
sako, kur* kiti bijosi užeiti ir 
negauna, aš eisiu ir įgausiu 
“Naujienų“ prenumeratas. Pra
nas yra stiprus dvasioje, pilnas 

pasitikėjimo ir energijos vy- 
Tokiam žmogui turi sek

lios jis moka panaudoti vi- 
savo gabumus. Jis užim- 
pačias sunkiausias pozici-

GARGALIOKIT SU ASPIRIN 
. SKAUDAMĄ GERKLĘ

ras.
tis, 
sus 
siąs

Taipgi Užtikrina Greitą ir Gerą 
Pagelbą nuo Tonsi litis

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERIU 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-nios gatvės 

Tel. Yards 1119

j ienoms, žmonėms ir sau nau
dos, laimėdamas dovanas.

at-

Virimo Receptas
Seimininkės laikas nuo laiko 
imta, kad negali sugalvot ką 
I vakarienei. Mano šeiuivua 

k’algė mėsa., biskvitų, kiaušinių ir
>ko. Permainai gali padaryt ge- 

karštų komų zupę. Korinis ga- 
...na pirkt dėžėse grosernėse. Jie 
\ ra labai sveikas-valgis, kadangi jų 
prirengiami reikia daug pieno. Pa
tyriau. kad jeigu sekantis receptas 
Ims padarytas su evaporated pienu 
jis bus daug skanesnis ir smetonin- 
gesnis, negu kitaip, ir daug mažiau 
kainuos.

v •

kitaip, ir daug mažinu

Kerny
puodukai 
puodukai 
dėžė kurnu

Smetoninė Zupė

riekės svogūno 
šaukštukas druskos

RODYK LP. No. 72
i erų kiaušinėlius kokie susirinko 
drapanose.

(irias lininis audeklas Imi jaustis 
b unkštus ir limptis prie pirštų, o ne 
b’.imkšlus ir kietas? Geras lininis 
budimas neluš per sulenkimus.

Prašaliniimii dulkių nuo auksuotų 
paveikslų rėmų naudok plunksną, 
es skarulis nutrins paauksavimus 
• apm.tžins žibėjimą.
Surinkimui sudužusių stiklų nau

dok šlapią šmotą vatos ir dėliok .ii 
• nt stiklų — prie vatos prilips visi 
liklo trupiniai.

Grožės Patarimai
I

Pažiūrėk į savo odų po mikrosko- 
>u ir pamatysi milijonus mažų sky- 

i įčių. Tos skylutės surenka dulkes 
•• purvų iš oro. Tas purvas užkem- 
a skylutes ir turi būti prašalintas, 
>i nori turėt gražių odų ir išvaiz

dų. 
’ ai

Musų Kontesto Veikėjai
“NAUJIENŲ” draugų, ‘ NAUJIENŲ” skaitytojų yra 

būtina pareiga duoti visų galimą paramą šiems kontstan- • « • t 1 1 ’ 1 • 1 • 1 • • •
patiems laimėjimui didžiausių dovanų, taip ir “NAUJIE
NOMS”, kurios šitą kontestą nori padaryti vieną iš sėk
mingiausių Amerikos lietuviui laikrašti jos istorijoje.

Mykolas Franevsky
P-as Franiauskas labai pamy

lėjo 
kad

t kukurūzus (karnas) vi
sti; virk su svogūnu ir 
prnkiolika minulų. Duok

svarbu užlaikyti tas 
ias ii' liuesas nuo 

Pirm gulsiant vakare, 
azguk veidą geru muilu ir 
•niu ir paskui įtrink gero 
e;im. Tas atliuosuos purvų 
dvs skylutes. Jeigu norit

suler
misi

turėt 
i vn-

Naujienas. Jam norisi, 
ui j ienas“ skaitytų visi 

W. Va. lietuviai Nors 
žmonės skaito “Naujienas’', liet 
daug jų mieste ir apielinkėseį 
yra, kurie visai nė nežino, kad 
i andasi Inkis laikraštis. Jo, p. 
I'raniausko, busią užduotim su- 
į ažindinti savo miesto ir apic-

lemia musų lietuviai. Jie 
kad reikia paremti lokį, 
Vaitekūnas;
užsirašo per

Patari m a i

nes

ekad nedžioyink granito indui 
ugnies arba kur eina karštis, | 

nuo šilumos jie plcčiasiir hiž-

ikymui alyvų aliejaus nuo su- 
i, 'dėk jin kelis šmotelius cuk- 
(’.ukrus užlaikys aliejų gera-

Apatiška Sveikata

“Mano vaikai pareina namon lik 
algyt, jie namus laiko lyg kokia 
irisipildymo stotim.’’ Taip tai vie
ni motiną girdėjau per juokus kal

bant šia vasarą. Aš patčmijau į jos 
saikus kada jie pareidinėjo namon 
• osipraust ir valgyt. Tokie raudo
ni, linksmi veidai ir tokie tvirti kū
nai — vaikai, kurių išvaizda sakė, 
įo<x jie fiziškai yra pilnai apsaugoti, 
tie parėjo skubiai žinodami, kad ju

šiame konteste, žinoma, bus 
ir džiaugsmas Milbury ir apie- 
linkių miestelių lietuviams, kad 
jų atstovas laimės dovanas. At
vykę į P- Franevskio krautuvę, 
jie pamatys gražią dovaną, kurią 
jų kontestantas laimėjo.

Bulgariška žolių Arbata 
Gerkit karštų eidami gulti. 
Del PRAŠALINIMO SLOGŲ.

Naminiai Pasigelbėjimai
i midėjim > drapanų ant ilges- 

j;:s lauke ant sau- 
r paskui išdulkink 
karštis užmuš visus

aus tinkamą maistą. Vykdama na- 
on maniau sau, kad čia tai pro- 
nga molina, kuri turi linksmą šei- 
jynų. Ilgos miego valandos, žaidi- 
■ai lauke ir “prisipildymo stotis”, 
urioj gauna maistingą valgį, veikė 
vien t >s šeimynos sveikatai.

Marijona Zabelskis

ši poniutė turi ypatingai 
magnetinį patraukimą. Vos tik 
p. Zabelskienė su savo vyru ap
sigyveno M t. (ir; en\voode, tuoj

iro

v ra

'i vienas palei kitą lietuviai persi-

n$10,000 =T POLICY

kėlė į ,Mt. Green\voo<i. šiandie 
jau ten randasi ganėtinai daug, 
kad drąsiai galima 
lietuvių kolonija.

P-ia Zabelskienė 
Grecmvood’o atstovė
nų“ ikonteste. Ją už jos pasi
šventimą laukia puiki dovana.

M t.

pagreitink arba padidini los ko
lonijos lietuviai gyventojai. Be 
abejonės; jos draugai ir pažįs
tami parems ja užsirašydami 
sau “Naujienas“ metams ar il
giau. Įlanka ranką mazgoja,’ 
kad abi butų Ižai tos. Tas pats ir 
su lietuviais. Mes privalome 
vienas kitą gelbėti ir atjausti, 
jei norime, kad kas kuo nors 
ir mums* kada gero padarytų.

žino, 
kaip 

bernelį. Jie noriai 
ji, nes žino, kad

Del sustiprinimo kdpenų. Del tin
kamo ėjimo lauk. Bulgariška Žolių 
(Kraujo) Arbata yra sudėtinė iš gry
ną žolių. Ji pataisys kraują ir už
laikys jumis sveikais. Parduodama 
visur vaistinėse arba prisiunčiama 
apdraustu siuntiniu, I didelė šeimy
nai dėžutė $1.26 arba 3 dėžutes $3.15 
arba 6 dėžutės $5.25. Adresuokite 
U. H. Von Schlick, President Marvel 
Products Company, 100 Marvel Build- 
ing, Pittsburgh, Pa.

Prirengkit gerą gargaliavimą 
ištirpant du “Bayer Tablets of 
Aspirin” į keturis arbatinius 
šaukštukus vandens. Gargalio- 
kitę gerklę. Atkartoki! į 2 va
landas jei reikia.

žiūrėkit, kad vartotume! tik
rą Bayer Aspirin, pažymėtą su 
Bayer Kryžium, kuriuos galit 
gauti plonuose bakseliose dvyli
ką tabletų už keletą centų.

Baigusi 
rijos 
ilgai ] 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymo, 
gimdymo 
gimdymo.

akufte- 
kolegijv 
praktika- 
Pennsyl- 

ligom 
Sąži- 

patar- 
visokio- 

prieš 
laike 

ir pc

Mrs.
Y artis 1951

Anielia Jarusz-Kaushillas
AKUBERKA.

3252 So. Halsted St.

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

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

('Ja reiškiasi labdarybė ir gė
las daiktas pačiam dėl savęs. 
P-as .Vaitiekūnas nori laimėti 
dovaną dėl savo motutės. Jis 
myli ją, o ji myli savo sūnelį.

i ■

Pranas Klikna
galingasai vyras. Jis su

dirba tūkstančiai 1 
produktai 

reikalingos ir nau-j 
musų visų

štai
vo darbu priverčia suktis viso-1 
kius ratus ir ratelius, nes jis iš! 
užsiėmimo yra firemonas. Jiems’ 
sukanties
dai Liniukų. Išdirbti

mielės,
dingos užlaikymui
gyvybės.

P-as Klikna šiame “Naujie
nų“ konteste nori priversti vi
sus kontesto ratelius (kontes-*

KORNAI
Greita pagelba nuo skau
dami) komi) ir piršti) spau
dimo čcvcrykuose.

DlScholl's 
Zino-pads

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

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

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

Petras Vaitekūnas

NAUJJENOS
Insurance Dept.

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

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

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

Vardas

šalta ar karšta; vėjas, lietus 
ar perkūnija, trečioje valando
je nakties, kada visi miega, 
musų Petras su dideliu glėbiu 
“Naujienų“ bėgioja po Hridge- 
porlą. Jis sulytas, sušalęs sku
binasi, kol sukils lietuviai, kad 
prie savo durų rastų “Naujie
nas“. , J *

P-as Vaitekūnas yra darbštus 
berniukas. Gimęs Amerikoje. 
Dievas nuskriaudė šį gerąjį ber
nelį. Atėmė jam tėvų, o moti
na paliko neturtinga. Petro 
akys labai prastai šviečia. Jis 
sako, kad butų nors jo akys 
sveikos, jam vargo nebūtų. 
Dirbtuvėje jo nelaiko, tai “Nau
jienos“ jam pavedė Bridgepor
to kolonijoje išnešioti “Naujie
nas. Visas jo uždarbis iš “Nau
jienų”.

P-as Vaitekūnas šiame kon- 
teste smarkiai darbuojasi. Jį

Adresas (gatvė)
Miestas ir Valst.
Užsiėmimas Amžius
Pašeipgavis ^Į^uffles •**««

<4otei y«

reikalais nuo 12 ik)
;• 8 vakaro. Kitu lai

ku nagai sut4.rtj.

M

Viriuje
-tote

ir margi
uos Kreipk i 14m sv

Gulbransen
Pianas
Yra vienatinis pianas kat-

Aptiekose ir 
čeverykų 

krautuvėse

rankomis be mechanizmo.
Patentas “Registering 

action” randasi tiktai Gul
bransen pianuose. Jis yra 
vienas iš dabartinių ge
riausių “action” pasaulyj.

Neapsigauk, ateik pat
sai persitikrink arbti pa
klausk kas nupirkęs turi 
Gulbransen Pianą.

Išgirsk Gulbransen

Jos. F, Sudrik 
Pianų Krautuve 

3417-21 S. Halsted St.
Tel. Blvd. 4705

pas

Univeraa)

Rauk
+

Pritaiko akinius, atitaiso riejimą, 
akių (tempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
(LIETUVIS)

Valandos: nuo i iki 8 vakare. 
Nedčliomis nuo 10 iki 1.

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

l’hone Cicero 3901—J-H
DR. A. P. GURSKIS

DENTISTAS
1340 So. 48th Ct„ Cicero, UI.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
Apart nedėldienių ir Seredų

Gavome iš Lietuvos Tur
ingą turiniu Darbininkų 
Kalendorių 1927 metams. 
Parduodame pigiai, tik už 
50 centų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

DAINOS
Del keturių balsų 

Surinktos L. EreirJno

šios dainos tinka chorams ir 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
,š dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tek 
pa 67 dainos su {vairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri 
tiuntimu $1.50.

1739 So. Halsted St 
Chicago, UI.

I. Lafa.vette 0094

E. V. KRUKAS 
Registruota Akušerė

<-f)nenient reikaluose patamau-
> arni»oMe arba tigonbutyje. Mo

rfinu ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutarti).

1120 So. Richmond Street

Patyrusi gydytoja ir akušėiė 
.S a ura pa t ė

Mrs. N. Žukauskas
3219 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare
Tel. Boulevard 0.313

l’hone Pullman 0621
Ką tik grjžo iš Europos

l)r. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

233 East 115th St.
Valandos nuo 1-2 ir 6-8 

Nedėlioj 10 iki 1

Garsinkitės Naujienose
Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom Stn Room 1111 
telefonas Central 4411. 

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

+
ŠALIN PLIKUMAS!

Vyrai ir moterys: jums nereikia 
būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

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

įvairus Gydytojai
Telephone Yarda 0094

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

a Res. telephone Plaza 8200

orML HERZMAN ■»
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir alruieris.

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

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

VALANDOS* Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

(Dienomia: Canal 
8110. Nak2į

South ' hore 2288 
Boulevard 4186

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

kjurbeuonis 
advoka/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.
Nedėlionds nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Šeredoj ir PStnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedelioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 538 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S’< Halsted StM Chicago 
Tel. Yards 4681

Garsinkitės Naujienose

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LICTUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Kepublic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
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 8:81 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drerel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir CMrarras 

Specialistas Moterilkų, Vyrfikų,
Vaikų ir visų chronlikų Męi.

Ofisas: 8103 So. Halsted S t., Chicaga 
arti Slst Street

(iėliomiR ir iventadieniai* 10—12 diea.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktims Tel. Fairfax 8858
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T he Lithoanian Daily Nerm 
Pubiished Daily Fhrnept Snndey 
by the Llthuanian Daily Neirt I*wk 
Co. Ine.

Kditor P. GRIGAITIS

Ulsimokijimo kalnai
Chicagoje — paštu; 

Metams ------------  38.00
Pvaei metą ----------------—------34.08
Trims miresiame....... ........ 2.00
Dviem minėdama----- ------  1J>9
Vlntuun minėsią! ______   .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija - - - -rL -- - --r- 9c1739 Sovtli Halsted Street 

Oicago, III. 
Telephone Rooscvclt 8109

Savaitei ...'.______________  18c
Minėsiu! —_______—_________7bc

Suvienytose Valstijos^, ne Chicagoje, 
paštui

Metama_____________________17.01
Pusei metą__________________ 3.&0
Trims miimsiams 1.75
Dviem mėnesiams___________ 1.25

Subscription Ratesi 
38.00 per year in Canada. 
37.00 per year outsida of Chicago. 
38.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, IU, nrdtt Oie act of 
March 8rd 1879.

V'anan) minėsiu!____________ .71
Lietuvon ir kitur uiaianiuosei 

I Atpiginta)
Metama -................ ~. 38.00

Naujianoa v eina kasdien, liakiriant 
sekmadienius. Laidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chlcaio,

Pusei metų_________________ 4.00
Trims inineeiams       2.B0 
Pinigus reikia siųsti palto Money

JeigU stambiųjų ūkininkų partijos valdys Lietuvą, 
tai bežemiams ir mažažemiams iš Žemės Reformos bus 
nedaug naudos.

Apžvalga
ĮGALIOJIMAS Iš KAR1UO.

- MENES

LIETUVOS “BOLŠEVIZACIJĄ”

Klerikalai su tautininkais, panaudojusieji armijos 
oficierius teisėtosios Lietuvos valdžios nuvertimui, kalti
no tą valdžią, kad ji leidusi Lietuvoje plėstis “bolševizaci- 
jai”. Bet susidariusioji po perversmo naujoji Lietuvos vy- 
i iausybė kaip tik ir daro tai, kas buvo prikaišiojama nu
verstąją! valdžiai!

Štai, ta vyriausybė uždarė Geležinkelių Darbininkų 
ir Tarnautojų profesinę sąjungą. Ar ši sąjunga yra bol
ševikiška? Ne. Geležinkeliečių suvažiavime komunistai 
stengėsi, kiek drūti, “užkariauti” tos sąjungos centrą. Bet 
jiems nepasisekė. } sąjungos valdybą buvo išrinkti vien 
tik komunistų priešai. To negana. Suvažiavimas priėmė 
dar ir rezoliuciją, griežtai pasmerkiančią bolševikišką 
profsąjungų internacionalą.

Po to naujoji vyriausybė uždarė Lietuvos Odos Pra
monės Darbininkų profesinę sąjungą, kuri taip pat nėra 
bolševikiška, nes priklauso Lietuvos profesinių sąjungų 
Centro Biurui, kurį komunistai visaip niekina, vadinda
mi “samozvancais”, “buržujais” ir t. t.

Paskui “tautiškoji” vyriausybė uždarė dar Metalo 
Pramonės Darbininkų profesinę sąjungą,"Prekybos, Pra
monės ir Visuomenes Įstaigų Tarnautojų profesinę są
jungą, Nešikų ir Juodadarbių prof. sąjungą ir taip pat ke
letą skyrių Bendrosios Darbininkų prof. sąjungos ir Že
mės Ūkio Darbininkų profesinės sąjungos.

Kas gi yra šitoks valdžios elgęsis — ar tai ne gry
niausia bolševizaci ja ?

Rusijos bolševikai juk taip pat nepripažįsta darbi
ninkams organizacijos laisvės. Visas darbininkų unijas 
(profesines sąjungas), kurioms vadovavo socialdemokra
tai, sovietų valdžia uždarė. Ji leidžia gyvuot tiktai “pa
klusnioms”, “kazionoms” unijoms.

Prie to, matyt, eina ir Smetona su Voldemaru.

Ginčydamasis su vai. liaudi
ninkų organu, Lietuvos tauti
ninkų “Lietuvis“ (24-am nume
ryje) arogantiškai pareiškia, 
kad tautininkų vadovaujamoji 
vyriausybė nereikalaujanti ieš
koti piisitikej imo Seime, kn~ 

dangi ne Seimas jai suteikęs 
galių.

Eiti j Seimą ir prašyti, kad 
jisai išreikštų Voldemaro ka
binetui pasitikėjimų, tai, pasak 
“Lietuvio“, reikštų vistiek, kų 
siūlytis, kad j j valstiečiai liau
dininkai ir socialdemokratai pa
šalintų ir patys sugrįžtų val
džion. “L-is” sako:

ŽMONĖS BĖGA J BRAZILIJĄ

Pernai metais Lietuvoje, nors ekonominė padėtis bu
vo sunki, bet žmonės buvo įgiję vilties, kad toliaus jų gy
venimas pasidarys lengvesnis. Ypač buvo ėmusi 'atgyti 
dvasia naujakuriams, kuriems demokratinė valdžia sten
gėsi kiek galėdama padėti.

Bet po gruodžio 17 d. “pučo” tos žmonių viltys išny
ko, ir šiandie daugelis jų, nesitikėdami sulaukti geresnės 
ateities savo tėvynėje, žiuri, kad kaip nors galėjus iške
liauti “laimės ieškoti” į užsienius.

Jie važiuoja daugiausia Brazilijon. Štai, vienam Lie
tuvos laikraštyje paduodama tokia žinia iš Mariampolės:

“Darbininkai ir naujakuriai pusdykiai parduoda 
savo turtus ir nori bėgti Brazilijon. Kas turi šiek 
tiek pinigų labai pigiai gali nusipirkti kokį nors tur
tą. Nejudomi ir kiti turtai atpigo ant 100% negu bu.- 
vo pirma, pora mėnesių atgal”.
Akyviausia yra tai, kad tarpe besirengiančių keliau

ti Brazilijon labai žymią dalį sudaro tie mažažemiai ir bu
vusieji bežemiai, kurie yra gavę žemės pasiremiant Žemės 
Reformos įstatymu. Šitie žmonės, rodos, turėtų būt la
biausia patenkinti ir prisirišę prie savo tėvynės, nes val
stybė stengėsi juos aprūpinti. Tečiaus ve kas pranešama 
Lietuvos spaudoje:

“Del išvažiavimo į Braziliją Rokiškio valsčiuje 
parduodama 18 ūkių, Panemunėlio — 11, Kamajų — 
9, Abelių — 13, Juodupės — 8, Jūžintų — 16, Skapiš
kio — 12, Pandėlio — 7, Kiaunų — 10. Turgus užver
stas iškeliaujančių rūbais ir baldais. Daugiausia iš- 
keliauna naujakuriai”.
Pasirodo, kad daugelis naujakurių nepajėgia išlaiky

ti savo rankose tuos sklypus žemės, kuriuos jie buvo ga
vę iš valstybės. Ir suprantama, kodėl. Del to, kad valsty
bė, duodama po keletą hektarų žemės žmonėms, neturėju
siems jokio arba beveik jokio turto, nepadėjo jiems pasi
statyti trobas, nusipirkti gyvulius ir įsitaisyti kitus ukiui 
reikalingus daiktus. Ką gi žmogus gali pradėti su pliko 
lauko sklypu?

Tokiu netikusiu budu Žemės Reforma buvo vykdoma 
tur būt tyčia, kad naujakuriai, neįstengdami įsitaisyti, bu
tų priversti savo žemes parduoti turtingesniems ūkinin
kams. šita proga dabar jiems jau atėjo.

“...Aišku, kad dabartinė 
vyriausybė savo įgaliojimus 
yra priėmusi ne iš seimo, ne 
iš valstiečių liaudininkų ir 
socialdemokratų, bet iš kraš
to laisvės gynėjų — kariuo
menės. Butų kariuomenės di
džiausias įžeidimas, jei da
bartinė valdžia ignoruotų jos 
šventus norus ir nuopelnus, 
ir per seimų sutiktų pasiduo
ti valstiečiams liaudininkams, 
kurie parodė savo visišką ne
sugebėjimų kraštų valdyti, jei 
tas pats seimas, kuris buvo 
sudaręs negarbingos atmin
ties valdžią ir už tai kariuo
menes buvo paprašytas išsi
skirstyti, vėl be, jokio atsi- 
klausimo krašte taptų valsty
bės šeimininkas. Ieškoti pa
sitikėjimo to, kuris pats to 

•pasitikėjimo visai neturi (pas 
ką? “N.“ Red.), yra neišmin
tinga. Musų dabartinė val
džia tų puikiai supranta ir 
todėl visai nė nemano, kad 
jai seimo valstiečių liaudinin
kų pasitikėjimas* butų reika
lingas.“

Vadinasi, vyriausios valdan
čiosios partijos organas viešai 
pasako, kad dabartinė vyriau

Rauda d-rui Basana
vičiui mirus

Kleofas Jurgelionis

Netikėtai mes čia Nuėjom, 
broliai ir sesers, didį gedulu ge
dėti.

Musų mažučiai rūpesčiai, pa
vydai, kerštai, interesai, politi
kos, smurtai, pasiputimai, me
lagingi honorai, kandžiojimai 
ir panieka savo brolių—bjau
riom samanom apželdė musų 
menkus kimus ir širdis, ir mes 
matyt nebeturim pajiegos at
jausti ir su pasibaisėjimu įsi
vaizduoti, KO mes netekome ir 
KĄ štai amžinai laidojame šian
dienų.

Taip, mes netekome musų 
daktaro Jono Basanavičiaus.

Ach, kad-gi galėtume savo 
kietose širdyse įvertinti tą nuo
stolį, ta juodą bedugnę nelai
mę, kuri ištiko visą musų lie
tuvių giminę, numirštai) t d-rui 
Basanavičiui—gal musų gedė
jimas tada pasidarytų tikru gi
liu širdies sopuliu ir ašaros už
plūstų musų akis.

Musų budintojas, musų atgi
mimo Aušros nešėjas. Jis su
žiebė musų tautinę sąmonę, jis 
sukėlė mumyse brangų jausmą 
—savo brolių, savo giminės 
meilės.—Jis savo paveizdu iš
mokino mus tikru šunišku jaus
mu mylėti nors pavargusią, 
nors alkanų ir nuskurusią/bet 
savo tikrą vienutinę Motinų.

Kaip Viktoras H ilgo, jis ste
bėjos kitų kaimynių tautų ir 
šalių puika ir begaliniais tur
tais, jis* stebėjos, kaip kitas tau
tas “Apsupa garbė šiurkšti, 

sybė skaitosi tiktai su kariuo
menės “šventais norais0. Visų 
žmonių išrinktas Seimas jai ne
reiškiąs nieko.

Bet jeigu taip, tai kuriuo bu
du ponai tautininkai, ketina 
keisti Lietuvos konstituciją, 
apie ką jie dabar tiek daug 
kalba? Juk konstįtucijos keiti
mo negalima atlikti be Seimo; 
ir dagi reikia, kad už keitimą 
balsuptų du trečdaliu visų Sei
mo narių. Jeigu Voldemaro ka
binetas nesitiki gauti Seime 
net paprasto pasitikėjimo, tai 
aišku, kad apie pravedimų tų 
konstitucijos “pataisų”, kurias 
sugalvojo tautininkų partijos 
suvažiavimas, jisai negali nė 
svajoti.

Tuomet tautininkams pasilie
ka. kad sudarius kokiu nors 
budu teisėtumo pagrindą savo 
valdžiai, tiktai “atsiklausti kraš
to“ — paleisti dabartinį Seimą 
ir paskelMi naujus rinkimus. 
Bet jeigu jie ir tuos rinkimus 
pralaimės, tai kas bus tuomet?..

šiaip ar taip, tautininkų or
ganas atvirai prisipažįsta, kad 
dabar Lietuvoje viešpatauja 
karinės diktatūros režimas. Ka
riuomenė gruodžio 17 d. įvyki
no perversmų, ir valdžia, kuri 
po to susidarė, jaučiasi stovin
ti “aukščiaus”, negu Seimas, 
kuriam krašto konstitucija tei
kia aukščiausią galių respubli
koje. Nesiskaitymas su krašto 
įstatymais ir įstatymų leidimo 
įstaiga — tatai ir yra diktatū
ra.

Sitų dalykų turėtų įsidėti į 
galvą tie Lietuvos valdžios 
agentai Amerikoje, kurie, ma
tyt, dar iki šiol nesupranta, kas 
Lietuvoje šiandie dedasi. Vie
nas jų, pav. Chicagoje nesenai 
viešame susirinkime mėgino 
įtikinti publikų, kad pervers
mų Lietuvoje padariusi kokia 
tai “jaunuomenė” (bene tie fa
šistiniai studentukai, ką lap
kričio mėnesyje kėlė skandalų 
Kaune). Jisai net turėjo drą
sos pareikšti, kad kaltinimas 
karininkų dėl gruodžio 17 d. 
įvykių tai esąs “Kiaurus šmeiž
tas”. Tegul tas žmogus* pasi
skaito Voldemaro laikraštį!

neapribola begalinė, kaip jų ži
bintuvai spindi nuo kalnų mil
žinų, kaip virš jų galvų perga
lės triuba skamba, kaip jų dva
sios žaibų bijo popiežiai ir im
peratoriai, kaip jos yra galin
gos ir didžios”, bet, atsigrįžęs 
į savo tėviškę, puldamas jos 
glėbin, jis tarė:

“O, mano motina!..’’
Daug laiko praėjo, kol kiti 

Lietuvos sūnus pasekė jos pra
kilniausiojo sūnaus paveizdu.

Šiandien gal jau visi lietuviai 
tariasi esą sugrįžę prie savo 
motinos. lk*t kiek jų dabar te
reiškia tikrąją meilę, kokią reiš
kė d-ras Basanavičius? Bet 
kiek jų tik lupomis tekartoja 
d-ro Basanavičiaus žodžius, o 
širdyj nešioja nuodus—suiru
tės, nepakantos, asmeninio pa
sipelnymo, pagiežos ir pražū
ties savo giminei?

Išties, lietuvių giminės tikro
ji vienybė, lietuvių giminės tik
ra broliška meilė tarp jos sū
nų ir šiandien, gal daugiau kaip 
kada pirmiau, tebėra tik tolimuo
ju laukiamuoju idealu, kurio 
siekė d-ras Basanavičius.

Kada lietuvių atgimimo ei
goj pirmiau, ir dar labiau da
bar, užvirė tarp ūsą ves kovos, 
kąda didžiumai lietuvių 4voilįė- 
jų asmeninės ir partinės nau
dos patapo svarbesnėmis už tė
viškės meilę, kada visa blogoji 
juodoji purvinoji lietuvio sie
los pusė lindo viršun ir priekin, 
o kas tyra ir šviesu tapo nu-

iPaciflc and Atlantic Photo]
Senatorius Matthevv Neely, 

kuris įnešė bilių, kad butų iš
skirta $5,000,000 tam, kuris su
ras tikrą būdą vėžio ligą gydyti.

stumia šalin ir palremta, —vi
sais tokiais laikais ir pirmiau 
ir dabar d-ras Jonas Basanavi
čius visą savo gyvenimą stovė
jo priešakyje lietuvių tautos 
kaipo gyvas priminimas, kad 
lietuvyje turėtų būti sandėlis 
Gero ir Prakilnaus, o ne Pikto 
ir Purvino, jis švietė mums kai
po idealas* nuolatines nesibai
giančios meilės ir palaimos, kai
po prakilni, nesutepta, tyra 
kaip ugnis Tautos Dvasia, kai
po Tautos gerasis Angelas, įsi
kūnijęs jo stebėtiname, žmo
giškame, šventame asmenyje.

O, kaip •šiandien, kada tiek 
negcYo reiškiasi tarp musų 
brolių lietuvių, mes pasigesime 
d-ro Basanavičiaus. O, kaip 
mums pritruks jo malonėjan- 
čįos, gydančios, šildančios in- 
takos. O, kaip tamsu mums pa
sidarys be jo neštosios mums 
skaisčios, gaivios, negęstančios 
aušrinės!

O, musų Tėve, Tėve, geriausis 
mylimiausia Tėve, kodėl dabąr 
mus apleidai, kada mums Tavęs 
labiausia reikia?!

Žinios iš tolimos piety 
Afrikos.

Pietų Afrikoj nėra žiemos. — 
Kaip atrodo kraštas?— Kokie 
žmonės gyvena? — Kasyklų 
savininkai ir kaparai. —Dar
bai ir pragyvenimas. —Lietu
viai.

Johannesburg. — Kadangi 
Amerikos lietuviai kreipiasi į 
mus, klausdami apie Afrikos 
gyvenimo sąlygas, tai gal bus 
tinkamiausiai paduoti šiek tiek 
žinių apie tą kraštą “Naujieno
se“.

Pietų Afrikoj žiemos kaipo ir 
nėra. Vasarą turime 100 laips
nių suviršum šilimos, o žiemą 
iki 50. Vadinasi, tokio šalčio, 
kad ant vandens ledas pasiro
dytų, pas mus nėra.

šalis susideda iš dykumų ir 
didelių akmeninių kalnų. Kai 
kuriose vietose pravažiuoji 500 
mylių nepamatęs nei žolės, nei 
medelio, nei žmogaus. Tiesa, 
kur-ne-kur yra ir geros žemės, 
kur auginama įvairus trūktai, 
daržovės, kukurūzai ir kitokie 
augmenys. Tačiau ūkininkai 
daugiausia verčiasi avių ir gal
vijų auginimų. Ūkininkavimu 
užsiima olandai, kuriuos mes 
vadiname būrais.

Tau*ų santykis* yra tokis: eu
ropiečių pietų Afrikoj priskai- 
toma apie trys milionai, o azia- 
tų, kaparų ir indijonų iki sep
tynių milionų. Savo skaičiumi 
kaparai viršija visus kitus. Ne
mažai jų yra dar laukiniame 
stovy j. Jie dirba prasčiausius 
darbus už mažą atlyginimą. 
Mainų savininkai tankiai varto
ja prieš juos prievartą. Sugau
do jų kelis tūkstančius ir su
varo į mainas, o paskui po ke
lių -mėnesių išmoka jiems algas 
ir paleidžia. Jų vieton policija 
atvaro kitą būrį.

čia yra daug didelių ir įvai
rių kasyklų, kaip tai: anglies, 
aukso, deimanto ir. kitokių, ku
riose dirba desėtkai tūkstančių 
darbininkų. Juodiemsiems žmo- 
nėnts mokama nuo dviejų iki 
keturių šilingų j dieną, o bal- 
tiemsiems* iki septynių. Amat
ninkai uždirba nuo keturių iki 
septynių svarų sterlingų į sa
vaitę. Pragyvenimas vienam

kainuoju apie septyni svur .i I iiniAMOMn JI*. 
sterlingų mėnesiui (vienas r. MlnrlUliU uKLliLu
ras sterlįngų lyginasi maž-daug' 
$4.85). Pragyventi su šeima, 
žinoma, kaštuoja daugiau. Už, 
butą iš 3 kambarių ir virtuvės 
reikia mokėti mėnesiui penkis 
svarus sterlingų ir daugiau.
Lietuvių čion randasi nedaug: 

apie penkiolika šeimynų ir 3(1 
pavienių. Tiesa, lietuvių yra 
daugiau, bet jie yra išsimėtę po 
įvairius miestelius- Yra keli 
lietuviai krautuvninkai ir siu
vėjai.

Pastaruoju laiku pradėjo į- 
važiuoti iš Lietuvos buvusieji 
amerikiečiai. Tuo budu judė
jimas tarp lietuvių darosi gy
vesnis*. Iš lietuviškų laikraščių 
daugiausiai gauname “Keleivį” 
ir “Lietuvos Žinias“,

Norint atvažiuoti į Afriką,, 
reikia turėti afidavitus. Kelia
nt iš Londono atsieina 22 sva
rai sterlingų. Be to, reikia dar 
turėti 35 svarai pasirodyti. Paš
to laivu atvažiuoti trunka 18! 
dienų, o pasažieriniu 24.

Pietų Afrikoj labiausia rei
kalaujama amatninkai,• o šiaip . 
paprastam darbininkui nepatar
čiau važiuoti.—K. Adomaitis.

t-------------------
GYVENIMAS

Mėnesiniu žurnalas
Antanas Žymontas 

Redaktorius-Leidėjau 
900 W. 52nd Street 

Chicago. III.
Tcl. Boulevard 3669

Dar yra laiko užsisakyti 
GYVENIMĄ nuo pat pir- ' 
m o numerio, nuo Naujų i 
Metų. Kas dar jo nematė, i 
prisiusime vienų numerį 
DYKAI.

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

N. ......... ... .................. .

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Bes. Tek Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace 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.X.— — ............ —.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakaro
1608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th 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. Nedėlioniis nuo

8 iki 2 vai. po pietų

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandų* — 

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

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGIRIS
3327 So. Halsted Street 

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

k

NUDAŽO RIBOS NAU JA’i
Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus nu
rodymu s, kad 
kiekviena mote
ris gali nuspal- 
vuoti švelnia 
spalva arba nu

dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, veisčių, dresių, kautų, 
pančirtkų, sveterių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

Nusipirkit Diamond Dažyvių 
— ne kitokios rųšies — ir pa
sakykit aptiekoriui ar inaterlo- 
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas.

S* LIETUVON %

J KLAIPĖDA \
Tai Logiškas Kelias

Sekanti Išplaukimai:

I Lituania 22 d. Kovo a 
Estonia 12 d. Balandžio

Į Lituania 3 d. Gegužio |
Žibiom Kreipkitės j Vietos

Agentus ar j bendrovę:
J B.A.L. 120 N. LaSalle St E

Chilago
312 Second Avė.
S. Minneapolis, Minn.

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

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

Ultraviolėtini šviesa ir diathermia 
----------- ----------- —------------S

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

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

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.

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

Tel. Lafayette 4146
v a I nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos j nuo „ jki 9 V#L vak.

DR. M. T. STRIKOL ’ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Bonlveard 
7820." Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tcl. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d. b. i .i —.

Office Boulevard 7942

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

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Ant irk oi 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, Ui.

v.,,;, .....
D

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dcntistas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 
es. Telefonas Hemlock 2615
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Laipsnis I

Balsu 46200

Dovanoms $1700:
Paige Automobilius 
Deimantinis Braceletas 

2 lotai

Laipsnis II

Balsų 40000

Dovanoms $1400:

Jewett Automobilius

Deimantinis Braceletas

Laipsnis III
Balsų 26000

Dovanoms $900:
Radiola
Deimanto Žiedas
Rimbai! Pianas
Deimantinis Braceletas

Lotas

Laipsnis IV
Balsų 14000

Dovanoms $450:
Gulbransen Piano
Panatrope Radiola 
Deimantinis žiedas v. 
Deimantinis žiedas m.
3 šm. Frizay Setas
Laivakortė i Lietuva 

ir si t Ra 1
Fordo Automobilius

Laipsnis V
Balsų 6450

Dovanoms $200:
3 šm. Jacųuard Setas 
Bemard up-right Pianų 
Deimantinis Žiedas v. 
Deimantinis Žiedas m. 
Platino Špilka m. 
Platino Špilka v.
Bailio Atwater—-Kent

Laipsnis VI
Baku 3ISO

Dovanoms $150:
7 šm. v. k. Setas
Radio R. C. A. 25
Braceletas
Deimantinis Žiedas
Platino Špilka

Laipsnis VII

m.

Balsų 3880
Dovanoms $100: 
Deimantinis Žiedas m. 
Braceletas 
Fonografas 
Platino Špilka v.
Radio M—6F9 
Elgin Laikrodėlis 
Tudor Komodė.

Laipsnis VIII
Balsų 2580
Dovanoms $60:
Radio Atwater—Kent 
Deimantinė Špilka m. 
Braceletas
Elgin Laikrodėlis 
Platino Špilka m. 
Deimantinis Žiedas m.
įkempa

Laipsnis IX
Balsų 1270

Dovanoms $25: 
Elgin Laikrodėlis 
Gintaro Karoliai 
Aukso Žiedas v. 
Špilka v.
Cuff IJnks 
Žiedas m. 
Radio 111A 
Veidrodis

Laipsnis X

W
 Balsų 58(1

Dovanoms $10: 
Gintaro Karoliai 
Aukso žiedus v.
Auk so žiedas m.
Auksuotas Peiliukas ,

Gintaro Cuff IJnks

Kontestantai Progresuoja KONTESTANTŲ DOMEI

Dar tiktai trys savaitės pra
slinko nuo pradžios “Naujienų” 
kontesto, o darbštus musų kon
testantai spėjo parodyti savo 
darbo spėrumą. Nebuvo galima 
nei manyti, kad į taip trumpą 
laikų musų darbštus veikėjai 
galėtų tiek daug darbo padary
ti. Jeigu šitaip sklandžiai dar* 
l>as eis ir toliau, turint atmin
tyje, kad dar iki užbaigai kon
testo yra 
testantai 
m i galės 
laipsnius, 
pirmąjį.

Pačiame 
testo čiukure 
kontestantas G. Lukas; po jo 
seka kontestantas Visbaras, 
viens penktame, o kits šeštame 
laipsnyje. Daug “Naujienų” 
skaitytojų interesuojasi, ypa
čiai bridgeportiečių, kuris iš 
jųdviejų pasieks pirmąjį laips
nį, arba geriau pasakius, ar 
Visbaras įstengs pavyti Lukų. 
Viens ir kits iš jų yra seni

9 savaitės, musų kon- 
lūtais žingsniais eida- 

pasiekli aukštesnius 
o kai kurie ir pat;

bridgeportiečiai biznieriai — 
rcalsteiįininkai. Abu savo dir
bamą darbą moka dirbti, ir 
viens ir kits turi burj draugų 
biznierių, didelį skaičių pažįs
tamų ir gerų vardų lietuviško
je visuomenėje. Pertat, nėra 
stebėtina, kad kai kurie net į 
laižybas eina — vieni sako, kad 
Visbaras ne tiktai pasivys Lu
kų, bet ir pralenks, o kiti ma
no, kad Lukas yra gana kietas 
riešutas dėl Visbaro. Kaip 
kova baigsis, nūnai sunku 
matyti, bet visi pripažįsta, 
šita kova, tai Bridgeporto
dijatorių kova. Tiek skirtumo, 
kad Bomos gladiatorių imtynės 
ėjo Bomos arenoje, o Bridge
porto gladiatoriai — Chicago-

šita 
nu
li ad 
gla-

Šiame puslapyje visi kontestai surikiuoti sulig 
gautų balsų skaičiaus į atatinkamus laipsnius. Čia 
nesiranda vardų tų kontestantų, kurie savo balsais 
dar nėra pasiekę Laipsnio Dešimto, geriau pasakius, 
dar nėra gavę minimum 580 balsų; tų kontestantų 
vardai čia bus pažymėti tuomet, kada jų gautų balsų 
skaičius atatiks Laipsniui Dešimtam. Kurioje laip- 
nio ryboje kontestantas įtalpintas, reiškia, kad to 
laipsnio dovanas jis jau yra pilnai laimėjęs. Priau
gus kontestanto balsų skaičiui atatinkamai i augš- 
tesnj laipsnį, kontestanto vardas bus įkeliamas į 
augštesnę kategorijų sulyg gautų balsų skaičiaus.

aukščiausiame kon- 
šį syk; randasi

Aštunto laipsnio kontestan- 
irgi nemiegaliai: 
gana sėkmingai.

voje vargiai

— JULIUS MICKEVIČIUS,
“Naujienų” Kontesto Vedėjas.

GEO. LUCAS

A. VISBARAS

6803 Cornell Avė.
Chicago, III.

3311 South
Halsted St.
Chicago, III.

1446 So. 50 Ct
Cicero, III.

Turi balsų

— 4554

Turi balsų

— 5750

Turi Balsų

— 7009

F.
LUKOŠEVIČIUS,

F. JURĖNAS

5118 South
Paulina St.

Turi balsų

— 4069

> Z

tw

PAUL MILLER,

3210 So. Halsted St., 
Chicago, III.

2652

MISS VICTORIA

te progresuos, jos darbas tiktai 
dar laiko yra

Taipgi karšta kova eina tarp 
F. Lukoševičiaus iš Cicero, J. 
Norkaus iš Westville ir F. Ju
rėno iš Chicagos. Visi trys 
yra darbštus, energingi, pilni i 
pasiryžimo dirbamame darbe. | 
Ypačiai pastebėtina, kad J. Nor
kus iš Westville gana sėkmin
gai lenktyniuoja su Chicagos 
kontęstantais. Bet nors p. Nor
kus parodė, kad jis moka įva- tai, pasirodė, 
ryti daug baimės Chicagos kon- progresuoja 
testan tams, bet tolimesnėje ko- Ypačiai pastebėtina nauji kon- 

,atsilaikys, ‘ nes (testo žvaigždė p-lė Viktorija 
Westville mažas miestas, musų Williams-Viliinaičiutė, ji su sy-
darbščiam kontestantui Norkui kiti atsidūrė ' šiame laipsnyje, 
progos greitu laiku išsisems, Nėra abejonių, p-lė Vilimaičiu- 
kuomet chicagiečiams kontes- 
tantams veikimo laukas platus, dabar prasidėjo, 
geriau pasakius, neišsemiamas. 9 savai lės, jai proga pasiekti
Bet iš kalno irgi sunku numa- gana aukštų laipsnį. Taipgi šia- 
tyti, gal p. Norkus turi paslėp- mc laipsnyje randasi kiti irgi 
;ų planą, kad vvestviliečių spė-|narsus kontestantai: P. Miller, 
komis nustebinti ebieagiečius. ■ K. J. Urnežis,-Vierbella — jie 
Chicagos kontestantai privalo šiame laipsnyje ilgai nemiegos 
budėti, kad kartais maža West-greitu laiku mes matysime 
villė nepadarytų sarmatos di-juos nuprogresavusius į aukš- 
deliai Chicagai. tesnį laipsni.

Turi balsų
— 8949

JOE NORKUS

120 So. State St.
Westvillo, III.

Devintame laipsnyje yra: St. 
Girštautas iš Detroit, K. čepu- 
kas, J. Grigaitis ir W. Butkus 
— chicagiečiai, iš jų kai kurie 
yra darbštus vyrai. Nėra abe
jonės, su sekama savaite di
džiuma iš jų atsidurs aštunta- 

o kai kurie gal
dar ankščiau.

laipsnyje yra J.Dešimtame
Uktveris iš Cicero, J. Mitchell 
iš Waukegan, V. Sabaliauskas, 
Stulpinienė, P. Gricius; S. Šla
geris ir P. Vaitiekūnas — visi 
iš Chicagos. Kai kurie kontes
tantai iš šio laipsnio mano lėk
ti labai aukštai, paveikslan, Uk
tveris; jis sako, kad jam esu 
net sarmata sėdėti dešimtame 
laipsnyje, kuomet jo draugai 
pasiekia jau penktų ir šeštą 
laipsni. Uktveris yra gabus 
žmogus, pas jį ir skymų ne
trūksta, bet šiame konteste sky- 
mai mažai veikia, jeigu bėra 
dedama dąrbo. Skymas nors ir 
geriausias, bet be įdėto darbo 
liekasi tiktai skymu. Bet kaip 
ten nebūtų, aš visgi esu “šiur”,

kad Uktveris nepasiliks amži
nai ‘dešimtame laipsnyje — jis 
progresuos, jis progreso žmo
gus. Taipgi galima tikėtis ge
rų pasekmių ir iš J. Mitchell — 
jis veiklus žmogus, Waukegan 
dirva plati — jam dar pusėti
nai daug progos darymui prog
reso. Mitchell nebus paskuti
nis. Kontestantai Šlageris ir 
Griiius m^no irgi Įtekti į augš- 
tesnius laipsnius, bet dar ne
išsprendė į kuriuos. Laike po
ros savaičių pamatysime, ku
riame laipsnyje atsidurs. P-iii 
Stulpinienė sako, kad ji pra
dės dirbti, tai be perstojimo 
progresuos.

Dar pusėtinai yra didelis 
skaičius kontestantų, kurie yra 
kandidatais į dešimtą laipsnį. 
Laike sekamos savaitės jų susi
lauksime į šitą puslapį. Vieni 
iš jų gal atsidurs iš sykio aukš
tesniame laipsnyje, kiti gal pra
dės su laipsniu dešimtu. Kokį 
progesą darys musų veiklus 
kontestantai — bus matoma 
kas savaitę šiame “Naujienų” 
puslapyje, šio “Naujienų’’ kon- 
testo darbuotė yra gana gyva 
ir žingeidi, verta sekti ne tik
tai tiems kontestantam, bet ir 
visiems “Naujienų” skaityto
jams. Galima sakyti, kad šiame 
konteste veikia gabiausios lie
tuvių spėkos, pertat nieko ste
bėtina, kad kontesto veikėjai 
progresuoja šuoliais. Juk • ir 
verta, nes progrese gludi musų 
pasisekimas.

W. BUTKUS,

568 W. 18 St.
Chicago, 1H.

Turi balsų
— 1577

2345 South 
lAiavitt St. 

Chicago, 111.

Turi balsų
— 1081

VINCAS 
SABALIAU

SKAS

K. ČEPUKAS
1445 N. Oakley 

Avenue
' Chicago, III.

Turi bulsų

— 1507

WILLIAMS

4700 Madden St.

Chięago, III.

Turi Balsų

— 2728

K. J. URNEŽIS,

6356 South
Hermitage Avė.,

Chicago, Iii.

Turi balsų

-< 3044

JUOZAS . 
UKTVERIS

4901 W. 14 St.
Cicero, Iii.

Turi Balsų
— 1009

GIRŠTAUTAS,

7445 Prairio Av 
Detroit, Mich.

Turi balsų
— 2162

1G. VIERBELLA,

4508 So. Honore
Street

Chicago, III

Turi Balsų

— 3740*

J. GRIGAITIS

1643 North 
Hancock St. 
Chicago, 111.

Turi balsų 

— 1493

PAUL GRICIUS

6614 South
Sacramento Avė.

Chicago, 111.

Turi Balsų
— 692

PETER VAITEKŪNAS 
3222 Auburn Avenue 

Chicago, UI. 
— 973

S. M. ŠLAGERIS t y 9

4400 So. Honore St.
Chicago, 111.

Turi balsų —- 593

MRS. B.
STULPINIENĖ

818 W. 18 St. 
Chicago, 111.

Turi Balsų
— 623

J. MITCHELL,

907 Jackson. St.,
Waukegan, Iii.

Turi balsų
— 845
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Thompson laimėjo 
nominaciją

Lietuviai kandidatai į alderma- 
nūs veikiausia pralaimėjo.

Vakarykščiuose nominaciniuo 
se balsavimuose buvęs mayoras 
\Villiam Hale Thompson laimė
jo republikonų nominaciją j 
mayorus, didele didžiuma bal
sų sumušdamas kitą republiko
nų kandidatą Litsingerį.

Demokratų kandidatu į ma
yorus lieka Dever, kuris rim
tos opozicijos neturėjo. Bet 
tikruosiuse rinkimuose balan
džio mėn. bus kitas rimtas kan
didatas į mayorus — Dr. Ro- 
bertson, republikonas, kuris 
kandidatuos kaipo nepriklauso
mas kandidatas.

Kas laimėjo aldermanų rin
kiniuose, rašant šią žinią, tik
rų davinių dar nėra. Iš esamų 
žinių betgi galima spręsti, kad 
abu lietuviai kandidatai j alder- 
manus — Radomskis 21 vvarde 
ir Pieržinskis 13 warde rinki-

TRIUKAMINGI RINKIMAI

Kandidato buveinėj rasta du 
kulkasvaidžius ir daug gink
lų. Daug žmonių areštuota.

Vakarykščiai balsavimai ir 
rinkimai aldermanų buvo ganu 
triukšmingi. Betgi kraujo pra
liejimo. kaip kad būdavo kituo
se rinkiniuose, šį kartą nebuvo.

Mušeikoms sumušus vieną 
rinkimų klerką, policija nuse
kė puolikų automobilių iki Mi- 
chael S. VVinek, kandidato į al- 
dermanus 39 warde, headųuar- 
terį 3320—22 Milwaukee Avė., 
kur headųuarteris užima dvi 
sankrovas. Kadangi policijos 
neįsileista, tai ji išlaužė dūris 
ir padarė ten kratą. Ir grobis 
buvo nemažas. Kandidato Wi- 
nek headųuartery rasta net du 
kulkasvaidžius ir daugybė vi
sokių revolverių. Taipjau su
imta 26 žmonės, jų tarpe ir 
kandidato brolį. 14 gi žmonių 
spėjo pasprukti pirma negu 
policija išlaužė duris. Policija 
spėja, kad visa ta šaika butų 
pradėjusi terorizuoti balsuoto
jus, jei policija nebūtų laiku 
padariusi kratos.

Abelnai, visame mieste poli
cijai pasisekė areštuoti daug 
ginkluotų žmonių, daugiausia 
smulkiųjų politikierių. Tiek 
daug ginkluotų žmonių areš
tuota, kad pavieto teisėjas Ja

[Pacific and Atlantic Photo]

Aram J. Pothier (Providence, 
R. L), kuris tapo išrinktas 
Rhode Island gubernatorium 
septintam terminui. Jis yra 
73 metu amžiaus.

nius yra pralaimėję. Jie 
kandidatavo prieš senuosius 
dermanus, kurie turi įsitaisę 
geras politines mašinas ir to
kius. kandidatus yra sunku su
mušti. Bet dėl 13 vvardo vis 
dar yra abejonių. Gali kartais 
pasirodyti, kad nė vienas kan
didatų ten negavo didžiumos 
balsų ir todėl gali kartais bū
ti perbalsavimas tarp Pieržin- 
skio ir McDonough. 11 wardde, 
Bridgeporte, kaip išrodo, alder- 
manu išrinktas senasis, VVilson.

Kvies daktarus organi
zuotis

Visi Chicagos daktarai, ypač 
tie, kurie dirba įvairioms įstai
goms už algą, bus pakviesti pri
sidėti prie darbininkų unijos. 
Tai paskelbė Dr. M. .1. Sullivan. 
Chicagos Darbo Federacijos de
legatas. Jis atstovauja nesenai 
suorganizuotą dirbančių svei
katos departamentui daktarų 
uniją. Visi unijos nariai yra 
praktikuojantys daktarai. Dak- 
tadai susiorganizavo po to, kaip 
miestas atsisakė pakelti jiems 
algą. Kada jie susiorganizavo, 
tai pagelba Chicagos Darbo Fe
deracijos, jie laimėjo ir algų 
pakėlimą, Jie dabar pradės kam
panija, kad ir visus Chicagos 
daktarus sii< vus Į unijų.

abu reck 
ai- mai i

i, kurio žinioje yra rinki- 
paskelbė, kad jis iš visų 

ginkluotų žmonių, kurie tapo 
areštuoti arti balsavimo vietų, 
pareikalausiąs po $5,000 kauci
jos. Suimta ir keletą tokių 
žmonių, kurie balsavo po kelis 
kartus. Viename precinkte li
ko išvogti balsavimo prižiūrė
tojai. Susiginčijus dėl politi
kos, Frank Glombeck, 915 N. 
Ashland Avė., keturiais šūviais 
pašovė ir gal mirtinai sužeidė 
Camili Dhooge, 1838 W. Chica- 
go Avė. Bet tai buvo ne j)oli- 
tikierių susirėmimas, o tik pa
prastų karštuolių.

Baigiant balsavimą buvo 
daug sumišimų. Keliose vieto
se bandyta jšvogti balsus, su
mušti balsavimo tvarkytojus, 
prikimšti dėžutės netikrais ba- 
liotais ir net apšaudyta nieku- 
rias balsavimo vietas.

Stanford Parke

Senas žmogus žuvo 
gaisre

Gaisre, kinis dalinai sunaiki
no J. P. Mahoney namus Home- 
wood priemiesty, žuvo Morris 
()*(’.onnor, 78 m., dėdė Mrs. 
Mahoney.

Gaisrą pajuto žuvusiojo senu
ko sesuo O’Connor, 75 m. Ji 
pažadino kitus namiškius, ku
rie išsigelbėjo, bet pati išsigel
bėti nebegalėjo. Ją iš visur ap
supa liepsnos, bet visgi ugnia
gesiai ją pasiekė ir išgelbėjo. 
Jos senas brolis gi nutroško

Slanford parkiukas, prie 14 
PI. ir Union avė., dabar šven
čia 17 metų sukaktuves nuo jo 
atidarymo. Iš tos priežasties 
•ytoj vakare, 8 v., bus duotas 
didelis koncertas, o penktadie
ny, vas. 25 d. bus suvaidintas 
trijų veiksmų viekalėlis “Spa- 
.nish Bomance”. įžanga visiems 
dykai.

Be to parkiuke kas antradie
nį būna šokiai suaugusiems, o 
ketvirtadieniais šokiai vaikams; 
kas trečiadienį gi būna rodomi 
kintamieji paveikslai. Taipjau 
dar yra gimnastikos salės, dar
žai, maudyklos, knygynas, sa-j 
’ė susirinkimams, orkestras, 
žaismės ir I. t. Visu tuo gyven
tojai gali naudotis be jokio at
lyginimo.

Nužudytas namuose
Frank Harris, 38 m., 1158 

Austin avė., liko nudurtas pei
liu savo namuose tūlo Robert

Saužudybė ar nelaimė?!
Harold Marks, 17 m., Lind- 

blom High Schoool mokinys, 
liko rastas negyvas savo tėvų 
garažiuje prie 8517 S. Hermi- 
tage Avė., su peršauta galva. 
Ant jo krutinės gulėjo senas 

■šautuvas, kuris visuomet būda
vo garažiuje. Policija yra palin
kusi manyti, kad čia galėjo bū
ti saužudystė, bei tėvai sako, 
kad jis visuomet buvęs links
mas, mokinosi gerai, jokių mei
liškų prietikių neturėjęs, o ir 
tą rytą linksmai atsisveikinęs 
išėjo mokyklon. Bet mokykloj 
jis nebuvo, o vakare jų įnamis 
rado jį negyvą garažiuje. T5- 
vai spėja, kad jis netyčiomis' 
persišovė; policija irgi pripa- 
žysta, kad ir tai galėjo atsitik
ti.

Jo brolis keli metai atgal li
ko užmuštas žaidžiant futbo
lą.

Kitas studentas, John Bra-' 
sel, 18 m., mokinys Barrington 
High School, nuvyko savo tėvo 
automobiliu į mišką ir ten pei
liu perdūrė sau krutinę. Jo 
draugai rado jį beslankiojantį 
palei kelią ir nuvežė ligoninėn. 
Nusižudyti jis bandė dėlto, kad 
jam nepasisekė išlaikyti kvoti
mus iš dviejų dalykų. Prie sau- 
žudystės jį paskutinę kitų stu
dentų saužudystės, kurių pasta
ruoju laiku buvo gana daug 
tarp studentų. Bet jis veikiau
sia pasveiks.

Skris prie pietinio
poliaus

Komanduotojas Richard E. 
Byrd, kuris pirmas aeroplanu 
pasiekė šiaurinį ašigalį, vakar 
kalbėdamas Palmer House, pa
skelbė, kad jis 1928 m. vasarą 
bandys skristi aeroplanu prie 
pietinio ašigalio.

Jis sako, kad tą kelionę jis 
planavęs jau nuo pereito gegu-

namie rūsy, į kur jis buvo nu
ėjęs gesinti gaisrą. Kada ug
niagesiai- jį ištraukė, jis jau 
buvo nebegyvas.

O’Neill, 1155 W. Huron St., su 
kuriuo jis buvo susibaręs kele
tą savaičių atgal. Užmušėjas 
ii ko suimtas.

m.LY*S .K

žės mėn. Prirengti bazę, rei
kmenų stotis ir padaryti visus 
kitus prirengimus truks apie 
18 mėnesių, taip kad jis galės 
išskristi apie rugsėjį, 1928 m., 
kada prie pietinio ašigalio pra
sideda pavasaris. Kelionė bus 
finansuojama privatinių žmo
nių, kadangi valdžia nesutiko 
rizikuoti žmonių gyvastimis.

Nė šuo neišgelbėjo
Keletą dienų atgal trys pro- 

hibicijos agentai buvo užpuolę' 
saliuną prie .1536 E. 75 St. 
Jiems kelią pastojęs buvęs ris- 
tikas Frank Dalkus ir bandęs 
juos išmesti lauk. Bet jie jį nu
galėję. Tada jis pasišaukęs pa- 
gelbon didįjį šunį, kuris įkan- 
dęs dviem agentam, pirm negu 
jie primušė šunį ir prisvaigino. 
Agentai esą' radę alaus, vyno ir 
degtinės. Visą tai jie užgriebę, 
o saliuno savininką Joseph At- 
kočaitį areštavo.

East Chicago pavirs 
į Lake City

East Chicago, Ind., nusibodo 
vadintis East Chicago, nes jį 
tankiai paskaitoma Chicagos 
priemiesčiu, o Jis nori rodytis 
dideliu nepriklausomu mieste
liu. Todėl East Chicago miesto 
taryba nutarė pakeisti mies
telio vardą. Buvo pasiūlyti pen
ki vardai: Calumet, Todd (nuo 
pirmojo balto ten gyventojo), 
Harbor, Indiana City ir Lake 
City. Vieną iš tų vardų turėjo 
pasirinkti patys gyventojai 
visuotinu balsavimu. Bet kad 
pravedimas referendumo gana 
brangiai kainuoja, tai pagalios, 
nutarta, kad vyresni mokyklų 
vaikai dauguma balsų parinktų 
miesteliui vardą. Pirmadieny 
buvo balsavimas ir mokyklų 
vaikai 400 balsų dauguma pa
rinko Lake City vardą. Dabar 
miesto taryba patvirtins tą 
balsavimą ir pasiųs valstijos 
legislaturai galutinam - East 
Chicagos pakeitimui į Lake 
City.

Mirė rūbų fabrikantas
šeštadieny savo apartamente 

Shoreland hotety pasimirė nuo 
širdies ligos Edward E. S Iraus, 
per 4(F metų prezidentas Ed- 
ward E. Straus & Co., 402 S. 
Market St., vienos iš didžiausių 
rūbų siuvimo, firmos. Gimęs 
1858 m. Vokietijoj, jis Chica- 
goj išgyveno 50 metų ir buvo 
vienas pirmųjų rūbų fabrikan
tų.

Plėšikai nušovė žmogų

riuo ji gyveno ir su kuriuo ji 
apiplėšė taksikabo šoferį, jau 
pirmiau prisipažino prie kaltės 
ir liko nuteistas kalėjimai!. Bet 

.ji norėjo jury nagrinėjimo by
los, teisindamos, kad ji buvo 
priversta dalyvauti plėšime. Te-j 
čiaus tuo nieko nelaimėjo.

Isidore H. Stėinberg, apdrau- 
dos kompanijos kolektorius, tė
vas keturių vaikų, liko nušau
tas dviejų negrų plėšikų prie 
531 E. 42 St. Puolimas ištiko 
kada gatve buVti pilna žmonių 
ir plėšikai- nieko nepelnę pabė
go. Užmuštasis gyveno $’ie 
1924 So. Albany Avė.

Smulkios Žinios
Neteko dantų

P-lė Mildred Partridge, 5612 
Blackstone avė., parėjusi namo 
nerado ne tik brangmenų, $100 
vertės, bet ir savo dantų. Gai
la jai brangmenų, bet dar la
biau gaila dantų, nes kol' su
dės naujus dantis, turės daug
nesmagumo.

Rado kaltą
Gene Hunter, kurios tikroji 

pavardė yra Mrs. Jennie Am
brose, 23 m., liko rasta kalta 
už plėšimą ir jai gręsia nuo 3 
iki 10 metų kalėjimo. Jos mei
lužis Alber Weisbaum, su ku

Politikierius pasimirė
Savo • namuose 926 Argyle 

avė., pasimirė žymus senesniais 
laikais demokratų politikierius 
William G. Legner, 68 m., gi
męs Vokietijoj. Jis čia dirbo 
prie vedimo vokiečių laikraščių, 
o vėliau užsiėmė politika ir kar
tą buvo demokratų partijos se
kretorių, taipjau bravorų rei
kalų atstovu. ‘ 1

Nubaudė
(.baries Both, 1554 HoWard 

st., liko nuteistas 30 dienų ka
lėj iman ir nubaustas $500 už 
praktikavimą medicinos be lei
dimo. Jis gydė vieną moterį 
nuo vėžio. Kada ji pasimirė, jis 
atsisakė pasirašyti mirties cer- 
tifikatą ir tada išsiaiškino, kad 
jis nėra daktaras.

Tiesia tiltą
Nors Bobey gyventojai per 

30 metų lankė pratinsimo tilto 
per upę, kas sutrumpintų jų 
susisiekimą su kitomis miesto 
dalimis. Dabar jau sulauks. Per
eitą šeštadienį jau pradėta dar
bas prie pratiksimo tilto per 
upę. Betgi tas darbas truks il
gą laiką iki tiltas bus užbaig
tas.

DZŪKAS SMARKAUJA

“Dzūkas’’ sako, jog Komaras 
jo bijosi. Esą jis norėjęs stt juo 
pasitreniruoti, bei Komaras ga
vęs “šaltas kojas”. Tatai tiek 
padrąsino “dzūką”, jog jis šau
kia ristis Komarą ir Požėlą. 
Girdi, vieną ir tą' patį vakarą 
jis galįs šu jais ristis. —N.

Ar jus žinote, kad
Netoli 1,140,000 vyrų darbuojasi 

Jungtinėse Valstijose kasyklose. Iš 
jų 90 nuošimčių yra alginiai dar
bininkai. Ar jus žinote, kad vyrai 
suprato, kad tik iš llelmarų jie 
gauna tikrą smagumą ir tikrą sma
gumą iš rūkymo cigaretų.

JUOZAPAS GRAŽULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 21 d., 10 vai, ryto, 
1927 m., sulaukęs <10 m. am
žiaus. Gimęs Lietuvoj. Paliko 
dideliame nuliudime brolį, bet 
nežinia kur gyvena, ir pažįsta
mi ir draugai. Runas pašar
votas randasi 2036 Coulter st. 
pas Vaclovą Sudentį. •

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
vasario 2.’) d., 8 va), ryte iš 
namų į Aušros Vartų parapi
jos bažnyčią, kurioj atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. aKzimiero ka
pines.

Visi A. A. Juozapo Gražu
lio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvieČia- 

. mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Draugai ir Pažįstami

Laidotuvėse patarnauja gra
binius S. I). Lechavičia. Tel. 
Canal 2199.

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Bsaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avc.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

BARBORA ABROMAITIS 
po tėvais Milašiūtė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
nedėlioj, vasario 20 d., 10 v. 
vakare, 1927 m., sulaukus 36 
metų amžiaus. Gimus išaulių 
apskr., Pakapės parapijos, Pa
ežerių vieta, Kikjavos dvare. 
Amerikoj išgyveno 14 metų. 
Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Stanislovą, dukterį Onu
tę 10 m. ir sūnų Stanislovą 4 
metų, du broliu Izidorį ir An
taną, brolienę Agniešką Mila
šius Amerikoj, o Lietuvoj tris 
brolius ir vieną seserį. Tėve
liai mirę Lietuvoj.

Kūnas pašarvotas randasi 
627 W. 18 st. Laidotuvės bus 
ketvirtadieny, vas. 24 d., 9 v. 
ryto iš namų Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus ge< alingos pamal
dos už velionies sielą, o iš tęn 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. 
maitienės 
pažįstami 
kviečiami

a. Barboros Abro- 
giminės, draugai ir 

esat nuoširdžiai 
dalyvauti laidotu-' 

vėse ir suteikti jai paskutinį
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Vyras ir Vaikai.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Butkus.
u tv

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Grabutis* Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų i Įdirby- 
at.ėe.

OFISAS) 
668 W. 18th SL 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted Ht.

Tel. Blvd. 4063

S. 0. LACHAWICZ '
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

k................ . ....----------
/■■ ......—--------- ------------------ -

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

Nuskintos ĮCvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St, Chicago

OPTOMETRISTAS
Akiniai $4 ir HNgitiaa

Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mo 
šilusias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Valu 10 
iki 8 vai. NedėKoj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

Te|. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Kg reiškia tavo vakaryk
štis sapnas? .

žmones snyfnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar motetai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojama sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
luntimu 75 centai.

NAUJIENOS 
1739 S* Halsted St. 

Ckicagn, m.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienmis nuo 10 v. 
ryto iki 2 ai po piet.
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pirkti
5 karų 
su ma

Financial
Finansai-Paakolos

Help Wanted-—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKIA lietuvių vyrų, gerai at- 
rodnnčlų atlankyti lietuvių šeimy
nas. Real e.stale patyrimas pagei
daujamas, bet ne imtinai reikalin
gus. Suteiksime jums pilną kopera- 
ciją, garsinsime jus laikraštyje Nau
jienose kasdien. Tikrai gera proga 
kiekvienam. Galima matyt nuo 
iki 12 vai. ryte. .

Matykit Mr. Collins, 
Room 503

32 W. Washington St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pa/davimui 

DIDŽIAUSIA PROGA

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiandie Dr. Basanavičiaus 
mirties paminėjimas

Šiandie, vakare, Lietuvių Au
ditorijoj, bus visos Chicagos 
lietuvių .paminėjimas Dr. Jono 
Basanavičiaus mirties. Paminė
jimą rengia bendras komitetas 
Bus geri kalbėtojai 
gas moži kalis programas, 
lietuviai kviečiami atsilankyti 
ir pagerbti musų tautos didįjį 
darbuotoją, Aušrininką *Dr. J. 
Basanavičių, kuris mirė trečia
dieny ir užvakar tapo palaido
tas Vilniuje.

[Pacific and Atlantic Photo]

Maude Yee Mudd (Vinita 
ir turtin- • ^kla.), indi jone milionlenė.

negali nurimti ant vietos ir ke-

West Side
Susirūpino kitu reikalais

čia mes turime brostvininkų 
broliukų organą, kuris, kaip da
vatkoms priprasta, mėgsta kai
šioti savo nosį į kitų žmonių 
reikalus. Bet kartais tą ilgą no-j 

susi
plota tarpduriu pakliuvusi bro-, 
liuko nosis ir paskui ilgai, ilgai 
tą nosį skauda.

Pastaruoju 
labai parupo 
reikalui. Mat 
jis surašinėja 
mų, kur kas. rytą jis atneša Nau
jienas. Parupo tai broliukams, 
nes jie toki^ dalykų niekad ne
daro. Nepatinka, kad Naujienų 
agentas ir pinigus kolektuoja iš 
skaitytojų. Ir to broliukai neda
ro.

Susirūpino broliukai. Nežinc 
l<it t iii ------ xriil K n vi.i ienos

oj kartais kas ir priveria

laiku broliukams

jie pastebėjo, kad
numerius tų na-

užks

Announcements
Pranešimai____

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

Svarbi ir pamokinanti lekcija
“Alkoholis kaipo maistas, vaistas 

ir nuodas” — tokioje temoje skai
tys lekciją Dr. A. I.. Davidonis, ne
kėlioj, vasario 27, Lietuvių Audi
torijoj, (mažojoj svetainėj), 3133 S. 
Halsted st. Pradžia lygiai 10:30 v. 
r* to. Žmonės dabar labai tankiai 
vartoja munšainą, kuriame randa
si šiek liek alkoholio. Bet kas yra 
alkoholis — ne visiems žinoma. 

Ji šioje lekcijoje Dr. A. L. Davidonis 
plačiai apie lai aiškins. Kviečiame 
visus ir visas atsilankyti ir išgirs
ti šia pamokinančią lekcija.

Gyvenimo Draugai.
liauja iš vietos j vietą. Prieš tj 
kiek laiko ji apsivedė su Eari<‘ 
(Jordcn, kuri po kelių dienų ap- = 
leido. 'nutarimų raštininkas butų pi

liečiai. Teisybės Mylėtojas sa
ko, kad konstitucija reikalauja 
tik pirmų pilietybės popierių. 
Jis cituoja paragr. 17, sk. 4, 
kur sako, kad kiekvienas kliu
bo narys gali užimti valdyboje 
vietą, išimant nemokančius ra
šyti ir neturinčius pirmųjų po
pierių. Bet jis visai 
apie 18 paragr., kuris 
kad pirm., n u t. rast, ir 
ri būti J. V. piliečiai

Announcements
Pranešimai

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

DEL KELIAVIMO LIETUVON
Jau artinasi “Naujienų” eks

kursija Lietuvon ir laikas vi
siems pradėti rengtis.

Atsiminkit, kurie nesat Ame
rikos piliečiais, yra labai geras 
dalykas apsirūpinti iš anksto su 
leidimu sugryšti, Lietuvos pas- 
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 mięstų lietuviai-taip 
jau gerai aprūpinami ir priren
giami kelionei, kaip ir vietiniai.

Pradėkit rengtis tuojau.
NAUJIENOS

REIKIA

Dirbtuvių darbininkų, mašinistų, šiaip 
darbininkų, ir įrankių dirbėjų, dėl 
specialiu darbo, tiktai 3 vakarus j sa
vaitę, valandos nuo 8 iki 10 vakare. 
Gera mokestis. Tik atsiųskite mums 
šavo vardą ir adresą. NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St., Box 873.

muro 
karštu

namas, 
vande- 

apielin-

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

j vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL

INVESTMENT
CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Kurie norite pirkti narnai pi
giai arba turite ką ant išmainy
mo. čia yra bargenai: 6 flatų 
muro namas gražioj apielinkėj, 
šviesus iš visų pusių; 
garažius. Galima 
žu {mokėjimu.

2 flatų naujas 
po 6 kambarius,
niu apšildomas, gražioj 
ke j $2,500 {mokėt.

BARGENAS: 2 flatų muro 
naujas namas, po 5 kambarius, 
su 2 boileriais, karštu vande
niu apšildomas, 3 karų gara
žius. Kaina $12,500 ant išmo
kėjimo.

5 kambarių cotage Brighton 
Parke $500 {mokėt, likusius 
ant lengvų išmokėjimų.

ANT išrendavojimo 35 akrų 
farma Lemont, 111. 25 mylios 
iš Chicagos. Turėdami reikalą 
kreipkitės pas

REIKIA vyrų nuo 17 iki 35 metų 
amžiaus, patyrimas nereikalingas, al
gos nuo $18 iki $30 j savaitę laike 
mokinimo,s telegrafystės prie gele
žinkelių patarnavimo. Atsišauklt prie 
superintendento.

82 W. VVashington St. 
Room 425

vėl imsis už darbo, bet iš to 
džiaugtis broliukui neteko.

— N u > i minę broliukai, kad 
net jų kalbinamas neinu pas 
juos, pareiškė Naujienų 
agentas, — pradėjo meluoti, kas 
visai broliukams nepritiktų, nes 
juk meluoti yra griekas, už ku
rį laukia broliukus pragaro kan
čios. O gal jie tikisi išsispavie-

1 doti ir vėl būti čysti, kaip nu- būti išbuvę kiitibe 
i.'valyti batai? Well, tai jau jų metų laiko.

biznis. O mano biznis bus gan- j 
t i kuodaugiausia skaitytojų 
Naujienoms ir laimėti pirmą 
dovaną. Truks tada broliukai iš 
pavydo, kai aš važinėsiu po West 
Side naujutėliu Paige. Galė-iu ir 
broliukams duoti raidą, o jei no
rės, tai ir pačiam vyriausiam jų 
redaktoriui.

Tokie tai čia santykiai tarp 
Naujienų agento ir broliukų. 
Naujienų agentas nesirūpina 
broliukų reikalais, nes jam už
tenka darbo su Naujienomis, o 
broliukai kaip tik vien kitų rei- 
kalais susirūpinę, ---- turbut su- I
vų reikalų neturi ii- Nau-
jionų agento nebūty, tai turbut 
visai neturėtų apie ką kalbėt ii .

nemini 
nustato, 
ižd. tu- 
ir turi

nemažiau

kur

“AUŠROS SUNŲ” — art. St. Pil
kos atsisveikinimo vaidinimui, 27 va
sario, Goodman teatre, bilietus 
ma gauti: 
“NAUJIENŲ” OFISE 

1739 So. Halsted St.
UNIVERSAL STATE BANKE 

3252 So. Halsteil St.
“DRAUGO” REDAKCIJOJ

2334 So. Oaklev Avė.
“AUŠROS” KNYGYNE, Bridgeporte 

3210 So. Raisteli St.
STULPINO

gali
REIKALINČIAS antrarankis duop- 

kepis prie kepimo juodos duonosJUąr- 
bas ant naktų. 2424 W. 69thjKu/

REIKIA gerų siuvėjų prie siuvimo 
kautų dėl vyrų. Tuojau ateikite dar
ban. 3658 Wrightwood Avė.

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

Phone Blvd. 4899

MES PERKAME
Už $40 cash, $100 vertės Lietu
vos Valdžios Bonus nuo patvir

tintų legalių savininkų.
Taipgi perkame Lenkijos Doleri
nius Bonus, Vokietijos ir Aus

trijos Bonus. 
Galit derėtis.

Toliaus T. M. klausia: 
buvo tie nariai 1922 m., 
P. Letukas tapo išrinktas nut. 
raštininkas ir ištarnavo 3 me
tus, o šiemet pirm, išvažiavus 
į Lietuvą ėjo jo pareigas. Ko
dėl jis tada buvo geras, kad ir 
ne pilietis, o dabar nebegeras? 
Kur buvo tie nariai, aš neži
nau. Bet tiek esu girdėjęs, 
kad jis prisistatęs piliečiu, o ir 
aš pats tokiu jį skaičiau. Ir 
tikrai nusistebėjau užgirdęs, 
kad P. Letukas nėra pilietis. 
Bet pasirodė, kad aš klydau.

Pagalios T. M. sako, kad

OFISE 
Halsted St.

III. Dideles prakalbasHarvey,
rengia SLA. 289 kp. vasario 23 di. 
7:30 v. v., J. Piekarskio svet., 15709 
So Halsted St Kalbės atvažiavęs iš 
new Yorko Generalis Centro Organi
zatorius S. E. Vitaitis. Jisai irgi yra 
"Tėvynes” redaktorium. Bus daug 
įdomaus pasiklausyti. Nepraleiskite 
progą. — Ateikite visi. Kviečia

— Rengefai.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PRIIMSIU $100 už savo moder
nišką grojiklį pianu, su benčiumi ir 
100 rolerių, išmokėjimais, arba mai
nysiu į fonografą arba radio. Ma- 
Ivkil savininką šiandien, 2332 \V. 
Madiso’n St. 1 fl.

PARDAVIMUI namas, gera 
vieta Aušros Vartų parapijoj, 
2213 W. 23 PI. Geras namas 
dėl graboriaus arba dėl real 
estatc. Pardavimo priežastis — 
savininkas turi kitą namą. 6935 
S. California avė.

KAUFMAN -STATE 
BANK

124 N. La Šalie SI., Chicago

Miscellaneous
Įvairus

U JŲ
Tad

i ašyt. — Dzūkės Brolis.

Bridgeportas
Teisybės Mylėtojui

j Mano žinute apie Bridgepor 
to Liet. Polit. ir Pas. Kliubo 
susirinkimas nežinia dėl kokios 
priežasties užsigavo Teisybės 
Mylėtojas ir N-nų 25 nr. sako, 
kad aš vietomis apsilenkęs su 
tiesa — esą turbut neturėjęs 
laiko perskaityti konstituciją. 
Turėjau laiko perskaityti kon
stituciją, ar ne, tai jau mano 
privatinis reikalas, nes aš ne 
apie konstituciją rašiau, o vien 
tik apie kliubo įvykius. Bet ar 
pats Teisybės Mylėtojas visur 
konstitucijos ir tiesos prisilai-

i kė ?

. asmeniškumai, kurie žeminą ir 
kenkia kliubui. Kaslink asme
niškumų, tai išdalies kaltas ir 
Letukas, kad jis nebūdamas pi
lietis neteisėtai išbuvo valdybo
je 3 metus- ir jei^ii jo ne
būtų sugavę ir šiemet, tai ir 
toliau butų slėpęsis, tuo laužy
damas konstituciją.

Mano žinutėj buvo rašyta 
vien tiesa, nieko nekaltinant ir

I neteisinant, bet tiktai tas, kas 
| įvyko susirinkime ir nė prieš 
vieną narį aš nieko neturiu — 
man visi nariai lygus.

—Naujas Pirmininkas.

Pranešimas 18-tos apielinkes lietu
viams. , Nodnt|, gauti - “Naujienas” 
kasdie anksti iš ryto j 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 pilnq. savo adre
sui ii- kur turi būti paliekamos “Nau
jienos”.

PARDAVIMUI grojiklis pianas 
taip kaip naujas, už $85, pridėsiu 
75 rolelius ir benčių, $25 cash, ki
tus j 5 mėnesius. 6512 S. Halsted st.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

RAKANDAI 4 kambarių pardavi
mui, išvažiuoju j Lietuvą. 4513 So. 
Hermitage Avė., 2 lubos užpakalis.

NETOLI Marųuctte Parko, 71 ir 
\Vestcrn avė. $1000 įmokėti, kilus 
kaip rendą, 5—6 kambarių bunga- 
iow, garu šildoma, netoli lietuvių 
bažnyčios, netoli grosernės, bučer- 
nės ir aptiekos, pamatykit Elder & 
Co., 914 W. 69 St. Pilone Went- 
worth 2126.

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

RUBIN BROS

Personai
Asmeny Ieško

REIKALINGAS pusininkas į pel
ningą biznį su 890 dolerių. \Vest 
2560.

PAIEŠKAI’ Jorio llgaudo ir 
ro žilvičio, arini kas turi Šerus 
kęs iš jų tegul atsišaukia šiuo 
rašo:

5707 \V. 64 Plnce 
Chicago, ĮĮĮ.

For Rent

Pet- 
pir- 
anl-

1 eatras

*

Business Chances 
Pardavimiii Bizniai

PARDAVIMUI kendžių ir dclika- 
tesen storas. Parduosiu pigiai. 2979 
\reher avė.

EXTRA! Pardavimui bučernė ir 
grosernė, arba mainysiu į’cottage 
arba lotą, šaukit tel. Boulevard 
0668.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Cash biznis. Gera proga norin
čiam padaryti pinigų.

2837 W. 39th Street

l’HOCA, ne istorija, nen t sik a rtoja 
ir neatsikartos pati per save, neap- 
sižitirėjus, proga pražus. As turiu 
iHitiją murini bungalovv i Marųiiette 
Manor. geriausioj rezidencijų sek
cijoj N. W. Side, karštu vandeniu 
šildoma, 2 karų garažas, gera tnm- 
gportacija, netoli parko, cementuo
ta elė, išmokėjimais. Savininkas ir 
statytojas, Republie 4163.

TIKRAS BARGENAS
Lotas, tiktai 174 pėdos j šiaurę nuo 

Marųuette kelio, 45 pėdų frontage, 
prie Talman Avė., skersai kelio nuo 
iietuviškos mokyklos, ‘-į bloko nuo 
buso ir mokyklos. Tikras bargenas už 
cash, šaukit

Hemlock 5437

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

Chicago

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbft rs In 

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

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

Tel. Cicero 130.

GRAND RAPIDS, MICH.
Gera proga dėl bile kokio biznio. 

Naujas mūrinis Storas dėl rendos. Lie
tuvių apgyventa vieta, ant geriausio 
sttj’to. Patogiausia dėl lietuviškos ap
tiekus, nes šitam mieste nėra nei vie
nus. Galima kreiptis laišku arba ypa- 
tiškai. G. ZALENAS, 1225 Hamllton 
Avė., Grand Rapids, Mich. Telephone 
72119 City.

BUČERNĖ ir grosernė parda
vimui iš priežasties ligos, gau
sit bargeną. Gera viela bizniui 
daryti. Kreipkitės:

NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
bungalovv, karštu vandeniu šil
domas, sun parloras, stikliniai 
užpakaliniai porčiai, ugnavietė, 
didelis su grindimis viškus, ga
ražas; bargenas. Savininkas

6608 So. Maplewood Avė.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

Malevęjam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

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

liauti, tada broliukams 
organu vietos nebeliktų, 
vieną rytą broliukas pasiveja 
Naujienų agentą ir susirūpinęs 
klausia, kam jis namus suraši
nėja ir kam pinigus kolektuo- 
ja. j

— Kad išnešiotojai žinotų,* 
kur pristatyti Naujienas nau
jiems skaitytojams. — atsakė 
agentas.

— 'lai kad mes to netlarome, 
neimam adresų ir nekolektuo- 
jam, o skaitytojų daug turim, 
— gilėsi broliukas.

— Bet mes darom kitaip, — 
atkilto Naujienų agentas. — 
Naujienas skaito žmonės ir tik 
žmonėms jas nešam. O jus ga
lite ir toliau daryt kaip jums 
patinka, galit sau kaišioti savo 
organą į visas pašiuręs ir gara
žius, Fordus ir vengrų arklius 
mokinti skaityti savo organą. 
Mes to nedarome*.

Broliukui tai labai nepatiko; Mano buvo pasakyta, kad a- 
ir jis nudūlino savo keliais. Bet biem kandidatam gavus lygų 
nerimo apimtas jis pradėjo sa- balsų skaičių, pagal tiesas, lie
to bėdas pasakoti savo organe, kasi pirmenybė 
kad buk tai esančios Naujienų, 
agento bėdos. Buk tai Naujienų 
agentas guodėsi netekęs į vieną 
dieną keturių skaitytojų. Iš kur 
jis gali tai žinoti? Turbut jis iš 
savo cirkuliacijos knygos tai iš
skaitė, nes Naujienų agentas to 
jam nesakė, o ir tokios dienos 
jis nežino, nes skaičius Naujie
nų skaitytojų West Side nuola
tos auga. Verkia broliukas, kad 
“bom biznis”. Kam? Tik ne 
Naujienų agentui. Visą laiką 
Naujienų agentui biznis buvo 
kuogeriausias. Dabar jis parda
vė savo biznį kitam, o pats nu
sitarė kiek pasilsėti. Pasilsėjęs

Art. K. Jozevskaitė 
Chicago  j

PIGIAI. Rendon du gražus anart- 
mentai, parankioje vietoje, po 7 kam
barius, kieto medžio grindys, yra 
elektros šviesa, rendos $37 kiekvie
nas. Tel. Boulevard 6742..

BARGENAS. Pardavimui Hudson 
Seal džeketas, mieros 40 iki 42. Vei
kit greit. 2242 So. Wabash Avenue, 
Fiat C, Victory 2809.

Furnished Rooms

Kans., tu- 
vlaai ailp- 
ir kepenų 
exu Ižvar- 
gavau di

šis žmogus buvo visai sjlp 
nas ir nervuotas

.Mr. O. W. Aldernon, ii Bazine, 
rėdamao 75 metus amžiaus buvo 
nas. nervuotas ir turėjo inkstų 
trubeliaie. J's sako: "Ai Jau 
tojys daug visokių gyduolių, bet
džiausią paaelbą nuo Nuga-Tone negu ii ki
tų gyduolių, kurias buvau vartojus.** Nuga- 
Tone prašalino Jo iitras, suteikė jam naują 
stiprumą ir Jėtta ir jis pasunkėjo. Jis yra 
vienas iš daugelio tūkstančių kuriems Nugu- 
Tone pagelbėjo.

Nuga-Tone taipgi yra geros nuo skilvio 
trubelių prasto apetito, silpnų nervų, už
kietėjimo, nusilpusių kitų organų, praradi
mo svarumo arba nusilpnėjimo, nervingumo 
ir raumenų neveikimo. Garantuojama, kad 
pagelbės, arba jums nieko nekainuos. Nusi
pirk.t buteli ir pabandykit Jų d:delę vert$. 
Apsisaugoki! nuo pavaduotojų reikrt'aukit 
tikrų Nuga-Tone.

_ i senąjam. Tai 
’ rašydamas turėjau minty ne 
•kliubo konstituciją, bet abelną 
tvarką. Daleiskime, jei prezi
dentas Coolidge gaus tiek bal
sų, kiek ir kitos partijos kan
didatas, tai kas turės pirmeny
bę? Žinoma, senasis. (Visai ne. 
—Red.). Tai apie lokias tiesas 
buvo šneka ir konstitucijos vi
sai nekliudžiau. Mano žinutėj 
juk ir buvo paminėta, kad nu
tarta balsuoti išnaujo. Tik nie- 
kuriems nariams atsisakius bal
suoti, taip ir palikta neužbai
gus.

Toliaus mano buvo rašyta, 
kad “tūlas narys, matyt, geras 
politikierius, pašoko balsus 
skaityt, nors jo niekas neįga- 
liavo.” T. M. aiškina, kad jis 
buvo įgaliotas. Bet tas daly
kas yra įtrauktas į protokolą 
ir buvo skaitytas metiniame su
sirinkime. Protokolas tapo pri
imtas vienbalsiai, reiškia 
T. M. pripažino jį teisingu, 
kam dabar kitaip rašyti?

Buvo taipjau rašyta, kad 
da pašaukta • naują valdybą 
užimti vietą, tai tūli užprotes
tavo, nes ji negali užimti vie
tos sulig konstitucija, kuri rei
kalauja, kad pirmininkas* ir.

Vakar atvyko Chicagon Lie
tuvos operos artistė Kamile 
Jozevskaitė. Kartu su ja atva
žiavo ’ ir dainininkas Justas 
Kudirka.

Kovo 2 d. Jozevskaitė 
Chicagoj koncertą.

REIKALINGAS kamburis vienam 
vyrui su valgiu, netoli Grane dirb1 
tuvių. Naujienos, 1739 S. Halsted

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI Restaurantas arba 

priimsiu partnerius; biznis geras, per 
daug metų išdirbtas, apielinkė apgy
venta visokių tautų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Box 871

IŠMAINYMUI 2 augštų medinis 
namas, 5—6 kambarių ir 1 kamba
rys sloge, 1 mašinai garažas, yra 
pirmas morgičius $3000, pardavimo 
kaina $8000. Aš imsiu rezidenciją 
šiaurinėj arba šiaur-vakarinėj da- 

miesto, rezidencijų lotą, liku- 
sumą išmokėjimais rendomis.

SAVININKAS 
1840 N. Rockwell St., 

Antros lubos

ly! 
šių

Taisau Senus Namus 
Įvedu Namą Apšildymą 
Statau Naujus Namus

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu namų apšil
dymą. Reikale virš pažymėtų dar
bų kreipkitės pas savo tautiečio lie

tuvio — “Naujienų” adresu:
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

duos

“Aušros Sunūs”

Situation Wanted
Darbo Ieško

ESU patyręs per 8 metus bu- 
čcris, moku kalbėti lietuvių, 
lenkų ir anglų kalbas.

W. ŠIMKUS
Tel. Boulevard 2683

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI pigiai arba priim

siu į partnerius vyrą arba moterį, 
nes vienam persunkti. Biznis ge
ras, per daug metų išdirbtas. Pra
šomo užeiti per pietus ir persitik
rinti. Atsiliepkit greitai. LUNCH 
ROOM, 669 W. 14 St.

Financial
Finansai-Paskolos

ir 
tai

ka-

Ateinantį sekmadienį,
27 d., Goodman teatre, pama
tysime paskutinį art. S. Pilkos 
vaidinimą. Bus vaidinama pa- 
triotinga ir graži drama “Auš
ros Simus” — apie tuos bevar
džius kilnius darbuotojus — 
knygnešius, kurie nebodami di
džiausio pavojaus ir persekioji
mų, slapta nešė knygas į Lietu
vą ir rengė žmones prie kovos 
už laisvę. Neįstengimas išgau
dyti knygnešių ir sustabdyti 
slaptą knygų iš Prūsų gabeni
mo, daugiausia ir privertė Mas
kolių valdžią sugrąžinti 
viams spaudą.

šiuo vaidinimu netik 
mai atsisveikinsime su
S. Pilka, bet ir tiek pat tinka
mai paminėsime “Aušros” {kū
rėjo Dr. Jono Basanavičiaus 
mirtį. Tad sekmadieny visi bu
kime Goodman teatre. — P. T.

vas.

lietu-

tinka- 
artistu

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

MOTERŲ pele dekoravimo “no- 
velties”, darbas namie, lengvas. Ca- 
pitol Building, State and Randolph

REIKIA vidutinio amžiaus mote
ries arba merginos namų darbui. Ge
ri namai ir gera al&a.

1836 So. Clifton Park Avė. 
Cravvford 1214

' REIKIA merginos abelnam. namų 
darbui. Mrs. M. Bagan, 3913 W. 14th 
St. Lawndale 2274.

lt EI KIA 7 moterų dėl sortavimo 
skudurų. M. Lynu, 1820 W. 14 St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

ATYDA sales manageriatns. Mes 
garantuojame sales manageriams 
pilną arba dalį laiko darbą.- Atsi
suki! ir pasikalbėkit su Mr. Člemens 

SHEKLETON BROS.
Subdividcrs and developers

Room 416 — 160 N. Sa Šalie St.
Phone Central 8008

PARDAVIMUI groserio, cigarų, 
saldainių ir kitų smulkmenų krau
tuvė. Savininkas serga, turi greit 
parduoti. 1820 Canalport avė.

PARDAVIMUI bučernė su ledau- 
ne„ truku, yni šildomi gyvenimui 
kambariai ir garažas, biznio apie 
$1200 į savaitę. Greitam pirkėjui 
bargenas. Atsisaukit po 2 vai. po 
pietų.

1750 W. 63rd 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. ’Kegovicz, 8718 
Cammercial avė., So. Chicago, III.

Automobiles
KARAI parduodami savininkams, 

ant komiso pamatų, visų išdirbysčių, 
veikit greit, 3106 Montrose Avė., Tel. 
Irving 2334, visuomet atdara.

$10 įmokėti ir po $10 j savaitę nu
sipirksite vieną iš 25 vartotų karų. 
3106 Montrose Avė., Phone Irving 
2334, visuomet atdara.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

,BĘ NUOŠIMČIŲ
I

Duodame paskolas nuo $100 iki $300 
ant notų. Pinigus išmokame i 12 
valandų. Vienatinis ofisas šiaur-va- 
karinėj dalyj miesto, kuris teikia pa
skolas tokiomis sąlygomis. Pasinau- 

dokit iš tos progos.

INDUSTRIAL LOAN 
SERVICE 

1726 W. Chicago Avė. 
kampas Hermitage Avė.

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

Ben. Kazanau.'kas, Rašt.

2247 W. 23rd Place, 
CHICAGO, 1LL.

Canal 3968

KRAUTUVIŲ FIKČERIA1
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SpSTHElMS, 1912 So. State St.

Educational
_________ Mokyklos' , J

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinant dienomis ir 
vakarais. AtsiŠaukit arba rašykit:

International Barbei' Collcge 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCBOCL 
1507 W. Majiiaon Street

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.


