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Lietuvos-LenKijos ginčas vėl eis T. Sąjungon
> * ____ ___ ____ _ . _ .       .  

Lietuvos reikalavi
mai trukdą taikos 

derybas pradėti
Varsa va Kaurą, Kaunas Varsa- 

vą kaltina dėl duotų prižadų 
nepildymo r

K VGA, Latvija, sausio 22. 
[Chicago Tribūne koresp. Do- 
nald Day]. — Lietuvos atsaky
mą j Lenkijos pakvietimą pra
dėti ši mėnesi Lygoj derybas 
dėl taikos sutarties ir susisieki
mo atsieisimo tarp abiejų kraš
tų lenkų diplomatai laiko im- 
pertinentišku. Jie sako, kad lie
tuviai vengią prižadėjimų, ku
rių Voldemaras davęs Genevo- 
je. Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Voldemaras buvo priža
dėjęs Lenkijos diktatoriui Pil
sudskiui a įsteigti draugiškus 
santykius.

Grįžęs iš Genevos j Kauną, 
ministeris pirmininkas Volde
maras padarė visą eilę pareiš
kimų. statydamas negalimų, 
lenkų nuomone, sąlygų, kaip, 
pavyzdžiui, kad tuojau butų 
evakuotas Vilniaus kraštas, ku
ri lenkai pagrobė, ir atlygintų 
Lietuvai nuostolius, padarytais 
per okupaciją.
Kaltina lenkus dėl prižadų ne

pildymo
Premjeras Voldemaras sako, 

kad lenkai neispildę savo priža
dėjimų leisti išguitiems iš Vil
niaus lietuviams grįsti atgal. 
Jis sako, kad Lydoje, Vilniaus 
krašte, vis dar organizuoja
mas lietuvių užsienio legionas, 
lenkų karininkams vadovau
jant. lankai'betgi užsigina, kad 
tai esą neliesa.

Kauno valdžios laikraštis 
“I ietuva” sako, kad taikos de- 
rj bos veikiausiai nepraši dėsian
čios anksčiau kaip balandžio 
mėnesi. Tai reiškia, kad Lietu- 
vof-Lenkijos konfliktas bus vėl 
keliamas Tautų Sąjungoje jos 
susirinkime kovo mėnesi.

Vokietija slaptai žadanti 
remti Lietuvą

Lietuvos-Lenkijos konfliktą 
dar labiau aštrina slapta Vo
kietijos diplomatija. Tuo tar
pu kai Bėrimas leidžia vokie
čių kapitalui plaukti į Lenkiją 
jujr Poznanės bankus ir atvirai 
derasi su Varšava dėl prekybos 
sutarties, oficialiai pareikšda
mas, kad Vokietijos užsienio 
reikalų departamentas šaltai 
žiūrįs į Lietuvos pretenzijas, 
Vokietijos ministeris Kaune 
slaptomis užtikrino ministerį 
pirmininką Voldemarą, kad 
Vokietija remsianti Lietuvą. 
Nesenai sovietų ministeris 
Kaune buvo skubotai išvykęs į 
Maskvą dėl instrukcijų. Grįžęs 
užvakar atgal į Kauną, jis vėl 
davė prižadėjimų, kad sovietų 
Rusija Lietuvos politiką rem
sianti.
Rusija bijanti Lietuvos-Latvi- 

joa-Estijos unijas
Vokiečiams vyriausiai rupi 

priversti Lenkus atsižadėti sa
vo pretenzijų Dancigui ir lik- 
viduoli Dancigo koridorių, tuo 
tarpu kai Maskva žino, kad jei 
tik konfliktas dėl Vilniaus bus 
likviduotas, bematant bus su
daryta stipri Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos unija.
Lietuvos vidaus padėtis esanti 

kritinga
Politinė situacija Lietuvos 

viduje yra kritinga. Kariuome

nėje gresia sukilimas, dėl to, 
kad premjeras Voldemaras pri
vertė atsistatydini i kareivių 
mylimą vyriausi įį karo vadą 
Žukauską.

Iš šešiolikos visų Lietuvos 
politinių partijų premjeras Vol
demaras atstovauja vienai ma
žiausiųjų. To nežiūrint, jis ne
leidžia kitoms partijoms laiky
ti konferencijų ir daugelį opo
zicijų vadų verste verčia bėgti 
į užsienį.
Voldemaras — bolševikiškų me

todų adoratorius
Kauno diktatorius [Voldema

ras] yra didelis bolševikiškų 
metodų adoratorius. Per metus 
laiko kaip jis viešpatauja, Lie
tuva patapo panaši į Rusiją, 
mažame maštabe: spauda pri
smaugta, kalėjimai pilni politi
nių kaliniu, visa kraštą kontro
liuoja karo įstatymai. Per pra
eitus metus emigravo iš Lietu
vos apie 20,000 žmonių, o laivų 
kompanijos tikisi gero biznio 
ir šiemei.

Nikaraguos sukilė
lių vadas gyvas

Generolas Sandino buvęs avia
torių tik sužeistas

MANAGl A, Nikaragua, sau
sio 22. — Gauti iš Ocotalo pra
nešimai sako, kad Nikaraguos 
i nkilėlių vadas, generolas Au
gustinas Sandino, yra gyvas. 
Jungtinių Valstybių laivyno 
: via toriams bombarduojant jo 
tvirtovę EI Chipote praeitą sek
madieni gen. Sandino buvęs tik 
; užeistas, bet neužmuštas, kaip 
kad pirmiau pranešimai skelbė.

200,000 peticija pas
merktojo gyvybei 

gelbėti
LONDONAS, sausio 22. — 

200 tūkstančių asmenų pasira
šė peticiją vidaus reikalų mi- 
nisteriui, prašydami susimilimo 
Danieliui Driscoll’iui, kurs atei
nantį penktadienį turės būt 
pakartas. Driscoll buvo pa
smerktas mirties bausmei dėl 
užmušimo žmogaus. Peticionie- 
i iai sako, kad teismas nebu
vęs bešališkas, pasmerkdamas 
nusikaltėlį.

Lenino ketverių metų 
mirties sukaktuvės

MASKVA, sausio 22. — Va
kar bolševikai šventė ketverių 
metų Lenino mirties sukaktu
ves. Apeigos įvyko didžiosios 
operos salėje.

Daug' filmų aktorių lie 
ka be darbo

IIOLI.YWO()D, Cal., sausio 
22. — Keletas svarbių kruta- 
mųjų paveikslų studijų kuriam 
bakui užsidaro ir dėlto daug fil
mų aktorių bus priversti švęs
ti be darbo.

KRUVINA BUTLEGERIŲ KO
VA ST. LOUISE

ST. LOUIS, Mo., sausio 22. 
— Praeitą naktį čia vėl įvyko 
kruvinos butlegerių tarpusavio 
kautynės, kuriose vienas asmuo 
buvo užmuštas, o du kiti tur 
būt mirtinai sužeisti.

Iki šiol butlegerių “gehgių” 
tarpusavio kovose St. Louise 
jau užmušta keturiolika “geng- 
sterių”, daugiausiai italų.

Kinai sušaudę dar 
30 komunistų

Komunistai kaltinami dėl kon- 
spiravimo padaryti naują su
kilimą

I1AN KOVAS, Kinai, sausio 
22. Kinų vyriausybė pradė
jo vėl kampaniją prieš komu
nistus, ir per pastaras dvi die
nas buvo dar trisdešimt komu
nistų sušaudyti.

Vuhano miestuose — Ran
kove, Banjane ir Vučange — 
paskelbta karo laiko padėtis.

Komunistai kaltinami dėl 
konspiravimo padaryti naują 
sukilimą. c *

Japonijos parlamen
tas paleistas

Nauji rinkimai įvyks ateinančio 
vasario 20

TOKIO, Japonija, sausio 22. 
Japonijos seimas (parlamen

tas) vakar tapo paleistas ir 
nauji rinkimai nustatyti vasa
rio 20 dieną.

Kadangi nesenai rinkimų įsta
tymas tapo praplėstas, tai atei
nančiais rinkimais dalyvaus 
daugiau kaip 9 milionai naujų 
balsuotojų, kurie pirmiau bal
so teisės neturėjo.

Dar byla prieš Levine 
dėl $140,000

NEW YORKAS, sausio 22.—| 
George T. Fondą, iš \Vasbing- 
tono, įnešė į Aukščiausiąjį teis
mą bylą prieš Charles A. Levi
ne ir jo Columbia Salvage kom
paniją, reikalaudamas $1 18,107 
nesumokėtų jam už jo tarnybą 
pinigų. Fondą laivo Columbia 
Salvage kompanijos generalinis 
manadžeris.

[Skundžiamasis yra tas pats 
Levine, kurs su aviatoriam 
Chamberlinu skrido per Atlan
tą iš New Yorko j Vokietiją. 
Jam yra iškeltų ir daugiau by
lų dėl pinigų.]

Vienos studentai pro
testuoja prieš džiazo 

operą
VIENA, Austrija, sausio 22. 

— Vienos studentai vakar va
karą surengė vėl didelę demon
straciją ties operos trobesiu, 
protestuodami prieš statymą 
vadinamos džiazo operos. Stu
dentai pareiškia, kad džiazo 
muzika iš viso yra ne kas, o 
jau sudžiazinta opera tai visai 
profanuoja operos šventyklą.

DETR01T, Mieli., sausio 22.
Praeitą ketvirtadienį žmones 

pastebėjo St. Clair ežere, apie 
pusę mylios nuo kranto, baltą 
“collie” padermės, šunį ant plū
duriuojančios ledo lyties. Nelai
mingas šuo, lodamas, šaukėsi 
pagalbos. Žmonės valtimis ban
dė prie jo prisigriebti, 1x9 dėl 
sujudusių ežero vilnių ir tirš
tai plaukiojančių ir besigru
miančių ledų sunku buvo pasie
kti. Padaryti galą šuns kentė
jimams vienas gelbėtojų bandė 
jį nušauti, bet nekliudė. Paga
liau vakar vienam drąsiam vy
rui, Emmettui Pentelostui, pa
vyko prie šuns prisiirti ir jį 
išgelbėti. Vargšo šunelio kojos 
ir uodega buvo giliai įšalę į le
dą, ant kurio jis išbuvo, tur 
būt, daugiau kaip 60 valandų.

Du lietuvių vaikičiai 
žuvo po ledu

8 metų Bernotukas neteko gy
vybės, bandydamas savo 6 
metų sesutę išgelbėti

RACINE, Wis., sausio 22.— 
Titus Bernotas, 8 metų am
žiaus vaikas, vakar, bandyda
mas išgelbėti savo 6 metų se
sutę, Eleną, patsai žuvo.

Elenutė važinėjo rogutėmis 
užšalusio] Root •upėj, ir įva
žiavo į eketę. Broliukus šoko 
ją gelbėti, bet ir pats įkrito 
ekelen. Nors vanduo buvo ne
gilus, tečiau srovė nunešė juos 
po ledu apie 300 pėdų tolumo.

BELOIT, Wis., sausio 22.— 
Automobilio užgautas burė 
Rob. Hughes, 70 metų amžiaus.

Sovietų ambasadorius 
atvyko į Tokio

TOKIO, Japonija, sausio 22.
• J Tokio vakar atvyko nau

jas sovietų ambasadorius, Alek
sandras Trojanovskis. Jo pir
mtakui^ Dovgalevskis yra pa
skirtas ambasadorium Paryžiu
je, vietoj buvusio ten Rakovs- 
kio.

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

Bendrai gražu; nedidele tem
peratūros atmaina; stiprokas, 
daugiausiai pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 33° F.

Šiandie saulė teka 7:12, lei
džiasi 4:52. Mėnuo leidžiasi 
5:23 vakaro.

Edvvard West Browning, New Yorko, milionierius, buvęs 
garsiosios “Peaches” vyras, su savo “auklėtine” Mary Ix>uise 
Spas, kuri dabar iš jo reikalauja $500,000. Ji išgyveno pas jį 
vieną savaitę, po ko jis ją išvarė, pasirodžius, kad ji yra ne 
16 m., kaip prisistatė, bet 21 m.

————— ■■ ■ ........................... . ................................................... . .... ,, 4,........................... .... ........■

Išgelbėjo šunį, 60 va
landų plūduriavusį eže

re ant ledo lyties

Teismas aplaužė ragus 
Pittsburgho davat

koms
PITT.S BURGU, Pa., sausio 

22. — Kova tarp Pittsburgho 
Simfonijos Draugijos ir Al- 
legheny kauntės Sekmadienio 
Asociacijos dėl “mėlynojo”, 
prieš šimtą metų išleisto, įsta
tymo, pasibaigė Simfonijos 
Draugijos laimėjimu.

Vakar teismas išsprendė, kad 
“šventą dieną švęsti” įstatymu 
galėjo būt užgintas fizinis dar
bas ir šiaip veiksmai, kurie ga
li trukdyti šventos dienos ra
mybę, bet ne muzika, ne kon- 
lertua. Simfonijos draugija to
dėl gali ir sekmadieniais kon
certus duoti, nenusikalsdama 
tuo “mėlynajam įstatymui,” 
kurs, be to, jau ir pasenėjęs.

Aviatorių Hoyt rado 
kalnuose sušalusį

BOISE, Idaho, sausio 22.
Aviatorius Fred Hoyt, kurs 
prieš savaitę laiko prapuolė lai
ke smarkios sniego audros, va
kar buvo rastas kalnuose tarp 
Salt Lake City ir Boise sušalęs. 
Netolimoj dauboj rado ir jo 
sudužusį aeroplaną.

Užmuštas autų kolizijoj
PLYMOUTH, Ind., sausio 22. 

— Automobilio ir motorinio 
vežimo kolizijoje čia buvo už
muštas Zekiel Rivers, iš Gary, 
Ind. į ** : j. .

Įmonė sudegė

MARION, Ind., sausio 22.
Kilęs Case Radio įmonėj ’ gais
ras padarė apie 300,000 dolerių 
žalos. Visos įmonės mašinos su
naikintos.

MEKSIKOS MIESTAS, sausio 
22. — H. Schiffely, kurs raitas 
joja iš Buenos Aires į New Yor- 
ką, vakar atjojo j Monterey.

Rusai pardavinėja 
bonus Amerikoje

Rado būdą, apeiti Washingtono 
statomas kliūtis

NEW YORKAS, sausio 22.— 
Ne\v York Times sako, kad so
vietų Ruisjos valdžia suradus 
būdą savo vertybės popierius 
pardavinėti Jungtinėse Valsty
bėse, apeinant VVashingtono 
valdžios drausmę. Naudodamosi 
paštu sovietų valdžia esanti 
jau paleidus Jungi. Valstybėse 
daugiau kaip $100,000 vertės 
Rusų geležinkelių bonų. Trans
akcijos esą vedamos per Ne\v 
Yorko, Chicagos ir San Fran- 
cisco bankus. Viso tų bonų esą 
išleista $30,000,000 sumai ir 
dalis jų skirta parduoti Ame
rikoj.

Francuzų komunistai 
netenka vietų sovietų 

ambasadoje
PAHYŽU'S, sausio 22. -L- 

Francuzų komunistai, kurie iki 
šiol šildėsi sovietų ambasado
je, turėdami ten geras vieteles, 
labai įtūžo ir nusiminė sužinoję, 
kad lų šiltų vietelių nebeteks. 
Naujasis sovietų ambasadorius 
Dovgalevskis, kurs dabar jau 
atvyko į Paryžių savo pareigų 
eiti, nusitaręs visus buvusius 
iki šiol ambasados tarnauto
jus franeuzus pašalinti ir pa
keisti juos rusais.

Įtūžę dėl to Paryžiaus komu
nistai tuojau apšaukė naująjį 
sovietų pasiuntinį kaip piktą 
šovinistą. €

Baudžia, kam visų lau
ky neužsėjo kviečiais
FLORENCIJA, Italija, sau

sio 22. Fašistų policija su
ėmė turtingą Florencijos dva
rininką, Basilio Cinelli, kalti
namą dėl neklausymo valdžios 
įsakymo visus savo laukus už
sėti kviečiais. Jis veikiausiai )>us 
ištremtas į kurią nors salą at
gailauti. /

Mirė ^Panamos kanalo 
statytojas, gen Goethals ____________ \

NKW YORKAS, sausio 22.— 
Vakar čia mirė maj. gen. Geor
ge \V. Goethals, Pąnamos ka
nalo statytojas. Jis buvo 70 
metų amžiaus, gimęs Brookly
ne 1858 metais.

TOKIA ŽMONA ŠIAIS LAI
KAIS TAI RETENYBĖ

NEW YORKAS, sausio 22.
Taksi šoferis Antbony Fainc 
buvo pašauktas teisman kalina
mas dėl prasižengimo prieš tra- 
fiko reguliacijas. Teisėjas Grat- 
zmayer paskyrė jam atitinka
mą piniginę pabaudą.

“Your honor”, pakilus iš kė
dės tarė šoferio žmona, 24 me
tų amžiaus Virginija. “Pinigų 
mes neturime, dėl to aš už vy
rą eisiu sėdėt kalėjime.”

“Bausmė dovanota, šiais šei
myninių nesutikimų laikais 
miela rasti jauna moteriške, 
kuri dėl savo vyro- pasirengus 
nukentėti,” tarė teisėjas.

Mekskos generolas užmuštas

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 22. — Iš Guadąlajaros pra
neša, kad susikirtime su maiš
tininkų banda netoli nuo Tan- 
huago, buvo užmuštas batalio
no vadas, gen. Manuel Ayala.

6-tas Pan-Amerikos 
kongresas Havanoje
Hughes prisiekia, kad Jungti

nių Valstybių politika nesan
ti imperialistinė

HAVANA, Kuba, sausio 22.
- Charles Evans Hughes, Jun

gtinių Valstybių delegacijos 
Pan-Amerikos kongrese pirmi
ninkas, savo kalboje vakar pa
reiškė, kad kai tik busią įsteig
tos tvirtos ir pastovios valdžios 
Nikž/raguoj ir Haiti respubliko
nė; Jungtinės Valstybės tuojau 
tuos kraštus evakuosiančios, 
kaip kad jos pasitraukusios iš 
Santo Domingo, kai ten buvus 
padaryta tvarka.

Hughes pasakė, kad Jungti
nės Valstybės nesi vaduojančios 
imperialistine politika ir netu
rinčios nė jokių agresingų tiks
lų. Didžiausias jų troškimas 
esąs, idant vakarų pusrutulio 
respublikos butų visai nepri
klausomos, savarankios ir 
stiprios taip kad Jungtinėms 
Valstybėms niekados nereikėtų 
daryti intervencijų.

Karo aeroplanas, kurs 
galės skristi 8 mylias 

aukštai
NEW YORKAS, sausio 22.— 

Armijos aviacijos korpusas da
vė Curtis Aeroplane and Mo
tor kompanijai užsakymą pa
dirbti karo aeroplaną, kurs 
galėtų operuoti astuonių mylių 
aukštumoj.

19 /Yale studentų nu
bausti už darbininkiškų 

plakatų dalinimų
NEW HAVEN, Conn., sau

sio 22. — Del to, kad jie dali
no plakatus, kuriuose buvo 
smerkiamos nelemtos darbo są
lygos kaklaraiščių ir apykak
lių skebinėse dirbtuvėse New 
I lavene, devyniolika Yale uni
versiteto studentų buvo teismo 
nubausti po $2 piniginės pabau
dos.

Paliko Dailės Institutui 
$1,500,000

Y()UNGSTOWN, Ohio, sau
sio 22. Miręs geležies fabri- 
kininkas Joseph Y. Butler savo 
testamente paliko $1,500,000 
vietos Dailės Institutui.

Nudūręs žmoną, nusižudė
FAIRFIELD, la., sausio 22.

VVashingtono (la.) gyvento
jas Lee Boso nudurė savo žmo
ną, kuri buvo jį pametus, pas
kui pats nusižudė.

I------
“Naujieną” Kon- 

testas Eina
Virš šimtas “Naujienų” 
kontestantų veikia po 
įvairias Amerikos lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos” ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek
tųsi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausias dovanas.
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Lietuvos-Lenkijos ginčas vėl eis T. Sąjungon
Lietuvos reikalavi
mai trukdą taikos 

derybas pradėti
Varšava Kaurą, Kaunas Varšu

vą kaltina dėl duotu prižadu 
nepildymo t

RYGA, Latvija, sausiu 22. 
fChicago Tribūne koresp. Do- 
nald Day]. — Lietuvos atsaky
mą į Lenkijos pakvietimą pra
dėti ši menesi Rygoj derybas 
dėl taikos sutarties ir susisieki
mo atsteigimo tarp abiejų kraš
tų lenkų diplomatai laiko im
portinei) tišk u. Jie sako, kad lie
tuviai vengią prižadėjimų, ku
rių Voldemaras davęs Genevo- 
je. Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Voldemaras buvo priža
dėjęs Lenkijos diktatoriui Pil
sudskiui atsteigti draugiškus 
santykius.

Grįžęs iš Genevos i Kauną, 
ministeris pirmininkas Volde
maras padarė visą eilę pareiš
kimų, statydamas negalimų, 
lenkų nuomone, sąlygų, kaip, 
pavyzdžiui, kad tuojau butų 
evakuotas Vilniaus kraštas, ku
ri lenkai pagrobė, ir atlygintų 
Lietuvai nuostolius, padarytais 
per okupaciją.
Kaltina lenkus dėl prižadų ne

pildymo
Premjeras Voldemaras sako, 

kad lenkai neispildę savo priža
dėjimų leisti išguitiems iš Vil
niaus lietuviams grįsti atgal. 
Jis sako, kad Lydoje, Vilniaus 
krašte, vis dar organizuoja
mas lietuvių užsienio legionas, 
lenkų karininkams vadovau
jant. lankai-betgi užsigina, kad 
tai esą netiesa.

Kauno valdžios laikraštis 
“Lietuva” sako, kad taikos de
rybos veikiausiai nepraši dėsian
čios anksčiau kaip balandžio 
mėnesį. Tai reiškia, kad Lietu
vos-Lenkijos konfliktas bus vėl 
keliamas Tautų Sąjungoje jos 
susirinkime kovo mėnesį.

Vokietija slaptai žadanti 
remti Lietuvą

Lietuvos-Lenkijos konfliktą 
dar labiau aštrina slapta Vo
kietijos diplomatija. Tuo tar
pu kai Bėdinas leidžia vokie
čių kapitalui plaukti į Lenkiją 
per Poznanės bankus ir atvirai 
derasi su Varšava dėl prekybos 
sutarties, oficialiai pareikšda
mas, kad Vokietijos užsienio 
reikalų departamentas šaltai 
žiūrįs j Lietuvos pretenzijas, 
Vokietijos ministeris Kaune 
slaptomis užtikrino ministerį 
pirmininką Voldemarą, kad 
Vokietija remsianti Lietuvą. 
Nesenai sovietų ministeris 
Kaune buvo skubotai išvykęs į 
Maskvą dėl instrukcijų. Grįžęs 
užvakar atgal į Kauną, jis vėl 
davė prižadėjimų, kad sovietų 
Rusija Lietuvos politiką rem
sianti.
Rusija bijanti Lietuvos-Latvi- 

jos-Estijos unijos

Vokiečiams vyriausiai rupi 
priversti Lenkus atsižadėti sa
vo pretenzijų Dancigui ir lik
viduoti Dancigo koridorių, tuo 
tarpu kai Maskva žino, kad jei 
tik konfliktas dėl Vilniaus bus 
likviduotas, bematant bus su
daryta stipri Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos unija.
Lietuvos vidaus padėtis esanti 

kritinga
Politinė situacija Lietuvos 

viduje yra kritinga. Kariuome

nėje gresia sukilimas, dėl to, 
kad premjeras Voldemaras pri
vertė atsistatydinti kareivių 
mylimą vyriausi ji karo vadą 
Žukauską.

Iš šešiolikos visu Lietuvos A
|K>litinių partijų premjeras Vol
demaras atstovauja vienai ma
žiausiųjų. To nežiūrint, jis ne
leidžia kitoms partijoms laiky
ti konferencijų ir daugelį opo
zicijų vadų verste verčia bėgti 
į užsienį.
Voldemaras — bolševikiškų me

todų adoratorius
Kauno diktatorius fVoldema- 

rasj yra didelis bolševikiškų 
metodu adoratorius. Per metus A
laiko kaip jis viešpatauja, Lie
tuva patapo panaši i Rusiją, 
mažame maštabe: spauda pri
smaugta, kalėjimai pilni politi
nių kaliniu, visa kraštu kontro
liuoja karo įstatymai. Per pra
eitus metus emigravo iš Lietu
ve,s apie* 2(1,000 žmonių, o laivų 
kompanijos tikisi gero biznio 
ir šiemei.

Nikaraguos sukilė
lių vadas gyvas

Generolas Sandino buvęs avia
torių tik sužeistas ,

MANAGl A, Nikaragua, sau
sio 22. — Gauti iš Ocotalo pra
nešimai sako, kad Nikaraguos 
: ūki lėlių vadas, generolas Au
gustinas Sandino, yra gyvas. 
Jungtiniu Valstybių laivyno 
aviatoriams bombarduojant jo 
tvirtovę EI Chipote praeitą sek
madieni gen. Sandino buvęs tik 
sužeistas, bet neužmuštas, kaip 
kad pirmiau pranešimai skelbė.

200,000 peticija pas
merktojo gyvybei 

gelbėti
LONDONAS, sausio 22. — 

200 tūkstančių asmenų T>asira- 
•ė peticiją vidaus reikalų mi- 
nisteriui, prašydami susimilime) 
Danieliui Driscoll’iui, kurs atei
nantį pcnktadifhį turės būt 
pakartas. Driscoll buvo pa
smerktas mirties bausmei dėl 
užmušime) žmogaus. Peticionie- 
i iai sako, kad teismas nebu
vęs bešališkas, pasmerkdamas 
nusikaltėlį.

ILenino ketveriŲ metų
mirties sukaktuvės

MASKVA, sausio 22. — Va
kar bolševikai šventė ketverių 
metų Lenino mirties sukaktu
ves. Apeigos įvyko didžiosios 
operos salėje.

Daug filmų aktorių lie
ka be darbo

IK )LLYWO(>1), Cal., sausio 
22. — Keletas svarbių kruta- 
inųjų paveikslų studijų kuriam 
bakui užsidaro ir dėlto daug fil
mų aktorių bus priversti švęs
ti be darbe).

KRUVINA BUTLEGERIŲ KO
VA ST. LOUISE

ST. LOU1S, Mo., sausio 22. 
— Praeitą naktį čia vėl įvyko 
kruvinos butlegerių tarpusavio 
kautynės, kuriose vienas asmuo 
buvo užmuštas, o du kiti tur 
būt mirtinai sužeisti.

Iki šiol butlegerių “gehgių” 
tarpusavio kovose St. Louise 
jau užmušta keturiolika “geng- 
slcrių”, daugiausiai italų.

Kinai sušaudę dar 
30 komunistų

Komunistai kaltinami dėl kon- 
spiravimo padaryti naują su
kilimą

HA N KOVAS, Kinai, sausio 
22. Kinų vyriausybe" pradė
ję) vėl kampaniją prieš komu
nistus, ir per pastaras dvi die
nas buvo dar trisdešimt komu
nistų sušaudyti.

Vuhano miestuose — Han- 
kove, Banjane ir Vučange — 
paskelbta karo laiko padėtis.

Komunistai kaltinami dėl 
konspiravimo nudaryti naują 
sukilimą. € *

Japonijos parlamen
tas paleistas

Nauji rinkimai įvyks ateinančio 
vasario 20

TOKIO, Japonija, sausio 22.
Japonijos seimas (parlamen

tas) vakar tapo paleistas ir 
nauji rinkimai nustatyti vasa
rio 20 diena.

Kadangi nesenai rinkimų įsta
tymas tapo praplėstas, tai atei
nančiais rinkimais dalyvaus 
daugiau kaip 9 milionai naujų 
balsuotojų, kurie pirmiau bal
so teisės neturėjo.

Dar byla prieš Levine 
dėl $140,000

NEW YORKAS, sausio 22.—j 
George T. Fondą, iš Wasbing- 
tono, Įnešė į Aukščiausiąjį teis
mą bylą prieš Charles A. Levi
ne ir jo Columbia Salvage kom
paniją, reikalaudamas $1 48,107 
nesumokėtų jam už jo tarnybą 
pinigų. Eonda luivo Columbia 
Salvage kompanijos generalinis 
inanadžeris.

[Skundžiamasis yra tas pats 
Levine, kurs su aviatorių m 
Chamberlinu skrido per Atlan
tą iš Ne»w Yorko j Vokietiją. 
Jam yra iškeliu ir daugiau by
lų dėl pinigų.]

Vienos studentai pro
testuoja prieš džiazo 

operą
* —.

VIENA, Austrija, sausio 22. 
— Vienos studentai vakar va
karų surengė vėl didelę demon- 
straciją ties operos trobesiu, 
protestuodami prieš statymą 
vadinamos džiazo operos. Stu
dentai pareiškia, kad džiazo 
muzika iš viso yra ne kas, o 
jau sudžiovinta opera tai visai 
profanuoja operos šventyklą.

Du lietuvių vaikičiai 
žuvo po ledu

8 metų Bernotukas neteko gy
vybės, bandydamas savo 6 
metų sesutę išgelbėti

RAGINE, Wis., sausio 22.— 
Titus Bernotas, 8 metų am
žiaus vaikas, vakar, bandyda
mas išgelbėti savo 6 metų se
sutę, Eleną, patsai žuvo.

Elenutė važinėjo rogutėmis 
užšalusio] Root • upėj, ir įva
žiavo į eketę. Broliukas šoko 
ją gelbėti, bet ir pats įkrito 
eketėn. Nors vanduo buvo ne
gilus, tečiau srovė nunešė juos 
po ledu apie 300 pėdų tolumo.

BELOIT, Wis., sausio 22.— 
Automobilio užgautas mirė 
Rob. Hughes, 70 metų amžiaus.
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Edward West Browning, New Yorko, milionierius, buvęs 
garsiosios “Peaches” vyras, su savo “auklėtine” Mary Louise 
Spas, kuri dabar iš jo reikalauja $500,000. Ji išgyveno pas jį 
vieną savaitę, po ko jis ją išvarė, pasirodžius, kad ji yra ne 
16 m., kaip prisistatė, bet 21 m.

Išgelbėjo šunį, 60 va
landų phiduriavusį eže

re ant ledo lyties

DETRO1T, Mieli., sausio 22.
Praeitą ketvirtadienį žmonės 

pastebėjo St. (Ja ir ežere, apie 
pusę mylios nuo kranto, baltą 
“collie” padermės, šunį ant plū
duriuojančios ledo lyties. Nelai
mingas šuo, lodamas, šaukėsi 
pagalbos. Žmones valtimis ban
dė prie jo prisigriebti, bet dėl 
sujudusių ežero Vilnių ir tirš
tai plaukiojančių ir besigru
miančių ledų sunku buvo pasie
kti. Padaryti galą šuns kentė
jimams vienas gelbėtojų bandė 
jį nušauti, bet nekliudė. Paga
liau vakar vienam drąsiam vy
rui, Emmettui Pentelostui, pa
vyko prie šuns prisiirti ir jį 
išgelbėti. Vargšo šunelio kojos 
ir uodega buvo giliai įšalę į le
dą, ant kurio jis išbuvo, tur 
būt, daugiau kaip 60 valandą.

Sovietų ambasadorius 
atvyko į Tokio

TOKIO, Japonija, sausio 22.
- Į Tokio vakar atvyko nau

jas sovietų ambasadorius, Alek
sandras Trojanovskis. Jo pir
mtaku na.\ Dovgalevskis yra pa
skirtas ambasadorium Paryžiu
je, vietoj buvusio ten Rakovs- 
kio.

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

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; stiprokas, 
daugiausiai pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 33° F.

Šiandie saulė teka 7:12, lei
džiasi 4:52. Mėnuo leidžiasi 
5:23 vakaro.

Teismas aplaužė ragus 
Pittsburgho davat

koms
PITT.S BURGU, Pa., sausio 

22. — Kova tarp Pittsburgho 
Simfonijos Draugijos ir Al- 
legheny kauntės Sekmadienio 
Asociacijos dėl “mėlynojo”, 
prieš šimtą metų išleisto, įsta
tymo, pasibaigė Simfonijos 
Draugijos laimėjimu.

Vakar teismas išsprendė, kad 
“šventą dieną švęsti” įstatymu 
galėjo būt užgintas fizinis dar
bas ir šiaip veiksmai, kurie ga
li trukdyti šventos dienos ra
mybę, bet ne muzika, ne kon- 
lerlus. Simfonijos draugija to
dėl gali ir sekmadieniais kon
certus duoti, nenusikalsdama 
tuo “mėlynajam įstatymui,” 
kurs, be to, jau ir pasenėjęs.

Aviatorių Hoyt rado
kalnuose sušalusi

BOISE, tdaho, sausio 22.
Aviatorius Fred Hoyt, kurs 
prieš savaitę laiko prapuolė lai
ke smarkios sniego audros, va
kar buvo rastas kalnuose tarp 
Salt Lake City ir Boise sušalęs. 
Netolimoj dauboj rado ir jo 
sudužusį aeroplaną.

Užmuštas autų kolizijoj
PLYMOUTH, Ind., sausio 22. 

— Automobilio ir motorinio 
vežimo kolizijoje čia buvo už
muštas Zekiel Rivers, iš Gary, 
Ind.

’ w. . _

Įmonė sudegė
MARION, Ind., sausio 22.

Kilęs Case Radio įmonėj * gais
ras padarė apie 300,000 dolerių 
žalos. Visos įmonės mašinos su
naikintos.

MEKSIKOS MIESTAS, sausio 
22. — H. Schiffely, kurs raitas 
joja iš Buenos Aires į New Yror- 
ką, vakar atjojo j Monterey.

Rusai pardavinėja 
bonus Amerikoje

Rado būdą, apeiti VVashingtono 
statomas kliūtis

NEW YOBKAS, sausio 22.— 
New York Times sako, kad so
vietų Ruisjos valdžia suradus 
būdą savo vertybės popierius 
pardavinėti Jungtinėse Valsty
bėse, apeinant Washingtono 
valdžios drausmę. Naudodamosi 
paštu sovietą valdžia esanti 
jau paleidus Jungi. Valstybėse 
daugiau kaip $100,090 vertės 
Rusą geležinkelių bonų. Trans- 
akcijos esą vedamos per New 
Yorko, Chicagos ir San Fran- 
cisco bankus. Viso tų boęų esą 
išleista $30,000,000 sumai ir 
dalis jų skiria parduoti Ame
rikoj.

Francuzų komunistai 
netenka vietų sovietų 

ambasadoje
PARYŽIUS, sausio 22. -L i 

Francuzų komunistai, kurie iki 
šiol šildėsi sovietų ambasado
je, turėdami ten geras vieteles, 
labai įtūžo ir nusiminė sužinoję, 
kad tų šiltų vietelių nebeteks. 
Naujasis sovietų ambasadorius 
Dovgalevskis, kurs dabar jau 
atvyko į Paryžių savo pareigų 
eiti, nusitaręs visus buvusius 
iki šiol ambasados tarnauto
jus franeuzus pašalinti ir pa
keisti juos rusais.

Įtūžę dėl lo Paryžiaus komu
nistai tuojau apšaukė naująjį 
sovietų pasiuntinį kaip piktą 
šovinistą. &

Baudžia, kam visų lau
kų neužsėjo kviečiais
EI .OBENCIJA, Italija, sau- 

šio 22. Fašistų policija su
ėmė turtingą Florencijos dva
rininką, Basilio Cinelli, kalti
namą dėl neklausymo valdžios 
įsakymo visus savo laukus už
sėti kviečiais. Jis veikiausiai bus 
ištremtas į kurią nors salą at
gailauti.

Mirė (Panamos kanalo 
statytojas, gen Goethals

NKW YORKAS, sausio 22.— 
Vakar čia mirė maj. gen. Geor
ge \V. Goethals, Pąnamos ka
nalo statytojas. Jis buvo 79 
metų amžiaus, gimęs Brookly- 
ne 1858 motais.

TOKIA ŽMONA ŠIAIS LAI
KAIS TAI RETENYBĖ

NEW YOBKAS, sausio 22.
Taksi šoferis Antbony Faine 
buvo pašauktas teisman kalina
mas dėl prasižengimo prieš tra- 
fiko reguliacijas. Teisėjas Grat- 
zmayer paskyrė jam atitinka
mą piniginę pabaudų.

“Your honor”, pakilus iš kė
dės tarė šoferio žmona, 24 me
tų amžiaus Virginija. “Pinigų 
mes neturime, dėl to aš už vy
rą eisiu sėdėt kalėjime.”

“Bausmė dovanota. Šiais šei
myninių nesutikimų laikais 
miela rasti jauna moteriškė, 
kuri dėl savo vyro- pasirengus 
nukentėti,” tarė teisėjas.

Mekskos generolas užmuštas
MEKSIKOS MIESTAS, sau

sio 22. — Iš Guadąlajaros pra
neša, kad susikirtime su maiš
tininkų banda netoli nuo Tan- 
huago, buvo užmuštas batalio
no vadas, gen. Manuel Ayala.

6-tas Pan-Amerikos 
kongresas Havanoje
Hughes prisiekia, kad Jungti

nių Valstybių politika nesan
ti imperialistinė

HAVANA, Kuba, sausio 22.
Charles Evans Hughes, Jun

gtinių Valstybių delegacijos 
Pan-Amerikos kongrese pirmi
ninkas, savo kalboje vakar pa
reiškė, kad kai tik busią įsteig
tos tvirtos ir pastovios valdžios 
Nikaraguoj ir Haiti respubliko- 
ce, Jungtinės Valstybės tuojau — 
tuos kraštus evakuosiančios, 
kaip kad jos pasitraukusios iš 
Santo Domingo, kai ten buvus 
padaryta tvarka.

Hughes pasakė, kad Jungti
nės Valstybės nesi vaduojančios 
imperialistine politika ir netu
rinčios nė jokių agresingų tiks
lų. Didžiausias jų troškimas 
< sąs, idant vakarui pusrutulio 
respublikos butų visai nepri
klausomos, savarankios ir 
stiprios taip kad Jungtinėms 
Valstybėms niekados nereikėtų 
daryti intervencijų.

Karo aeroplanas, kurs 
galės skristi 8 mylias 

aukštai
NEW YOBKAS, sausio 22.— 

Armijos aviacijos korpusas da
vė Gintis Aeroplane and Mo
tor kompanijai užsakymą pa
dirbti karo aeroplaną, kurs 
galėtų operuoti astuonių mylių 
aukštumoj.

19 /Yale studentų nu
bausti už darbininkiškų 

plakatų dalinimų
NEW HAVEN, Conn., sau

sio 22. — Del to, kad jie dali
no plakatus, kuriuose buvo 
smerkiamos nelemtos darbo są
lygos kaklaraiščių ir apykak
lių skebinėse dirbtuvėse New 
Ilavene, devyniolika Yale uni
versiteto studentų buvo teismo 
nubausti po $2 pinigines pabau
dos.

Paliko Dailės Institutui
$1,500,000

YOUNGSTOVVN, Dino, sau
sio 22. Miręs geležies fabri- 
kininkas Joseph Y. Butler savo 
testamente paliko $1,500,909 
vietos Dailės Institutui.

Nudūręs žmoną, nusižudė
FA1RFIELD, la., sausio 22.
Washingtono (la.) gyvento

jas I^ee Boso nudūrė savo žmo
ną, kuri buvo jį pametus, pas
kui pats nusižudė.

I ==]
“Naujienų” Kon-

testas Eina
Virš šimtas “Naujienų” 
kontestantų veikia po 
įvairias Amerikos lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos” ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek
tųsi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausias dovanas.



NAUJIEN0S, Chicago, III.

MUSŲ MOTERIMS
>■ - Veda Dora Vilkienė ■ "• *

litis. Nuvirik dešreles karšta
me vandeny, perdurk kiekvieną 
dešrelę su šakute, ir uždėk ant 
obuolių; apipilk vandeniu kur 
virė dešrelės ir kepk nekaršta
me pečiuje 45 minutes, pakol 
Obuoliai bus minkšti.

BORKVŲ SRIUBA

1 vidutinis svogūnas,
2 šaukštai sviesto,
1/2 puoduko baltos duonos tru

pinių,.
1 kvorta sriubos,
1 šaukštukas druskos,
'Ti-ia Į.iitį i>iiprų.
2 puoduku virtu, smulkiai su-

pjaustytu morkvij,
1 šaukštas cukraus,
l puodukas milko.
Virk svogūnas svieste kokias 

5 minutes, tik žiūrėk neduok 
joms parasti. ISudėk duonos 
trupinius, sriubą, druską, pipi
rus, ir virk 20 minutų. Pridėk 
morkvas ir milką, pašildyk ir 
tuojaus karštą paduok.

1 šaukštas miltų,
1 puodukas milko,
1 puodukas vandens,
‘/ii puoduko virtų ryžių.
Virk jautieną svieste 5 mi

nutes, pridėk miltus ir išmai
šyk pakol gerai neišsimaišys. 
Pilk pieną atskiestą vandeniu 
ir išlenprvo maišyk, kad nepasi- 
ci«rytų klev-kelių. I*riciek. ry- 

Zillš ir pakaitink prieš pad|i<>- 
siant stalan.

BULVIŲ RITULIAI

JAUTIENA EN CASSEROLE

1 sv. jautienos, supjaustyk į 
šmotukus,

3 šaukštai tapiokos,
3 šaukštai virtų tomotų, per- 

košk.
% šaukštuko druskos,
•/« šaukštuko paprikos,
3 svogūnai supiaustyk,
2 šaukštai sviesto.
Viską kartu sumaišyk ir su

dek puodam Apdengk tampriai 
ir kepk valandą ar daugiaus, 
kartais pamaišydama. Paduok 
su keptom ar virtom bulvėm, 
arba makaronais.

DŽIOVINTA JAUTIENA 
IR RYŽIAI

4 vidutinės, virtos bulvės,
6 šaukštai pieno, 
3 kiaušinio tryniai, 
Druskos, 
Pipirų, \ 
3 kiaušinių baltymai, 
Sumaišyk ir perkošk virtas 

bulves per šitą. Pridėk pieną, 
gerai išplaktus trynius, drus
ką, pipirus ir paskui gerai iš
plaktus baltymus. Atšaldyk ir 
padaryk ritulius su ranka — 
apiberk miltais. Kepk giliose 
skauradosc taukuose. Paduok 
stalan karštus, apiberk kapo- 
tom, žaliom petruškom.

Vs; svaro džiovintos jautie
nos, smulkiai supiaustytos.

1 šaukštas sviesto,

OBUOLIAI IR DEŠROS

6 obuoliai,
>2 puoduko Minute Tapioko,
Du trečdaliu puoduko rus- 

vaus cukraus,
‘/2 šaukštuko druskos,
1 sv. kiaulienos dešrelių,
1'2 kvortos karšto vandens,
Perplauk į 4 dalis 6 nemažus 

obuolius. Sudėk išsviestuoton 
blėtyn. Sumaišyk tapioką, 
druską ir cukrų. Apdėk obuo-

WELSH RAREBIT

Geras pusryčiams valgis.
1 šaukštas sviesto,
1 šaukštas miltų, /
1 puodukas pieno,
2 puodukai tarkuoto sūrio,
I kiaušinis,
’/J. šaukštuko druskos,

‘/j, šaukštuko muštardos, 
Truputį cayenne.
Padaryk balta dažala iš 

sviesto, miltų’ ir pieno, pridėk 
sūrį, virk dvigubame puode, 
kaip suris ištirps, sudek išplak
tą kiaušinį. U žpilk ant toast 
arba krekesų ir karštą paduok 
stalan.

MARSHMALLOVV KĖKSAS

Vi puoduko sviesto,
1 puoduką cukraus,
1 puoduką pieno,
2Vi puoduko miltų,
3 šaukštukai baking punde

lio,
•/i šaukštuko druskos,
1 šaukštuką vanillijos ekst

rakto,
2 kiaušiniai.
Ištrink cukrų su sviestu, 

pridėk išplaktus kiaušinio try
nius, paskui pieną ir gerai iš
maišyk. Sudėk du kaitų per
sijotus miltus su druska ir ba
king pauderiu. Paskui ekst
raktą. Ant galo sudėk gerai 
išplaktus baltymus ir lengvai 
išplak. Supilk i dvi blėtis. Pirm 
sudėsiant blėtis, įkaitink pečių, 
tegul kepa 20 minutų.

mo. Ištarpyk Marshnialknv 
dvigubame puode, supilk ver
dantį vandenį ir virk pakol pa
sidarys švelni masė. Paskui su
pilk karštą siropą (iš pieno ir 
cukraus) tegul dar kartu ver
da, pripilus vanillą plak pa
kol pasidarys .pakankamai tirš
ta, kad galima butų tepti. Var
tok tą patį ant kėkso ir vidu
ryj-

GRANDŽIŲ DUONtV

2 kiaušiniu,
1 puoduką cukraus,
•3A puoduko pieno,
3 puodukus miltų.

1 šaukštukas druskos,
4 šaukštukai baking punde

lio,
2 šaukštai sviesto arba tau

kų,
V2 puoduko riešutų,
•/2 puoduko sukajiotos oran

džių skurdės.
Išplak kiaušinius su cukrum, 

sumaišyk su miltais, persijotais 
su druska ir baking jiauderiu. 
Sudek ištarpytą sviestą, riešu
čius ir orandžių luobas, apipil
tas miltais. Supilk ištaukuoton 
blėtyn. Tegul pastovi 15 mi
nutų pirm dėsiant pečium Kepk 
nekarštame pečiuje 40 minutų 
ar ilgiaus. Galima dėti dau
giaus orandžių luobos ir ma
žiau riešutų, jeigu kam patin
ka.

džių luobelės,
4 kiaušinių tryniai.
Virk slyvas mažame vande

ny, pasaldindama su 3 šaukš
tais molasses. Padaryk siropą 
iš slyvų sunkos ir cukraus. Pri
dėk molasses, slyvas ir cocao- 
nut, virk 10 minutų. Nuimk 
nuo ugnies, .pridėk likusius da
lykus, sumaišyk ir pripildyk 
juo jau iškeptą pajaus kevalą. 
Sudėk pečiu n ir pakepk 10 mi
nučių. Gali uždėti ant viršaus 
išplaktu kiaušinių baltymų.

'jįonik
For Cuts and Woundi

Apsisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jaibrėžiiną uu šiuo ne- 
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas, 
ir išgydo.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Apsaugok Sveikatą 
SAVO Seimynos!

MADOS.

Sudėk marshmallow mišinį, 
kurį sudaryk sekamai:

:i/l, puoduko cukraus,

Vi puoduko pieno,
1 j svaro Marshmallow,

Pirmadienis, sausio 23, 1928
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ATYDAI
Pianų tyčeriai, mokiniai ir tė
vai, kurie nori vaikus prala- 
vinti muzikoje, tokia proga ne- 
visados pasitaiko. Del stokos 
vietos turi būti parduota už že
miausią kainą. Kožnam apsi
moka pamatyti šiuos bargenus:

SLYVŲ KREMO PAJUS
— ——— f

V2 sv. slyvų,
puoduko cukraus,

% puoduko molasses,
1/2 puoduko sunkos nuo vir

tų slyvų,

3233—S|>orlo modelis. Patogus ir 
šauniai išradus. Galima siūdinti iš 
bile tam tikslui tinkamos materijos. 
Sukirptos mieros 16, 18 metų, taip
gi 36, 38, 40 ir 42 colių per kru
tinę. 36 mierai reikia 3 yardų 40 
colių materijos.

2 šaukštai verdančio vandens,
I šauštas vanilios ekstrakto.

Sudėk cukrų ir pieną į puo
dą ir virk 6 minutes be maišy-

Vi puoduko sviesto,
2/3 puoduko tarkuoto cocoa- 

nut riešučio,
*/t puoduko cukruotos orand-

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To preso Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos banka»

arčiausią dasta-

0^°”

skoniu. Nieko 
gerumo ir švie-

(jJEKK Pieną Bovvman Dairy Kom
panijos dėl geros sveikatos, ku

rią jis suteiks jums ir jūsiškiams. 
Gerk jį taipgi dėl jo gero skonio.

Bowman’s Pienas yra šviežias ir 
grynas — jus galite būt absoliutiš
kai tikras apie tai. Tiesiai iš far- 
mij jus gaunate jį su visa originale 
smetona ir maloniu 
nėra pražudyta iš jo 
žumo.
Telefonuokit j musų
tymo stotj arba užsisakykit nuo vie
no musų pieno išvažiotojų.

Schocder Bros. Pianas No.
53952 už .............................. $65.00

W. W. Kimball Co. pianas No.
218460 už .......................... $110.00

W. W. Kimball Co. pianas,
No. 181116, už ................... $72.00

Kimball Grojiklis, $750.00 ver
tės. No. 344178, už ....... $278.00

Kerzheim pianas No. 87833, 
už ......................................... $48.00

Vose and Son pianas už ...... $29.00
Stark Cabinet Grand No. 47556, 

už ......................................... $95.00
Stark Pianas, No. 84426, ver

tės $700.00, už ........... $295.00
H. C. Bay Electric Reproducer 

vertės $800.00 už ....... $325.00
Victor Operadio Electric graji- 

namas, jmetant nikelį, gera
me stovyje kaip naujas. No. 
121241 vertės $1000, už $295.00

Gulbransen Brojiklis už .... $295.00
H. C. Bay Grojiklis pianas ver

tės $600.00, už ............... $235.00

VICTROLOS

Victrola, Orlophonic No. 30795, 
vertės $125.00, už .......... $69.00

Victrola Ortophonic, No. 23537, 
vąrtės $150.00, už .......  $82.00

Columbia Grafonola, 3 springsų 
motoras už ....................... $29.00

Victor vertės $200, už ....... $62.00
Brunsvvick Radiola 35, l’hono- 

grafas ir Radio krūvoje už $98.00
Brunsvvick Phonografas, 4 

springsų, išgrajina 10 rekor
dų vienu užsukimu už .... $39.00

Harmony naujas garsus console
Phonografas už ............... $54.00

Geneva Radio ir Phonagrafas $91.00

D Al R. Y COMPANY

M i IR/
Per 52 Melus Vadovaujantis Riįšyje

BRIGGS
RADIO

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
ii centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

3236—Labai lengvai pasiuvama 
suknelė. Reikėtų siūdinti iš lengvo 
šilko. Sukirptos mieros 16 ir 18 
metų taipgi 36, 38, 40 ir 42 coljų 
l>er krutinę.

36 mierai reikia 3% yardų 10 co
lių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais karta su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

fNAUJIENOS Pattern Dept

1739 3. Halsted St., Chicago, III.
Čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ......... ... ....
Mieros ......................... per krutiną

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
h. ■ -------------- ----------~ l

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ...................
Mieros ....................... per krutiną

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestan ir valst.)

Į TaiplDiena Lika Visai Sugadinta

P L D G O L D /S
Tai švelnesnis ir geresnis cigaretes

• «ysi vežimu ir Įtosife bcsukbI
FrodtrtUj. » C<>1 pt. neo

Radiola 25, 6 tūbų vienu kont
rolių, neerikia nei dratų, ver
tės $250.00, už ................ $87.00

Radiola, 28, 8 tūbų, su elektra; 
už .................................. $190.00

Atwater Kent 20, 5 tūbų už $29.00 
Atvvater Kent, 6 tūbų, su elekt

ra, vertės $150.00, už ....... $79.00
Atvvater Kent Modcl 35, su vis

kuo, už .............................. $10.00
Crosley, 6 tūbų, už .......  $42.00
Crosley, 6 tūbų elektrinis už $85.00 
Freshman, 5 tūbų už ........... $19.00
Mohawk, 5 tūbų už ............... $23.00
Mohavvk 6 lubų už ................. $32.00
Spartan 6 tūbų už ................ $90.00
Hovvard 6 tūbų už ................ $90.00
Columbia, Victor, Brunsvvick

Rekordai seni numeriai po .... 19c 
Rollės dėl Grojiklių pianų po 19c 
Radio Tūbos naujos po ........... 85c
B. Baterijos 45 volt. po ....... $1.45

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINN

UŽSISAKYKITE
MADŲ KM VGA

25c į metus
Madų knyga Rudens, žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
Žinokite kaip ir kų Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
. 1739 S. Halsted St. Chicago, UI.

Petternų Skyrius
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Naujienų Rontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Konti'sto Honoratų Komisija:
Dr. K. Kliauga, 
Ona Biežiene,

Kontesto Pradžia Sausio

NAUJIENOS, Chicago. UI

Kontesto Nunieratorius 
Antanas Ripkevičius. 
Kontesto Vigilijos: 
Marė Kvme.šienė.

LUSTIG’S

Juozas Kemėšis

Indian Head Muslinas 
Vertas 25c mastui

Moterų šilkinės pančia- 
kos

Vertos iki $1.50 porai
Išdirbinėtoji; sampeliai vėl 
yrn pardavimui. Jus pažystai 
gerų rųšį šilko,. chifton ir pa
tarnavimą, visų mierų, Oftp 
dabar porai fcVV

uijienu” Kontesto rtizai 
Chicagoje

plau- 
visų

$1

Naujienų” kon-

Stubos Frocks
Verti iki $1.98

įlankomis išsiuvinėti moterų 
l)ress Erocks, didelis pasirin
kimas gražią stylią ir spalvų. 
Padaryti iš puikiausią 
namų drebių materiolo; 
mierų, <ydiar parduoda
mos po

Utnrnikui tiktai
/Staltiesės 
vertos $1.50

Ekstra spėriai—Rosemary li
ninėj staltiesės, kai kurios 
plain, kai kurios hemslitchcd, 
kai kurios kvalduotaiš kraš
tukais, didumo 58x54, gra
žiais kraštukais, plaids ir 
vienodų spalvą, didelis 
bargenas po OvV

(icresnės rųšies ntnslinas, tik
ras Indian llrad, da- *| A.4* 
bar tik iardni ■ ***

DEPT. STORE
3408-10-12 South Halsted Street

Kontesto Baiga Balu 
30, 1928

DIENOS UŽRAŠAI
Ir tolimas Lawrence nelieka(darbą įdės, nėra abejonių, kad 
pakulyje kitų koloniją, su pa-j Roselande turės pasisekimą. Ki- 

kontestantas šitoje apielin- 
yra Jonas Ruiko, rimtas 

>s darbuotojas, kuris dau
giau mano veikti garsinimų 
pardavime, pertat Preikšai ne
pakis kojos jo plano vykdinime 

abiem dirva veikimui

čia pradžia pribuvo su tuzinu tas 
naujų skaitytojų jų tarpe ir 
Dr. Mikolaitis. Kontestantas J.I 

; šiamr 
įce šim- 
ivvrence 
naujoje

konteste gam 
tą naujų ski 
buvo apleista 
anglijoje, nei ivo kam

pirmuti
uis pradėjo laužti 
jienų” naudai, nea 
jam šitas darbas- 1:11

i

sa\

siuntė 
tytojų 
nos“

mą darbą į
’o pasiseki! 
honui.
estan tas

Pent\vatei
)i naujų 
uis". “> 
i, kad 
f lietuvi)

Naujien 
r.ū nefhar

ui

tan

m i le- 
alėtu
far-

menu re n 
nuopelnas p 
būdamas s

•agiečių
ii imą a

1S <

m<

kontestantu pasieks 
a antrą laipsnį, žiun
kšto išpranašauti yra

konteste Chicagoje daly 
ve’k vien rinktinės spė- 

kurios tin i gana prityrimo

samų astuonių kontes- 
•a bil? kuriam galima 

t i aukštesnį laipsn
* juos visus gabumo ir <
os netrūksta. Jiems tik 

pasirvžimo, kad Įdėjus 
tam darbui, kuriam yra 
pasižadėjimu.

ntu

Povilas Millens
Kontestantas Povilas Mille- 

ris, pereito kontesto dalyvis; 
jis pereitame “Naujienų” kon
teste laimėjo $900. Šiame kon
teste vėl stojo į darbą, kad lai
mėjus ne mažesnę dovn 
gu pereitame konteste. 
pasisekimo Povilui.

žemiau stovėjo 
ir Millerio. šia- 
s u nk u i.šanksto 
seksis p. laikui,

George Lucas
Kontestantus Geo. Lucas per

eitame “Naujienų konteste bu
vo pirmųjų kontestantu eilėse, 
jis mažai ką 
Lukoševičiaus 
m e konteste 
numatyti kaip
bet žinant jo būdą, kad niekur 
nebūti paskutiniu, nemanau, 
kad jis šiame konteste pasiro
dytų prasčiau negu pereitame. 
Lukui vien reikia noro, o jam 
darbas sekasi.

neriu

konte to
a

ji i

Senas mi

pirmos dienos kontesto 
trumpą laiką spėjo ne til- 
tytoįų gauti “Naujienoms 
ir nemaž

\ndrekaus 
kmingu farn

tantė Auna Kasper iš 
jauna čiagimė mo\e-

Vili

I (lytu.

gauti, 
nas

in-
musu

?nų” konteste yn 
laimėti Studebakerį 
kad jo norai išsipil-

dienos padarė du sykiui 
:nio, kiek pereitame vi-|

te i p-iai . Albinas Kudinskas
Kontestantas Albinas Rudin-j 

, dalyvis pereito “Naujie-I 
kontesto, kuris neparodei 

dingo pasirvžimo dirbama- 1 I
kontesto darbe, tečians šia-

Antanas A isbaras
Kontestantus Antanas Visba- 
5 yra stambiu žuviu meške

riotojas. Jis nepagauna daug 
žuviu, bet kad ir mažai, bet ge
ras. Klausimas, kaip jam sek
sis meškeriavimas šiame “Nau
jienų” konteste. Pagyvensime, 
pamatysime.

Kontestantus Juozas Kemė
šis ima dar pirmą dalyvumą 
“Naujienų” konteste. Jam vei
kimo sąlygos Chicagoje yra 
sunkesnės, negu kai kuriems 
kitiems kontestantams. Jis dar 
jaunas šio miesto gyventojas, 
neturi ganėtinai daug pažin
ties, kas yra būtinai reikalin
ga sėkmingam darbo plėtoji
mui. Kontestantus Kemėšis, 
buvęs Vaičkaus teatro artistas, 
yra geras lošėjas scenoje, bet 
sunku numatyti kaip jam sek
sis lošti šiame “Naujienų” kon
teste. Kemėšis ne vien yra ge
ras lošėjas, bet ir agentas, per
tat galimas daiktas, kad jis 
klintis — stoka pažinties — 
savo gabumu mokės nugalėti.

! ’ Kaip matosi iš čia esamų as
tuonių kontestantu. visi tinka
mi kontesto darbui, turi ganėti
nai prityrimo, 
energijos. Vien 
reikalinga, tai 
vių visuomenės 
visuomenės paramos 
veikliausiam kontesto 
tojui nebus didelio pasisekimo. 
Pertat, Chicagos lietuviai biz- 

skai- 
paremti' 

nes 
priklau-

ambicijos ir 
kas jiems yra 
Chicagos lietu-' 

paramos. Be 
nors ir 
darinio-

nieriai ir visi “Naujienų 
tytoj^ii esate prašomi 
čia esamus kontestantus, 
jų darbo sėkmingumas 
sys nuo jūsų.

Apie kitus Chicagos 
tautus pakalbėsime 
kartu.

Kontes- 
sekamu

DIDELI BARGENAI ŠIĄ SAVAITĘ 
PRASIDĖS UTARNINKE

____ _____________________——------ >----------------

Lovų Uždangalai
8(1x90, Kriukio lovą uždanga 
lai, garantu.įlos nebliinkainos 
spalvos, rožinės, auksines, 
mėlinos spalvos, geri, stori lo
vų uždangalai, verti iki $3.
J’;1; 98c$1.59
Ruffle Langų kurtinos 

vertos $1.25 porai
Geros rųšies Marųuisette IHif- 
i’led kurtinos, visokiu spalvą*,

•a ver-

69c
oii c:oth 

vertas 49c mastui
5/1 ir 6/1 platumo, baltas ir 
ujėlynas, gražių paternų, ge
ros rųšies, kiek lik jų ORf* 
yra, masini CUU

Svečių Rankšluosčiai 
verti 35c

Hcmsliched Jluck svečių 
rankšluosčiui, spalvuotais 
kraštukais, ekstra di- 4 Cf* 
deli, pargenąs po ■ V V

Vyrų Canvas Pirštinės
Padarytos iš storo canvas, 
paprastai 15c, "7 g*
(kib.ir tik ■ w
Vyrą margos šilko-vilnų pan- 
čiukos, paprastai 69c, 
dabar tik WWw

Dykai Kuponas Dykai 
Jap Bose minias dykai ir dvi
gubos stampos dykai. 1 šmo
tas dykai prie $1 vertės pir
kinio ar daugiau. Atsineškit 
šį kuponą. Muilas dykai. 
Dvigubos stampos dykai.

Dvigubos stampos kiekviena panedėlj ir petnyčią.

LUSTIG’S
MES PARDUODAM PIGIAU

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

jienų 
sižymėjo p< 
konteste -- 
“Naujienų” 
kegane; “N 
tu i Mitchelliui y 
gos už jo gerus norus 
dienraščiui.

Kontestantus Pranas 
northsidietis, geriau pasakius 
chicagietis, parodė, kad jis 
kolegus, Čepu ką ir Ascillą, 
lenkė skubiu darbu. Kada 
meji tebesi rengė į darbą, 
starasis-jau šienauja. Drg.

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirijęs arba dėl neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virš 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nusilpusioms ir nu- 
vargusiems žmonėms.

Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu
mo ir skausmų, džiaugtis saugumais 
ir sveiku gyvenimu. Daugelis tuks- 
stančių kitų yra tai padarę. Dau
gelis tų laimingų žmonių yra jūsų 
kaimynais. Pasinaudokit iš jų paty
rimo.

Tanlac yra gamtinis tonikas ir kū
no atbudavotojas, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
auri jas. Virš 52 milionų butelių 
parduota.

TANLAC
DEL JUSU EVEIKATOS

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal
va gėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Visose aptiekose—35c Ir 65c puodukas ir 
dūdelė. Children’s Mustcrole (lengves

nė forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

— yra tinkama 
kaina mokėti

uz gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

MOKYKLOS NURS’fi, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI ŠITA

O te

Lietuvis Kofckttrins AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?
Suvertam šviesai I 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus i 
mainom naujas lian» 
pas j senas; duodame 
ant lengvo iimokiji- 
mo.

Electric

Street 
2591

Auksinė proga lietuviams vyrams ir moterims 
gyvenantiems mieste Chicagos, taipgi tolimose ir 
artimose kolonijose už Chicagos, turintiems liuoso 
laiko, kurį Jums butų galima pašvęsti naudai “Nau
jienų”. “Naujienos” kviečia į šitą kontesto darbą 
visus tuos, kurie nori pasidarbuoti “Naujienų” la
bui ir sau už įdėtą darbą kaipo kontestantai laimė
ti atatinkamas dovanas: automobiliais, pianais, ra
diniais, lotais, namų rakandais, laivakortėmis j Lie
tuvą ir atgal, gramafonais,. auksiniais-deimanti- 
niais žiedais, laikrodėliais, špilkoms arba ir “cash” 
pinigais.

Šiame “Naujienų” konteste yra proga laimėti 
dovaną kiekvienam kontestantui sulig savo įdėto 
darbo sėkmingumo, pertat mes ir kviečiam darbš
čius vyrus ir moteris, “Naujienų” rėmėjus regist
ruotis tuoj, idant anksčiau pradėję galėtumėt tiks
liau savo darbą kaipo “Naujienų” kontestantai iš
plėtoti, kad laike kontesto, kuris tęsis tris mėne
sius ir pusę, galėtumėt kaipo kontestantai pasiekti 
aukščiausius laipsnius laimėjimui stambiausių do
vanų.

Jeigu Tamsta nori įstoti i šitą “Naujienų” kon
testą ir darbuotis labui “Naujienų”, kad sau laimė
jus tinkamas dovanas daiktais arba pinigais,—ma
lonėkite tuoj išpildyti čia esamą blanką ir prisiųsti 
į “Naujienų” kontesto Dep., arba atsilankykite as
meniškai į “Naujienų” Kontesto Dep. Suteikiam 
paaiškinimus asmeniškai arba laiškais.

Antana

pa-
Pru-

ne vien i trumpą 
glėbį “Naujienoms” skaitytojų 
gavo, bet ir skelbimų kortų par
davė. Valio, Pianai!

Kont

ra pradžią — ne vien ’\\auji 
noms” skaitytojų gavo, bet ir 
skelbimų i Lictuyių *Hi^nio ir 
Informacijų knygą pardaVė 
visą biznį jis padarė laike v 
nos dienos. Puiku, Antanai, ne
patingėk ir ant toliau!

Kontestantas 
šiunas-Atkins i 
ko 
pluoštą naujų skaitytojų 
jienoms”, taipgi 
knygą pardavė. 
Jo kolonija nors 
tuviais, tečians 
duoti daug skelbimu kortu sve
timtaučių krautuvėms, pertat 
nemano atsilikti savo pasekmė
mis nuo kitų Chicagos kontes- 
tantų.

ir

Povilas Atko- 
Garfield Par- 

apielinkės pridavė gerą 
Nau-

skelbimų į 
Gera pradžia, 
ir siaura lie
ji s žada par-

Aleksandra Ambrazevičia
Kontestantas Aleksandra Am

brazevičia dar pirmą kartą da
lyvauja “Naujienų” konteste, 
bet panašiuose darbuose turi 
pusėtinai daug prityrimo. Gali
mas daiktas, kad jis šiame kon
teste eis pirmose kontestantu 
eilėse. Kitas kontestantus, Juo
zas Uktveris, apie Ambrazevi
čių sekamai išsireiškė: “Jeigu 
Ambrazevičius šaltų kojų ne
gaus, tai pirmą laipsnį pa
sieks.” šitame išsireiškime yra

Uktveriu galima sutikti.

Viktoras Preiks 
silpną pradžią, bet 
siąs giliukingą 
Ša jaunas,
jeigu pasiryžimo

kontestar.tas 
i nors padarė 

mano turč- 
užbaigą. Preik-

energingas vyras, 
dirbama c

r«l. Boulevard 0214
Plumbinff, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visado* 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paalina St, Chicago, III.
— - *

Urnežis
Kontestantus Urnežis pereita

me “Naujienų” kohteste dirbo 
gana sėkmingai, sekėsi jam 
gauti daug naujų skaitytojų 
net ir tokiose apielinkėse, kur 
kiti kontestantai negalėjo pa
siekti. Pas kontestantu Urnežį 
yra daug energijos; jam tiktai 
reikia noro — jo dirbamas dar
bas eina visuomet sėkmingai.

i šiame konteste, be abejo, K. G. 
! Urnežis parodys nemažiau veik
lumo, negu pereitame “Naujie
nų

Metropolitan
Shop 

2215 W. 22nd 
Phono Canal

konteste.

Mes užtikrinant jums 
gerą dantų darbą

Jūsų dantys pa
taisomi tuojau, 
šeši menesiai <lel 
išmokėjimo. Ne- 
reik nieko įmo- f 
kčti, nereik mo
kėti nuošimčių.

Daleidžiant, kad jums reikės 
' mokėti:

$30 — mokėsit po $5 per 6 mėn. 
$60 — mokėsit po $10 per 6 mčn. 
$90 — mokėsit po $15 per G mėn. 
$120 — mokėsit po $20 per 6 mėn.

Dr. C. W. De Roque
DENTISTAS

4712 Su Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakaro 
Phone Boulevard 7589

KALBĖDAMA aukštesnės mo
kykloj merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusį distrik- 
to nursė pasakė:

“Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei- 

• kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
itinimas Ir dieta turi«vąit var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk 
vieną vakarą, 
nesmagumo.”

Nujol galit 
rint kaip jus 
viena moteris 
buteli namie.

taukštą kiek*
Jos nepadarys

vartoti neilu- 
jaučiatės. Kiek- 

privaio turėti

BLANKA

Valstija

A ;

W. H.
Kontestantas 

Naujienų

Kelps
W. H. Kelps j 

pereitą “Naujienų” kontestą 
įstojo gana vėlai, bet į trumpą 
laiką pasivijo kai kuriuos ki
tus kontestantus, pasiekusius 
aukštesnius laipsnius, šiame 
konteste pradėjo darbuotis su 
pačia kontesto pradžia. Galima 
tikėtis, kad jis sėkmingai pro
gresuos.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

“NAUJIENŲ” KONTESTO DEP 
1731) So. Halsted St., 
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu Įsiregistruoti ir veikti šiame trečiame “Naujienų” kon
teste laimėjimui dovanų, prašau priimti mane j kontesto dalyvius 
ir suteikti reikalingas informacijas šiuo adresu:

Mano Vardas, Pavarde

fou, too, 
can have 
cleaner, 
brighter

and 
prettier 
Fumiture

Ūse

V^Polish
Gatve

Miestas

Telefonas Garsinkitės Naujienose



Pirmadienis, sausio 23, 1928

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto
Dr.

Ilonoratų Komisija:
K. Kliauga, 
Biežienė, 

Jonas Degutis.

Kontesto Nmneratorius: 
Antanas Ripkevičius.
Kontesto Vigilijos:
Marė Kemešienė.

16, 1928 30, 1928

DIENOS UŽRAŠAI
Ir tolimas l4iwrence neliekai darbą įdės, 

užpakalyje kitų kolonijų, su pa-i Roselande turės pasisekimą. Ki

naujų skaitytojų jų tarpe iri 
Dr. Mikolaitis. Kontestantas J.l
Urbonas tikisi, kad jis šiame; 
konteste gausiąs l^uvrence šim
tą nauju skaitytoju. Lawrence. 
buvo apleista kolonija naujoje

jienų” naudai 
jam šitas d

t rbonas
laužti 1<

neabeji

le. Kon 
pirmini

Urbi

la. Gero pas 
tui Urbonui.

kus is
siuntė

Pentvvate i..

nauju
sau nenom

nos
rastis
merių
nuopelnas p.
būdamas sek 
tu spėjo tie

cnt

inin 
k

ju larn

u

u ne
dėtu
f a r-į
vis

Puiki

jauna
ina K: 
čiaginu

ris, bet pasu 
pirmos dieno 

i laiką 
gauti 
ažai sir nen •Ibimu

rauke

senas musų darbuoti 
ionfoc f \litnh/>ll

>.Ul

kegan

izvn

“Nauj ienų” cirkuliacijų 
kegane; “Naujienos” kor 
tui Mitchelliui yra labai 
gos už jo gerus norus

jį Į 
skai-

dėkin-
musu

Kontestantas Pranas Prusis, 
northsidietis, gerįau pasakius

kolegus, čepuką ir Ascillą, 
lenke skubiu darbu. Kada 
meji tebesi rengė į darbą, 
starasis-jau šienauja. Drg.

pir- 
pa- 

Pru- 
sio darbo pradžia sėkminga. Jis
ne vien i trumpą laiką didelį 
glėbį “Naujienoms” skaitytojų 
gavo, bet ir skelbimų kortų par
davė. Valio, Pranai!

Kontestantas Antanas Rekš- 
tis, chicagietis, padarė gana ge
rą pradžią — ne vien “Naujie
noms” skaitytojų gavo, bet ir 
skelbimu i Lietuyiu Biznio ir 
Informacijų knygą pardavė ir 
visa bizni jis padarė laike vie-
nos dienos. Puiku, Ant 
patingėk ir ant toliau!

Kontestantas 
šiunas-Atkins iš 
ko apielinkės

Atko-

pridavė 
pluoštą nauju skaitytojų 
j ienoms”, taipgi 
knygą pardavė. 
Jo kolonija nors 
tuviais, tečiaus
duoti daug skelbimu kortų sve
timtaučių krautuvėms, pertat 
nemano atsilikti savo pasekmė
mis nuo

gerą
Nau- 

skelbimų į

ir siaura lie

kitu Chicagos kontes-

Viktoras Preikšą nors padare 
silpną pradžią, bet mano turė
siąs giliukingą užbaigą. Preik- 
Sa jaunas, energingas vyras, 
jeigu pasiryžimo i dirbamą

B

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirbęs arba dėl neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virš 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nusilpusioms ir nu
vargusioms žmonėms.

Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu
mo ir skausmų, džiaugtis saugumais 
ir sveiku gyvenimu. Daugelis tuks- 
stančių kitų yra tai padarę. Dau
gelis tų laimingų žmonių yra jūsų 
kaimynais. Pasinaudokit iš jų paty
rimo.

Tanlac yra gamtinis tonikas ir kū
no atbudavotojas, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
auri jas. Virš 52 milionų butelių 
parduota.

TANLAC
DEL JUSU EVEIKATOS

NAUJIENOS, Chicago, BĮ.
.....................* ............ ... . .. , Į s——— .*i „p. ,n ..i. --■■■■■ ■ ■ ■«»-* *»■—■■■■  a ■■■■ ■■ ■ - ■■■ —

LŪS TI G'S

gu pereitame konteste. 
pasisekimo Povilui.

Kemėšis

DEPT. STORE
3408-10-12 South Halsted Street

Povilas Milleris
Kontestantas Povilas Mille-

I

| ris, pereito kontesto dalyvis;
i jis pereitame “Naujienų” kon
teste laimėjo $900. šiame kon
teste vėl stojo į darlm, kad lai- 

nėra abejonių, kadĮmėjus ne mažesnę dovaną, ne-

bė je yra Jonas Ruiko, rimtas 
vietos darbuotojas, kuris dau
giau mano veikti garsinimų 
pardavime, pertat Preikšai ne
pakis kojos jo plano vykdinimei 

abiem dirva veikimui yra

uiuiienu” Kontesto Tūzai

11

na

, “Naujienų” kon- 
dvjo ir spėliojimai.!

kontestantu

išpranašauti yrama, is anks
rami sunku dar ir todėl, kad’ 
iame konteste Chicagoje daly-j 
anja veik vien rinktinės spė-i 

«>s, kurios turi gana prityrimo,

Kontestantas Juozas Kemė
šis ima dar pirmą dalyvumą' 
“Naujienų” konteste. Jam vei
kimo sąlygos Chicagoje yra 
sunkesnės, negu kai kuriems 
kitiems kontestantams. Jis dar 
jauųas šio miesto gyventojas, 
netuTi ganėtinai daug pažin-

l

e

žemiau stovėjo 
ir Millerio. šia- 
sunku išanksto 
seksis p. Lukui,

ti eorge Lucas
Kontestantas Geo. Lucas per

eitame “Naujienų konteste bu
vo pirmųjų kontestantu eilėse, 
jis mažai ką 
Lukoševičiaus 
me konteste 
numatyti kaip
bet žinant jo būdą, kad niekur 
nebūti paskutiniu, nemanau, 
kad jis šiame konteste pasiro
dytų prasčiau negu pereitame, 

ia esamų astuonių kontes-1 Ll,kui vien reikia noro’ ° l’am 
ų yra bile kuriam galimai (lnrbas sekasi.
?kti aukštesnį laipsnį 
juos visus gabumo ir ener- 

rei-

ga sėkmingam darbo plėtoji
mui. Kontestantas Kemėšis, 
buvęs Vaičkaus teatro artistas, 
yra geras lošėjas scenoje, bet 
sunku numatyti kaip jam sek
sis lošti šiame “Naujienų” kon
teste. Kemėšis ne vien yra gė

tat galimas daiktas, kad 
kliūtis — stoka pažinties

netrūksta. Jiems tik

:am darbui, kuriam yra 
pasižadėjimą.

t

Antanas Visharas

Albinas Kudinskas 
ntestantas Albinas Rudin- 

dalyvis pereito “Naujie

; ras yra stambių žuvių meške- 
, riotojas. Jis nepagauna daug 
1 žuvių, bet kad ir mažai, bet ge- 
, ras. Klausimas, kaip jam sek
sis meškeriavimas šiame “Nau

jienų” konteste. Pagyvensime, 
I pamatysime.

pasiryžimo dirbama-1

ne “Naujienų” kobteste laikei 
/ienos dienos padarė du sykiui
tii k biznio, kiek pereitame vi
same konteste. Rudinskas. šia
me “Naujienų” konteste yra| 
nusitaręs laimėti Studebakerį. 
Linkėtina, kad jo norai išsipil

Urnežis
Urnežis pereitą

K. G.
Kontestantas 

me “Naujienų” kobteste dirbo 
gana sėkmingai, sekėsi jam 
gauti daug naujų skaitytojų 
net ir tokiose apielinkėse, kur 
kiti kontestantai negalėjo pa
siekti. Pas kontestantu Urnežį 
yra daug energijos; jam tiktai 
reikia noro — jo dirbamas dar
bas eina visuomet sėkmingai, 
šiame konteste, be abejo, K. G. 
Urnežis parodys nemažiau veik
lumo, negu pereitame “Naujie
nų konteste.

' Kaip matosi iš čia esamų as
tuonių kontestantu. visi tinka
mi kontesto darbui, tini ganėti
nai prityrimo, 
energijos. Vien

ambicijos ir 
kas jiems yra 
Chicagos lietu- 

paramos. Be 
nors ir 
darbuo-

vių visuomenes 
visuomenės paramos 
veikliausiam kontesto 
tojui nebus didelio pasisekimo.
Pertat, Chicagos lietuviai biz
nieriai ir visi “Naujienų” skai
tytojai esate prašomi paremtf 
čia esamus kontestantas, 
jų darbo sėkmingumas 
sys nuo jūsų.

tantus pakalbėsime 
kartu.

nes
priklau-

Kontes-
sekamu

lielnvis KontraHoriiis
Suvertam iviesaa 
elektros jiegą j 
jus ir semia namu* i 
mainom naujas lian> 
pas j senas; 
ant lengvo iimokiji 
mo.

ElectricMetropolitan
Shop 

2215 VV. 22nd 
Phone Canal

Street 
2591

DIDELI BARGENAI ŠIĄ SAVAITĘ 
PRASIDĖS UTARNINKE

______________________________________________________ J-----------------------

Stubos Frocks 
Verti iki $1.98

Rankomis išsiuvinėti moterų 
Drcss l’rocks, didelis pasirin
kimas gražių stylių ir spalvų. 
Padaryti iš puikiausių plau
namų dresių materiolo; visų 
mierų, i|jibar parduoda- fl* i 
mos po S* ■

('turnikui tiktai

Indian Head Muslinas
Vertas 25c mastui

Geresnės rųšies nnislinas, tik
ras Indian Head, da- *1 A/* 
bar tik jardui ■

80x90, Kriukio lovų uždanga 
lai, garantuotos neblunkanios 
spalvos, rožinės, auksinės, 
molinos spalvos, geri, stori lo
vų uždangalai, verti iki $3.
£ 98c$1.59
Ruffle Langų kurtinos 

vertos $1.25 porai
Geros rųšies Marųuisette Ruf-

bar

masto ilgumo, tikra ver-
1 69c

Oil Ctoth
vertas 49c mastui

5/1 ir 6/4 platumo, baltas 
niėlynas, gražių paternų, ge
ros rųšies, kiek tik jų OE/* 
yra, mastui Evv

ii*

Moterų šilkinės panČia- 
kos

Vertos iki $1.50 porai
Išdirbinėtoji) sampeliai vėl 
yra pardavimui. Jus pažystai 
gerų rųšį šilko, chifton ir pa
tarnavimą, visų inierų, 0Ap 
dabar porai fiUU

Staltiesės 
vertos $1.50

Ekstra spėriai—Roscnmry li
ninės staltiesės, kai kurios 
pl.'iin, kai kurios hemslitehed, 
kai kurios kvalduotaiš kraš
tukais, didumo 58x51, gra
žiais kraštukais, plaids ir 
vienodų spalvų, didelis OOa 
bargeuas po VvV

Pašalink Kosuli, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

J

I lenisticheil Jluck svečių 
rsinkšluošėiiii, spalvuotais 
kraštukais, ekstra di- 4 Kf* 
deli, pargenąs po ■ wv

Vyrų Canvas Pirštinės
Padarytos iš storo canvas,
paprastai 15c, 7 —
daiiar tik ■ v
Vyrų margos šilko-vilnų pan- 
ciakos, paprastai . 69c, 90/* 
dabar tik VWU

Dykai Kuponas Dykai 
Jap Rase miulas dykai ir dvi
gubos stanipos dykai. 1 šmo
tas .dykai prie $1 vertės pir
kinio ar daugiau. Atsineškit 
šj kuponą. Muilas dykai. 
Dvigubos stampos dykai.

Dvigubos stanipos kiekviena panedSlj ir pčlnyčią.

LUSTIG’S
MES PARDUODAM PIGIAU

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?

Viso«e aptiekoM—35c Ir 85c puodukas ir 
Budeli. Children’s Mustcrole (lengves

ni forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

25
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25'

Aleksan d ra Ambrazevičia
Kontestantas Aleksandra Am- 

brazevičia dhr pirmą kartą da
lyvauja “Naujienų” konteste, 
bet pa našiuose darbuose turi 
pusėtinai daug prityrimo. Gali
mas daiktas, kad jis šiame kon
teste eis pirmose kontestantu 
eilėse. Kitas kontestantas, Juo
zas Uktveris, apie Ambrazevi
čių sekamai išsireiškė: “ 
Ambrazevičius šaltų kojų ne
gaus, tai pirmą laipsnį pa
sieks.” šitame išsireiškime yra

Mes užtikrinant jums 
gerą dantų darbą

Jūsų dantys pa
taisomi tuojau. 
šeši menesiai dėl 
išmokėjimo. Ne- įu Y 
reik nieko jmo- (tn-f j, 
kėti, nereik rno- 
keti nuošimčių.

Daleidžiant, kad Jums reikės
* mokėti:

$30 — mokėsit po $5 per 6 mčn. 
$60 — mokėsit po $10 per 6 įnėn. 
$90 — mokėsit po $15 per 6 mėn. 
$120 — mokėsit po $20 per 6 mėn.
Dr. C. W. De Roąue

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė.

Kalbu lietuviškai 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

Phone Boulevard 7589

Auksinė proga lietuviams vyrams ir moterims 
gyvenantiems mieste Chicagos, taipgi tolimose ir 
artimose kolonijose už Chicagos, turintiems liuoso 
laiko, kurį Jums butų galima pašvęsti naudai “Nau
jienų”. “Naujienos” kviečia į šitų kontesto darbą 
visus tuos, kurie nori pasidarbuoti “Naujienų” la
bui ir sau už įdėtą darbą kaipo kontestantai laimė
ti atatinkamas dovanas: automobiliais, pianais, ra
diniais, lotais, namų rakandais, laivakortėmis į Lie
tuvą ir atgal, gramafonais,. auksiniais-deimanti- 
niais žiedais, laikrodėliais, špilkoms arba ir “cash” 
pinigais.

šiame “Naujienų” konteste yra proga laimėti 
dovaną kiekvienam kontestantui sulig savo įdėto 
darbo sėkmingam o, pertat mes ir kviečiam darbš
čius vyrus ir moteris, “Naujienų” rėmėjus regist
ruotis tuoj, idant anksčiau pradėję galėtumėt tiks
liau savo darbą kaipo “Naujienų” kontestantai iš
plėtoti, kad laike kontesto, kuris tęsis tris mėne
sius ir pusę, galėtumėt kaipo kontestantai pasiekti 
aukščiausius laipsnius laimėjimui stambiausių do
vanu, t •

Jeigu Tamsta nori įstoti i šitą “Naujienų” kon- 
testą ir darbuotis labui “Naujienų”, kad sau laimė
jus tinkamas dovanas daiktais arba pinigais,—ma
lonėkite tuoj išpildyti čia esamą blanką ir prisiųsti 
į “Naujienų” kontesto Dep., arba atsilankykite as- . f ‘M <111 Tlzinn’’ AuLaiįLa Pati O <. 4-z^-i - n
paaiškinimus asmeniškai arba laiškais.

Uktveriu galima sutikti.

MOKYKLOS NURS*Ė, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TŲ ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukštesnės mo
kyklos merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusi distrik- 
to nursė pasakė:

“Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei- 

' kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
Žtinimas ir dieta turi Wąit var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo- 
met nujol turėtu Luti varto
jamas. Pnlmk inukštą kiek- 
vieną vakarą. Jos nepadarys 
nesmagumo."

Nujol galit vartoti nežiū
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
buteli namie. 

»*■» <■ i ŪBU——11 1 ■

į You, too, 
į can have
I cleaner, 
A brighter
II andBLANKAW. H. Kelps

Kontestantas W. H. Kelps į 
Naujienų” kontestą 

įstojo gana vėlai, bet į trumpą 
laiką pasivijo 
tus kontestantus, pasiekusius 
aukštesnius laipsnius, šiame 
konteste pradėjo darbuotis su 
pačia kontesto pradžia. Galima 
tikėtis, kad jis sėkmingai pro
gresuos.

Jeiguj pereita

kai kuriuos ki-
“NAUJIENŲ” KONTESTO DEP.,
1789 So. Halsted St.,
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu įsiregistruoti ir veikti šiame trečiame “Naujien 
teste laimčjimui dovanu, prašau priimti mane į kontesto < 
ir suteikti reikalingas informacijas šiuo adresu:

Mano Vardas, Pavarde

prettier 
Furnitūra

V^Polish
fel. Boulevard 0214
Pluinbinff, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visado* 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paslina St, Chicago. III.
■■■■ i ■■ .i i ■ — i— i#
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sa išvirto lenkais (dalinai balt- 
gūdžiais ir rusais) ; Lietuvos 
dvasiškija ne tik buvo sulenkė- tinno russkij” 
jusi, bet nešė lenkybę į pačią “Tikrieji rusai 

i laudį, taip kad dar visai nese- labo skelbė 
nai klebonijos Lietuvojs 
lenkinimo urvai. Lietuvos
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drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111, — Telefonas: Roosevelt 8500.

danga. Jisai yra tokios pat 
vertės, kaip nabašninko Rusi
jos caro ir jo juodašimčių “is- 

“tautiškumas”.
” neva dėl tautos 
neapykantą kita- 

buvo taučiams ir net rengė žydų 
in-1 skerdynes, bet kai atėjo didysis 

) iki pat 1918 karas, tai nevienas jų pardavė 
eidavo už pinigus savo “tėvynę” vokie- 

! čiams.
Atžagareiviai, dengdamiesi 

tautiškumu”, visuo-

pana- sjžymi savo protingumu ir su- 
kaip Rusijos bolševikai, * manumu. Vadinasi, i-1. 

tiškumo joms netrūksta.
faktas, kad jos išduoda įvairius 
garsus, rodo, jog jos turi ne
blogai sutvarkytą balso apa
ratą. Bet jeigu jos yra ir 
pakankamai protingos ir turi 
kalbos aparatą, tat kodėl jos 
nekalba?

Kalba, sako prof. Yerkes, bu
vo paskučiausias dalykas, kurį 
įsigijo savo besivystyme žmo-

lionus metų), kol žmogaus sma-i pinigų , 
genys 
organus kontroliuoti.
džionėmis visa bėda greičiausia] sulaikė, o'ir pačiam Paulauskui 
yra ta, jog jų smagenys nėra 
dar pakankamai išsivysčiusios, 
kad galėtų kalbos aparatą kon
troliuoti.

'račiau jeigu beždžionės ne
gali perduoti savo mintis gar
sų pagalba, tai jos turėtų iš
mokti nebylių kalbą, t. y. var
toti pirštus. Prof. Yerkes ma
no, kad tai yra pilnai galimas 
daiktas. Jis siekiasi tą savo 
nuomonę paremti eksperimen
tais, kurie po jo priežiūra da
bar yra atliekami. Mokslimn- 
kai tais eksperimentais yra la
bai susidomėję. Iš tiesųz butų 
labai svarbus dalykas, jeigu 
žmogus galėtų su beždžione su
sikalbėti. Prof. Yerkes prieš 
kiek laiko išleido knygą var
du “Almost Human”. Toj kny-r 
goj jis smulkmeniškai aprašo 
savo eksperimentus ir bandy
mus, 
kyli beždžiones kalbėtai

—K. A.

savo tautos žmones, 
šiai, 
vardan “revoliucijos” ir “socia
lizmo”, persekioja ir žudo pir
miausia revoliucionierius ir so
cialistus.

Tautą sudaro visų-pirina 
žmonių masės, liaudis. Kas ko
voja prieš tas mases; kas iš
plėšia teises liaudžiai ir su
trempia jos laisvę, tas yra tau
tos neprietelius, nežiūrint, kaip 
jisai deklamuotų apie “tautiš- 

tarp Lietuvos ūkininkų ir dar- met aršiausią kovą veda prieš kurną”.

metų daugumoje irgi
“tarnaut svetimiems dievams

Jeigu tokiu pat tempu (grci-i
$7.00
3.50
1.75
1.25 tumu) butų ėjęs ištautėjimas tos rųšies

. a • . •••• a -.75
■ bininkų, kaip jisai ėjo tarp 

$8.00 auksčiaus paminėtu aukštesnių- 
- 4.00 
... 2.50

Pinigus reikia siųsti paSto Money nebebūtu 
Orderiu kartu su užsakymu. ik

jų visuomenės sluoksnių, tai s 
lietuvių tautos šiandie veikiau- vairius

DEMOKRATIJA VISGI MARŠUOJA
Kuomet Lietuvos dirbančioji j 

liaudis išsaugojo lietuvių tauty-l 
1 l>ę nuo pražuvimo, tai klerika
lų “Darbininkas” nesidrovi 
šiandie skelbti, kad f 
atstovaujančios partijos ’ esan-| 

, čios “netautiškos”!
į Tautybę, pasak jo, išgelbėjo 

i kari
ninkai Skorupskis, Glovackis, 
Plechavičius ir Žukauskas, apie 
kuriuos prieš susikursiant Lie
tuvos valstybei, žmonės Lietu
voje nebuvo nieko girdėję! Kai 
kurie tų karininkų da ir lietu
viškai kalbėt tik nesenai pra
moko !

K Nors bolševikiški ir fašistiški gudragalviai jau se
nai atgiedojo “Amžinatilsį“ parlamentarizmui, visuoti
nam balsavimui ir demokratijai, bet parlamentinė de
mokratija ir šiandie nesiliauja maršavus priekyn.

Japonijoje tik-ką tapo paleistas atstovų butas ir'nuo šitų patrijų armijos 
vasario 20 dieną įvyks nauji rinkimai. Jie jau bus at
likti daug platesne balsavimo teise. Naujuose Japosijos 
parlamento rinkimuose pirmą kartą dalyvaus 9 milio- 
nai piliečių, kurie iki šiol neturėjo teisės balsuoti. Par
lamentas, kuris dabar skirstosi, yra priėmęs naują rin
kimų įstatymą, suteikiantį balsavimo teisę didelei dau
gumai vyrų.

Šiais metais taip pat bus padaryta žymi reforma 
rinkimų įstatyme Anglijoje, kur jau turi balsavimo tei
sę visi vyrai ir daugelis moterų. Dabartinė Anglijos val
džia yra pasižadėjusi pravesti parlamente įstatymą, 
kuriuo moterų teisė balsuoti bus sulyginta su vyrų tei
se. Kolkas Anglijoje balsuoja tiktai moterys, sulauku
sios ne mažiaus, kaip 30 metų amžiaus. Leidus balsuoti 
moterims nuo 21 metų amžiaus, kaip kad dabar balsuo
ja vyrai, balsuotojų skaičius padidės kokiais 5 milio- 
nais.

Beždžionių kalba
tij liaudį. Bcz(|žiOnių protingumas

— Pasakos.— 
teorijos ir ty- 
Eksperimentai
— Beždžionių
— Pam<»gdžio-

Prof
Yerkes samprotavimai.—Gy
vulių “kalba.” 
Prof. Garnero 
rinėjiinai. — 
su gorilomis, 
kalbos žodžiai.
jimas. --- Beždžionės supran
ta žodžius, bet negali jų iš
tarti. — Dr. Kochlero tyri
nėjimai. — Kodėl beždžionės 
negali žodžių ištarti?

Šv. Juozapo organas maišo Beždžionės tankiai atlieka to-

i tą faktą, kad už šitas rinkimų 
i, tiek Anglijoje, tiek Japonijoje, 

net ir konservai oriai. Pirmiaus tie elementai būdavo 
labai griežtai nusistatę prieš visokį balsavimo teisės 
plėtimą. Kas gi juos privertė pakeisti savo nuomonę?

reformas d

vis smarkiau kovoja už savo teises. Jeigu konservato
riai priešintųsi šitam žmonių judėjimui, tai jie tik laiki
nai galėtu jį sutrukdyti, bet galų gale vsuotinas balsa
vimas vistiek paimtų viršų ir tuomet nauji balsuotojai 
butų jau iš anksto nusistatę prieš konservatorius.

Vadovaudamiesi šitais sumetimais, stojo už moterų 
balsavimą ir Lietuvos klerikalai, kurie pirmiaus žiūrėda
vo j moterų dalyvavimą politikoje, kaip į kokį “šėtono 
išradimą“. Ir šiandie klerikalai žino iš patyrimo, kad 
“susitaikydami su šėtonu” jie gudriai pasielgė. Moterė
les Lietuvoje daugumoje balsuoja už kunigus ir jų klap
čiukus. O jeigu klerikalai butų priešinęsi moterų balsa.- 

vimui, tai pažangiosios partijos dabar turėtų labai po- 
pulerišką obalsi savo agitacijoje prieš klerikalus.

tikrąjį tautiškumą su dirbtinu, skdis dalykus, kurie reikalauja 
nenaturališku, 
“tautiškumu”, 
daugiausia 
kitas tautas. Jam nepatinka 
kad vai. liaudininku 
demokratų koalicinė 
buvo geruose santykiuose su trūksta proto. 
Lietuvos tautinėmis mažumo- Įkalbos mašinerija 
mis. Bet tai juk buvo gera, o ma* išvystyta, kad galėtų žo- 
ne bloga Jeigu dviejų milionų džius tarti. Jeigu beždžionės 
tauta, turinti savo kaimynais butų išmokytos kalbėti pirštų 
tokius milžinus, kaip Rusija, i pagalba, kaip tai daro nebyliai, 
Vokietija ir Lenkiją, nemokės i tai labai galima, kad jos daug 
susitaikyti su tautinėmis gru
pėmis, gyvenančiomis jos teri-j 
tori joj e, tai ji pražus. Ar dar' 
neaišku, į kokią pelkę suspėjo mentai.
įtraukti Lietuvą p. Voldemaras 
savo akla šovinistiška politiką?

atžagareivišku didelio sumanumo. Jos gali pro- 
kuris reiškiasi; tauti ir turi atmintį. Tiesa, jos 

neapykantoje prieš Į negali kalbėti. Kalbėti jos ne- 
■ ■ * t ; išmoksta net tada, kai nuolat 

ir sočiai-;susiduria su žmonėmis. Bet tai 
valdžia pareina ne nuo to, kad joms 

Greičiausia jų 
nėra tinka-

KŪMO” SKRAISTE.

Jei ne reikalas ieškoti patei
sinimų savo fašistinei praeičiai, 
tai So. Bostono “Darbininkas” 
ir pats suprastų, kad jo pasaka 
apie liaudininkų ir socialdemo
kratų “netautiškumą” yra tuš
čia.

; ką galėtų pasakyti.
Pastaruoju laiku toj srityj 

daroma labai įdomus eksperi- 
Sakysime, prof. Ro- 

bert M. Yerkes jau kelinti me
tai, kaip tyrinėja beždžionių 
protą. Kad tai labai įdomus 
dalykas, • nėra reikalo aiš
kinti. Kas gi gali būti įdomes
nio, negu galėjimas susikalbė
ti su beždžionėmis? Tąsyk žmo
nės patirtų iš jų daug įdomių 
dalykų ir todėl nereikėtų vien 
tik spėjimais vadovautis.

“Aš esu linkęs manyti 
ko D r. Yerkes, 
nes galėtų daug 
pasakoti. Bėda

jos reikalavimus, tai yra aišku, kad jos pirmyneiga pa
sidarė nebesustabdoma. \

Apžvalga
TAUTA IR TAUTIŠKUMAS.

šv. Juozapo sąjungos orga
nas ilgam straipsnyje kritikuo
ja savo organizacijos Hartfor
do kuopą, išnešusią protestą 
dėl “Darbiniunko” rašymų prieš 
Lietuvos fašistų diktatūrą. Ta
me straipsnyje laikraštis pasa
ko daug karčios tiesos apie 
smetoninius Lietuvos valdovus 
ir bendrai apie diktatorius. Jo 
kritika silpnina tiktai tas ne-

Lietuvos priešai (? “N.” 
Red.). Toki valdžia negalė
jo būt stipri. Tą mato bol
ševikai ir naudojosi: darė 
demonstracijas, nešiojo rau
donas vėliavas ir skaudžiai 
užgauliojo tikrus Lietuvos 
sūnūs. Valdžia buvo bejėgė, 
'lai sena visiems gerai žino
ma istorija.

“Armija išvijo tą bejėgią 
valdžią. Kitaip būti negalė
jo.“
Taip, tai sena istorija, 

to neveizint, ji yra bent 
nuošimčių melaginga.

Apie liaudininkų
tautiškumą” ii socialdemokra
tų “dar mažesnį tautiškumą” 
kalbėt yra tiesiog kvaila. Tik 
atkreipkite dėmesį į vieną ne
ginčijamą faktą: liaudininkai 
ir socialdemokratai atstovauja i 
žemesniuosius lietuvių tautos 
sluoksnius — vieni ūkininkus, 

darbininkus ir bežemius 
Dabar pasakykite, 
žemesnieji sluoks- 

lietuvių tautos pa- kai okupantai

sa- 
“kad bezdžio- 
ką mums pa
su jomis yra 
garsų j

negali savo jausmų ir idėjų 
kurį šv. mums perduoti. Galimas daik- 

kad jos galėtų išmoktitas, 
pirštais kalbėtis, kaip tai da
ro nebyliai”.

Taip sako ne koks sciosofas 
(pseudo-mokslininkas), bet vie
nas žymiausių Amerikos psicho-

kaip ir žmonės. Prof. 
nuvyko į Afriką bez- 
kalbos studijuoti. Jis 
nemažai tos “kalbos” 

ir paskelbė juos spau-
Mokslininkai labai skep-

daug 
apie

tapo

jos slepia nuo žmonių. Esą Af
rikos džiunglėse jos kalbasitarp 
savęs, 
Garner 
džioniu 
surašė 
žodžių 
doj.
tiškai atsinešė į tą beždžionių 
kalbą. Prof. Garner buvo skau
džiai pašiepiamas. Bet nežiū
rint į tai, jis nuo savo teori
jų neatsižadėjo iki pat mirties.

Šiandien mokslininkai prade
da įsitikinti, jog kai kurie Gar
nero samprotavimai buvo tei
singi. Dabar pripažįstama, kad 
tikrumoj igjwuliai yra 
protingesni, negu pirma 
juos buvo manoma.

Kelios jaunos gorilos
pervežtos iš Afrikos džiuglių 
į Europą ir Ameriką moksliš
kiems tyrinėjimams. Pasirodė, 
kad gorilos visai nėra tokios 
baisios ir žiaurios, kaip aj)ie 
jas buvo pasakojama. Su vie
na penkių metų gqrila prof. 
Yerkes daro įvairius eksperi
mentus, kurie aiškiai parodė, 
jog gorila yra gan protingas 
sutvėrimas. Anglijos moksli
ninkai priėjo tokios pat išva
dos.

Prieš kiek laiko prof. Yerkes 
ir jo padėjėja Blanche W. Lo- 
arned darė eksperimentus su 
pora šimpanzių. Learned užra
šė ape 30 “žodžių”, kuriuos 
šimpanzės vartoja pareiškimui 
džiaugsmo, pasitenkinimo ir tt. 
Kai kurie tų žodžių yra gan 
charakteringi. Pavyzdžiui, žo
dis “gak”, kurį šimpanzes var
tojo, kuomet jos buvo alkanos.

Nežiūrint į tai, prof. Yerkes 
ir Learned nemano, kad tai y- 
ra šimpanzių kalba. Te neva 
“žodžiai”, jų manymu, grei
čiausiu yra emociniai ženklai, 

kaip, ‘sakysime, šuns lojimas, 
žmones tokius ženklus irgi var
toja. Jausdami skausmą, 
šaukia “auč”, o siurpraizui 
reikšti jie. vartoja “ach”, 
tai yra labai prinityviškas 
das emocijoms pareikšti.

Kad žmogus išmoko žodžiais 
savo mintis perduoti, tatai, ma
no prof. Yerkes, pareina nuo 
jo mokėjimo imituoti garsus. 
Net kūdikiai pradeda imituoti 
garsus, kuriuos jie girdi. Kal-

Jie 
pa

bu-

visas klaidas atitaisys. Taip- 
inteligen- gi iš Politinio Iždo jis pirkinė- 

. Tas jo Lietuvos Paskolos Bonų ir 
mokėjo pilną vertę (1925 m.). 
Svarbiausia, biznis pačiame 
Sandaros Centre buvo apleistas 
ir pats Paulauskas, matydamas, 
kad reikės Sandaros duris už
daryti
zignacijai, kada laikinai paėmė 
darbą Pronskus, o Paulauskas 
dar pasiliko dirbti spaustuvė- 
je, tai vienam sandariečiui, ku- 

Emė daug laiko (gal mi-jris irgi yra įdėjęs į Sandarą 
, išsireiškė, jog manąs 

išmoko tinkamai kalbos! teisiniai išlicituoti (attachmen- 
Su bez- t’ą uždėti), tik tas turbut jį

rezignavo. Po re

kurių tikslas buvo išmo-

Skaitytojų Baisai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

Del straipsnio “Sanda- 
riečiai, budėkite”!

bininkas” pradžioje visomis ke
turiomis rėmė Lietuvos puči- 
ninkus, ir dabar jum tenka kaip 
nors tą savo praeitį pateisinti. 
Ir jisai pasakoja ve kokių nesą
monių :

“Sleževičius sudarė anti
lietuvišką (! “N.” Red.) tal
ką iš liaudininkų, socialdemo
kratų, lenkų, rusų, žydų, vo
kiečių, prūsų ir valdė Lie
tuvą. Visiem^ jiems buvo ge
rai, itk ne lietuviams (tik ne 
klerikalams! “N.’’ Red.). Iš 
visų tų patrijų tik liaudinin
kai buvo tautiškai nusistatę, 
bet irgi menkai sprendžiant 
jų talkininkais. Socialdemo
kratai dar mažiau. Visi ki
ti talkininkui buvo griežti

pasirodė, jog jis iš tos licita- 
cijos neišsirinks savo “skolos”. 
Paskui yra gandu, kad Pau
lauskas važinėjęs (dar būda
mas Sandaroje) pirkti nuo Pal
tanavičiaus “Amerikos Lietu
vi’’-

Taigi, man rodos, kad kėli
mas spaudoje tokių dalykų y- 
ra bergždžias darbas. Paulaus
kas yra suaugęs vyras, Sanda
rai dirbęs, jos principais persi
ėmęs, mokės ir žinos, kaip sa
vo ateitį susirasti.

O Sandaros nariams reikia 
padirbėti, kad skolas, kurias 
padarė Paulauskas, ar kas ki- 

but panaikinti ir 
tvirtų kojų.

—J. Sekys.
straipsniu už, da* 
prieš, ir kadangi

tas, galima
atsistoti ant

(Buvo du 
bar vienas
Redakcija, kaip jau buvo šio
je vietoje pareikšta, laikosi tos 
nuomonės, kad šitokios rųšies 
ginčai privalo būt gvildenami 
pirmiausia organizacijoje, o ne 
spaudoje, — tai šiuo diskusi
jos užsidaro. Red.)

Naujas laikraštis
PIRMYN, 

Dem. organas, leidžia- 
Vilniuje. Galima gauti

Soc.
mas
Naujienose. Kaina 10c?

“Naujienose” iš Sausio 17 
dienos šiame skyriuje įdėta su 
garsiu vardu straipsnis, bet 
kaip perskaitai, tai matai, kad 
dalykai eina apie K. Paulauską, 
buvusį Sandaros administrato
rių ir generalį sekretorių. Ten 
rašoma, kad jis buvo prašalin
tas, išvytas ir kitaip dar nu
skriaustas. Tikrosios jo “pra- 
šalinimo” priežastys yra paaiš
kintos “Sandaros” 3 numery, 
būtent, kad pats p. Paulauskas 
rezignavęs iš Sandaros darbų, 
o kad “prašalintas“ iš spaustuves dai'bo, tai turiu paties į». 
Paulausko laišką, rašytą gruo
džio 23 dieną, 1927 m., kuria
me rašo, kad jis dirbsiąs San
daros spaustuvėje tik iki 30 
dienai gruodžio, būtent, kad 
jis pats išeisiąs iš darbo. Tai
gi “Nauj.” straipsnyje “Tau
tietis”, rašydamas apie g. Pau
lauską, ne visus dalykus žino 
ir bereikalo maišalynes kelia. 
Vietoje maišalynių, išties rei
kėtų dirbti ir budėti. Paulaus
kas ne vaikas ir darbu pats ap
sirūpins. Aš pats esu dir
bęs spaustuvėje pas OlševsRį 
Chicagoje ir iš darbo atstaty
tas be jokių iškalno pranešimų 
(1911 m.)), bet nebuvo pyk
čio nei užmetimų, nes pasiro
dė, jog darbo nėra ir turi už
siganėdinti. Tas pats dabar ir 
Sandaroje. Ypač, kad Pau
lauskas pats rezignavo ir da
vė suprasti, jog kaip susiras 
spaustuvėje

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas % • ir 

parduodamas 
NAUJIENOSE 

Kopija 
tik 5 centai

SKOLINAM 
PINIGUS
NAMŲ

Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Avė.

padarytu 1920 m. gruod
žio 17 d perversmas, 
Juozapo sąjungos organas kėlė 
į padanges. Na, o ką mes da
bar matome? “Tautiškos” vy
riausybės galva sutiko Genevo- 
je panaikinti karo stovį su 
Lenkija, bet ar jisai panaikino
karo stovį Lietuvoje? Ne. Lie- logų, kurio tyrinėjimai mokslo 
tuvos žmonėms karo stovis te- pasauliui yra gerai žinomi, 
bėra. Jie negali nei išsižiot,!
nei pasikrutyt, kad nepatekus į žinoma, kad kai kurie gyvūnai 
kalėjimą arba į Varnių koncen-į moka savo jausmus pareikšti, 
tracijos stovyklą. | Pavyzdžiui, šuo yra ne tik iš-

Toliaus.| “Darbininkas” sa- tikimas gyvulys, bet tuo pačiulpa paprastai ir yra išmoksta- 
vo straipsnyje duoda šitokį įdo- laiku pasižymi ir savo protin-]ma imitavimu, 
mų pavyzdį “spaudos laisvės”, gurnu, 
šiandie viešpataujančios

i “tautiška” Voldemaro diktatu- ■ ris

žmonėms jau nuo senai yra

bet, 
90

menką

“Jei musų skaitytojai 
mums netiki, teužsirašo ‘Ry
tą’, ‘Lietuvos žinias’, ‘Vil
niaus Aidą’ ir vilniškį ‘Ke-; 
lią’. Tuomet jie patys pa-1 
matys, kad Vilniaus . lenkų 1 
cenzoriai yra kur kas švelne
sni už Voldemaro cenzorius. 
‘Rytas’ gavo užsimokėti sun
kią pabaudą už straipsnį au

sukei t imą, 
net patį

antri 
valstiečius.
ar ne šitie 
niai -sudaro 
matą?

Visi žino. kad taip. Visa!

torių pavardžių
bet Vilniuje valia
Pilsudskį gerokai pakolioti
be bausmės.”

Mes Mokam Cash

SG8.50
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai j Lietuvą 
per Radio tik 25c.

Kaufman State 
Bank

124 N. La Šalie St.
Chicago, III. Prieš City Hali. 
Atdara subatoj iki 9 vakaro. 
Ncdėlioj nuo 9 ryto iki 1 po p. 
Panedėl. ir ketverge iki 8 vak.

V GI 11- ----- ------ --- --------
Prieš kiek laiko Ne\vl Kad beždžionės pasižymi mo- 

po (Yorke buvo rodomas šuo, ku-.kėjipiu imituoti (pamėgdžioti), 
suprato apie 300, žodžių! tatai visi gerai žino. Jos ]>a- 

1 prastai bando daryti visa tai, 
ką mato žmones darant. Tik 
tuo bud u beždžionės išmoksta 
daryti labai komplikuotus daly
kus. Bet skirtumas tarp, imi- 

f _ vvt tavimo žmogaus ir beždžionės 
bandymai perduoti Yra ^as> ^ad beždžionė imituo

ja tai, ką mato, o žmogus, — 
ką girdi.

Prof. Yerkes priėjo tos išva
dos, jog beždžionė negali imi
tuoti garsus. Per ilgą laiką 
beždžionė buvo mokoma tarti 
“ba-ba”, kad tuo garsu paro
dyti, jog ji yra alkana ir nori 
gauti bananą. Nieko iš to ne
išėjo. ' Ji darydavo pastangų 
ištarti “ba-ba”, bet tatai jai ne
vykdavo.

Lšpradžių buvo manoma, kad 
beždžionė turi blogą klausą. 
Bet pasirodė, kad ji žodžių pras
mę greičiau supranta, negu 
šuo arba koks kitas gyvūnas.

Paskubęs vokiečių psicholo
gas, Dr. Wolfgang Koehler, ku
ris per ilgus metus studijavo 
šimpanzes, surado, kad jos pa-

Lojimo ir urzgimo reikšmė y- 
ra gerai suprantama.

Gyvuliai savo jausmus ir no
rus moka tinkamai parodyti. 
Katė glaudžiasi prie kojos ir 

I parpia, šuo uodegą vizgina ir tt.
1 a i j • i i • n i • tai jis

Tame pat 
liuota daug 
Be abejo, 
nieks priešinga prieš tai netu
ri ir jį giria, bet už tuos dar
bus, 
Sandarai 
kaltas, 
daugybę 
pinigų; 
tiečiams

straipsnyje 
Paulausko 

Paulauskas
darbų, 
dirbo, GYVENIMAS

Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 3669

savo norus nėra dar kalba. Jie 
prilygsta šauksmams, kuriuos 
vartoja džiaugsmo, skausmo ar
ba baimės apimti žmonės. Tai 
yra jausmų ženklai. Mokslinin
kai nenori gyvulių ženklų kal
ba pasitenkinti. Pasakose gan 
tankiai minima apie tai, kaip

' gyvuliai staiga prabildavo ir 
pranešdavo žmogui apie grę
siančių nelaimę. Vienok pasa
kose, kaip žinia, viskas yra ga
lima. šių dienų mokslininkai 
pasakomis nesitenkna. Jie stu
dijuoja realius dalykus, kurie 

i klerikalų organas tankiai yra daug įdomesni, ne- 
nesupranta, kad “tautiškumo” gu pasaka.
obalsis, kuris yra vartojamas 
kovoje prieš socialdemokratus prof. R. L, 
ir vai. liaudininkus, yra 
h u m b ugiška a t Žagarei v i ų

Ar ne įdomus faktas. Len- 
duoda lietuvių 

spaudai daugiau laisvės, negu 
Lietuvos “tautiškoji” valdžia

T lul lYcVll ’ AOCV v . •

Lietuvos istorija rodo, kad lie- say° 
tuvių tauta išliko, kaipo tauta, 
tiktai dėka to, kad ] 
darl)o žmonės nesiliovė varto
ję savo bočių kalbą, auklėję sa
vo skirtingą dvasinę kultūrą, 
laikęsi savo senų papročių ir 
t. t.

lietuvių č°- Batono
Ir akyvaizdoje šitokių faktų,

Prieš keletą desėtkų metų 
Garner priėjo išva- 

tik dos, kad aukštesnės rųšies bez- 
pric- džiones turi savo kalbą, kurią

kasoje
Vals- 

i.šrašė 
kasojo

kurių jis neatliko, arba 
blėdies padarė — jis 
Taip, jis išrašinėdavo 
čekių nesant 

svarbiausia, tai 
Liaudininkams

čekį ant $400, nesant 
kapitalo. Nesenai, grįžtant Ra
džiui į Lietuvą, -įdavė V. Liau
dininkams čeki ant $150. Lai-

sikeitė New Yorke ir iškeitėją 
(A. B. Stiimaitį) nuskriaudė, 
įstojusiems i Paulausko vietą 
daug darbo reikia padėti, pakol

GYVENIMAS 
Sausio Mėn.
Atspausdintas
Įsigykit
GYVENIMĄ
Nesigailėsit

Prenumerata metama 
Pusei metų
Kopija ........................
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čekius a 

vardu šei

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Iš Šerno Fondo 
darbuotės

Houston—Pro

ik Aušra 
tarnauti 

draugijos 
vaikams 

mokintis, 
/šio susi-

laikosi gan tvirtai. ( 
1, kad jie yra parem 

ir užsienio tvirta va

fe n s 9 m 
rium tapo užmuštos 
Oak Parko parapijos

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdic nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienfais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

riausios meno
kininkė Čepukaite, p. Krasauskiene, operos žvaigždė S. Zimba- 
list, Pirmyn Mišrus Choras, ir Ukrainiečių 60 ypatų choras 
Lysenko “griaustiniu graujanti gyvieji vargonai
spėkų sukoncentravimų Chicagos lietuviai jau senai bematė. Pa
sitikime, kad Chicagos lietuviams bus nepaprasto malonumo 
sausio 25 dienos vakarų praleisti muzikos puotoje ir tuomi pri
sidėti prie didelio ir garbingo darbo—pastatymo paminklo mu
sų pirmųjam rašytojui Dėdei Šernui. Po koncerto bus šokiai. .

Visus nuoširdžiai kviečia,
ŠERNO FONDO KOMITETAS.

Koncertas jau pilnai prirengtas. Jame dalyvauja visos gc 
spėkos—K. Sabonis, pianistė Sadauskaitė, smui

, Hot Springs—

Lincoln—Sextct
Clevcland—Guitar

New York—Bivcr-

Šalčiai, kurie 
išsivysto į 

pneumonią

kaip 
kas sudaro 
riu mėnesiui 
si nedaug, 
v o gonge 
savime jis 
ima viršų 
reikalauti 
delis nepasitenkinimas tų 
rie remia Aušros knygyną

Del tokio 
Draugystės 
delegatas P. 
vo išrinktas

kokia nelaimė, tai 
pinigai nenupultų, 

didelio pinigų bado Lie- 
dabar nėra, kaip buvo 
nors tas klausimas dar 
dar pusėtinai opus. Pi- 
toka vyriausia pareina 

>, kad po karo Lietuva 
atsistatyti. Tokiu budu 

judinamą tur-

Bet kodėl Petronis ir kiti 
komunistai yra priešingi vaikų 
mokinimuisi lietuvių kalbos Au
šros kambariuos? Ar tuos kam
bariuose neišter.ka vietos? Ar 
jie užimti? Ne. Kambariuose 
vietos ištenka. Jie neužimti. 
Komunistai priešingi šiai mo
kyklėlei todėl, kad ji turi gerą 
mokytoją ir kad vaikai, kurie 
lanko mokyklėlę, daro žymaus 
progreso ir vaikų tėvai tuo la
bai patenkinti. Tai yra dar 
pirmieji žingsniai šiemet. Del 
to tai komunistai ir stengiasi 
pasmaugti mokyklėlę.

—A. Narbutas.

Seredosvak.Sausio 25,1928
LIETUVIU AUDITORIJOJE

Sausio 25 d. Lietuviu Audito
rijoje šerno Fondo Komitetas 
rengia gražų koncertą, kurio 
programą išpildyti apart, lietu
viu žymiausiu artistu ir artis
čių, o taipgi Pirmyn mišrus 
choro, pasižadėjo ir garsusis 
ukrainiečių choras ir viena ope- 

Visos tos je- 
išpildvs labai

“standard' 
aukštesni 
Pirma 

mėsos teduodavo tik 
savaitę, o dabar duoda 
tris kartu 
alga yra 700 
Latvijoj lauko 
na iki 1,000 
todėl 
vyksta 
mokama 
noma 
laul 
per 
resni

Vagiliai išdaužė langus Sel- 
tzerto kailiu krautuvės, paėmė 
kailius, buvusius lange, vertės 
$1,200 ir dingo, 
dasi adresu 25 ? 
reiškia, pačiame

(Pacific and Atlantic Photo]

Baronessa Meyendorff, viena 
iš žymiausių Europoj aktorių. 
Ji taipjau skaitoma.viena iš žy
miausių Europos gražuolių.

West Side
1,550 vaikinų ir mergaičių, 

dalyvaujančių prąniogose, ren
giamose AVeslsidės parkuose, 
šiuo laiku užimti yra Įvairiomis 
itlelikos žaismėmis. 580 jų yra 
užsidegistravę 
šiams, kuriuose 
210 mer 
žaismėse, 
Bali. Vėliau šių 
tas bus tarp visų 
geriausių lošėjų, 
ruošiasi besbolo 
trobesiuose. Daugiau kaip 400 
mėgėjų ledu čiužinėti laukia 
gero ledo, kad taipgi stojus
turnamentan. Laimėtojams ir 
laimėtojoms bus dalinami pri
zai.

bet politiškais su 
ji to nedaro. Mat 
nori, kad visus rei 
dirbinius Lietuva i:

visuomene, aisl- 
ši koncertą, netik 

parems 
žymiai pri- 

dėdei

dabar
. Vidutiniška 

litų per 
darbinink; 
litų per 
lietuvių 

uždarbiauti. Mer
iki 500 litų. Tai, ži- 
kažkokie uždarbiai ir 

o darbininkų padėtis nėra 
daug puiki, bet ji visgi ge- 

negu prieš karą.
karą ūkininkai daugiau- 

versdavosi javu auginimu, 
šiandien Lietuvos ūkininkas 
daugiausia pajamų turi iš pie
nininkystės, kiaušinių, linu ir 
kiaulių. Bėda tik, kad tos ūkio 
sritys nėra tinkamai sutvarky
tos. Sakysime, pienininkystes 
produktais Latvija pralenkia 
Lietuva. Eksportuoti savo pro
duktus Lietuvai nėra lengva. 
Tiesa, Ve 
sunaudoti 
metimais

Isinę komisiją pakreipti taip, 
kad užsakymai stikliniams bu
teliams buvo duota čekoslova- 
kams, o ne lietuvių fabrikui.

O štai kitas atsitikimas. Pet
rulis, kuris tuo laiku buvo fi
nansų ministeris, davė užsaky
mą užsienio fabrikams gamin
ti spiritą. Spiritą butų buvę 
galima gaminti ir Lietuvoj. Bet 
iš užsienio fabrikantų, kaip 
kalbama, Petrulis gavo stam
bų kyšį, todėl ir užsakymas 
jiems teko.

Koperatyvai Lietuvoj 
gerą ateitį. Jau šiandien 
luvoj nėra lokio valsčiaus 
nebūtų koperatyvo. Jeigi 
butų veliama politika j kopė 
racinį judėjimą, tai darbas, ži 
noma, eitų dar sklandžiau.

Lietuvos pinigai, sakė p. Šid 
Jauskis, 
lai lodei 
'i auksu 
liūtą (doleriais, svarais ir t. t.). 
Auksas ir svetimieji pinigai 
yra laikomi užsieny] (Kopenha
goj). 'Lokiu budu jeigu Lietu
va ištiktų 
visvien j< 
Tokio 
luvoj 
seniau 
’ebėra 
nigų i 
JUO tl 
turėjo 
oinigai tapo 
'a investuoti

Pasiturintiems amerikiečiams 
n. šidlauskis pataria į Lietu
vą grįžti, kur jiems bus ne
palyginamai lengviau gyventi. 
Turint keliolika tūkstančių do- 
’erių ten galima puikiai gy
venti ir nieko nedirbant (pa
vyzdžiui, skolinant pinigus). 
Varnai irgi neša gerą pelną. 
Klaipėdoj ir Kaune namai iš- 
umoka patys per save i tris, 
keturis ir — bloginusiame ai
voj yj — penkis metus. O tai 
odei, kad pastatyti namus Lie
tuvoj atsieina beveik 10 kar
tų pigiau, negu Amerikoj. Tuo 
'arpu kambarių nuomos yra pli- 
sėlinai aukštos. Kaipo pavyz
dį, prelegentas primine buvusį 
diicagieti Kemėžą, kuris Klai
pėdoj turi du namų. Iš nuomų 
už namus jis ne tik pragyve
na, bet dar pasideda centą ki
tą ir “juodajai dienai”.

Dabar Klaipėdoj yra ypač 
gerų progų, nes priėmusieji Vo
kietijos pilietybę gyventojai tu
rės trumpoj ateityj likviduoti 
savo nejudinamą turtą. Todėl 
Klaipėdoj namus ir ūkius ga
lima pirkti už pusdyki. Neblo
gų progų, pasak prelegento, yra

Imelde Lor-
gion 11 metų ir Margaret Stef- 

leko po elevato- 
Jos ėjo 

mokyklon.

baskelbolo lo- 
jie kontestuoja. 

učių kontestuoja 
vadinamose Volley 

losiu kontes- 
mieslo parkų 
300 berniukų 

turnamenlui

8—WOI (1130), Ames, Iiowa 
Boys 4-H. club 

8—WSOE (1110), 
Dance inusic 

8—WSM (890),
chestra

8:15—AVEMC (620) 
—Mušk*.

WHK (1130)

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINAGIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimų gydyme chorniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo, jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš.' Eikit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino ifiegzaminavimo 
— kas jums yra. _

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 
Kambariai 1012. 1015, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

tarimo pervarinio 
D.LK. Gedimino 
Grigula, kuris bu- 
kasieriumi, atsisa

ko būti kasieriumi pareikšda
mas, kad toks tarimas buvo pa
darytas, idant neleidus vaikams 
mokintis; kad tokios mokesties, 
kokia tapo uždėta, niekas ne
mokėjo ir nemokės. Kasieriumi 
būti apsiima F. Žilevičius. Vai
kų mokyklėlės priešininkai pil
nai patenkinti.

Gal dėl tokio tarimo pasiro
dys kai kari), jogei Draugijų 
Sąryšis nenori, kad vaikai mo- 
kintųsi lietuvių kalbos. Tai bu
tų klaidingas manymas.

Štai kaip yra. Man atsikrei
pus į Sąryšio, palaikančio Auš
ros knygyną, delegatų susirin
kimą rugsėjo 13 d. su prašymu 
leisti Ausros kambariuose mo-

Išviso p. šidlauskis papasa
kojo daug įdomių dalykų, ku
rie mažai kam amerikiečių tė 
ra žinomi. — K.

Pastovus kosulys ir šaltis tankia 
privčda prie pavojingos bėdos 
Jus galit juos sustabdyt dabar si 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo 
mulsion yra naujas medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintą- 
greitumu; jis palengvina 
Wga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotų 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vienų is geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Crco- 
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gy<lo užnuodytų plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Koki kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraujų ir tuomi sustabdo 
gemalų auginių.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrų 
veikimų sų kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “fhi.” Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio ncpalcngvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptickorių. Creomulsion Com- 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

8:15
Baskct-ball gurne 

8:30—KPBC (1020) 
gram 

8:30—VYTUS (780),
Philosophcr

8:30—VVEAF (610),
Party.

8— WLW (700), Cincinnati—Fea- 
ture

9— KMA (760), Shenandoah— Ma
rimba

9—KOA (820), Denver —Orchestra
9—KTHS (780), J lot Springs —

Dance
9—KMBC (111), Kansas City—Mū

šio
9—WJZ (660), New York—String 

ųuartet
9-^AVJB (680), Dctroit—Musicat 
9—WLW (700), Cincinnati—Vocal 
9—VVOS (830), Jefferson City —

Christian collegc
9—W()B (710), Newark— Coluni- 

bia network orchestra
9—WS0E (1110), Mihvaukce —Or

gan
1 kinti vaikus lietuvių kalbos, 
i dauguma delegatų pavelijo. Tai 
ląbai nepatiko darbiečiams-ko- 
munistams. Jie mėgino įtikinti 
draugijas, kad toks delegatų i 
tarimas nebuvęs teisėtas, ba 
’aužąs kitą tarimą, kur buvę 
neįtarta, jogei draugija, nepri-i 
klausanti Sąryšiui, palaikan
čiam Aušros knygyną, bet lai
kanti susirinkimą Aušros kam
bariuose, turi mokėti du dole
riu už susirinkimą.

Draugijos matė, kad čia skir
tingas klausimas, 
yra mokykla ir turi 
mokymuisi. Kelios 
pasisakė už tai, kad 
butų leista veltui 
Spalio 11 dienos Si 
rinkime, kuris buvo skaitlingas 
delegatais (susirinkime dalyva
vo 32 delegatu) priėpiė rugsėjo 
tarimą vienu balsu; net patys 
komunistai tam nesipriešino. 
Reiškia, ir jie sutiko, kad pa
velijimas vaikams mokintis 
Aušros kambariuose buvo tei-

Ekonominė ir finan 
sinė Lietuvos pa

dėtis

ros dainininkų, 
gos, be abejonė 
gražų ir turtingą programą* ii 
suteiks atsilankiusiems didelii 
malonumo.

Gerbiama 
lankydama į 
turės smagumo, bet ir 
Komiteto darbą 
sidės prie pastatymo 
šernui gražaus paminklo

Dėdė šernas, visą gyvenimą 
dirbdamas, pašventė savo jėgas 
lietuvių apšvietai ir gerovei. 
Tat ir kiekvieno iš musų šven
ta pareiga yra jam 
atsimokėti.

Aukas meldžiame 
atidėliojimo, rašant 
ba money orderius 
no Fondas ir adresuoti juo 
finansų sekretoriui: K. Gri 
sius, (>228 So. Sacramento avė. 
Chicago, III.

Draugijų Sąryšis, palaikantis 
Aušros knygyną, sausio 10 die
ną turėjo susirinkimą Aušros 
kambariuose. Susirinkimas bu 
vo metinis, bet delegatų visai 
mažai dalvvavo. Sakoma, ka' 
kurios draugijos dar neišrinku
sios delegatų.

Kai buvo išklausyti valdybe- 
ir komisijų raportai, linkta 
nauja valdyba. Pirmininkas iš 
rinlftas M. L'žunaris, sekreto
riumi J. Tamašauskas, kasinin
ku P. (irigula, knygiais P. Pu
žauskas ir A. Matikonis.

Skandalingasai P. Petronis 
pasinaudodamas proga, kad ne
daug delegatų susirinkime, ir 
matydamas, jogei jo šalininkai 
sudaro didžiumą, iškelia klau
simą, ar nereikėtų uždėti mo
kestis vaikų mokyklai, kur* ve
dama yra Aušros Knygyne 
kambariuose, ir suaugusiems, 
kurie mokosi anglų kalbos. Vai
kų pamokos būva kas šeštadie
nio ir sekmadienio rytas nuo 
1(1 iki 12 valandos. Suaugu
siems pamokos duodama vaka
rais, kai Aušros kambariai bū
va neužimti.

Nors buvo įrodinėjama, kad 
uždėti mokesti vaiku mokyklai * c *•
reikštų gėdą pačiai Aušros Į- 

ir dar tokią mokestį 
doleriu už dvi valandi,

i 18—20 dole- 
vaiku mokina- 

bet Petronis su sa- 
nei nesiklauso. Bal- 
ir jo šalininkai pa- 
t. y. nubalsuojama 

mokesties. Kyla di-

Sausio TO d. Lietuvių Audi
torijoj įvyko Visuomio-Šidlaus- 
kio paskaita apie “Ekonominę 
ir finansinę padėlį Lietuvoje.’’

Lietuva, sakė prelegentas, 
yra žemės ūkio šalis. Todėl yra 
svarbu žemdirbystę kiek gali- 

geriau pastatyti. Toj sri- 
Lietuvoj nemažo progreso 
padaryta. Žemė dirbama 
nebe taip primityviškai, 

kaip pirma. Ūkininkai stengiasi 
įsigyti įvairių mašinų, kad pa
lengvinti darbą. O kuomet dau
giau mašinų vartojama, tai 
mažiau darbininkų tereikia. Už
tat šiandien lauko darbininkų 

1 yra samdoma vienu trečdaliu 
mažiau, negu prieš karą. Dar
bininkų perviršis yra priver
stas uždarbių ieškoti svetur, 
— vyriausia pietinėj Amerikoj 
(Brazilijoj ir Argentinoj).

Lauko darbininkų gyvenimo, 
taip sakant, “standard” šian
dien yra daug aukštesnis, negu 
prieš karą. Pirma ūkininkai 

kartą pci- 
kokius

i. berno 
metus.

as gau- 
metus, 
ten ir 

[•gilioms

MONDAY 
620k—-WCFL—484m.

10 a. m.—Muntclpal prograni 
12—<()rgan request concert 
1—Best hour program
5— Organ recital
6— Musicat program; talks
7— 10—Popular musical progri

980k—WIB0—306m.
2:30—Organ recital
3—'rheater stage show; orchestra 
4:30—Organ recital

980k—WHT—306m.
10 a. m.—yVomen’s hour; pianisl;

talks * t
12—Organ; fanu news; weathcr 
1—String trio; tenor; pianist;

sports
1040k—WENR-WBCN—288m.

11 a. m.—Home service; organs; 
orchestra

12—Concert; vocal seleetions; pia- 
nist

1— Organ and vocal selectięns; 
pianist

2— Popular program; orchestra; 
organ

5— Organ and artists
6— Orchestra and organ
7— Musical program; orchestra

... i ai piupram; songs 
9:30—Popular program; orchestra.

i i»vn— >v Mob- h UK—252m.
7-8:30—Ensemble; vocal artists in 
semiclassical program 
8:30-12:30— Orchestra; popular 

songs
1290k—WSBC—232m.

5-7—Din nėr concert program 
9-11—Orchestra; songs; pianist 

1290—WJKS—232m.
7-9—Studio program
11-1—Dance orchestra

1340k—WCRW—224m.
5-7:30—Popular program 
9:30—Popular program 

1390k—WKBI—216m.
3— 4:30—Popular program
7- 0—Popular program 
STATIONS OUTSIDE CHICAGO

Evening Programa
8— KTHS (780) ' "

Quartct
8—^*’AB (940), 
įMVHK (1130), 
8—WJZ (660), 

side hour
8—W0R (710), Newark—Columbus 

netvvork

kalingu
jos pirktų. Klaipėdos kraštui vo
kiečiai nuteikia privilegiją, įsi
leisdami klaipė<liecių ūkio pro
duktus. Bet užtat Klaipėdos 
kraštas yra lyg ir priklausomy
bėj nuo vokiečių. Daugeliui, pa
vyzdžiui, nėra aišku, kodėl į 
Klaipėdos seimelį išrenkama 
beveik išimtinai vokiečiai arba 
suvokietėję lietuviai. Kai ku
rie net mano, kad Klaipėdoj 
vokiečiai sudaro didelę daugu
mą. Tikrumoj taip nėra. Iš
ėmus kai kuriuos miestus, Klai
pėdos gyventojai yra lietuviai. 
Bet dabar kyla klausimas, ko
dėl lietuviai balsuoja už vo
kiečius. J tą klausimą nesun
ku atsakyti. Jie yra priversti 
tatai daryli iš ekonomiško at
žvilgio. Vokiečiai (gyvenantys 
Klaipėdoj) visą laiką leidžia 
gandus, kad klaipėdiečiai nu
stos rinkos Vokietijoj, jeigu jie 
nebalsuos už vokiečiu kandida
tus. Klaipėdos lietuviai už bai
mes ir balsuoja už vokiečius. 
Reikia žinoti, kad nuslojimas 
vokiečių rinkos Klaipėdos ūki
ninkams butu neįmanomas smū
gis. Jie neturėtų kur ekspor
tuoti savo produktus. Tuo tar
pu reikia žinoti, kad Klaipė
dos krašte kiaulių yra augina
ma daugiau, negu visoj Lie
tuvoj. Jeigu vokiečiai nebepirk
tų kiaulių ir kitų ūkio produk
tų, lai klaipėdiečiai atsidurtų 
labai sunkioj padėtyj.

Pramonė- Lietuvoj po trupu
tį vystosi. Kad ji nesivysto 
taip, kaip reikėtų, tai žymia
me laipsny j yra kalta buvusi 
krikščioniška valdžia arba bent 
atskiri jos ministeriai. Saky
sime, tais laikais buvo susior
ganizavę žmones įkurti stiklo 
fabriką. Viskas buvo sutvarky
ta, tik reikėjo pradėti darbą. 
Kadangi Vailokaitis nebuvo 
priimtas to fabriko dalininku, 
lai jis pasirūpino seimo finan-

Taigi matote, kad Sąryšis 
nėra priešingas vaikų mokyk
lėlei. Priešingas tik Petronis 
su savo sekėjais, kaip komunis-

' ' . /-'U
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Pirmadienis, sausio 23, 1928NAUJIENOS, Chicago, III

širdžiai kviečiami dalyvauti šiame Trečiame “Naujienų” Konteste. Nusitarę stoti į kontesto dalyvius

dytu laiku. “Naujienų” kontestas prasidės sausio (January) 16 d., 1928 ir baigsis balandžio (April) 30

nantieji Chicagoje kviečiami atsilankyti asmeniškai į “Naujienų” Kontesto Departamentą žemiau nuro
malonėkite tuoj išpildyti žemiau esamą kuponą ir prisiųsti “Naujienų” Kontesto Departamentui. Gyve-

Pavizdžiai Naujienų Dovanų Kontestantams
i duodamų dovanų “Naujienų” kontestantams sykiu su pažymėjimu kiek reikia sū

■‘jus bile kurią čia esamą dovaną. Apart čia vaizduojamų dovanų dar yra teikia-
antros klasos laivakortėmis j Lietuvą ir iš Lietuvos atgal. Kurie kontestantai ne

;tų dovanų daiktais, tie galės gauti “cash” pinigais kontesto nustatyta tvarka.
draugai norinti pasidarbuoti “Naujienų” labui ir sau dovanas laimėti—esate nuo- d i ('na, 1928. v '

1 Kiekvienas “Naujienų’’ kontestantas gavęs nemažiau 43,000 balsų, gali gauti šitą puikų, nau- 
1<»2S metų pilnai įrengtą STUDEBAKER automobilių "The Commander,’’ 6 cylinderių, 5 pasa- 

..Hl ir | dunj Sedaną. Studebaker automobiliai yra imami iš MILDA AUTO SALES, 806-8 West 
st St., Chicago, 111. Kaina ..................................................................  $1,785.00

2. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau 40,000 balsų gali 
ją 1928 metų pilnai įrengtą HUPMOBILE SIX automobilių, 6 cylinderių, 5 
sedaną. HUPMOBILE SIX automobiliai yra imami iš R. BALZEKAS MOTOR SERVIC1 
South Kedzie Avė., Chicago, III. Kaina

gauti šitą puikų, 
pasažierių ir 4

nau
du m 
6012 

$1,575.00

3. Kiekvienas “Naujienų kontestantas gavęs 
nemažiau 28,000 balsų gali gauti šitą puikų, 
naują KIMBALL pianą su vėliausiais ir geriau
siais pagerinimais. KIMBALL pianai ir kiti 
visi namų rakandai kontestantu dovanoms yra 
imami iš PEOPLES FURNITURE CO., 1922 
South Halsted’ St. ir 4177 Archer Avė. Kimball 
piano kaina .............................................. .$975.00

drožti,labai gražaus darbo. Frizey parlor setai yra imami

$500.00

testantas gavęs 
balsų gali gauti 
ką deimantinį
svoris .45 Ct. Kaina

gavęs nemažiau 15,000 balsų gali gauti šitą puikų

Ber-so

imamipianai
Hals-

20. Kiekvienas ‘Naujienų19. Kiekvienas “Nau-

kontestantas gavęs nemažiaukontestantas

1,100 balsų gali gauti šitąnemažiau 1,100
21. Kiekvienasvyrišką žiedą, žalio aul^o,balsų gali gauti šitą

Kainadėl j. Rusiško Lapio, 14 karato.vyrišką laikrodėlj, gold
$25.00 $25.00Kainafield. Kaina .... $25.00Co.

BLANKA
GERBIAMASIS-JI:

Pin, platino viršelis. Kaina .

Mano Vardas, Pavardė

Gatvė

ValstijaMiestas

Telefonas

iš

Imami iš Pe- 
Kaina $100.00

23. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs ne

mažiau 1,100 balsų gali gauti šitą moterišką Bar

balsų
Bcm:

n a s

Panatro- 
$1,000.00

gali gauti

jienų”

Frizey parlor setą. Seto f rėmai rankomis

“Naujienų”
nemažiau

geros išdirbystės.

“Naujienų kontes
tantas gavęs nemažiau 1,100 balsų 
gali gauti Šitą moterišką žiedą 
Black Onyx, mažiukas dcimantukas 
vidury. Kaina ........................  $25.00

tas gavęs

tvirtos
up-righl

F. Bu.

Kaina

6. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas

ujienų” kon- 
nemažiau 8,000 

puikų, naują 
ht pianą, gero 
konstrukci

18. Kiek-

22. Kiek-[ 

i e
Naujienų 

kontes t a n-

Kiekvienas ‘Naujienų” Kontestantas 
nemažiau 28.000 balsų gali gauti 
ikų BRUNSWICK l’anatrope, 8 tu

ne yra sykiu brangus fonogra- 
lio — Ve baterijų, be vielų, va- 
ktros spėka. Brunsvvick Pana- 

,’isi kiti muzikaliai daiktai apart 
ianų yra imami iš 
1417-21 South Halsted 
Kaina šito Brunsvvick 

įrengto ................

• - t • •- •__ __ M
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Kiekvienas “Naujienų ’ kon
testantas gavęs nemažiau 15,000 
balsų gali gauti šitą puikų, nau
ją GULBRANSEN Registruojan
tį Pianą 
Gulbransen pianai imami iš Jos. 
F. Budrik, So. Halsted St. 
Kaina

JOS

.. $500.00 es Fumiture * Co., 1922 So. Halsted št. ir4177 Archer Avė. Kaina

$

vienas

Naujienų

ELG n kontestan-

nemažiau

balsų1100

gali gauti

šitą. mote- gavęs
laik-rišką

Naujie- 
gavęs ne-

r te 
•9 

LB

14. Kiekvienas “Naujienų kon
testantas gavęs nemažiau 3,800 
balsų gali gauti naują gražią Tu- 
lor komodę, gerai padarytą su 

dideliu veidrodžiu, 
opios Fumiture

tas gavęs 
nem a ž i a u 
1,100 balsų 
gali gauti 
šitą vyrišką 
špilką, pla
tino, 14 ka
rato, balto 
aukso. 
Kaina $25 j

Kiekvienas “Naujienų” kon- 
nemažiau 8,000 

šitą puikų vyriš- 
žiedą, deimanto 

$265.50

8. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 8,000 
balsų gali gauti šitą Atwater 
Kent, 6 tūbų Pooley modelio, pui
kų, naują Radio. Atwater Kent 
radiolai yra imami iš Jos. F. 
Budrik, 3417 So. Halsted St. Kai
na $250.00

10. Kiekvienas “Naujienų 
kontestantas gavęs 8,000 bal
sų gali gauti šitą puikų, 
moterišką deimantini žiedą 
su 11 deimantukų ir 6 Sap- 

Kaina $250.00

15. Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas gavęs nemažiau 
3,800 balsų gali gauti šitą 
puikų deimantinį žiedą, mo
terišką, deimanto svoris .24 
Ct., su 2 Sappharais. Kai
na ............................  $100.00 |

11. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau 8,000 balsų gali gauti šitą puikų, nau- 
* • • • •ją .Jacųuard parlor setą, 3 šmotų su gražiai išdrožinėtais frėmais ir apverčiamomis paduškaitėmis. 

Jacųuard parlor setai yra imami iš Peoples Fumiture Co., 1922 So. Halsted St. ii’ 4177 Archer Avė. 
Kaina .................................................................................................... ... $250.00

12. Kiekvienas “Naujienų” kontes
tantas gavęs nemažiau 3,800 balsų 
gali gauti šitą puikų Brunswick fo
nografą, Sivilio modelio, labai gra
žaus balso. Imami iš Jos. F. Budrik. 
Kaina $100.00

Kiekvienas “Naujienų” kontes-13.
tanias gavęs nemažiau 3,800 balsų 
gali gauti Radio Freshmans Maste r- 
piece 6F9 Modelio — pilnai įreng
tą Radio. Imami iš-, Jos. F. Budrik. 
Kaina $100.00

16. Kiekvlesnas 
nu’’ kontestantas 
mažiau 3,800 balsų gali gau
ti puikų deimantini) vyrišką 
žiedą, 6 mažiukai deimantu- 
kai iš šalies ir viduryje dič
kis Sapphiras. Kaina $100.00

17. Kiekvienas 
kontestantas gavęs 
3,800 balsų gali gauti šitą vy
rišką laikrodėlj Elgin “Cru- 
shion,” 14 karato, 17 akmenų, 
6 adjustment. Kaina $100.00

24. Kiekvienas “Naujie
nų” kontestantas gavęs 
nemažiau 1,100 balsų ga-j 
Ii gauti šitas vyriškas | 
rankovėms sagutės (Cuff§ 
Links), platino priekis, 2N 
deimantukai. Kaina $25.00 
U

Jeigu Tamsta nori įstoti į šitą “Naujienų” kontestą ir 
veikti laimėjimui dovanų daiktais arba pinigais, malonėkite 
tuoj išpildyti čia esamą blanką ir prisiųsti į “Naujienų” 
Kontesto Dep. Arba, jeigu Tamsta gyveni Chicagoje esate 
kviečiamas atsilankyti asmeniškai į “Naujienų” Kontesto 
Dep., 1739 So. Halsted St., sekamu laiku — paprastais va
karais nuo 5 iki 8 vai., subatomis nuo 4 iki 6 vai., nedėlio- 
mis nuo 10 vai. ryto iki 2-jų po piet.

“Naujienų” Kontesto Dep.,
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu veikti šiame trečiame “Naujienų” konteste laimėjimui dovanų, pra
šau priimti mane į kontesto dalyvius ir suteikti reikalingas informacijas šiuo 
adresu:
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Pirmadienis, sausio 23, 1928 NAUJIENOS, Chlcago, III.

Tarp Cliicagos 
Lietuvių

Rytoj Visuomio 
prakalba prieš 

krikščionybę

ka ir pagoniška, 7) pesimistiš
ka ir nehilistiška, 8) neįvykdo
ma, 9) svetima.

Po prakalbos bus atsakyta į 
paklausimus ir ginčytasi. Įžan
ga 25 centai.

— Rengia Darbo Sąjunga.

Debatai
(Feljetonėlis)

Naujos tyros tikybos įkūrė
jas Visliomis sausio men. 21 
dieną (antradienį) 8 vai. vak. 
Lietuviu Auditorijoj 3133 So. 
Halsted st. laikys prakalbą te
ma: “Kodėl muština kataliky
bė bei krikščionybė?“ Atsakas: 
lodei, kad ji 1) skelbia falsifi
kuotą .Jėzaus mokslą, 2) gąsdi
na nesamais dievais, 3) laikosi 
vidujiniai prieštaraujančio sau 
“šventraščio“, I) verčia tikė
li negalimiems stebuklams, 5) 
apeigose praktikuoja magiją 
(kerėjimą), 6) yra stabnieldiš-

Į salę atėjo dvylika bolševi
kų ir vienas nū šioks, ne toks, 
tarytum dvylika apaštalų prie 
večiarios.

Debatai susidėjo iš dviejų de- 
batorių, — vienas jų šnekėjo, 
kad Rusijoj bolševizmą galima

Raymond padirbt į porą dienų, o antras,

Muzikos pamokės
šį vakarą, 8 vai

Chapel svetainėj, 816 W. 31 St.,
įvyks Birutės choro muzikos 
pamokos. Mokinama gaidą ir 
muzikos teorijos. Pamokas ga
li lankyti ir tie, kurie nepri
klauso Birutei, nes komp. S. 
Šimkus apsiėmė pamokas duoti 
visiems veltui. Turėtų visi pa
sinaudoti.

Iš MUZIKOS PASAULIO

Chicagos Draugijų, 
Kliubų valdybos 

1928 metams
DRAUGYSTES LIETI VOS VĖLIA

VA AMERIKOJ No. 1 vaidyba 
1928 m: pirm. J. Motuz, 2130 \V. 
Iii 1'1., pagelb. V. Povilaitė, 4558 
So. Albany avė., sekr. J. Dabuls 
kis, 2100 \V. 22 St., iždo rast. A 
Ambutas, 10(100 So. Lincoln avė., 
Jlarvry, III. kasierius A. Ciesna, 
1501 So. Paulina St., tel. Boule 
vard 1352; maršalka—P. Tiškevi ‘ 
čia, 7009 So. \Vashtenaw Avė., 
kasos globėjai S. Skridulienė, 
1317 So. 49 et., Cicero. III., ir O. 
liiizaiiskicnr, 5005 S. Trepp Avė.,; 
ligonių komitetai—O. Deivienč, 
3618 So. Bishop St., ir A. Ciesna,! 
‘1501 So. Paulina St.
Jot*. Dabuiski, sekretorius, 2100 

\V. 22 St., hCicago, III.

SIMAN'O Daukanto Draugijos val
dyba 1928 melams: Pirm. 'Ploni 
Janulis, 3130 S. Morgan st., pa
geliau. A ag. Jankauskas, 3232 
Emerald avė., imt. rast. P. Kilis, 
911 \V. 3lth St., turto rast. A. 
Kaulakis, 3812 S. Union avė., ižd. 
J. Racevičia, 3326 S. l'nion avė. 
.Susirinkimai laikomi kas pirm:) 
sekmadienj kiekvieno mėnesio, 
(’bieagos Lietuvių Auditorijos 
svet., 3133 S. Halsted si., Chicago, 
I llinois.

SI Si V1 ESDI MO Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto valdyba 
1928 metams: S. Mažeikis — pir
mininkas, 3149 S. Halsted st., J. 
Mireikis — vice-pirm., 3219 So. 
AVallace st., 1). Gulbinas — nuta
rimų rašt., 3111 S. \Vallace st., 
A. Bugailiškis — turtų rast., 3339 
S. \\ allace st., A. Radauskas — 
kontrolės rast., 3328 Auburn avė., 
P. Balsis — Iždininkas, 5653 So. 
Throop st., J. E. Zacharcvicz — 
advokatas, 903 \V. 33rd St. Susi
rinkimai atsibuna kas pirmų tre
čiadienį kiekvieno mėnesio.

DBAUGYSTĖ ATGIMTI ES LIETU
VIU TAUTOS MOTERŲ IR VY ' 
BU. Pirm. A. \Vaicis, 3623 S. Bar
neli Avė., pagelb. J. Paltanavi- 
č“ 3751 S. Emerald Avė., sekr. Į 
B. Dubiuskicnė, 3613 S. Barneli. 
Avė., lin. rast. M. Cuplinskas, 
3533 S. \Vallace St., rašt. A. Ba
li lonis, 930 W. 35 Place., kasos 
globėjai: A. Jackūnas, 561 l)e- 
ko\vcn SI., B. AVaicienė, 3623 S. 
Barneli Avė., kasierius S. Balsis 
4(i43 \V. Bishtjp Avė. Durų sargai: ! 
S. \Varanavice ir J. Bartašius. 
Susirinkimai laikomi kas pirmų 
sekmadienį kiekvieno mėnesio.

ILLINOIS LIETUVIU PAiBLPOS 
K 1.1 UBO valdyba 1928 m.: St. Ma
žeika pirm., 3149 So. Halsted St., 
L. Jucius, vice-pirm., A. Kaulakis, 
nut. rašt.,3842 S. Union Avė., P. 
Norkus, lin. rašt., 1014 W. 60th 
St.„ B. Butkus, iždininkas, 840 
\\. 33 rd St., K. Kareckas, ir P. 
Gricius iždo globėjai, J. Barchas, 
maršalka. Susirinkimai atsibuna 
kas pirmų penkiadienį kiekvieno 
men., Chicagos Lietuvių Audito
rium, 3133 S. Halsted St., 7:30 v. 
vakare.

DR-STĖS DR. VINCO KUDIRKOS 
valdyba 1928 m.: St. Strazdas, 
pirm., 3116 S. Halsted St., J. Ma
kauskas, vice-pirm., A. Kaulakis, 
nut. rašt., 3842 S. Union Avė., F. 
Skeltis, fin. rašt., 1145 So. 50th 
Avė., Cicero, III., A. Hermanas, 
iždininkas, 538 N. Troy St., J. 
Hermanas ir J. Mikėnas, iždo į 
globėjai, K. Bartkus, maršalka. 
Susirinkimai altsibuna kas antras 
šeštdienis, kiekvieno men., M. Mel- 
dažio svet., 2242 W. 23rd PI., 7:30 
v. vakare.

Surinko Nora.
Viename Wagnerio laišką 

kolekcijos leidinyje primenama 
vėl, kad jis buvęs netik didelis 
muzikos kompozitorius, bet ir 
užsispiręs ir sėkmingas pinigą 
skolintojas. Kai skaitai Wagne- 
rio korespondenciją, veltui ieš
kotumei žodelio, kurs pareikš
tu, kad jis kuomet nors butu 
atlyginęs bent centą jam sko
lintu pinigą. 

* * *

Senasis Estonijos miestas, 
Revelis, bus scena didelės na- 
cionalės muzikos šventės (ket
vertą metą įvykis) ateinanti 
birželio mėnesį. Numatoma, 
kad 15,000 dainininką (net ir iš 
Amerikos) susirinks Kadriog 

sodne, Revelyje. Orkestro a- 
kompanimentas susidės iš tri
jų-keturių tūkstančių muzikan
tų. Susirinkimui diriguos kom
pozitoriai ir orkestrų vedėjai, 
kurie mainysis ir diriguos iš 
aukštos estados, panašios New 
Yorko trafiko bokštams.

* * *

Lietuvoje irgi rengiamasi an
trai Dainos šventei, kuri, mano
ma, Įvyks liepos mėnesio pir
mą ir antrą dienomis. Kadan-i 
gi esama darbų, kurie gali ge
rai pavykti tik tuomet, kuomet 
visi dirba, tai tinkamai prisi
rengti Dainos šventei, kuri 
šiemet turės būti reikšminges
nė, negu pirmoji (ba išpuola 
apvaikščioti dešimties metų 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvių) yra kviečiami visi, 
kas brangina, kas myli Lietu
vos dainą. 

♦ ♦ ♦

Pasižymėjusią rusų Smegenų 
Panteone nesenai padėta sme
genys ir garsaus kompozito
riaus Anton Rubinšteino. Kal
bama, kad ir šaliapinas testa
mentu patiksiąs savo smegenis 
šiam rinkiniui. 

♦ ♦ ♦ X •
Dauguma žmonių (klausosi ai

škinimų apie muziką arba skai
to juos, ažuot klausius muzi
kos. Ji pati pasiaiškina. 

♦ ♦ ♦
Kuomet muzika nėra dailė, 

tai klausimas jos yra tik laiko 
leidimas.

Byrd kalbės Chi- 
cagoje

Paskilbusis keliautojas ir 
orlaivininkas, komandierius Ri- 
chard E. Byrd, laikys prakal
bą Chicagoje trečiadienį, sausio 
25 d. Vieta prakalboms Or
chestra Hali. Prakalbus jam ren 
gia Illinois valstijos moterų 
balsuotojų lyga. Prakalbos bus

JAI NU LIETUVIU AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLlUBO valdyba 1928 
m.: J. Rūta, pirm., 3422 S. lx>we 
Avė., B. Yenkauskas, pirm, pag., 
3220 So. Union Avė., St. Kūne- 
viez, nut. rašt., 3220 S. Union Av., 
J. Grinius, fin. rašt., 723 W. 34 th 
St., F. Kasparas, kontr. rašt., 
3531 S. Lowe Avė., 1). Gulbinas, 
iždininkas, 3144 S. VVallace St., 
.1. Mačiulis, iždo glob., 3140 So. 
Emerald Avė., J. Pazkevicz, iždo 
globė., 4511 So. Richmond -St. S. 
Dilius, teisėjas, 8470 Vincennes 
Avė., J.. Šulcą, Auditorijos atsto
vas, 3347 S. Emerald Avė., J. 
Grinius, J. Drazda ir P. Kubilius, 
atstovai į Susivienijimą Draugijų. 
J. Katonas ir E. Bliumus, Tautiš
ku kapiniu atstovai, K. Kunca, K. 
Livornu* ir A. Yunevkz, t rus ti
sai.

vakare.
i

bolševikas, — kad Rusijoj bol
ševizmą visai negalima įvykint. 
Bolševizmo vykinimo specialis
tas žmogus dar jaunas, turi 
Saliamono galvą, tiktai be barz
dos ir be kitų dalykų, kuriuos 
Saliamonas turėjo. Jisai turi, 
anot vieno musų daktaro, gra
žią knyga išleidęs, kurioje ji
sai išdėsto bolševikams konsti
tuciją, asmeninių pinigų pro
gramą ir pamaldas.

“Publika” iš vienuolikos asa- 
bų, salėje ruko, spiaudo ant 
flioro, juokauja, o debatoriai 
debatuoja.

Debatai labai šilti ir įdomus 
tuom, kad juose dalyvauja pa
čios gudriausios pasaulio gal
vos.

Pirmasis kalba bolševizmo 
specialistas. Atsistoja prie sta
liuko, atsisega guzikus, pasiima 
į rankas savo “gražią“ knygą 
ir pradeda.

— Mano išradimas, kaip Ru
sijoj padirbt bolševizmą į po
rą dienų, Ąra labai moksliškas 
ir didelis._ Jūsų visi diktatoriai j 
yra durniai. Jie nežino ką aš! 
žinau, o aš žinau labai daug. 
Aš žinau teisybių teises, vadi
nasi, su Dievo pa mače, aš iš
radau būdą, kaip Rusijoj Įvy
ki nt bolševizmą Į porą dienų. 
Dabar klausykite, aš skaitysiu 
teisybių teises iš savo kny
gos.

Skaito ir skaito, o klausy
tojai ruko, spiaudo ir pokerį 
lošia.

— O dabar turiu dar paaiš
kint jums nesuprantamus žod
žius.

— Hei! — sušuko vienas po
keri lošęs klausytojas. — Pa
sakyk, ką reiškia tavo tie žod
žiai “teisybių teisūs?“

— Aš sakiau, kad jus visi 
durniai. Nežinote dar net kas 
yra teisybių teises.

--.Reiškia, jei žmogus daro 
ką nors teisingai, tai jam rei
kia turėti dar ir teises teisin
gai elgtis arba turėti leidimą 
tai daryt? Man rodos, kad tei
sybei nereikia jokių teisių.

— Vai snurtli, kad reikia! 
Jus bolševikai neturite teisės 
ant teisybės. Jums neleidžia 
pasakyt teisybes žodį jūsų dik
tatoriai. Jus norite teisybės, 
bet neturite teisūs ją naudo
tis. O jeigu jus norite žinot 
kaip ją naudotis, tai laukite, 
kol pabaigsiu skaityt savo kny
ga.

— Hei! Tu sakai, kad bol
ševizmą Rusijoj galima Įvykint 
Į porą dienų, bet išrodo, kad 
nū savo knygos neperskaitysi 
Į porą dienų.

—Šarap, tu durniau, —su
pyko orietelis.

Pirmininkas iš trylikto “ap
aštalo“ stabdo orietelį ir prašo 
kalbėt oponentą bolševiką.

Atsistoja bolševikas, truputį 
susiraukęs, kišeniai pilni ga- 
zietų ir eina prie stalo.

— Musų debatai pavirto į 
gemblerių kliubą. 'Piktai pasi
žiūrėkit kiek prispiaudyta ant 
flioro, o durnų kaip “smokau- 
zej“.. Aš manau, kad mano 
oponentas' nuo durnų pasigėrė, 
o gal iškaušęs atėjo. Jisai sa
ko, kad įvykint Rusijoj bol
ševizmą reikia turėti asmeni
niai pinigai. Leninas gi panai

kino pini/^i, bet niekas iš tos 
jo teorijos neišėjo. Turėjo vėl 
įvesti pinigus. Mano oponen
tas aiškina, kad kiekvienas pi
lietis privalo pasidirbi savo pi
nigus, ant kurių butų atspaus
dintas jo vardas, pavardė, nu
meris. Tie pinigai turi būt kny
gutės formate. Iš knygutės iš
plėtus, jie lieka negeri. Bet 
kas tuos pinigus norės imti? 
Juk tokių “pinigų“ ir dabar bet 
vienas gali pasidaryt ir dalint 
juos kaip suvenirus. Be to ji
sai sako, kad liktai tokiais pi
nigais ir galima įvykint bolše
vizmą Rusijoj.

— Jus nesupratote — per
traukia pirmasis debatorius. — 
A'š sakiau, kad piliečiai nepri
valo naudoti valdžios pinigų, o 
savo pasidaryt. Kai niekas ne
ims valdžios pinigų, tai valdžia 
turės bankrutyt, o kartu ir 
kapitalistams bus kaput.

— Baigas, tu orai t — sako 
bolševikas. — Bet po velnių, 
kodėl pokoinikaą .Leninas to ne
išgalvojo. Jisai stengėsi panai
kint pinigus ir subosti.no bol
ševizmą.

— Šia ranka, tavorščiau!
S vilks! — pasisveikina 

debatoriai ir debatai užsibai
gia. — Puspadis.

Lietuves Akušeres

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi aku še- 
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a- 
vusl Pensy 1 v a- 
aijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
[įneš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki 
tokiuose reika 
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagalbą. 
Valandos nuo b 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Lietuviai Daktarai
Ofibo ir Rch. Tel. Bouleva/d 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 va), vakare.
Rcs. 3201 South VValluce Street

DABAR LAIKAS JSTOTI 
J NAUJIENŲ SPULKĄ
20 serija prasideda nuo 

sausio pirmos, 1928 metų 
Kiekvienas, kuris rūpinasi 
savo ateičia, turėtų prisira 
syti prie Naujienų spulkos

Atdara dienomis ir vaka 
rais.

1739 S. Halsted St., Chicago.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet ošti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL

S. D. LACHAVIGZ
I 

Lietuvis Graborius ir
Balzamuotojaa

2314 W 23rd PI. 
Chilago. III.

Patarnauja laidotuvi- 
sc kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
R oo.sevelt 2515 - 2516

Phone Boulevard 7314

LOVEIHIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome J Visas Miesto Dalia

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Chicago.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CH1CAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

O F I S A S: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y R 1 U S:* 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory. 4088

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
325Ž South Halsted Street

Viršui Unlversal
State Bank ... i

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
-eikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
('sti pEežnst imi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rno, skaudamą akių karšt], atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Sjiccinle atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boalevurd 7589

Jei abejojj apie savu akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETIUST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street
Phone Kenvvood 1752
Praktikuoją 20 metų

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare, 

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue 
Platt Bldg., kamp. 18th St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėki t m ano iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną.

Phone Canal 0523

. I

IJetuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6610 S. Maplewood Avė.

Tel. Rcpublic 7868 
CHICAGO, ILL,

Tclephono Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Bockwcll St.

Valandos nuo 9-12, 1-5, 6-8 vakare 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820
Res., 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Įvairus Gydytojai

ŪR. HERZMAN
— IS RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga® 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St. netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 3110

Naktį So. Shore 2238, Boutevard 6488

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.1

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 ▼. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

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

Tel. Kenwo.’>d 5107 
Valandos

nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart šveptadienio ir ketvirtadienio

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160

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

bffice Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL.

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. VVestern Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M 

CHICAGO

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedelioms nuo 11 iki 1 po pietų

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 ▼. ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

<- Ofiso Valandos: r
9iki 12, 1 iki 3 diena ir 6:30 iki 9:30 v. 
4608 South Ashland Avenue 
Netęli 46th St. Chicago, III.

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Įvairus Gydytojai
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai .... — 
Ofisas

4729 South Ashland Arenue, 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 pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midway 2880

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisus: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare, 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Phono A’rmitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milvvaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakaro uždaryta 
Nedėlioj pagal s u ta r U

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
kampas 18th St. ir Blue Island Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare. 

\ Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų,
7 iki 9 vak. Nedėi. nuo 10 iki 12 dieną 

Res. Tclephono PIhzu 3200

Advokatai______

K.GUGIS
L ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halstėd St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

f Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. P p.

KŪURGELIONir^
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 North State SU Room 1012 

Phone Dearborn 2734 J 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 3:30 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

sraktai. — Ingaliojimai. — Paskola 
pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 

k LIETUVIS ADVOKATAS
112 West Adams St. Room 1217 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7—9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor, Washington and Clarks Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Ar A. DUS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001, 
Tel. Randolph 1034. — Vai, nuo 9—6 

VakHVHis
8241 South Halsted St 

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedšlio ir 

Petnyčios.

JOSEPH J.~GRISH
(Juozas J. GriŠius)

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

James M. Burke
Bes. Tel. Stewart 1713 
GEORGE M. CHANE

Bes. 'I'el. Saginaw 9528

Burke ir Crane
Advokatai

Ofisas Tel. State 5368—1731
155 N. Clark SL

Room 1002

subosti.no
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Tarp Chicagos
Lietuvių |

- '.M . — , Į Į Į I

Miscellaneous Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

RUB1N BROS
Sugrįžo iš Lietuos

Lo\ve avė., šiomis dieno-į

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

Tel LafayetU 8705—87M 
Chicago

LABAI ŽEMA KAINA
Pirmą ir antrų morgičių. Greitas na- 
tamvlmas — Construction paskolos.
Metropolitan Boncl & 

Mtge. Co.
184 N. I-a Šalie St.

Room 2006 Dearbom 4636, State 5864

REIKIA VYRŲ dėl išsimokinimo 
barberiavimo. I>id<?lčs algos vy
ram?; šiame biznyje, su puikia užtik
rinta ateičių. Tik reikia kelių me
nesių dėl išmokimo. Klesos dieno
mis ir vakarais. Reikia turėti pra
dines mokyklos mokslų. Atsišau
kite. Moler College, 512 N. State 
Street.

3 ŠMOTŲ parloro setas, $35, 7 
Šmotų valgomo kambario setas, $15 
gasinis pečius, $6, pastatomos Kam
pos, $15 ir daugiau. Schwartž Bros. 
Storage, 640 E, Glst St.

Sis skelbimas yra vertas pinigų 
dėl jūsų. Atsineškit jį su savim ir 
mes

mis sugiizo IS uicvuvos. OUKU-. 4 GASOLINO pumpos beveik nnu- 
žes, allanke “Naujienas”. Pusi- jos, $150 kiekviena, 350 galionų 
? i- baltos arba žalios malevos, $1.40 irdalino įspūdžiais, kuriuo.’ I)ai" .^1.50 gal. 300 mielių stogų (iengi- 

sivežė. , niui materiolo, raudono arba žalio,
vinys ir cementas, $2 mielini, 50 
skrynučių vinių, 16 ir 20 py, $2.50 
skrynutei, 1 lot virvių, % iki 1 co-, 
lio, 1 lot dratų, 1 lot švirškinėms 
dūdų, 30 knygvedžiams deskų po 
s6 kiekviena, rūbams užraktų 3000 

,C klampkų, 5 dideli A. C. motorai, | 
2 International laiką rekorduojnnti 
laikrodžiai. 1600 svarų heli dratų, 
Ui iki 22 gauge, 18c. svarui. 3 tonai 
metalinių shop pans, visokių didžių, 
20c. kiekviena. 2553 W. Madison st.' 
Seeley 6065.

Pasak jo, Lietuvos ūkininkai, 
kuue yra senai įsigyvenę, gy
vi na gerai. Turi duonos, turi 
maisto, jų ūkiai prižiūrimi ge
rai, stoka lik litų.

Naujakuriai teeiaus gyvena

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imamo legalį nuošim
ti. Pinigus gausite į 12 valandų. 
Industrial Loan Service

• 1720 W. chieaso Avė.,
Kampas Hermitage Avė.

REIKIA vyrų dėl išsimokinimo 
automobilių plovimo, tepimo, “simo- 
nizing” ir viso praktiško garažo dar
bo. Didelis reikalavimas vyrų į ga
ražus. Nuolat darbas per melus. Po 
3 savaičių pasiniokinimo galit už

dirbti gerų algą. Klesos dienomis ir 
vakarais, ofisas atdaras vakarais. 

Į Chicago Auto Service Bureau, 309 S. 
i La Salio St. Room 101.

jums nuteisime
10% pigiau 

FRTEZE PARI.OR SĖT ... 
MOHAIR PARI.OR SĖT 
VVALNUT BEDROOM SĖT 
VVAI.NUT DIN. RM SĖT

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

$.300
$250
$200
$150
$75 9X12 WILTOxN RUG
<60 COXWELL CIIAIR .
Daugelis kilų bargenų 

duota tuojau
Available Storage

7732 Stony Island
Atdara vakarais iki 10, vai. Nedė

liotais iki 6 vakaro.

$79 
$58 
$48 
$38 
$22 
$17 

bus išpar-

Business Chances
_______ Pardavimui Bizniai _____

CAB J IRAI VĖRIŲ
M<'s turime 50 cabs. Visi nauji 

limuzinai. Jus galit patys įstoti į 
biznj vienu tų karu, tik bisk| 
įmokėjus ir kasdieniniai imokūjima 
irgi maži. | tuos įmokėjimus įei
na paprastas užbonsavimas cab — 
plūs pilna apdrauda, kas 24 valan
dos nuplovimas, storage ir telefonas 
Pilniausi pagelba teikia kiekviename 
atsitikimo, 3 dideli garažai ir sura
šąs nuolatinių važinėtojų — dali) 
musu pasiūlymo — apžiurėkit.

UNITED TAXICAB ASSN. 
2620 So. Mochigan Blvd.

2538 W. Chicago Avė.
5057 Broadvvay

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimai

5 KAMBARIŲ namas, netoli 73 
•>t. ir Oakley Avė., kaina $4700. Sa
vininkas Mr. S. Beske, 7210 
Claremont Avė., Tol. Republic

SoutlT
9234.

6 KAMBARIŲ BEVERLY 
galow? didelis lotas, tąiktai $8700, 
Savininkas Beverly 7330.

bun-

DIDELIS bargenas, tyriu parduoti 
uojau, dėl užbaigimo reikalų, dvigu- 
»as namas 11 apt. garu šildomas, 
prieš Douglas parka.

1217-21 So. Califomia Avė.
Phone M r. Neel, Haymarket 3000

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

ar 3 flatų namą j fauną lotų, bizni 
ar kita, 2031 W. 35 St. Tel. Lafavtti 
0909.

vargingai.
Kreditas sunku gauti. Kai 

tenka mo-
Mokaine Mes turime labai gera progą dek 

‘tuvių salesmanų pardavinėti va-

keti o 
los mėnesiui
šimtą

litai už 100 
arba 

metams. Bet 
nuošimčius, ne visuomet
gauti paskolos, ba litų 
Bankai skolina už ina-

60 litų UŽ! 
ir mokant

galima
mažai.
žesnj nuošimti, bet ir juose ne 
visuomet galima.

pastebėjo,
kad ūkis Lietuvoje kyla povai
Pradedama labiau verstis gy-

Pasak jo, stambesnieji ūki
ninkai nemėgę Griniaus-šleževi- 
čiaus valdžios, bet biednesnieji 
rėmę ją, ba ta vadžia dėjusi 
pastangas pagerinti jų padėti.

Vyko Lietuvon ir sugrįžo at
gal p. Lapinskas United Sta
tes Lines kompanijos laivu. Jis 
sako turėjos labai gerą kelione: 
užlaikymas buvęs gražus, val
gymas geras, patarnavimas pir
mos rūšies. Važiavo jis laivu 
President Boosevelt. Kartu su 
juo iš Lietuvos važiavo 7 kiti 
asmenys. 1 
minės. Nei

isi važiavo pas gi- 
vieno nebuvo su

turinčiam dolerių, 
Lit luvoje išrodo labai pigi 
vrnli. Mokcstys Lietuvoje 
sak n. Lapinsko, esančios

žniogui.
gy-

CIASSIFIEC ADS
Educational

Mokyklos

Bubnai, Banjos, 
Smuikos 

25c. i savaitę 
Organizoiame naują instrumentų 

kliubą, nariai gauna instrukcijas po- 
puiiarėmis kainomis ir instrumentus 
už jų kainą. $75 vertės instrumentą 
už $30, išmokėjimais net po 25c. į 
savaitę. \

llumford Musi\ 
Studios, 

Ine.,
13 So. Kedzie Avė.

• Phone Kedzie 6810

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį muksią j devynis mėne
sius; aukštesnį mokslų į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tuksiančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti Šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelnų mokslą. Sa-j 
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 So. Halsted St.. Chicago. III.

Miscellaneous
Jvairųs

SOL ELLIS & SONS
I

Phimbingas, namą apšildymo ir 
elektros reikmenys

2118-20-22 So. State St, Chicago 
Cicero Branch 4606-06 W. 22nd St. 
Phone Victory 2454. Lavvndale 2454

Augščiaiisias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Chicago, III.

ELECTRIC KONTRAKTOBIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganedinimą. Ivvedam elektros 
dratus, motorus, taisom elektros 

reikmenis, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc.)

2522 So. Halsted St., Chicago.
I’hone Victory 7452

Kam reikalingi pinigai

lietuvių 
dovaujančius produkus General Mo
tors Corporation. Salesmanai turi 
gerai kalbėti lietuviškai, kad 
kainai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir šį skelbimų. Faget. Buick Co., 

j \Vcstern Avė. prie 65 St., James 
Jicvy Motor Co., 3832 Roosevclt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 St., Cicero, 111.

FORNIČIAI parsiduoda 4 kam
barių, pilnas įrengimas, visi geri 
daiktai, nebrangiai, 1825 S. Halsted 
St. 11 lubos.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PASTATYSIM PAGAL JŪSŲ 
NORA

Dabar yra laikas išsirinkti vietų. 
)ak Lawn, 4 kambarių namas, visi 
larankųmai, $2,800, cash $400, kitus 
35 į mėnesį. Naujas 2 flatų mū

rinis,, garažas, $13,000, kampinis In
as $2,000 cash, kitus $125 j mėne- 
i, 2 lotai, $350 cash. H. C

Tel. Oak Lawn 18.

> j mėne- 
. Phillips,

b uniishcd Ruonis

turi 
tin- Scwing Machine

Siuvamos Mašinos
S1NGER “dropheads”, elektrinės, 

porlable, $22.50 ir daugiau, iš 400 
pasirinkimas. Paterson Bros., 1952 
Irving Park-blvd.

Kam reiKanngi pinigai RUIMAS ant rendos, garu ai
Pirm jieškant paskolos ant namo, domus dviem ar vienam; su valgiu 

ateikite pasikalbėti pas mus; gau-j ar l)e valgio, 1810 So. 49 ( t. Cicero, 
šito teisingą patarimą ir putarnavi- i !'• L.
tną.

Justin Mackievvich
2342 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 1678

LIETUVIŲ atidai. Kodėl nenusi
pirkti sau siuvamos mašinos. Turime 

i pilną pasirinkimą Singer siuvamų 
mašinų, demonstratoiių ir pertaisy- 

v.. tų, $10 ir daugiau arba išmokėjimais. 
l.)S1." 4251 Cottage Grove Avė.1 I <r 111

$12,000—cash—$12,000
Su nauju anglišku skiepu, 6 apt 

namas, aukštos rųšies 6 apt., po 6 
kambarius, 2 tile grindimis vanos, 
lietaus lašai, baltiniams klozetas, 
cedar klosetas, ledaunes, kiekvienas 
kambarys didelis, nąmas metai 
weather-stripped. Kevvanee boileris. 
“Unitcm” karšto vandens sistema, C‘ 
karų garažas, 60x125 pėdų lotas, 2 
blokai iki I. C. geležinkelio, 1 blokas 
iki gatvekarių ir didelio teatro, na
mas _ gerai finansuotas, su vienais 
morgieiais. Skaitytojui reikia cash 
ir jis parduoda uš išlaidas. Del su-

GRAŽUS 2 flatų namas prie 7012 
S. Artesion Avė. 6-6 kambarių, karš
tu vandeniu šildomas, namas 1 me
tų senumo, turiu parduoti, kaina 
.19,000, įmokėti $1200, kitus $125, 
skaitant nuošimčius. Savininkas 
012 S. Artesian Avė. 2 lubos, arba 

Prospect 1177, po 6 vakare. Taipgi 
> kambarių medinė cottage, kaina 
3000, įmokėti $500.

4700 BELDEN AV. Pardavimui 8 
f’latų. Viskas iArenduota, turi būt par
duota. Kaina ir išmokėjimais teisin
ai. Savininkas. Pensacola 8164.

j tarties šaukit, Triangle 8200.

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuteisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN- 
GAS, 24 MĖNESIAI DEL IŠ
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. RIGHT WAY PLUMB- 
ING & HEATING CO., 4532 
Cottage Grove Avė.

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

Makvojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevą, popierų, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
Phone Victorv 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

For Rent
RENDON štoras, su soft drink 

parloro fikčeriais, ‘
A . • • venimui, pigi remia, gera vieta dėlAr jums reikia pinigų barbeno. 817 w. 12.3 si.

Šventėms .■...........—
KUOMET JUMS REIKIA PINIGŲ i 

Atsišaukit pas:
Eighteenth Boncl & ■

Mortgage Organization savo Schumann grojiklį piam^su ben- 
’ 1618 W. ISth St. ‘

I. F. DANKOWSKI, Prez.
C. J. DANKOWSKI, Sekr Ižd.
Pirmi, antri ir treti morgičiai 

Tel Canal 1875 
į visus departmentus

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

_______Automobiles
$10 IKI $20 ĮMOKĖTI 

Kitus 12 iki 18 mėnesių. 
| rantuoti automobiliai 

■» •’** ••■** l
4 kambariai gy-1

Visi ga- 
visokių iš* 

dirbysčių ir modelių, 100 karų pa
sirinkimui. Montrose Motor Sales, 
3106 Montrose Avė.

PARDAVIMUI bizniaVas namas 
•— 8 krautuves, vienas su flatu, ge
roj kampinei vietoj, arba mainysiu j 
mažesnę nuosavybę. 4235 S. Kedzie 
Avė. Priešais Crane dirbtuvių.

UŽ geriausį pasiūlymą paimsite 2 
datų murin namą, arba mainysiu į 
.našesnį.

3643 N. Troy, Irving 3631

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

MAN reikalingi pinigai, parduosiu1 
......... _____ L,..-1

čiuini ir roleliai.s už $65 cash. 
M R. JARTZ,

2918 Milvvaukec Avė., Ist floor

\ CASII Už KARUS
Turim pirkti 100 karų tuojau.

Mokam aukščiausias kainas. 6707 S.
Stale St. Went. 1974.

MOKAM GERAS CASH KAINAS už 
visokių išdirbysčių karus, junk ar 
sulaužymui. 3515 Ogden avė. Craw- 
l'ord 3664

NOKTI IBIIOOK, 11,1,.
55X135 pėdų lotai, biznio ir re

zidencijų, suros, vanduo, gasas ir 
šalitakial yra įskaitoma į kainas. 
Gera transportacija, $200 įmokėti 
ir daugiau. Pasimatykit su Mr. Wm 
Davey 
šaukit 
fl. Aš 
levard 
1029.

3435 S. VVallace St. Atši
po pietų arba vakarais, 3 
kalbu lietuviškai., Tel. Bou* 
6728 arba Naujienos, Box

LABAI GEBA PROGA
Netoli 64 St. ir Lowe Avė., lotas 

'0X2.34, 3 i>o du aukštu mediniai 
namai, akmens pamalu, 2—5 kam
barių flatai, pečiais šildomi, elckt- 
os šviesa. Vienas morgičius už 
6,000 penkeriems metams. Reikia 
3000 cash, kitus lengvais išmokė-’ 

jimais, kaina $15,000.
Mr. Schercr

H. J. COLEMAN AND CO. 
4705 S. Stale St.

Dre.sel 1800.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkivės pas
M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St.

PARDAVIMUI gražus grojiklis 
pianas pigiai. Man reikia |)inigų, 
;;tsak' ntieins žmonėms parduosiu 
už 8125, cash $50, o kitus po $10 j 
mėnesį. Mr. Grinius, 6512 South 
Halsted Si., Ist floor.

TURIU parduoti savo gražų ir be- 
' veik naują grojiklj pianą už $150. 
Cash $50, o kitus išmokėjimais po $10 j 
i mėnesį. Mr. Kujawski, 1723 South 

' Ashland Avė.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2Vi nuošimčio ir lengvais išmokė-' 

į Criminal Court I jimais. Be jokio komišino.
in avė and No. I OSGOOD,

2231 West Division St. 
Tel. Arrnitage 1199.

KAS turit išmainę čekius su Pa
rašu Joe Kraus arba Joe Rokus 
malonėkit ateiti į 
hildingą W. Austin __  ___ __
Dearbom St. ir ten palikti, nes 
sausio 23 dieni) bus jo teismas už 
negerų čekių mainymą.

PIRMOS klesos fonografų taisy 
mas visokiu išdlrbysčių, uebran-

1233 S. AVabash. šaukit Calu-
mot

Radio

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI 3 namai, vienas 3 
aukštų, kitas 2 aukštų ir trečias 1 
aukšto, mūrinis. Lotas 50 pėdų, 
rcndps $172. Randasi ant Emerald 
Avė. netoli .30 St. liktai $13,000.

Ignatius Cha p & Company
31 st at \Vallace St.

TIKTAI sausio mėnesyj — 25% 
pigiau namų ir kaminų taisymo ir 
pleisteriavimo. Veikit tuojau. Phone 
\Vellington 7473. '

EKSPERTAI taisymo plumbingo 
arba steam fitingų. laibai pigi kai
na, šaukit, Gilchrist Diversey 0137 
arba Hemlock 2937.

Personai
Asmenu Ieško

84
$4

Auto Travel
Automobiliais Kelionė

EKSKURSIJA
Patogus apšildomi karai j 

............ DETROIT ............  
..........  ST. LOU1S .......... y 
Checker Coach Lines, Ine.

Plnnters Hotel
19 N. Clark St., 

Randolph 4800

. $4
. $4

Parlor Car Motor Coach 
Užbonsuoti ir apdrausti.

Du syk j dieną išvažiavimai 
9 ryto ir 8 vakare 

DETROIT .......
ST. LOUIS ....
KANSAS CITY

DE LUXE MOTOR STAGEŠ 
3 So. Jefferson

Tel. Dearbom 0681

Patentai, Vaizboženkliai, 
wrights. Rašyk šiandie,
reikalais kreipkitės prie manęs su
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered I’ątent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.* 
REIKALINGAS partneris į 

černę ir grosernę, ant didelės gat
vės Michigan Avė. Vienam persun- 
ku. Turi būt nevedęs, patyrimo 
nereikia, šaukit Pullman 4228.

Copy- j 
Patentų

ir

bu-

Financial
Finansai-Paskolos

$4.00
$4.00
$8.00

MOTIEJUS Zienius ieško Juozo 
Yurkso, kuris kiek metų gyveno 
VVilkes Rarre, Pa. Yra svarbus 
kalas. Jis pats arba kas kitas 
šykite sekančiu antrašu. 

4X07 — 7th Avė. 
kenosha; wis.

Situation Wanted
Darbo Ieško

rei- 
ra-

; RAD1OS, $2 į savaitę. Geras 5 tū
bų radio setas, pilnai garantuotas, 
tiktai $98.50, įmokėti $25, kitus $2 j

! savaitę. Mr. Kujawski, 1723 South 
Ashland Avė.

Lietuvių Atydon
Tik $15 įmokėti

Dirbtuvės Aptuštinimas
Dynatrope Visi Elektriniai

Radio Setai
Demonstoratriai ir vertelgų sam

peliai labai pigiomis kainomis, 
važiuokit tiesiai į dirbtuvę, 

4403 S. La Šalie St. 
Phone Boulevard 0265 

Galit gauti išmokėjimais.

The Dynatrope Co
Išdirbinėtojai originalių elektrinių 

Radio.

At-

KAM MOKĖTI daugiau už anglis, 
kad mes galim datsatyti jums už 
$6.50 toną už car ioa'd iš Illinois — 
Southern kasyklų. Jos yra dideliais 
šmotais.

Boulevard 1036

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
šildomų boilerių, furnas ir Kasinių 
pečių ir taisymas jų. American 
Stove Repair 
Avė. Phone Victory 9634.

ymas jų. American 
Works, 3110 Wentworth

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

1-mo ir 2-ro Morgečio
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikhi

200 RADIO CONSOLE CABINET 
Specialis išparadvimas ir dirbtu- 

i vės jums.
THE UN1VERSAL RADIO 

CABINET Co.
Į 1756 W. Austin Avė. Hay. 2986

ANTRIEJI morgičiai hyle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti i vieną die 
r.ą, geromis sąlygomis. Pamatyk!t 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 82t Central 6260

REIKIA MOTERŲ kurios nori 
tapti Beauti specialistėmis. Gera 
alga mokama tame biznyje? ir proga 
atsidaryti savo Šapą. Reikia tik ke
letą mėnesiu dėl išmokimo. Klesos 
dienomis arba vakarais. Reikia tu
rėti pradinės mokyklos mokslą. At- 
sišauf|te. Moler Collage, 512 North 
State St.

GAUTI į mainus ir sampeliai bus 
išparduoti pigiauiomis kainomis. 
Atsineškit ši skelbimą, gausit pi
giau.

W0NDER RADIO SALES CO.
3152 Irvink Pk. blvd. Key 2499

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

4-5-6-7-8 tūbų radio ’setai pardavi
mui, garantuoti. Išparduodame, kad 
padarius vietos dol naujų. Taipgi ge
riausi radio taisytojai.

DELIGHT SHOP
Hemlock 33523428 W. 63rd St.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

PETRZILEK BROS. & CO.
1647 W. 47th St. \

AR jums reikia pinigu? Privntiš- 
kas žmogus turi pinigų Investuoti iKRAUTUVIŲ F.KCERIA1Y C. Helberg, 192 N. Clark, rm. 607
Dearbom 4020.Grosemių, Bučer- 

niu. Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu- 
sų specialumas. Ge- 

patarnavimas, 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State

žemos

Street.

PASKOLOS namų savininkams — 
gaminame ir perkame 1, 2 ir 3 mor
gičius ir kontraktus, Rm. 2016, 134 
N. La Šalie: Randolph 4210 arba 
6347 So. Western Avė. Hemlock 
2636.

25 VYRŲ REIKIA TUOJAU, 
DEL IŠSIMOKINIMO WELD- 
ING AMATO. MES IŠMOKIN
SIME JUS ŠIO GERAI APMO
KAMO AMATO. GERA MOKE
STIS TINKANTIEMS VY
RAMS. UNIJOS INSTRUKTO
RIAI. UNIJOS KORTOS VY
RAMS KURIE IŠMOKS ČIA 
AMATĄ. OFISAS ATDARAS 
NUO 9 RYTO IKI 8 VAKARO. 
ILLINOIS WELDING WORKS 
512 N. LA SALE ST. CHICAGO 

REIKIA gero nuolatinio darbinin
ko prįe “trucking”. Sangamon Paper «• «■« A » t « i M

Sterling Shop Radio
įsigyk Crosley

Mes turime visus modelius Crosley 
setų. Atsilankykit ir išgirskit 

PERSITIKR1NKIT 
jo gerumu ir jo balsu

Sterling šapa stovi užpakalyj 
kiekvieno Crosley seto. Mes jums 
parduosime ir garantuosime užganė- 
dinimą. Jums yra užtikrinta ge
riausia balsas ir rųšis.

MUSŲ CROSLEY SETŲ
Sterling Šapos radio ekspertai yra 

jūsų užtikrinimu puikiausių radio 
priimtuvų. Atsilankykit šiandie ir 
daleiskit jums parodyti. Crosley ra
dio yra jūsų radio setas ir Sterling 
šapos patarnavimas garantuoja.

UŽGANĖDINANTI PIRKINI 
STERLING SHOP- RADIO 

4323 Lincoln av. 3243 N. Ashland
Phone Buckingham 3800

MOTERYS!
Štai Jums gijos nėriniams ir siu

vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų mot- 
kas nuo 25 iki 40 centų; marško 
nės 1,000 va’(ių 10 iki 35 centų „ v . .
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, prie 1621 So. 56 Aye. Cicero. Neto 1 
kelnėms, kelnaitėmis, dresiukėms ir 1 nuo 12 St. karų ir Douglas Bark 
lumbenlžiakianrs. Nepraleiskit pro
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietų.

F. SELEMONAIČIA
504 W. 33rd St., prie Normai Avė.

Chicago, III.

GRAŽUS 5 kambarių mūrinis 
bungalowe $7500. Galit pamatyti

. karų ir Douglas 
clevatorio. Cash reikia $2000. 

Atsišaukit
ED. DUBSKY, 

2135 So. 56 Avė.

Park

SUTAUPYKJT PUSE TIESIAI IS 
DIRBTUVES

t> volt-ll ploltij, ¥8.H5. Turimo baterijai vi- 
solui niM rotkalamn. Aukotos ruftles B bate
rijom, I arklių jėfros. Makersof aukėlon rų- 
hich baterijos, 30B So. Wcstern Avenuo, 
\Vcst Olill.

KAM MOKĖT daugiau už kiauši
nius ir sviestą. Kiaušiniai 60c. tuzi
nui, sviestas, 58c. svarui. Olselis ii’ 
retai). Daslatom bile kur Chicagoj. 
Sellig, 2516 Hamlin Avė. Telefonas 
l.u\vndale 4-117. /

GRAŽUS 5 kam burių bun- 
galow prie Hessville, Ind., su 
Š500 cash galit veikti, yra vana, 
2 mašinų garažas.
1401 S. Kennedy avė., Ilam- 
inond, Ind., Phone 3658

TURIU labai gražų .3 fialų mū
rinį namą, mainysiu į farmų be 
morgičių. šaukit Prospect 8476.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI nesvaiginamų gėri
mu parloras. Kaina nebrangi. 842 
W. 59 St.

PARDAVIMUI 1 aukšto mūrinis 
namas, krautuvė, 4 kambariai ir 
vana. Aukštas cementuotas skie
pas, garu šildomas, gera vieta dėl 
lietuvio biznierio, matykit savinin
kų nuo 12 iki 5 vakaro tame name.

2121 W. 22 St.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlo- 
ris arti didelių dirbtuvių, geroj apie- 
linkėj, pelningas biznis, su namu, 
$5000 cash reikia. 4020 Normai Avė.

PARDAVIMUI 15 apt. namas, N 
W. kampas 80 St. ir Paulina. Mai
nysiu. Agentų nereikia. Phone Be
verly 9510.

PASTABA

Proga kurios neturėtu
mėt praleisti

Tai yra proga asmenims įvestuoti sa- 
vo pinigus kaip ir į banką, valstijos 
ir valdžios priežiūroj, dėl apsaugoji
mo savo pinigų.

Jūsų investmentai jums atneš 
61/2%.

I keletą metų jūsų pinigai bus grą
žinti ir jus gausite užtektinai pinigų 
visam savo amžiui.

Su $100 galit pradėti.
Del daugiau informacijų rašykit.

Be jokios atsakomybės.
Atsiųskit savo vardų ir adresų, 

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Box 1026.

SPECIALI SPECIALI SPECIALI
Didelė Muzikos ir radio krautuvė 

North Side. — Parduosime šių sa
vaitę tik naujus Standard garantuo
tus radio nupgintomis kainomis. 
Veikit tųoi, sutaupyki! pinigų ant 
naujo ratilo.

Johnson\ Music & Radio Shop 
2772 Lincoln Avė. 
Buckinghain 6358

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa, geras biznis, geroj apiėlinkėj. 
Pilnai įrengta, mųšinos, geras, sta- 
kas. Greitam pardavimui paaukau
simo beveik dykai. Pirmiausia atė
ję laimės.

2419 W. 69th St.
Henilock 8099

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernė 
puspigiai, senas ir geras biznis. 
10722 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI grosernė, rūkytos 
mėsos ir saldainiu krautuvė. 717 W.
21st Place.

Clearing Sale
3 po 4 ir štoras, kampinis namas 

geroj vietoj dėl soft drink parterio. 
Parduosime arba mainysime ant lo
to, grosernės, bučernės arba ma
žesnio namo bile kur.

DU po 6, naujas mūrinis namas. 
Moderniškas, karštu vandeniu šil
domas, aržuohi baigtas, platus lo
tas. Randasi Marquette Manor. Par
duosimo arba mainysime ant ma
žesnio namo, loto arba soft drink 
parterio su namu ar be.

3 po 5 ir storas, su bučerne ir 
groserne, geroj vietoj, rezidencijos 
distrikte, mainysime arba parduo
sime ant 2 arba 4 fialų, geroj aple- 
linkej.

2 po 5, naujas mūrinis namas 
Marquctte Manor, karštu vandeniu 
šildomas, moderniškas. Parduosime 
ar mainysime ant grosernės, bu- 
černės, loto ar mažesnio namo.

Ką norite arba turite parduoti 
ar mainyti? Jeigu turite arba ieš
kote bargenų, pas mus jus 
rasti.

galite
W. H. KELPS & CO.

2419 W. 69th St.
Tol. Hemlock 8099

NEPAPRASTAS atsitikimas, ne
girdėtas dalykas. Labai pigiai par
siduoda namas, baigiamas statyti, 
5548 So. Nordica avė. ir lotas 3943 
S. Kedzie avė. Savininkas 5127 S. 
Artesian avė. Jos. Baltrenas.

PARDAVIMUI didelis mūrinis 
namas ir krautuvo ir flatai, Mihvau- 
kee, netoli Logan blvd. Geras dol 
bile kokio biznio. Tuoj galit kraus
tytis, bargenas, $25,000, cash $7,000. 
Savininkas.

BARGENAS ir lengvos išly- 
ros. Beveik nauja 6 kambarių 
uingalovv ir dviejų karų gara- 
as, galima nupirkti lengvais 
smok ėjimais arba už cash. 
Iungalow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
liau negu verta. Del informa- 
iįų kreipkitės

0109 So. Kedzie Avenue

Patarimas Publikai!
Vist sako ir žino, kad su pirkimu, 

oardavimu, pinigų skolinimu ant 
mortgičių, notariališkų raštų padary
mų, pinigų ir laivakorčių siuntimo • 
VISADOS yra patartina kreiptis 
pas

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St., Chicago

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

3% PIGIAU ŠIĄ SAVAITĘ
8 FLATŲ namas, 5-6 kambarių, 

"garu šildomas, 2’į bloko nuo 63 St. 
ir Halsted St., kaina $10,000, $50 į 
mėnesį, rendos $510 į mėnesį.

2 flatų mūrinis, 6-6 kambarių, 
karštu vandeniu šildomas, garažas, 2 
blokai iki 63 St. ir Halsted St. $3,000 
cash, $100 į mėnesi, rendų $125 į 
mėnesj, savininkas. Radcliffe 2520. 
7519 So. Halsted St.

$2500 CASŲ 
kitus lengvais išmokėjimais nupirk- 
site moderniškų mūrinį namų, 
Čiais šildomų, 2-6 apt. ir 2-4 
rendų $1890 į metus, randasi 
39 St. ir Indiana Avė. Matykit

H. J. COLEMAN AND CO. 
129 E. Pershing Road 

Tel. Boulevard 7769.

pe- 
apt. 
prie

2 FLATŲ. 5-5 kambarių, miegojimui por- 
diai, hu HtiklaiR. karėtu vandeniu Šildoma*. 2 
karų jrarataH, lotan .33x125. Arteaian, netoli 
Devon, kaina $1 B.000. Tiktai Įlinkį įmokėti, 
kitus lengrvaia iėmokėjimats. Puikua hune- 
genas. T. H. Evans, 7100 N. Western Avė. 
Rotrer.i l’ark 2737.

DIDELIS bargenas. Parduosiu sa
vo lotų prie Marųuette Road, tarpe 
Kedzie. ir Crawford. Tikras sutau- 
pymas. Mr. J. PAOLELLA. Harrison 
1744.

PARDAVIMUI pirmos klesos 6 
kambarių mūrinis bungalow, aržuolo 
užbaigimo, karštu vandeniu šildo
mas, lietaus lašu vana ir vėliau
sios mados maudynės kambario 
fikčeriai, lotas <30x125, apžiurėkit 
prie 6647 So. Talman Avė. šaukit 
savininkų, Rainbovv Electric, Hyde 
Park 2976.

PARDAVIMUI 3-68 ir 1-4 apt. na
mas, angliškas skiepas prie Albany 
Avė., netoli Ainslie Avė. PrivatiŠki 
Žmonės. Canal 7064.

PARDUOSIU arba mainysiu,, na
mas neša 18 procentų. Storas ir-du 
flatai po 5 kambarius ir cottage už
pakalyje. Namas randasi biznio 
yej. Kas i* ’* ’ ’ * * ' ‘ 
ir biskį pinigų, gauoiv , 
Klauskit L. Misevičia. Lafayctte 6036

Mamas randasi biznio gat- 
turit kokį biznį arba lotų 

gausit , bar geną.


