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Baltijos šalių Konferencija Vilniaus Klausimu
Šešių valstybių socialistai 
peikia Genevos spreddimą

Lietuvių Lenkų susi 
kirtimas demarka

cijos linijoj
21 KAREIVIS KRITO

Smerkia Vilniaus okupacija 
ir reikalauja teisingo 

klausimo išrišimo
Voldemaro su Pilsu 
dskiu susitarimas 

be vaisių

partijų skirtumo, nepripažins.
Lietuvos socialdemokratija 

yra įsitikinus, kad dabartine 
padėtis Vi bliaus krašte yra ne
normaliai ir neteisingai suregu
liuota. Ji mano, kad Vilniaus 
kraštas tradicingai yra susijęs

20 d. su Lietuva ir ūkiškai ir kultu-BERLINAS, gruodžio
— Vokietijos socialdemokratų riškai ir visuomeniškai. Lietu- 
partijos centro organas, “Vor- ( vos socialdemokratija niekados 
\vaerts”, paduodamas Socialia- netikėjo, kad Vilniaus klausi

mas galėtų būt smurtu suregu-tų Darbininkų Internacionalo 
iniciatyva įvykusios čionai, so- liuotas. To nusisjatymo ji ir 
cialdemokratų centro raštinėje, šiandie nepakeitė. Ji yra tvirtai 
konferencijos sutarimus, sako, 
kad Lietuvos ir I^nkijos “susi-į kuriuo Vilniaus klausimas gali 
tarimas” Genevoje neišsprendė j būt logingai ir išmintingai iš- 
pamatinio ginčų klausimo ir to- spręstas, tai laisvu visų Vilniaus 

duoti ko- krašto gyventojų balsavimu.
Tik patys gyventojai gali pasi
rinkti ir nutarti, kuriai vals
tybei jie nori priklausyti. Bet 
tam apsisprendimui turi būt 
laisvos, o ne okupacijos sąlygos.
Lenkų socialistų partijos de

klaracija
Lenkų socialistų partijos 

(PI*S) atstovas Niedzialkovs- 
kis pareiškė, kad Išlikų socia
listų partija yra giliai įsitiki
nus, jogei tą dieną, kai ir Len
kijoj ir Lietuvoj laimės demo
kratija, visos tos opios proble
mos, kurios dabar abidvi val- 
stybi vieną nuo antros skiria, 
bus ramiu budu išrištos pasire
miant tarptautinio socializmo 
principais ir visų tautų apsi
sprendimo teise. .
‘ Po šitų pareiškimų buvo iš
semiamų debatų, kuriuose daly
vavo visi konferencijos daly
viai. Pagaliau buvo priimtą, 
tam tikra Lietuvos Lenkijos 
ginčo Vilniaus klausimu rezo
liucija. [ji bus įdėta kitame 
Naujienų numery], kuri baigia
ma šitokiais minimaliais reika
lavimais:

Atidaryti sienas; atsteigti 
normalius ekonominius ir poli
tinius santykius tarp Lietuvos 
ir Lenkijos, visų pirma atstei
gti tarp abiejų kraštų susisie
kimą paštu, keliais ir geležin
keliais; sudaryti tam tikrą pro- 
vizoriumą teisinei, politinei ir 
ekonominei dabartinės vadina
mos neitralios zonos gyventojų 
būklei.

paliktas • 
kaip bu-

Lietu-
Kairio

dėl jisai vargiai gali 
kių teigiamų vaisių.

Vilniaus klausimas 
tokioje pat padėtyje,
vo prieš tautų sąjungos tary
bos susirinkimą, ir kadangi apie 
tą klausimą *sukasi visi ginčai 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, todėl 
nėra vilties, kad busimosios tie
sioginės derybos dėl atsteigimo 
normalių santykių tarp Lietu
vos ir Lenkijos pašalintų esan
tį tarp jų konfliktą ir atvestų 
prie susitaikymo.

Konferencija priėmė 
vos socialistų atstovų, 
ir Epšteino, ir Lenk:
cialistų atstovų atskirus pareiš
kimus ir taip pat tam tikroje 
rezoliucijoje išreiškė tam tik* 
rus bendrus principus’, kuriais 
vadovaujantis privaląs būt 
sprendžiamas Lietuvos-I^enki- 
jos santykių ir Vilniaus klau- 
simaį.
Lietuvos socialdemokratų de-

. k la racija.
Tam tikroje deklaracijoje, 

po kuria pasirašo Lietuvos so
cialdemokratų atstovai Kairys 
ir Epšteinas, sakoma, kad dėl 
Vilniaus krašto eina ginčas tarp 
keleto kaimynių valstybių. Juo 
suinteresuotos yra ne tik Lie
tuva ir Lenkija, liet ir autono
minė baltgudžių respublika, 
kuri randasi Sovietų Sąjungos 
ribose.

Vilniaus krašto gyventojai 
lietuviai ir baltgudžiai niekados 
nepritars dabartiniam Vilniaus 
klausimo išsprendimui. Lenkų 
valdžios vedamoji ekspansijos 
jx)litika ir vartojamos poloni- 
zavimo priemonės santykius 
tik daę labiau paaštrins ir pri
ves prie labai pavojingo rytų 
Europos santykių balkanizavi- 
mo. Juo aštresnės vystysis Vil
niaus krašte vidujinės sąlygos, 
juo pavojingesni darysis santy
kiai tarp kaimynių valstybių, 
vedančių tarp savęs ginčus dėl 
Vilniaus. Nežiūrint, koks butų 
to klausimo išsprendimas, kurį j

įsitikinus, kad vienintelis būdas,

VARšAVA, simsio 6. [Chica- 
gc Tribūne],— Lietuvos karei
viu kuopai perėjus demarkaci
jos liniją netoli nuo Krzaczy- 
nos, įvyko susikirtimas su len
kų pasienio sargyba, šaudymas 
tęsėsi per dvidešimt minučių, 
ligi nugalinu lietuviai pabėgo. 
Vienas kareivis buvo užmuštas 
ir apie dvidešimt sužeisti.

Vienas lenkų karininkas su 
kuopa kareivių užtiko lietuvių 
kareivius kapojančius sienos 
ženklus protestui prieš dabarti
nę demarkacijos liniją.

Lenkai meldžiasi dėl 
“Lenkijos Lietuvos

/ misijos”
Šiandie pirmą kartą visose 

Lenkijos bažnyčiose [mat, Tre
jų Karalių šventė] buvo mel
džiamos dėl ‘‘Lenkijos ir Lietu
vos unijos”. Diplomatai žiuri 
j tai kaip į valdžios inspiruotą 
žingsnį labiau suinteresuoti 
žmones galimu Lietuvos prijun
gimu prie Lenkijos. Vilniaus 
arkivyskupas Lochinskis sutai
sė dagi tam tikrą lenkams 
maldą, kuri skamba šitaip:

“Gyvasis Dieve, Kurs prieš 
keletą šimtų metų su riša i Len
kiją su Lietuva brolybės ir 
meilės ryšiu, ant kelių meldžia
me tave, idant ta unija, kuri 
dabar atsidūrė dideliame pavo
juje, butų sustiprinta, ir kad 
abidvi musų tautos butų su 
jungtos meile ir draugišku
mu.”

Aliejaus kompanijos 
šulerių byla

Kalifornijos Julian Oii kompa
nija kaltinama dėl nuskriau- 
dimo 35,000 žmonių

LOS ANGELES, Gal., sausio 
6. — šiandie čia 
dėlė Julian Oil 
byla, kaltinamos 
pardavinėjant tos 
akcijas, 
asmenų
mi vietos bankininkai ir šiaip 
didelio biznio žmonės.

Kaltinamajame akte parodo
ma, kad Julian

prasidėjo di- 
korporacijos 

dėl suktybių 
korporacijos

Kaltinamų yra dešimt 
— visi jie gerai žino-

Oil korporacija 
parduoti tik 

o ji pardavus 
taigi 4,973,606

510,000 akcijų, 
net 5,488,606, 
akcijas daugiau, nekad turėjo 
teisės. Tuo budu savo pinigus 
sukišo ir žlugdė 35,000 akcijų 
pirkėjų, daugiausiai neturtin
gų žmonių.

DU PLĖŠIKAI MIRĖ ELEK
TROS KĖDĖJ

Socialistų Darbininkų Inter
nacionalo iniciatyva įvykusioj 
“žiemių vakarų Europos socia
listų partijų” konferencijoj, 
kaip jau Naujienose buvo mi
nėta anksčiau, dalyvavo Lietu
vos, Lenkijos, Vokietijos, Dan
cigo, Latvijos, Rusijos, Švedi
jos ir Danijos socialistų par
tijų atstovai, o taip pat Socia
listų Darbininkų Internaciona
lo sekretorius Friedrich Adler, 

Lietuvos valdžia bus priversta,kuris buvo konferencijos pirmi- 
priimti, tokio prievartos spren- ninku, ir to Internacionalo 
dimo Lietuvos visuomenė, be vykdomojo komiteto nariai:

OSSINING, N. Y., sausio 6. 
— Praeitą naktį iSing Sing ka
lėjime tapo elektros kėdėj nu
žudyti du kaliniai, Charles Do- 
ran, 21, ir Louis Mason, 30 
metų amžiaus. Mirtim jie buvo 
nubausti už žmogžudybes, pa
pildytas apiplėšimą tikslais.

LONDONAS, sausio 6. — Iš 
St. Moritz, Šveicarijoj, prane
ša, kad važiuodamas rogutėmis 
nuo kalno susižeidęs Belgų ka
ralius Albertas.

Winter (čechoslovakijos), Co- 
retelli (Gruzijos) ir Bezpalko 
(Ukrainos).

k

(Atlantic and Pacific Photo]

Londonas turi savus budus kontroliuoti trafiką. Štai šis 
policistas vartoja raudoną vėliavą sustabdymui trafiko ir skam
balą pradėjimui. Skambalas ir vėliava pas jį atstoja Amerikos 
“go” ir “stop” signalus ar policisto švilpinę.

Lietuvos Lenkijos 
taikos derybų gal 

nebeįvyksią.

,kad po Genevos konferencijos 
santykiai tarp Kauno ir Varša- 
vos, vietoj pagerėjimo, nuola
tos einą blogyn, o todėl labai 
galį būt, kad Lenkija pagaliau 
imsiantis stiprių ‘priemonių.

GENEVOS TAIKA TUŠČIA

RYGA, .sausio 6. — Lenkų 
Lietuvių taikos derybos, pla
nuotos sausio mėnesį, veikiau
siai nebeivvks. » v

Lenkai laimėjo Genevoje, kur 
Lietuvos diktatorius Augusti
nas Voldemaras buvo privers
tas sutikti baigti karo stovį 
tarp abiejų respublikų, bet 
tas laimėjimas tuščias. Kauno 
valdžia mano, kad Genevos su
tarimas nepakeitęs status quo, 
ir siena abiejose pusėse pasilie
ka kaip buvus ginklais apstatę- 
ta.
Nauji Lietuvos reikalavimai 

Lenkijai
Kauno “Lietuva”, oficialus 

Voldemaro organas, sako, kad 
statysianti Lietuva dar du rei
kalavimu. Pirmutinis ir vyriau
sias reikalavimas, kad Lenkai 
grąžintų Vilnių; dabar dar rei
kalaujama, viena, kad Lenkija 
atlygintų nuostolius, padary
tus per septynerių metų Vil
niaus krašto okupaciją ir, ant
ra, tvirtų Lietuvos nepriklau
somybes garantijų.

Kol busią pradėtos derybos 
su Lenkija, sako “Lietuva” 
Lenkija turi pirma ištraukti 
savo kariuomenę iš demarkaci
jos linijos, pašalinti iš Vilniaus 
krašto lenkus, kurie buvo ten 
per septynerius metus koloni
zuojami, ir paliauti siuntimų 
sukilėlių burių į Lietuvos 
tori ją.
Reikalavimai nepriimtini, 

lenkai.
Lenkų diplomatai sako,

šitoki Lietuvos reikalavimai 
esą nepamatuoti ir nepriimtini. 
Didžiulių valstybių diplomatai 
Pabaltijo valstybėse praneša,

teri-

sako

kad

Lenkija nori priver 
sti Lietuvą pra

dėt derybas
PARYŽIUS, sausio 6. — čia 

iauta pranešimas, kad Lenkija 
rengiasi netrukus įteikti didžiu
lėms valstybėms notų, prašyda
ma, kad jos priverstų Lietuva 
pildyti 1920 metų konvencijos 
sąlygas dėl trafiko Nemuno upe 
ir 1923 metų konvenciją dėl 
trafiko teisių Klaipėdos uoste.

Lenkija, matyt, nori priversti 
Lietuvą, kad ji ilgiau nebcati- 
jdėliodama pradėtų derybas dėl 
Lenkijos-Lietuvos sienos atida
rymo ir tas teiginį 6 tikrai drau
giškų santykių.

MIRĖ CIRKAUS “RIEBIOJI 
MOTERIŠKĖ”

sau-1NDIANAPOLIS, Ind., 
šio 6. —čia buvo palaidota lie- 
paprasto storumo moteriškė 
Mrs. Romėną Roberts, kuri ro
dydavos cirkuose 
woman”
kė.” Ji svėrė 600 svarų. Jos kū
nui nešti reikėjo dešimties vy
rų.

kaip “fat 
“riebioji moteriš-

<0 R H s;.
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu; 
temperatūra;
Vakarų vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 30° ir 40° F.

Šiandie saulė teka 7:18, lei
džiasi 4:34, Mėnuo leidžiasi 7:52 
ryto.

stiprokas
vidutiniška 

pietų

buvo

Į

Meksika išaugština Protestuoja prieš .J 
mokytojų profesiją Valst. intervenciją 

Nikaraguoj
C C

Mokytojai paskelbiami tautos 
geradariais; bus pensijuoja- 
mi, o mirę — su garbe vals
tybės lėšomis palaidojami

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 6. — Meksika bus pirmuti
ne pasauly valstybė, įvertinusi 
mokytojų profesiją. švietimo 
departamentas paskelbė, kad 
nuo šio laiko mokyklų mokyto
jai byrės būti ir bus traktuoja
mi kaip tautos geradariai, bus 
gerbiami ir, pasitraukus jiems 
iš tarnybos, bus atleidžiami su 
pensijomis.

Kiekvienas miręs mokytojas 
—visvien, ar jis mirtų eidamas 
mokytojo pareigas, ar jau pasi
traukęs iš tarnybos su pensija, 
ar šiaip garbingai iš tarnybos 
atleistas — bus su garbe, kaip 
visuomenės geradarys, palaido
tas valstybės lėšomis. Per bu
dynes ties jo karstu bus pasta
tyta garbės sargyba, kuri taip
jau lydės kūną į amžino atilsio 
vietą. i

Vyriausybes tikslas atiduoti 
šitokią pagarbą mokytojams 
yra pakelti tos profesijos gar
bingumą žmonių akyse, o taip
jau ir pačių mokytojų tarpe.
Atidaro dar 1000 naujų liaudies 

mokyklų
Švietimo departamento ir vi

sos vyriausybės šitoks mokyto
jų profesijai nusistatymas yra 
reikšmingas dar atsižvelgiant į 
tai, kad švietimo departamen
tas — vienintelis valdžios de
partamentas, kurio biudžetas 
šiems metams tapo padidintas 
— reikalauja dar 1,000 mokyto
jų naujoms kaimo mokykloms 
kurių dauguma bus atidaryta 
rpokslo metų pradžioj kovo 1 
dieną. Tos ’ naujos mokyklos 
turės aprūpinti bent 100 tūks
tančių beraščių mokinių.

Hearsto “Meksikos do
kumentai” padirbti

Taip liudija senato komisijai 
V. laivyno ekspertai

6.VVASHINGTONAS, sausio
— Jungtinių Valstybių laivyno 
ekspertai, kurie buvo pakviesti 
ištirti Hearsto laikraščių pa
skelbtų “Meksikos dokumentų” 
kodo komunikatų tikrumą, 
šiandie tardomajai senato komi
sijai liudijo, kad tie komunika
tai yra “fake”, t. y. sufabri
kuoti.

Ambasadorius Hough- 
ton grįžta j Londoną
NEW YORKAS, sausio 6. — 

Alanson B. Houghton, Jungt. 
Valstybių ambasadorius Angli
jai, kurs spalių menesį buvo su
grįžęs vakacijoms, šiandie 
Aquitania garlaiviu išplaukė at
gal į Londoną.

DVI SESERIS RADO NAMIE 
SUŠALUSIAS

PHILADELPHIA, Pa., sausio 
6. — Jų namuose Ardmore prie
miesty rado sušalusias dvi se
nutes, Hannah Mahoney, naš
lę, 85 m., ir jos seserį, senmer
gę Mary Gibson, 83 metų am
žiaus. Jos buvo jau kelios die
nos negyvos.

BUENOS AIRES, Argentina, 
sausio 6. — Latinų Amerikos 
Unijos Argentinos sekcija pa
skelbė deklaraciją, Prezidento 
Palacioso pasirašytą, kuria ji 
protestuoja prieš Jungtinių 
Valstybių intervenciją Nikara- 
guoj. Argentinos sekcija ragi
na susivienyti visas Latinų A- 
merikos kraštus į- pietus nuo 
Rio Grande, t. y. centralinės 
ir pietų Amerikos valstybes.
Žuvimas daugelio J. V. kareivių 

Nikaraguoj esą pasakos
WASHTNGTONAS, sausio 6. 

— Laivyno departamentas nu
neigia buvusios Nikaraguoj li
beralų valdžios agento Meksi
kos Mieste, Pedro Zapedos, skel
bimų, kad keli šimtai Jungtinių 
Valstybių laivyno kareivių esą 
žuvę kautynėse su sukilėlių va
do, generolo Sandino, jėgomis, 
laivyno departamentas sako, 
kad nuo laiko, kaip Nikaraguon 
buvo pasiųsta laivyno ekspedi
cija, iki šiol buvę užmušti tik 
šešiolika Jungt. Valstybių ka
reivių.
Gen. Sandino kareivius laviną!

Amerikos laivyno dezertirai
WASHINGTONAS, sausio 6. 

'.į— Pranešimai iš Nikaraguoa 
sako, kad sukilėlių vado gen. 
Sandino kareivius lavina du 
Jungtinių Valstybių laivyno ka
reiviai, kurie esą pabėgę iš tar
nybos.

t

Maskvoj pasigenda
ma daugelio kiniečių
Manoma, kad yra naguose po

litinės policijos, keršijančios 
už komunistų žudymus Kan
tone

PEKINAS, Kinai, sausio 6.—• 
Pranešimas iš Maskvos sako, 
kad ten pasigendama Kinų 
cliarge d’affaires, dviejų amba
sados altacbe, trijų dešimčių 
studentų ir penkiolikos asmenų 
baigusių Sun Jat-Seno univer
sitetą. Manoma, kad visi tie 
kiniečiai, yra kritę sovietų poli
tinės policijos keršto už komu
nistų žudymus Kantone auko
mis.

Užsienio departamentas, ku
ris dalyką tardo, sako, kad 
paskutinė cbarge d’affaires te
legrama iš Maskvos, datuota 
gruodžio 30, buvus gauta Peki
ne sausio 2 dieną.
Gen. Li čaisum atvyko į Kanto

no miestą

KANTONAS, Kinai, sausio 6. 
— Generolas Li Čaisum, kurio 
kariuomenė gruodžio 29 dieną 
išvijo generolą “Li Kuklamą iš 
Kantono į Honaną, atvyko j 
Kantoną iš Honkongo. Kanto- 
niečiai, ypač prekiautojai, ku
rie per pastaruosius kruvinus 
komunistų neramumus smar
kiai nukentėjo, pasitiko jį su 
didelėmis ovacijomis kaip nuo
saikų nacionalistų žmogų.

Generolo Li čaisumo ir jo 
Kuangsi kariuomenės nusistaty
mas generolui Čian Kaišekui, 
kurs dabar vėl patapo Nankino 
nacionalistų valdžios galva, yra 
abejotinas.
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KORESPONDENCIJOS
V.    ■ ■ ■ - —« — ■■■       —   ,1 Į.——

Cleveland, Ohio
Netikėta mirti*

Gruodžio 28 <1. mirė netikė
ta mirčia Lucija Kitutienč, 
8322 Bellevue Avė., *palikdama 
dideliame nuliūdime vyrą ir 8 
menesių dukrelę. Kaip gydyto
jai mano, tai mirtis paėjo nuo 
nepritaikyto valgio.

Nors Eitutiai ir yra laisvus 
žmonės, bet velionė tapo palai
dota bažnytinėm ajieigom ir ka
talikiškose kapinėse.

— Viską Matęs.

tai sveikatai nekenks.
Maloniai kviečiu Detroito lie

tuvius, turinti liuoso laiko at
važiuokite pas mane, pasidalin
sime gyvenimo įspūdžiais, daug 
žinių suteiksiu apie Lietuvą.

Mano adresas: 1307 lilsmere 
Avenue, Windsor, Ontario, Ca- 
nada. — Windsorietis.

Iš Pennsylvanijos 
angliakasių ko

vos lauko
Varo angliakasius iš stubų

Waukegan, III.
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 

13 kp. buvo sušaukti du susi
rinkimai — lapkr. 20 d. ir 
lapkr. 30 d.d. Bet į susirinki
mus neatsilankė narių ir su
sirinkimų negalima buvo laiky
ti. Reikia ir nauja valdybų iš
rinkti. Į paskutinį susirinkimų 
atsilankė tik valdyba: pirm. 
K. Ambužiuhas, ižd. J. Mase- 
liunas, sekr. J. Misevičius ir 
vienas narys J. Mačiulis.

Kuopa betgi turi daug na
rių, o ir nemažai turto (ižde 
yra $150.98), lik bėda, kad na
riai nelanko susirinkimų ir nesi
rūpina kuopos reikalais. Gal 
neužilgo laikysim kitų susirin
kimų, tad malonėkite visi na
riai susirinkti.

Sekr. J. D. Misevičius.
________ _______ L

Detroit, Mich.
Sausio 2 d., Lietuvių svetai

nėje, Lietuvių Operos Draugi
ja davė koncertą. Programą vi
są išpildė viršminėtos draugi
jos nariai, vadovaujant gerb. 
kompozitoriui Mikui Petraus
kui.

Ta draugija dar visai nese
nai suorganizuota, liet reikia 
stebėtis, kad taip greit ji tiek 
toli nužengė muzikos srityje. 
Programas susidėjo iš muzikos 
ir dainų, ir visi neprasčiausiai 
savo užduotis atliko. O p-lė 
Sophia Žukauskaitė su savo ma
loniu soprano balseliu tiesiog 
sužavėjo klausytojus. Turiu pa
sakyti, kad p-lė Sophia Žukau
skaitė, jeigu nepatingės ant lo
baus lavintis, bus detroit iečių 
žvaigždė. — Svečias.

Kanadoje
VVINDSOR. ONT. — Begy

venant man \Vindsore aplankė 
mane detroitiečiai lietuviai: Ra
kauskas, Bugienius, Peseckas, 
Bekeris, Janušauskas. Ponas 
Janušauskas savo vienatinį sū
nų leidžia mokytis smuiko mu
zikos. Labai girtinas dalykas, 
vis lietuvių menininkų skaičius 

. didės. Pono Pesecko brolis yra 
Lietuvoje, tarnauja kariuome
nėje, aviacijoje, lakūnų kapito
nu ir yra į oro eskadrilės va
das, žinoma fašistų valdžios rė
mėjas, nes aviacija tik ir pa- 

- gamino, kartu su studentais, 
gruodžio 17 perversmų. Detroi- 
tietis Peseckas visai neskaito 
lietuviškų laikraščių, lodei jo 
pažiūras negalima nustatyti. Vi
si jie, žinoma, atvažiavo išsi
gerti skanaus Kanados alaus. 
Aš turiu leidimą pirkti alkoho
liniams gėrimams, pats mažai 
tevartoju, tiktai nuperku pa
vaišinti atvykusius iš Detroito 
lietuvius.

Jie senai neragavę gero alaus 
n Detroite, tad Kanadon atvykę 

su malonumu išgeria kelelą 
stiklų alaus. Detroite daugelis 
tenkinasi munšainu, kuris tik
ri nuodai. Degtinės, kokia ji 
nebūtų, aš negeriu, bet alaus

PURITAN, PA. — Forge Coal 
Co. davė notas savo stubų gy
ventoj a ms-angl iakasiams, kad 
l>o Naujų Metų, kurie neis dirb
ti Į tos kompanijos kasyklą 
“open shop” sąlygomis, be uni
jos, tie. turi apleisti kompani
jos stubas, nes į tas stubas 
kompanija suleisianti gyventi 
tuos žmones, kurie sutiks eiti 
dirbti, — reiškia, streiklaužiau- 
ti. Taigi ir ši kompanija ren
giasi laužyti angliakasių streiką 
ir ypač — angliakasių unijų 
U. M. W. of A.

Puritan yra už dviejų my
lių nuo Portage, prie Puritan 
šakos geležinkelio. Ta kasykla 
buvo žinoma kaipo blogiausia 
darbo sąlygų žvilgsniu. Anglis 
yra žema, vos 3-4 |>ėdų aukš
čio. Be to angliakasiai turėjo 
uždykų kliniti anglis ar bones. 
Nukapojus angliakasiams algas 
dar labiau pablogins darbo są
lygas, taip kad šios apielinkės 
angliakasiai negalės užsidirbti 
kiek žmoniškesnio pragyveni
mo. Jau ir prieš streikų dau
gelis Portage apielinkės anglia
kasių skundėsi, kad jie nedali 
uždirbti nors, kiek žmoniškes- 
niam pragyvenimui.

Daugelis angliakasių laukia 
pavasario prašvintant ir ketina 
važiuoti j miestus, ar j geres
nes kasyklas. Bet darbo žmo
gui visur vienokios gyvenimo 
sąlygos laukia. Jį visur laukia 
vienokis išnaudojimas — iki 
darbininkai nesusipras visai nu
sikratyti kapitalizmo jungo. Tų 
jie gali atsiekti tik organizuo- 
Jamies ekonominiai į darbinin
kų unijas ir politiniai — į So
cialistų partiją ir balsuodami 
už socialistų kandidatus į vi
sas valdiškas ir jstatymdavy- • 
stės vietas. Tiktai tuo keliu ei- 
iami darbininkai pagerins savo 
gyvenimų ir darbo sąlygas, kaip 
kasyklose, taip ir kitose pra
monėse.

— Pasaulio Vergas.

Gabensis lenkus ir vengrus 
streiklaužiauti

HUNTINGTON, PA. — The 
Rockhill Coal and Iron Co. nu
tarė operuoti savo kasyklas 
“open shop” sąlygomis, su 
streiklaužių pagelba. Prisireng
iama prie laužimo streiko, 
kompanija jau atsigabeno dau
giau valstijos kazokų ir “coal 
md iron” policijos — mušei
kų.

Pasak Johnstovvn Tribūne, 
minima kompanija streiklau
žiauti gabensis vien tik buvu
sius Austro-Vengrijos gyvento- 
ius-angliakasius. Mat kompani
ja mano, kad buvusiosios Aus
tro-Vengrijos išeiviai — veng
rai ir lenkai — yra tamsiausi 
žmonės, lodei ir kompanijoms 
nuolankiausi. Kompanija todėl 
ir mano, kad tuos žmorfes bus 
lengviausia gauti streiklaužiau- 
U, o ir paskiau bus lengviau- > 
šia tamsius žmones^ išnaudoti. 
Apšviestesni gi žmonos yra la
biau susipratę ir todėl ne taip 
lengvai pasiduoda kompanijų 
išnaudojimui.

kartais išgeriu, nes Kanados 
alus 9% gryno alkoholio tetu
ri, tai geriant, prisilaikant svei
katos mokslo reikalavimų, svei
katai nekenksminga, tiktai kas
dieninis gėrimas iki pasigėri
mo suardo sveikatų, — vienų 
kvorta alaus į savaitę išgerti,

Kapitalistams todėl ir gera, 
kad alginiai jų vergai didžiu
moj dar nėra susipratę ir mie
ga letargo miegu, neturėdami 
jėgų kapitalistams pasipriešin
ti. Bet kada darbininkai susi
pras, tai kapitalizmui tada bus 
galas. — Pasaulio Vergas.
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JUOZAS ZIMANČIUS
4624 S. Western Avė., Chicago, III

soprano and

KOKS KUSI] TIKSLAS?
pia

Kansas City(810)

CottonDetroit

TRUSTINĖ KOMPANIJA
Louis

1110 West 35th StreetCleveland

CHICAGO, ILL,Baru

Valstijinis Bankas Biržos BankasLouis

Garsinkitės Naujienose

Jus LinksmiuUžlaikoTokios Pigios Kainos užkietėjimąPrašalinant skilvio iru helius

8.25

PHONE VIRGINIA 1050

DYKAI
B IT TE, R

Miestas

12.50
12.00
10.25

16.95
16.45

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

in the 
organ;

laimin- 
moterų 
valgio.

Bandyni 
Butelis

FOR NAUJIENOS 
READERS

A. F. CZESNA 
1657 W. 45th St. 
Kampas Paulina Street 

Atdara dieną ir naktį 
Phone Boulevard 4552

(740) 
(550).
(580), Clearwater

Cincinnati
Memphis— 
Omaha 
), MinneapoTis

Trinerio Kartusis Vynas yra natū
ralia tonikas, padarytas iš grynų

Triner Co.
Chioa

Organ 
Conccrt 

■Program.

St. Paul—Music. 
Dalias—Program

• Išauklėjimas Vaikų? 
Įsigijimas nuosavo namo? 

Laiminga, patenkinta senatvė?

(680), Detroit—Jiappy half

Turiu 43 metų patyrimą 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 tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų

Vartok prieš valgį, šis malonus gė
rimas kaip tonikas sušildys jūsų 
skilvį, sustiprins apetitą, pagelbės 
virškinimui ir apsaugos jūsų siste
mą nuo užkietiejimo ir nuodų.

BRIGHTON
Coal & Building Material Co.

3701 S. Maplewood Avė.
“No order tu largo for our eųuip 

ment: None tuo small for our ap 
prcciation”.

(Vardas ir adresas suteikia' 
mas reikalaujantiems).

Šis bankas vaidina svarbių rolę sudary
me būdų atsiekti tuos prakilnius tikslus 
Koks ten jūsų taupymo tikslas nebūtų, 

Šis bankas jums gali prigelbėti.

$11.50
. 7.75

Jou kalba pačios už save. Šią žie
mų nebus daugiau tokių pigių kainų. 
Todėl telefonuokit dėl savo orderio 
tuojau.
POCAHONTAS

L u m p and Egg 
Mine Run ......

ORIENT FRANKLIN COUNTY
. Lump .....................................
Egg and Nut .........................

SOLVAY COKE -
Range ................................. ...
Nut .......................................
No. 2 Nut. ............................

ANTRACITE
Range ....................................
Chesnut ..................................

SAUGUMAS pas mus yra aukščiausia 
statoma.

g®**

Treatmentai visokių ligų, ruma- 
tizmo, nervų atitaisymo. šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais tik ką dabar naujai įtaisy
tais ir su paskiausių laikų mokslo 
išrastais pagėrinimais.
• Mineralinės, sulferinčs vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti, nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyri s atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulčjimo.

Buk linksmas, šviesiomis akimis, 
pilnas gyvybės ir vikrumo! Praša
link skilvio trubelius ir užkietieji- 
mą su Trinerio Karčiuoju Vynu.

Nuo visokių skilvio suiri
mų, praradimo apetito arba 
užkietiejimo, aš galiu reko
menduoti Trinerio Kartą j j 
Vyną. Aš niekuomet nebū
nu be jo ir nenorėsiu būti. 
Mrs. M. B. Miuwaukee, Wis.

(1130), Cleveland— Pot

Nusiųskit pas Jos 
1335 S. Ashland 'Avė, 
go 111. ir reikalaukit DYKAI 
išbandymui butelio, persiunti
mui įdėkit 10c.
Vaidus ..........4................ <.... .....
Adresas ....................... ......... .

CENTRAL““*6 BANK
9:15—VYTAM (750), 

valiers.
9:30—WBA P (600),

Seven Aces.
9:45—WCC0 (740),

Man.
10—K MOK (1000)

Dance music.
SUNDAY, Janųary 8, 1928

245.8 M—WEVD (Debs)—New

California vynuogių ir kitų gydan
čių šaknų. Todėl pagelbsti virški
nimui labai paprastu ir natūraliu 
budu, stimuliuojant bėgimą gastric 
syvų. Daug saugiau ir geriau jį 
vartoti negu kitus kokius į paprotį 
vedančius skystimus.
Vartokit Trinerio Kartųjį Vyną ir 
bukit viskam tinkamas ir 
gas. Tūkstančiai vyrų ir 
vaitoja jį prie kiekvieno 
$1.25 pas jūsų vaistininką.

4:20—Winfired Ihuųier
Problem Drama.

Henry“; 4:50—Alois Moze, tenor.
5:00—Florence Nais, piano
5:15—Civic Repertory Theatre,

reader.
5:30—iVariety Boys.
9:00— Debs Trio.
9:15—Elsie Gluck, Labor Problema
9:30—Debs Trio.
9:45—New Leadcr Topics
10:00—Meriai Nelda, soprano, di- 
seuse.
10:15—Debs Trio.
10:30—Hebei Poets Beiljamin Mus- 

ser.
10:45—Jaek Phillips, popular bari

tone.
11:00—Cardinal Danei* Orchestra.

ŠATURDAY
750k—KYW-KFKX—526m.

10 a. m.—Markets; weather; time 
signals (service rcpeated at 11 
and 12).

1—Dinner music
5:30—Markets; news reports;

scores
6— Bedtimc story; vveather; dipner 

conccrt
7— New York Symphony orchestra
8— Operatta “Bose of Algeria“
9— Carnival; popular program 
10:30—VVeather; orchestra; time

signals
620k—WCFL—484m.

10 a.' m.—Municipal program
12—Organ reųucst concert
1—Belden Avenue Baptist church
5— Organ concert
6— Talks; muštrai program
7— News reports; health talk
8— 12—Popular program; songs;

orchestra
870k—WLS—345m.

9 a. m.—Farm news; time signals 
9:30—Board of trade (service re- I 

pented every half hour to 1:30)
1:30—Live stock markei /
12—Dinner-bell progi'am; weather 

live stock market
12:35—Talk; seed crop condition 

Hurmony Boys; fiddler; harmo 
nica barni

5:15—Sports; organ} time signals
6— Markets; sports; orchestra;

string duo
7— Scrapbook
7:30—National barn dance; old- 

time banjo; harmonica and gui- 
tar; Hawaiian music; orchestra 
organ; ųuartet

11:30——Barn dance; three orches- 
tra««

STATIONS OUTSIDE CHICAGO 
Evening Programa 

(:30m-KTHS (780), Rot Springs —
Pianist.

8:30—WH K
Singers.

9—KTHS (780), Bot Springs 
chestra.

9—VVBAP
no.

9— WD.AF
Music.

9—WCC()
9—WFAA
9—WFLA 

music.
0—WHK

pourri.
()_\VJH (680), 

pickers.
9—W1AV (700)
9—VVMC (580),
9—W0W (590)
9— VVBHM (11'

Scandinavian dance program.
9—WPG (1100), Atlantic City—Or 

chestra.
9— VVSM (890), Nashville 

dance.
9—VVTAM (750), Cleveland—Minsi 

rels.
9:50—VVCCO (740) 

cert.
9:30—KNX (890), Los Angeles

Feature.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chorniškų ir naujų ligų 

‘ _ „ j. r .
iu tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gy,dyti» 

__ - -________ - Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— 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.

15—Charles Fulp, striking Penn- 
sylvania miner, Pennsylvania 
and Ohio Striko.

3:30—Paul Haskell, tenor.
3:45—Debs String Quartet.

TUESDAY, January 10. 1928
245.8 M—WEVD (Debs)—New 

York City—1220 KC
1:00—Specht Hour.

i 2:00—Jrving Cheeytte, violin.
2:20—American Laboratory The-

I atre, reade
3)4(4—Marjori

I . piano.
3:::00—Prof. Cbarlotte Pokary, N 
Y. U., German literature.
3:40—Debs Books Club, reading 
4:00—IJIIian Dubliu, Liedersinger.

Coolcy

| in Chicago for Monday; 
school.

6—Little Brovvn Church 
Vale; sermon; ųuartet; 
pianist.

980k—WHT—306m.
10 a. m.—Classical concert

nist; songs.
12—Organ concert.
1—Suday dinner concert. 
6—Concert.
8:30—Countryside cathcdral; 

barytone.
STATIONS OUTSIDE CHICAGO 

Evening Program
8—W0R (710), Newark—Columbia 

| network.
8—WPG (1100), Atlantic' Uty — 

| Orchestra.
(1130), Cleveland — 8—WTMJ (1020), Milwaukee—Mu- 

| sical.
8:15—VVIIAS (930), Louisville — 

I Orchestra.
8:15_WEAF (610), New York —

8::30—KPI (640), Los Angeles — 
Network; symphony.

8:30— VVOR (710), Newark—Colum
bia netvvork; American singers. 

■Dance'8:45—KOA (920), Denver—{Service
9— CNHW (470), Winnipeg — Or

chestra.
<)_ yVJH 

hour.
9—WOB (710), Newark-v-Columbia 

network; intimate hour.
9— WSUl (710), Iowa City—Pami

ltai’ hymns.
9:15—KITO (550)

2—Studio program; vocal 
tion». 5:15—Oueytipn box. 0:15—Ūtah rudio hour. 

720k—WGN-WLIB—416m.
12—Comics ^for children.
1— Organ recital.*
2— Artist recital.
3:30—Barytone and accordton
4:30—A rabian nights entertain

ment.
6—Million sing; Punch and Judy

ensemble;
Bible reading; alnianac. ____ ____p

7:30—Popular songs; “Auld Sandy“. 4:00—IJIIian Dubli 
8:15—Program from New York. 
9:15—"Our music-rooin.’’
10— F'eatųpe; "Sain ’n’ 

music dox.
11- 12—Musical program.

870k—WLS—345m.
12:15—Organ concert; trio; songs; 

pianist.
1—Estimatcd receipts of live stock

Sunday

Jau trys metai kaip išrastos gyduolės dėl reumatiz
mo. Labai pasekmingai-gydo kojų, rankų ir nuga
ros skausmus. Vienos yra geriamos j vidų, kitos 
dėl trynimo. Vartojant tas gyduoles reikia užsilai
kyti nuo svaiginančių gėrimų.

York City—122OKC 
12:3O--Mr. and Mrs. Chatterbox 
1:80—String Ouartet. 
1:50—“Flamin?’ Milka Sablich, 
lorado Strike. 
2:05—Avis Phillips, dramatic 

ureno. 
2:25—Prof. Jeannette Marks 

Poison Tree of Poetry. 
2:45—Debs String Quartet 

10—KPI (640, Los Angeles—Orange 3:00—Lydiu Mason, piano. 
network. 
CHICAGO STATIONS SUNDAY i 

selec-
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P r. Dailidė.

Suomijos Vaizdai
(tąsa)

Atvykstantiems į Savonlinnų 
iš tolo krinta Į akį didinga vi
dury miestelio pilis. Pilkos pi
lies sienos ir bokštai aukštai 
iškilę ties ramiais namukais. 
Jie liudija apie audringą šios 
vietos praeitį. Ir tikrai, kitą 
syk čia ėjo siena tarp švedų 
ir rusų valdomų žemių. Pen
kiolikto šimtmečio pabaigoj Vi- 
ipuri valdytojas Krik Axelson 
Tott pradėjo statyti čia pilį 
apsaugai nuo rusų. Pilis buvo 
statoma priešo akivaizdoje. To
dėl daug kartų ji buvo išgriau
ta, iki pavyko galutinai išves
ti sienas. Ir vėliau pilis dari 
nesyk Į buvo perėjusi iš rankų 
į rankas. Tiek švedai, tiek ru
sai tą pilį tai griovė, tai sta
tė. 'lodei iš pilies architektū
ros matyt visa šio krašto is
torija. Dabar tam tikra drau
gija nori atstatyti pilies vidų, 
pavertus jį viduramžių muzie
jum. Dalis darbo jau atlikta.

delis skirtumas. Pirmiausia, tur
gavietė yra ant prieplaukos 
kranto. Jokių krautuvių čia ne
matyti. Visos prekės sudėtos 
laiveliuose. Kai tik ateina nu
statyta prekybos pabaigai 12 
vai., laiveliai suima nuo kran
to visa, kas liko neparduota, 
ir drauge su šeimininkais ap-s 
leidžia prieplauką. Po 12 vai. 
atėjusiam į turgavietę keleiviui 
nei j galvą nepareitų mintis, 
kad čia ką tik ėjo tokia gyva 
prekyba. Jokių įprastų turga
vietei šiukšlių čia nerasi. Pa
vyzdingas švarumas, kaip gra
žiausiose miesto gatvėse.

Br to, yra skirtumas ir pa
čios prekybos maste. Helsinkio 
turgavietėj parduoda savo pre
kes dažniausiai kaimo kopera- 
tyvai. Superka jas taip pat daž
nai vartotojų bendrovės. Tokiu 
budu čia eina savotiška pre
kyba urmu, kokios musų tur
gavietėse, rodos, visai užtikti, 
tegalima.

0$

tesi

m a s, nes niekad manęs ne
verčia nešt mokesčius pačiam, 
bet atsiunčia vyresnį policinin
ką ir visur suranda, kad ir ne
sant namie.

Esu sunkiosios a r- 
t i 1 e r i j o s v i r š i n i n- 
k a š, nes turiu namuose uoš
vienę.

Esu didelis minis- 
t e r i ų pirmininko 
d r a u g a s, nes skutuosi toj 
pačioj skutykloj.

Esu stipruolis, nes 
niekas manęs dar nėra, primu
šęs, kadangi visados pabėgu.

Esu politikas, nes 
įjau gerai žinau, kuo skiriasi nuo 
politikos paralitika.

Esu' artistas, nes j te- 
jitrą vaikštau su kontramarke.

Pagaliau, turiu visur 
d i d ž i a u s į p a s i t i- 
k ė j i m ą, nes viską perku 
į skolą. ,

vičius ir pradėjo dalinti dvarus 
latrams.

•—“Kas daug turi, tas daug 
ir nori” -- pasako Vailokaitis 
uždardydamas miesto skerdyk
lą.

“A vsio taki polkom koman
dų j u to ja” tvirtai pareiškė po-

-----------------------L--- -----------

nas Užspringęs ištrukęs iš savo 
žmonos rankų, kuri jam kailį 
pėrė.

“Ne visi katalikai. Yra ir 
gerų žmonių” pasakė Nykštu
kas, kada jam apygardos teis
mas sumažino bausmę už pir
mąjį bizūną. —A. S.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeanų pasauly. Išplaukimai iš New Yorko 

i Soutnampton kas Sereda vienu ir milžinų ekspresinių laivų 
Berengaria Aquitania Mauretania 

o paskui saužemiu j Kau-z 
nų. Pamatykite Londonu 
pakely. Taipgi tiesiai į 
Londonu kas Pelnyčių 
nauji, aliejų varomi lai
vai. Trečios klesos laiva
kortės j abu galų iš

CUNARD LINE

New Yorko i Kauną $203 ir 
brangiau. Atskiri kambariai, 
erdvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas. 
Del kitų infifmacijų klauskite 
bile Cunard agento, arba ra
šykite tiesiai pas:
$46 N. Michigan Avė., Chicago

[Atlantic and Pacific Photo]

Benjamin Purnell, Dovydo Namų kolonijos, Benton Har- 
bor, Mich., karalius, skelbęs, kt.d tik pasmerktieji miršta, o jo 
išrinktieji nemirs, ėmė nesenai ir pats pasimirė. Jo sekėjai vel
tui laukė jo prisikėlimo — jis nebeprisikėlė. Mirė nuo džiovos 
76 m. amžiaus. Nesenai jis buvo teismo pašalintas iš kolonijos 
kontrolės delei jo tvirkavimo su jaunomis kolonijos mergaitė
mis, neva tuo- joms suteikiant ‘ krikštą” ir “amžiną gyvenimą”.

Politiškos patarlės.

KUR GERIAUSIA PADĖTI PINIGUS 
PER ŠIUOS NAUJUS METUS

%

Peikia pasakyti, kad vadina
moji Olavinlinnos pilis yra vie
na didžiausių ne lik Suomijoj, 
bet ir visoj Europoj, šiaipjau 
panašias pilis turi beveik visi 
didesni Suomijos miesteliai.

Be pilies, Savonlinna yra dar 
įgarsėjusi savo maudyklėmis, 
kurios ją stato kurortų eilė
je. x

Suomijos sostinė 
Helsinkis

Suomijos sostinė Helsinkis 
yra vienas gražiausių Pa baltės 
miestų. Jis stovi gražioj Įlan
koj, ir kaip visi Suomijos mie
stai, yra pastatytas iš grani
to, ant granito. Plačios, šva
rios gatvės, aukšti dideli na
mai, triukšmingas tramvajų ir 
automobilių judėjimas — vis
kas Helsinkyje primena didelį 
Europos miestą, nors Suomi
jos sostinė teturi 215 tukstan- 
ciii gry ventojŲ.

Helsinkis palyginti dar ne 

senas miestas. Jj yra įkūręs 
1523 m. švedų karalius Gusta
vas Vaza. Nuo to laiko mies
tas yra pergyvenęs daug |>er- 
inainų. Kaip valdžios centras, 
Helsinkis Įgyja reikšmės nuo 
1817 m. šiandie miestas l>e- 
veik naujai pastatytas. Dau
guma jo gražiausių ir didžiau
sių namų i.šdugo paskutiniais 
dešimtmečiais. Ypač greit pra
dėjo augti Helsinkis, paskelbus 
Suomijai 1917 m. savo nepri
klausomybę. Bet suomiams ir 
bepiga statytis. Uolos jm> na
mais duoda tvirtą statybai pa
matą, o medžiagos šiai staty
bai visur, kiek nori. Belieka 
tik imti didžiulius granito ak
menis, juos skaldyti ir tašy
ti. Molinių plytų čia beveik 
nematyti. Visa statyba atlie
kama paprastai akmenimis. 
Ypač graži ir didinga Helsin
kio gelžkelių stotis, pastatyta 
iš didžiausių granito gabalų.

Iš kitų namų pažymėtini: 
dailės muziejus — Ateneum 
tautos muziejus, universitetas, 
universiteto biblioteka, studen
tų namai, observatorija, eile 
bažnyčių, paminklų ir t. t.

Plačiausių miesto gatvių vi
duriu eina alėjos. Be to, Hel
sinky yra nemaža parkų ir sod
nų, kurie priduoda miestui jau
kumo, nežiūrint į jo sunkią ak-

Suomijos universitetas

Vienas gražiausių Suomijos 
^ostinės rūmų priklauso vals
tybiniam universitetui. Be pa
prastų fakultetų šis universi-Į 
tetas turi dar žemės ūkio ir 
niškininkystės skyrius. v

Mokymas eina suomių ir šve- 
ų kalbomis, kurios čia abi 
ra ’aikomos valstybėmis. Uni- 
ersitetą lanko apie pustre- 
io tūkstančio studentų. Jo biu- 

’.žetas siekia dviejų milijonų 
litų. Iš dedamo greta univer- 
;iteto knygyno rūmų atvaizdo 
natyt, kad universitetas yra 
aprūpintas gražiomis patalpo
mis.

Be valstybinio universiteto 
Suomija turi dar du privati- 
lius mieste Abo, vieną suomių, 
eitą švedų kalba.

Bendrai, į švietimo reikalus 
Suomijoje kreipiama didžiau
sio dėmesio. Jau prieš du Šim
us metų Suomijoje nebuvo ne- 
nokančių skaityti. švietimui 

•Patinti daug pagelbėjo dar 
686 m. išleistas įstatymas, kad 

nemokantieji skaityti negali 
■esti. Nuo 1921 m. pavasario 

Suomijoj veikia įstatymas apie 
privalomą pradžios mokslų, 
šiandien tas Įstatymas jau yra 
■gyvendintas. Visa Suomija pa
dalinta 3.639 pradžios mokslo 
apylinkėmis su tiek pat pra
džios mokyklų. Tose mokyklo
se dirba apie 5000 liaudies mo
kytojų.

Kai dėl aukštesniojo mokslo, 
tai valdžia išlaiko tik 33 auk
štesniąsias ir 36 vidurines mo
kyklas. Daugiau šimto tokių 
mokyklų laikosi privatine ini
ciatyva. Suomijos pavyzdys be
ne geriausia rodo, kad krašto 
švietimas yra galingiausias 
Įrankis tiek ekonominei tiek 
kultūrinei pažangai kelti.

Senovės paminklai
Be išmėtytų po įvairius Suo

mijos miestus pilių, apie Suo
mijos praeitį vaizdingai kalba 
lar senovės bažnyčios. Jų yra 
užsilikę čia net iš XIII šimt
mečio. Ypač garsi yra miesto 
Abo ir senoviška Ha tūlos baž
nyčia. Tokių bažnyčių randa
me ir Lietuvoj (pav. Zapyšky). 
Iš to matyti, kad ir tų bažny
čių statytojai yra buvę tie pa
tys.

[Iš Liet. Uk. Kai.]

sudarė privilegijuotą luo- 
iki praėjusio šinitme- 
šianie 

Tačiau 
pakilęs

krašte švedų 
praėjusiame

suomių tau- 
praskynė ke-

Juokai

Ir tikrai, suomiai, kaip ir;jo Suomijoj dabar jokios tiky- 
lietuviai, buvo pakrikštyti kar- Lines neapykantos ąera. 
du ir ugnimi atpludusių iš va
karų riterių. Suomių žemę XIII 
šimtmety užkariavd švedai. Jie j 
čia
mą, kurs 
čio diegi 
kultūrą, 
šimtmety
tinis susipratimas 
liūs tautinei suomių mokyklai, 
o kartu su mokykla ir suomių 
tautinei kultūrai, šiandien šio
ji kultūra yra pasiekusi labai 
aukšto laipsnio. Užtenka nuro
dyti, kad 3 mil. suomių tau
ta turi daugiau, kaip 300 įvai
riausių .periodinių leidinių, ku
rių žymi dalis platinasi kraš
te dešimtimis tūkstančių ek-

Dabar visi suomiai yra pro-1 
iestantai. Katalikų Bažnyčios 
tėra tik dideliuose miestuose, t 
lai paprastai vėliau pastaty
tos koplyčios. Senovės gi laikų ! 
bažnyčiose dabar laiko pamal-, 
das pastoriai. Protestantizmas 
Suomijoj lengvai išstūmė ka
talikybę, nes su juo buvo su-' 
jungias suomių tautos protes-! 
tas prieš katalikų bažnyčios 
kryžium pridengtą smurtą. Su- • 
prantama, kad Nepriklausomo-

Pripratusio piliečio 
savijauta

—“Visi mes žmonės” — pa
sakė federantas, valydamas 
Vailokaičio kaliošus.

— “Teisybė akis bado” — pa
sakė “Byto” redaktorius ir pra
dėjo per akis meluoti.

—“Neturtas — negėda” pa
sakė “Darbininko” redaktorius, 
kuomet jam užmetė, kad laik
raštis neturtingas ir tuščias.

—“Kur trumpa, ten trūksta” 
— pasakė Josiuikas, skusdamas 
nuo amerikoniškų lašinių ant- 

1 spaudas.
—“Turtingam ir velnias į ko

šę priš... maišo” pasakė Krupa-

Geriausia jums pasi
rinkti savąją Pirmuti
nę, Stipriausią ir Se
niausią Lietuvių Valsti- 
jinę Banką Amerikoje

METROPOLITAN STATE BANK
Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra

meninę išvaizdą.
Gyviausia Suomijos sostinės 

vieta, tai jos turgavietė, čia 
kas dieną nuo ryto iki 12 vai. 
susitinka Suomijos kaimas ir 
miestas. Nedideliais laiveliais 
suvažiuoja iš tolimų sodybų 
Suomijos ūkininkai su savo ga
miniais: sūriais, sviestu, kiau
šiniais, daržovėmis, paukštiena. 
Žvejai (priveža žuvies. Kaimo 
dailininkai išstato savo dirbi
nius. Miesto šeimininkės ran
da čia ne tik maisto produk
tus, bet ir visas, reikalingas 
namų ru<xšai bei pagražinimui 
reikmenis. Iš viršaus žiūrint,' 
vaizdas labai panašus į musų 
turgavietes. Tačiau yra ir di-
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Reumatizmas sausgėla
Nesikankykite savsę skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimų; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUNI) mo- 
stis leng-vai prašalina virš mi
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padčka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.50.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais g y dy ties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.b CHICAGO, ILL. * rninniiYirYYiurinnrJ

[S.] Pirmiau, negu su manim 
kalbėt, turi žinot kas aš esu 
ir kokie mano titulai:

Pirmiausia, esu p a s i u n- 
t i n y s, nes mane žmona daž
nai siunčia į krautuvę, kai ten 
nebenori duot pieno skolon.

Esu atstovas, nes ma
ne dažnai prašo atstoti, kai no- 

' riu pinigų pasiskolinti.
i j Turiu valdi š k ą p e n- 
■ s i j ą,. nes dažnai mane kvie- 
: čia. policija pas save nakvoti.

Esu kariuomenes 
ig e r b i a m s, nes visi ka
reiviai atidavinėja man pagar- 

I bą, kai einu gatve su karinin- 
i ku.

Esu gražus vyras, 
, nes nei viena ponia bei panelė 
1 nepraeina pro šalį nenusišyp- 
.sojus, nors išeinu į gatvę nevi
sus guzikus užsisegęs.

Esu plačiai ž i n o-

STABDO ŠALČIUS 
• / 

Liuosi 
Viduriai 

Sulaiko B .... n J

Nuvėja Gripą—FIu
Nes atlieka keturius darbus vienu sy

kiu. HILL’S Cascara-Bromide-Quinine 
parmuša šalti Į dieną. Pora HILL’S tab- 
letų iš vakaro reiškia rytoj šalčio jau nė
ra. Saugumas reikalauja HILJL’S.

Bukite tikri, kad perkate HILL’S raudoioj 
dėžėj tu paveiksiu. Aptiekota — 30c.

I Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooseveli 1W. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

MALT TONIG - EXTRA PALE 
SPEGIALIS ALUS

Del žindamų moti-
_ t

nų. Nei vienas ne- 
gali būti be

MALTTONIC'O
arba

Extra Pale Alaus

OOL

<HVI*ORATIH® 
ooo roa comvai**cMMT>
GOOD »OA THl

Jis yra rekomen-
[duojamas per

Dr.B.McNicholas
groserninko r.rba aptiekoriaus, jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. ,Telephone Indiana Harbor 1627

Sutrauk savo pinigus čionai, kur žinai kad busi 
patenkintas patarnavimu ir apsauga

3-čias nuošimtis yra mokamas j metus už padėtus 
pinigus, ir 6-tas nuošimtis ant musų saugių pirmų 

morgičių
Šios Bankos saugumą galite spręsti iš to, kad 
KAPITALAS IR PERVIRŠIS YRA $400,000.00

Banko Turtas virš $3,500,000.00
/ 

t

DAR YRA LAIKO JSTOTI Į MUSŲ KALĖDINI 
KLIUBĄ

Metropolitan State Bank
2201 West 22nd Street, Kampas Ix5avitt St. 

Bankas atdaras šį vakarą iki 8:30 vai. vakaro.

ds the Wor/d in Motor Car Valuo

2-Door Sedan

*1215

Nauji Pasiekimai Puikiausio Karo Patogumu 
; Tiktai Už $1215

f. o. b. Nash Dirbtuvėj

Jei jus važiuosite su šituo Nash SpeciaI Six 
>Sedan tiktai sykį, jus daugiau nenorėsite va
žinėtis su karu kuris turi tiktai 3 arba 4 
bearing erankshaft.
Nes šis Nash tui 7 bearing’us. Ir nei vienas, 
negali susilyginti su 7 bearing typu iš motorų.. 
Tai yra tykiausia i dailiausia važiavimas žino
mas pasaulyje.
Prie to dar turėdamas daugiau bearingų, Nash 
motoras turi ekstra daugiau bearingų vietos. 
Ir erankshaft yra balansuotas su clutch ir 
flywheel, kad gavus be jokio virpėjimo jėgų.
Atsilankykit i musų parodymų kambarį. Arba 
pašaukite telefonu. Paleiski! jums 'parodyti 
kaip puikiai bėgantis yra šis SpeciaI Six mo

delis, kaip vienodai jis bėga su savo slaptin
gu procesu alloy-plieno springsais — kaip len
gva jį valdyti su specialiu valdymo mechaniz
mu.
Ir tai yra puikiausia karas be jokių abejonių. 
Jis yra pats žemas ir žemais ratais, tai sezo
no puikiausia uždaromas karas.
Vidui jus rasite tuzinus įvairių patogumų — 
žalias mohair išmušimas, pritaikomos parlor- 
karo typo frontinės sėdynės, wialnut užbaigimo 
medis, wainut valdymui ratas, vanity case ir 
rūkymui setas.
Atvažiuokit su savo dabartiniu karu. I.abai Ke
ros kainos už juos šių savaitę, pasinaudokit 
proga DABAR!

Chicago Nash Co., 2000 S. Michigan Avenue 
Roseland Motor Car Co., 10857 Michigan Avė.
Cicero Auto Shop, 5912-14 W. 22nd Street
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Subacription Katėsi

Toliau, musų santykių su 
Vatikanu istorija priverčia ir 
ne katalikus rūpintis, kaip 
bus išlyginta sutarty su Vati
kanu ta skriauda, kuri buvo 
Lietuvai padaryta Vatikano 
konkordate su lenkais 1925 m. 
vasario 10 d. Musų plačiajai

rios atsiremia progresyvis pa
saulis. Tai pareina iš to, kad 
religija nekreipia dėmesio į gy
venimo realybes, ale baądo va
duotis pasakomis.

m. Reiškia, išdirbo lygiai sep
tynerius metus. Jis stojo dirb
ti prie “Sandaros” labai kri
tiškame tos organizacijos mo
mente. Tais laikais “Sandarą” 
spaude K. Pratapas su morgi- 
čiu $1,500.00, reikalaudamas 
būtinai užmokėti. Taipgi tokį 
pat spaudimą darė ir K. Yur- 
geliunas, dabartinis Sandaros 
vice-pirmininkas (po kurio di
rektyva viskas Sandaroje daro
ma), reikalaudamas atmokėti 
skolą $1,200.00.

Kadangi Paulauskas stoda
mas dirbti turėjo susitaupęs ka
pitalo, o prie to, atsidavęs idė
jos darbui, pasiryžo dirbti be 
algos, tai Prataptii morgičius ir 
Yurgeliunui skola buvo atmo
kėti. Yurgeliunui Paulauskas 
atsiteisė neimdamas už spau
dos darbus, gautus iš Progresą 
Slioe Co., kurios iždininku bu
vo p. Yurgeliunas ir kuri kiek 
vėliaus subankrutavo.

žinoma, žmogaus atleidimas 
iš darbo nėra jokia naujany- 
bė, bet de.1 Paulausko atleidi
mo galima vardan sąžinės šis- 
tas priminti. Jisai organizaci
jai dirbdamas, sava sveikatą 
sunaikino ir kapitalą sukišo, 
nes Sandara, kiek teko girdė
ti, dabar 
$3,500.00.
šeimyna, 
kūdikius,

vairius
Bamprotavimas, kad civiliza

cija sugadina žmogų, yra non
sensas, sako Dr. Freud. 
Praeityj žmonės buvo daug 
blogesni ir žiauresni, negu šian
dien. • ✓

Dr. Frcud’o knyga sukėlė 
daug triukšmo. Protestonų 
dvasiškiai jaučiasi užgauti. Jie 
sako, jog tokios kritikos jie 
visai nesitikėjo. Esą jid lau
kę naujos knygos apie pricho- 
analizę, o ne apie religiją.

—K. A.

moterų jau yra vedusios. Apie 
jų praeitį dabar niekas neži
no. Bet, padėkime sau, kad 
tų moterų rekordai papuola į 
besąžiningo žmogaus rankas. 
Kas tada? Well, tas žmogus 
gali užtraukti tokią giesmę: 
Aš turiu rekordus, kad jus jau
nystėj “sugriešijote”. Apie 
tai niekas nežino ir jus neno
rite, kad kas žinotų. , Jeigu 
jus man apmolkėsite, tai aš ty
lėsiu; jeigu ne, tai nesisielo 
kitę, kuomet apie jūsų praei
tį sužinos jūsų draugai ir pa
žįstami.

Kiekvienas supranta, ką rei
škia toks pareiškimas. Tai 
susiveda prie sekamo: mokėk 
arba tavo gyvenimas bus suar
dytas.

Sudegindamas r e k o r d u s^ 
Lindsey tam piktui ir užbėgo 
už akių.

Kitą kartą pakalbėsiu apie 
Lindsey pažvalgą į vedybinį 
gyvenimą. 

“ " •** "* •**
Laikraščiai praneša, kad gar

susis mokslininkas, Dr. Sigis- 
mund Freud parašė naują kny
gą vardu “Der Zunkumft Ei- 
ner lllusion”. Knygos turinys 
pašvęsta religijos klausimui.
Dr. Freud vardas yra plačiai 
žinomas visam pasauiui. Jif 
yra žymiausias psichonalizės 
eksponentas. Trumpai sakant, 
psichoanalizė yra proto ligų ^gy
dymo mokslas.

Savo naujoj knygoj Dr. 
Freud sako, jog religija yra 
niekas daugiau, kaip tik iliu
zija. Tiesa, sako Dr. Freud, 
religija peraityj prisidėjo prie 
musų kultūros sukūrimo. Bet 
to nepakanka. Per tūkstantį 
suviršum metų religija nei kiek 
nepagerino žinomų. Nieko tad 
nėra nuostabaus, kad šiandien 
žmonės vis mažiau ir mažiau 
bekreipia dėmesio į religiją. 
Per pastaruosius du šimtu me
tų mokslas padarė žmonijai 
daugiau gero, negu religija per 
tūkstančius metų.

Mes, sako, Dr. Freud, pa
siekėme to laipsnio, kuomet 
religija kliudo intelektualiam 
žmonių besivystymui. Tam 
faktų yra labai daug. “Dabar 
mes esame kryžkelėj: tarp 
mokslo ir religijos santykiai 
turės galutinai nutrukti.

žmonija turės atsižadėti vi
sų iliuzijų, kad galėtų tinka
mai progresuoti. Su religija 
žmogus yra bejėgis. Tuo tar
pu mokslas yra lazda, ant ku-

Teisėj’as Lindsey ir “na- 
klydusios” merginos.
— Dr. Freud apie re
ligiją.

Chicagoje per neiiotojasf 
Viena kopija ----------
Savaitei--------------------
Minėsiu!_____________

Suvienytose Valstijose, m Chicagoje, 
■ vaitai

Metanui ------——--------- -  I7J8
8.11 
1.75; 
145

.75

Lietuvon ir kitur uisleaieoaei 
(Atpiginta) 

Metama ------------ -------

8c įgc vasariu ji v u. avi ūmu pincinjai
75c' visuomenei rupi taip pat, kaip 

'yra sutvarkytas konkordate su 
Vatikanu Lietuvos bažnytinės 

i provincijos 
,Ar jos yra 
• kordate su 
j maiikacijos
: klausimas kaip nors apeitas? 
Mes jau žinome, kiek tas klau- JJJ simas yra svarbus mums po
litiniu atžvilgiu musų kovoje 

Todėl musų susido- 
mėjimas naujai sudaryta su
tartimi su Vatikanu yra visiš
kai pagrįstas.

Tuo tarpu konkordato teks- 
, . , - v • . Aus nėra paskelbtas visuome-Gruodžio 1/ d., fašistinio peiveismo metinese su- įjnjaį neį prieš jo ratifika- 

kaktuvėse, Lietuvos vyskupai, nuėję j Smetonos rumus, Ciją, Pasielgta taip, kaip su 
prisiekė valstybei. Aišku, ši ceremonija buvo atlikta tą kaž kokia slapta karo sutarti- 
dieną tyčia tuo tikslu, kad pridavus daugiau iškilmių- mi- 
gumo “naujosios eros? šventei. Be to plačiąją visuomenę tu-

Pati priesaika tečiaus buvo padaryta dėlto, kad ri nemaža stebinti ir pats kon- 
budas. 
, “su

tartis, kurios visai, ar dalinai 
naikina arba paliečia esamuo-

|7.08 per year outside of Chlcago.
18.00 per year in Chlcago.

8c. per copy.
Entered aa Second Class Mattar 

March 7th. 1914, at tha Port Office

March 8rd 1879.* ----- , ----------------------------
Naujienos eina kasdien, ilskiriant 

sekmadienius. Leidtia Baujisni Ban- 
drovi, 1789 So. Halstad St, Chlcago, 
m — Telefonas: Jioosevelt 85M

Matams  —. 
Puiei meti_____
Trinu raineliams

sienų klausimas, 
išvestos, kaip kon-
Iz'nkija, ties de- 
linija, ar sienų

„ 18.00

Pinigui reikia aigrti palto Money ž viliiiu orderiu karta n atsakyme. llz vunių*

KEISTA SLAPTYBĖ

Smetonos-Voldemaro vyriausybė yra pasirašiusi su Va- kordato . ratifikavimo 
tikanu konkordatą. Laikraščių žiniomis, tas konkor- ^'inant konstitucijos 30 
datas jau esąs ir ratifikuotas (patvirtintas), ir ratifika-

“ ..V."*...**. rv w .—■ —

vimo dokumentais Vatikanas su Kaunu pasikeitę gruo- sįus įstatymus, sutartis, kurios 
džio 8 d. uždeda pareigų Lietuvos pilie-

Koks gi yra to konkordato turinys? Kurių teisių čiams”, turi ratifikuoti Seimas, 
ir pareigu santykiuose,.su Romos bažnyčia jisai teikia ‘ '
Lietuvos vyriausybei? Apie tai nieko, o nieko iki šiol ^udoJc... '»™ešlr^. 
nežinoma!

Konkordato tekstas dar iki šiol nėra paskelbtas. Kai 
Voldemaras prieš kokį trejetą mėnesių pagrįžo iš Ro
mos ir pasigyrė padaręs sutartį su papa, tai jisai sutar
ties dokumento niekam neparodė. Oficialėje spaudoje 
tuomet buvo pranešta, kad sutarties tekstas busiąs pa
skelbtas, kai konkordatas busiąs ratifikuotas. Dabar

Tuo tarpu, iš pasirodžiusių 

kad musų konkordatą su Va
tikanu yra ratifikavusi vyriau
sybė. Iš to tektų daryti išva
da, kad Lietuvos konkordatas 
su Vatikanu yra tokia sutar
tis, kuri nei esamųjų įstatymų 
nepakeičia nei jokių pareigų 
piliečiams^ neuždeda.

Tačiau iš to vieno, kad gruo- 
jau ne tik ratifikavimo aktai atlikti, bet konkordatas džio 17 d. prisiekė ne žemai- 
jau yra ir vykinamas, o apie jo paskelbimą dar vis nie- čių, Seinų ir Vilniaus vyskupai, 
ko negirdėt.

Kame gi dalykas 
papa daroma šitokia nepaprasta slaptybė? I ra pakeičiami. O

Atrodo, kad tas dokumentas turi ką nors bendro etatai yra įvesti 
su smetonininkų nusistatymu opiuoju Vilniaus klausi- įstatymais (“L. V. 
nut, kuriuo jie nenori parodyti savo kazyrų visuomenei, tai tenka abejoti, 

konkordatui vienos 
patvirtinimo. Dar 
la abejojimų dėl 
uždedamų piliečiams pareigų.

Todėl turint galvoj nepapras
tai paslaptingą konkordato su 
Vatikanu pasirašymą ir dar 
keistesnį to konkordato ratifi
kavimą, tenka .pasistatyti klau
simas, kieno vardu bažnyčios 
santykiai su vaistyta Lietuvo
je tvarkomi. Jeigu Respubli
kos, tai reikėtų žiūrėti jos kon
stitucijos nuostatų, jei ne, tai 
santykiuose su užsieniais rei
kalingi nauji teisiniai pagrin
dai.^

o šeši kitokiais titulais tituluo- 
? Kodėl iš tos sutarties su Romos. j?™Lvysk^? ma^t- kad dva: 

siskijos etatai nauja sutartimi 
kadangi šie 
tam tikrais 
ž.” Nr. 33), 
ar užtenka 
vyriausybės 
daugiau ky- 
konkordato

Gerai žinoma, kad Vatikanas siūlė Lietuvos dva
siški jai tokią “bažnytinę provinciją”, iš kurios yra iš
skirtas Vilniaus kraštas. Vargiai galima abejoti, kad 
dabartiniame konkordate tas klausimas yra sprendžia
mas kitaip. Bet jeigu Vilniaus kraštas yra skiriamas 
konkordatu prie Lenkijos, tai kur tuomet stovi Smeto
na su Voldemaru, kuriuodu Seime šitokį “Lietuvos api
plėšimą” griežčiausia smerkė?

Ir ką tuomet reiškia Voldemaro pareiškimai, kad 
jisai nieku budu neišsižadėsiąs Vilniaus?

Kyla ir dar kitas svarbus klausimas. Nuo to laiko, 
kai Lietuvos krikščionys demokratai susipyko su tauti-i 
įlinkais, jie vis smarkiau ir smarkiau reikalavo, kad, 
valdžia laikytųsi konstitucijos. Bet konstitucija sako, 
kad tokios rųšies sutartis, kaip Voldemaro pasirašyta- 
sai su Vatikanu konkordatas, privalo tvirtinti Seimas. 
Dabar gi konkordatą “patvirtino” Smetona su savo mi- 
nisteriais, ir jisai jau vykinamas, visai be Seimo žinios.

Tai yra neabejojamas konstitucijos laužymas. Bet 
ar krikščionys demokratai prieš šitą naują konstituci
jos laužymą protestuoja? Ne. Ne tik ne protestuoja, 
bet dar reiškia didelį savo džiaugsmą, kad, pagaliau, 
išsipildė jų karščiausias troškimas.

Vadinasi, dėl savo ]_
Lietuvos klerikalai ir vėl pritaria neteisėtumui, kaip 
metai laiko prieš tai jie pritarė valstybės perversmui. 
Jokių principų pas klerikalus nebėra, tik grynas ego
izmas.

K. J. Paulauskas vi 
siškai prašalintas 
nuo “Sandaros”

I .
partinių ir luominių interesų i d^li»

KIENO VARDU?
Paskiausiu laiku visas mu

sų visuomenės dėmesys yra 
nukreiptas į tariamus laimėji
mus Ženevoj. Todėl beveik ne
pastebėtas liko nemažos reikš
mės musų valstybės gyvenime 
įvykis, kurs tačiau* yra labai 
artimas musų bylai Ženevoje.

Vakar dienos laikraščiuose 
skaitytojai rado trumpą pra
nešimą apie tąi, kad (gruodžio 
17-ta diena antrą kartą likusi 
įrašyta į musų tautos ir vals
tybės istoriją. Būtent, tą die
ną, pasikeitus konkordato su 
Vatikanu ratifikacijomis, Lie
tuvos vyskupai priesiekė būti 
ištikimais musų Respublikai.

Tokia priesaika santykiuose 
bažnyčios su valstybe papras
tai reiškia paskutinę tų sun-,

tykių tvarkymo stadiją. Kitaip 
tariant iš vyskupų priesaikos 
reikia spėti, kad šiandien dėl 
tų santykių su Vatikanu jau 
susitarta.

Bet kaip susitarta, kokiam 
laikui, kokia to susitarimo reik
šmė Lietuvai, musų plačioji 
visuomenė gali tik spėlioti. Jo
kių komunikatų iš vyriausybės 
pusės šiuo klausimu nebuvo 
duota. Lyg konkordatas su 
Vatikanu butų toks svetimas 
visuomenei dalykas, kad dėl jo 
ir burnos nereikėtų aušinti.

Tuo tarpu tikrumoj taip nė
ra. Lietuvos liaudis daugumoj 
yra katalikiška. T|)del dėl 
to vieno ji jau domisi bažny
čios padėties musų nepriklauso
moj valstybėj sutvarkymu.

(Nemalonu mums tokį raš- 
, bet išdėstytieji jame 

faktai yra perdaug skaudus, 
kad butų galima juos slėpti. Už 
faktų tikrumą musų korespon
dentas sutinka pasiimti ant sa
vęs pilną atsakomybę. — Re
dakcija.).

šeštadienyj, gruodžio 31 d., 
p. Pronskus, kuris dabar “San
daros” redaktorius ir bosas, K. 
J. Pauladskui pareiškė, kad pa
starasis po Naujų Metų neatei
tų darban, nes, girdi, vakar va
kare (gruodžio *30 d.j centro 
valdyba savo posedyj nutarė 
tave su šia diena visiškai pra
šalinti nuo darbo Sandaroje.

Paulausko prašaliu imas yra 
nepaprastas įvykis Sandariečių 
tarpe. Juk tai buvo vienatinis 
žmogus Sandaros štabe, kuris 
Sandaros politinį nusistatymą 
sykiu su p. Strimaičiu nustatė 
link smurtininkų Lietuvoje ir, 
pagalios, vienatinis žinantis 
spaustuvės darbą. Su jo prusa-, 
linimu trumpoj ateity išgirsi
me ką tokio naujo Sandarie
čių tarpe.

Paulauskas stojo dirbti 
“Sandaros” sausio 1 d.

prie
1921

jam skolinga apie 
Juk jis žmogus su 

turintis tris mažus 
dar viena duktė net 

sutraukta ir daktaras
nuolatos reikalingas. Jį atleid
žiant, šeštadieny pasakyti, jog 
pirmadieny jau neateik darban 

— tai tiesiog nedora. Visgi at
leidžiant reikėjo bent kiek iš 
anksto pranešti ir grąžinti žmo*- 
gaus jdėtus pinigus.

“Naujienų,” koresp.

Teisėjo Ben B. Lindsey var
das juo tolyn, tuo darosi la
biau •populiariškas. Pastaruose laiku ypač daug įkalbama a- 
pie jo knygą “The Compani- 
onate Marriage.”

Per tris dešimtis metą Den
very j Lindsey ėjo teisėjo pa
reigas. Jis sukurė vaikų teis
mą, kuris tapo pavyzdžiu vi
sam pasauliui/ Ačiū jam, tūks
tančiai vaikų tapo išgelbėta 
nuo kriminalio gyvenimo. Tur 
būt, nėra kito tokio žmogaus 
pasaulyj, kuris mokėtų taip 
gerai suiprasti vaikų sielą, <kaip 
Lindsey. Jaunuosius prasikal
tėlius jis niekuomet nebausda
vo. Jis bandydavo įrodyti 
jiems, jog jie negerai daro ir 
turi pasitaisyti. 30 metų pra
ktika parode, kad tuo keliu ga
lima nepaly gi namai daugiau at
siekti, negu bausmėmis.

Maža to, Lindsey visą laiką 
vedė atkaklią kovą su korupci
ja. Prieš kokius 25 metus Den
very] buvo labai įsigalėję 
tiški “•bosai”, kurie laikė 
kias tvirkinimo lindynes, 
dangi jie buvtf policijos
teguojami, tai kovą vesti 
jais buvo sunku.
stebėjo, kad tos lindynės žy
miai prisideda prie sugadinimo 
jaunimo. Ir jis paskelbė kovą. 
Jis vienui vienas drįso išeiti 
prieš “galinguosius bosus.” 
Kubmet žmonės pamatė tikrą
ją dalykų padėtį, tai kilo toki 
audra, kad korupcininkai turė
jo pasitraukti iš mūšio lauko.

Nemažai nesmagumo Lindsey 
pridarė ir visokioms korpora
cijoms, kurios tiesiog plėšte 
plėšė denveriečius. Daug kar
tų politikieriai bandė atsikra
tyti nuo Lindsey, bet jų pa
stangos nueidavo niekais. Ne
padėdavo net visokios klastos 
laike rinkimų. Amt galo, pasi
taikė proga. Visokiomis suk- 
tybėmis priešams pasisdkė iš
ėsti Lindsey iš teisėjo vietos: 
prieš keletą mėnesių jis nusto
jo ėjęs teisėjo pareigas.

Lietuvis Kontraktorius
Su Tedam tvleaaa 
elektros jlegą i nau 
jus ir senus namus
mainom naujas liam 
pas i senas; duodam 
ant lengvo iimokij 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phoue Canal M91

poli- 
viso- 
Ka-
pro- 

su
Lindscy pa-

r----------------------
Skaitytojų Balsai

[t/ž išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}

Apio yažiavimą 
. ' įietuvą

apra- 
ą per 

astuoni 
šimtai amerikiečių lietuvių ap
lankyti savo gimtąją tėvynę. 
Didžiuma buvo užganėdinti ap- 
lankimu sąvo giminių ir drau
gų ir savo tėvynes Lietuvos. 
Apie užganėdinimą nekalbėsiu 
— tai gali pasakyti tie, kurie 
buvo apsilankę Lietuvoj. Ma
tyt, kad ir Lietuva suprato nau
dą amerikiečių lankymosi Lie
tuvoj ir pereitą vasarą padarė 
Kaune amerikiečių savaitę.

Bef butų dar didesnės nau
dos, kad amerikiečiai lietuviai, 
vieton važiuoti būreliais po 30- 
40 asmenų, sudarytų ekskursi
ją iš 400-500 žmonių. Tada vi
si turėtų dar smagesnę kelio
nę, o ir nauda butų didesnė, nes 
gražiau pasirodytumėm kitoms 
tautoms, o ir geriau pagarsin
ti pačią Lietuvą. Gal padary- 
tumem įtakos ir j pačias Jungt. 
Valstijas, dėl lietuvių imigra
cijos kvotos padidinimo.

Klausimas gali būti tik, kas 
tą ekskursiją turėtų rengti. Bet 
ir tas klausimas jau yra išriš
tas. Naujienos kasmet rengia 
ekskursijas. Rengs ją ir šį pa
vasarį. Gal Naujienos kai kam 
ir nepatinka. Bet Nąpjienos su
rengia skaitlingiausias ekskur
sijas, negu kas kitas. Be to 
Naujienos yra dienraštis, o vi
sose kultūringose tautose laik
raščiai yra tautos vadai ir to
kios tautos labiausia savo spau
dą remia. Tad ir mes važiuo
dami į Lietuvą ir sudarydami 
skaitlingą spaudos ekskursiją 
iš kokių 500 ar 000 žmonių, 
parodytumem, kad ir mes, lie
tuviai, nesame nū kiek atsilikę 
nuo kitų kultūringų tautų ir 
sykiu parodytumem Lietuvai, 
kad mes, dinerikiečiai, moka
me veikti išvien ir tuo pačiai 
Lietuvai duotumėm gerą pavyz- 
dj.

Tad kodėl ne šturmuoti Lie
tuvą su skaitlingiausia ekskur
sija? — H. Mockus.

Pastebėjau Klaipėdietį 
šant, kad pereitą vasar 
Klaipėdą pervažiavo

------------- ---- - ----- ----------------
Mes Mokam Cash

$68.50
i

Už Lietuvos 5% Bonus
Money Orderiai j Lietuvą, 

per Radio tik 25c. t

Kaufman State
Bank

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

Pravartu čia bus paminėti, 
jog teisėjui Lindsey tekdavo 
susidurti su “paklydusiomis” 
mergaitėmis, kurios ateidavo 
pas jį patarimo (klausti. Jis 
visuomet pagelbėdavo toms ne
laimingoms mergaitėms. Ačiū 
jam, šimtai ir tūkstančiai mer
ginų išsigelbėjo nuo negarbingo 
gyveninio. Apie jų paklydimą 
niekas nežino.

Apleisdamas teisėjo vietą, 
Lindsey pasiėmė su savim apie 
5,000 merginų rekordus. Tuo
se rekorduose buvo pažymėta 
merginų “paklydimai”.

. Philip S. Van Cise užvedė 
bylą, (kad Lindsey sugrąžintų 
rekordus teismui. Tai sukėlė 
didžiausio nerimo tarp moterų, 
kurios lluvo paklydusios jau
nystėj. Kad nuraminti jas, 
Lindsey pareišlkė, jog jų pas
laptys niekam nebus išduotos. 
Pirm negu dalykas atsidūrė 
teisme, Lindsey sudėjo visus 
rekordus į 'krūvą ir sudegino 
juos. Tuo budu niekas nebe- 
sužinos apie daugelio moterų 
praeitį.

Bet kodėl Lindsey nenorėjo, 
kad tie rekordai pasiliktų teis
me? Del tos paprastos prie
žasties, kad nedavus progos 
visokiems prigavikams išnau
doti nelaimingas moteris. Rei
kia žinoti, ikad dauguma tų

J V. BARKAUSKAS
FOTOGRAFAS

Pasekmingai 
tra ūki a m e 
grupes ir pa
vienius. Rei
kalui esant ei
nam į namus. 
Musų kainos 
priein a m o s. 
Darbo g e r u- 
mas užtikrin

tas — kviečiame atsilankyt.
1092 Archer Avė. T<4. Laf. 0265 

V_. - - -...... ........ J

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Patogiausias
Laikas
Užsisakyti
GYVENIMĄ
Pradžioj

Metų—Dabar

Prenumerata metams $2
Pusei metų 31
Kopija ...........................   20c

...=1^

LIETUVIAI
Jaučiasi kaip namie musų 
banke, nes jie gali atlikti 
savo biznį lietuvių kalboje. 
Ponai Macikas, Sedemka, 
Jagminas, Rimkevič ir Mic- 
kevič, jie visi yra lietuviai, 
yra visuomet pasirengę pa
tarnauti musų lietuviams 
kostumeriams ir pagelbėti 
jiems visais galimais bu
dais. Kuomet jus atsilan
kysi! j musų banką klaus
kite jų.

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av.
Chicago

Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.



šeštadienis, Sausio 7, 1928 NAUJIENOS, Chicago, Ilt

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

skųsk; mes neskųsime “Nau
jienų” todėl, kad jos mums 
patinka geriau, negu “Vilnis.”

— žmogus.

Town of Lake

Roseland
šiame miestelyje pusėtinai 

daug bedarbių. Kur tik nepa- 
žvelgk, iš visur gauni praneši
mus, kad paleido darbininkų iš 
darbo. Bet retai tenka išgir
sti, kad kur priimtų darbinin
ku i darbų.

Kuomet darbininkai be dar
bo, jiems tenka skursti. Kuo
met vieni skursta, kiti tuo jų 
skurdu nori pasinaudoti. Nau
dotojais ir išnaudotojais dar
bininkų yra Boselando raudo
nieji fašistai. Tie fašistai reng
davo prakalbas, savo Razetoje 
agituodavo, kad darbininkai at
silankytų ant jų prakalbų. Pri
žadėdavo jiem-?, išliuosuoti juos 
iš to skurdo. Bet kai vieni ir 
kiti nuėjo ant tokių prakalbų, 
tai patyrė ką kita. Pasirodė, 
kad raudonieji fašistai visai ne
mano juos paliuosuoti iš skur
do, bet dar nori paskandinti 
sunkesniame skurde.

Kas ir kur yra matęs tokį 
kauJijimą pinigų iš skurdžių 
darbininkų, kaip pas raudonuo
sius fašistus? Pas juos pado
rumo ir žmoniškumo nėra. Tik | 
duok jiems paskutinius centus 
ir gana. Del tokio diktatoriško 
kaulijimo pinigų iš vargšų dar
bininkų, vargšai darbininkai 
pradeda susiprasti, neiti ant 
tokių prakalbų. Pastaruoju lai
ku tie raudonieji fašistai pra
dėjo rengti prelekcijas. Mano to 
vardu daryti raudoną biznį. 
Vardas “prelekcijos” skamba
gerai, butų geras daiktas nau
dotis prelekcijomis. Bet žinant 
kas rengia ir kokie prelegen
tai, tenka pasakyti, kad darbi
ninkai, lankydami tokias neva 
prelekcijas, jokios naudos iš jų 
neturės.

• Bezgra motuos “progresistės” 
nuolat girėsi per “Vilnį”, kad 
jos gerai progresuojančios. Tai, 
žinoma, tuščias pasigyrimas. 
Kad jos pasigirtų progresuo
jančios palaidu liežuviu, tas a- 
latiktų tikrenybei. Dar visi at-j 
simena, kaip Zonė keletą porų 
čeverykų nuplėšė bevaikščioda
ma į Kensingtoną, kad gavus 
frentką apskundimui “Naujie
nų”. Gerai jai atsake viena 
frentka: kam tu mus prašai ap
skųsti “Naujienas”, — jeigu 
tau nepatinka, tu pati jas ai>

Del roselandiečio townofleikie- 
tis pateko bėdon

Ketvirtadienio' vakare suvai
dinta šioje ramioje lietuvių ko- 
lionijoje “drama,” kuri neužsi
baigė iki šiol.

Įvadas
Roselaude turi biznį p. Ber

nardas Kantoras adresu 11253 
So. Michigan avė. Tai yra krau
tuvė šilkų. Vadinasi ji Bernard 
Šilk Shop.

Krautuvės savininkas, būda
mas jaunas ir energingas vyras 
ir turėdamas daug kostumerių, 
nepasitenkina vien prižiūrėjimu 
savo krautuvės. Jis, palikęs 
krautuvėje samdinius, patsai 
prisikrovęs šilkų, ne retai atlan
ko savo kostumeriu,‘j jų namuo
se.

Aktas I.
Taip padarė jis ir pereitą ket

virtadienį. Bet čia įvyko prie
puolis. Atvažiavo p. Bernard su 
pagelbininku ant Toiwn of Lake. 
Sustojo ant So. Hermitage 
avė. prie 45-tos gatvės. Įėjo abu 
vidun pasiūlyti kostumeriams 
nusipirkti šilkų. Pasikalbėjo, 
pasiderėjo, susitaikė. Pasiunčia 
p. Bernard pagelbininką atneš
ti iš auto aršiną, kad atmiera- 
vus drobulę.

Aktas II.
Tas išeina ir mato: auto du

rys atidarytos, o automobilyje 
viso trečdalio tavoro nebesą. Į 
tą laiką, kai p. Bernard buvo 
viduje, nežinomi “geradariai” 
palengvino jo vežimą bent ant 
poros tūkstančių, kaip jis pats 
sako, dolerių.

Sujudo, sukruto ir pats šilkų 
savininkas, ir jo pagelbininkas, 
ir gyventojai. Davė policijai ži
noti. Kad suradus nors kokius 
pėdsakus dingusių šilkų, paža
dėta .$10 dovanų tam, kas su
teiks informacijų. Vaikai viską 
žino ir viską mato. Begis vaikai 
ir buvo, kurie pasakė, kokiu bū
du ir kur dingo šilkai.

Aktas III.
Ir ve suimta trys vaikėzai: 

vienas 18 metų, kitas 11, o tre
čias 11 metų. Vaikėzai pasakė, 
kam. jie pardavę šilkus. Penkta
dienyje anksti ryte policija pa
darė kratą Stasio Varanausko 
namuose. Ponas/ Varanauskas 
yra turtingas pilietis, turįs na-

mą ir saliuną adresu 4524 So. 
Wood st. Beismante, giliai pa
slėptas, surasta, vienas didysis 
šilkų rišulyk. Kitų trijų ryšu
lių nesurasta. Policija tą ryiu- 
lį nusigabena j stotį, o kiek vė
liau pasiima ten ir p. Varanau- 
ską ir uždarė už grotų. Vaikai 
sakosi pardavę šilkus p. Vara- 
nauskui už $10.

Aktas IV.
Aktas ketvirtas įvyks pir

madienyje, sausio 9 d. teisine.
— Reporteris.

Cicero
L. V. Ž. P. Kliubo metinis 

susirinkimas įvyko 1 d. sau
sio Liet. Liuosybės svet. Tai 
buvo kliubo metinis susirinki
mas. Narių atsilankė nemažai. 
Knygų revizijos komisija išda
vė raportą, kad kliube yra 165 
nariai ir turto virš $4000.00. 
Tas rodo, kad kliubas laikosi 
gan gerai.

Užėmus naujai 1928 m. val
dybai savo vietas, eita prie ra
portų. Komitetas iš rengiamo 
vakaro, kuris įvyks 5 d. vasa
rio, pranešė, kad lošėjus turi

Husam ’'; s:fov'i veikalą “Lapu
tį”, už kurį sulygta mokėti 
$110.00. Tikietai dėl minėto va
karo 25% pigiau, perkant iŠ- 
kalno.

Reikia pasakyti, kad kliube 
ligonių ir vėl randasi užtekti
nai. Gruodžio mėnesį turėjom 
tik vieną, bet dabar turime 
net 5. Tai rodo, kad ne labai 
gera pradžia naujiems metams.

Beje, sekantis susirinkimas, 
kuris įvyks vasario 5 d., bus 
šauktas atvirutėmis, nes bus 
svarstomi kai kurie konstituci
jos punktai. Taigi visi nariai 
būtinai privalo dalyvauti susi
rinkime.

— Nutarimų Raštininkas.

Pranešimas Tel. Boulevard 0313
Mrs. N. Žukauskas D.N.

Draugystė Palaimintos Lie
tuvos laikys metinį susirinkimą 
sausio 11 d. Lietuvių Auditori-ĮI 

joj. Pradžia 7 vai. vakare, šio 

susirinkime svarba tame, kad
bus išduota metinė atskaita; 
todėl nariai yra meldžiai skait
lingai atsilankyti.

—Ig. Žilinskas, rast.

Registruota Akušerka ir
Naprapatė

3249 S. Morgan St.
Patarimas dykai

Geriausia vieta vakacijoms 
Kas važiuoja ant ** 
žiemos į Floridą 
tai turit apsistoti 
Gadeikio name
511 S. Albany Avė. 
Tampa, Florida,
Naujai pabudavotas 
namas ir visi flatai 
išfomišiuoti geriau
sioj dalyj miesto. 
Del informacijų pei 
laišką arba ypa- 
tiSkai.

P. Gadeiko
1606 So. Halsted St., Chicago, III.

Ar Ju< Kankina Pleiskanos? 
Naudokite

Ar Jums Galvos Odą Niežti? 
Naudokite '

Rrfflžs
Ar Jųsų Plaukai Slenka? 

Naudokite
R^ffJeS
Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 

Naudokite

RitffJes
Užlaikymui savš plaukų gražiais 

ir tankiais 
Naudokite

RįrfTes

x«<:.x«

_ FOTOGRAFUOKITĖS
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
Mano ilgų me
tų patyrimas . 
ir nuolatini s J 
sekimas nau-( 
jų iėrad imu 
paveikslu 
traukime užti-Į 
krina jums ge 
rą darbą.
Be extra p r i- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, 
liūs

v

i

Gražus iš visų atžvilgių
SEDAN, 4 Durimis, dviejų 
mėlynų spalvų, didesnis ir rui- 
mingesnfe, platesnėmis duri
mis gražaus medžio užbaigi
mas.

f. o. b. Detroit ir 
karo tukaui

THE COACH

. pagrabus, poki 
ir tam panašiai.

W. J. Stankūno
Studija

3315 So. Halsted Street, 
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.

b
G

Garsinkitės Naujienose

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausial 
M. YUŠKA & CO.

M44 So. PmIIii* St. Cklcfo, UL 
» ■■ . —....... i — ■ I

Garsinkitės Naujienose

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi;; paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Pei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised \Vin- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką (J enų nuo pa
skelbimo.

901 Alelunas Mrs A
902 Baupsis P
903 Bevsinas J
905 Blezis J
906 Boronski John
907 Booras Cathryn
910 Ciapas A
918 Easevicis Petras
933 Gasas Kazimieras
934 Jakavicius Paul
985 Jonkus Ona
928 Jurgelevičius Balis
910 Kavaliauskaite Mikolino
941 Kasulini Antonui
919 Krasowski Anton
954 I/eveckienei Apaliony
963 Mikėnai Jana
966 Minicus John
967 Nuobora Zygmantas
969 Onytei Miseikaitei
971 Pivoraite Marėj
976 Pleris Antanas
978 Pranas Maslauskas
982 Sadauskas John
989 Svarlis Bon
990 Stulpinas Aleksandra
996 Valansimm Kazimierui
999 Zalesisi Bruno

1000 Zabrauskienei Kaziui.

Vyrai! Jus Galit 
Būt Išgydyti

Jei jus turit kraujo suirimus, 
sutinusias giles, odų, inkstus, 
pūslę arba šlapinoinosi ligų, pasi
tarkite su Dr. Ross. Reumatiz
mas. chroniškos ir užkrečiamos 
ligos yra išgydomos geriausiais 
Amerikos ir Europos budais.

914 Pcgerin- 
tos 606 ir 
D r. Ross 
specialia Lu- 
escide gydy
mas.

Specialistas
Yra vienatinis gydymas kuris 

išgydo sifilį. Vyrai atvažiuoja iš 
visų dalių šalies dėl išsigydymo.

Tie kurie yra silpni, nervuoti, 
turi prastą skilvį, širdies plaki
mą, svaigulį, gaivos skaudėjimą, 
nugaros skaudėjimą, prasją at
mintį, prastą kraują, jaučiasi nu
siminimą dėl tų figų ir nusilpi
mo, turėtų tuojau gydytis. Laike 
paskutinių trisdešimties metų, 
Dr. Ross yra išgydęs tūkstančius 
kurie turėjo chroniškas,, kraujo, 
nervų ir privatines ligas. Jo ofi
sas kasdie yra pilnas pacientų. 
Atsišaukit dėl dykai patarimo. 
Paslaptys niekam neišduodamos.

Kad pasveikus, pasitarki! su 
patyrusiu, atsakančiu ir seniau
siu specialistu.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St.

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto 
aukšto. Vyrų priėmimo kamba
rys 506,—Moterų 508. Ofiso va
landos kasdien nuo 10 ryto iki 
5 vakare. Nedaliomis nuo 10 ry
to iki 1 po piet. Panedėlyj, Se- 
redoj ir Subatoj nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

yra ilgoitniB, platesni*, rtiimiiigcHiilH — 
pllnoH micros penkiems pasažierlams Su- 
pcr-8ix, puikiai terodo Ir prakttekus.

S mulkmenas jus pastebėsite
Naujo didumo — didesnis, ilgesnis, platesnis, iš 
vidaus ir lauko.
Aukštesnis radiatorius — kaip kituose karuose 
$2000 brangumo, apart Hudson.
Colonial typo lempom ir balninės lempos.
Bendix keturių ratų brekiai.
Rinktinos body konstrukcijos.
Penkių colių tajerai, visu šaižu didesni negu ki
tų karų to paties sunkumo ir kainos.
Platesnės durys, dėl lengvo įėjimo ir išėjimo, 
šiltas ir patogus valdymo mechanizmas.
Elektrinis užraktas apsaugojimui nuo vagių 
kaip ir brangių karų.
Pridedami tajerų prilaikyto jai (su trunk arba 
be jo). >
Geros rųšies velour išmušimas. '
Platesnės, aukštesnės sėdynės.

Nauja instrumentams vieta kurioje randasi mo- 
tometer, ammeter, speedometer, gasolinas ir 
aly vo gauge. • < j , :

Starteris ant intrumentų lentos.

Valdymo ratas iš juodo gunio su plieno tore, 
šviesa ir triubele kontroliuojama prie valdymo 
rato.

Bumu dengta išlipimo lenta.

Jau Gatavas

Naujas
E\\E\;',V

Nauji Viršai-Didesni ir Ruimingesni- 
Naujai Išrodo nuo pat Radiatoriaus 
iki užpakalinės lemputės-Keturių ra
tų brekiai-lfįdėlio Spaudimo-Stiprus 
Motoras ir

PASTEBĖTINOS KAINOS

Tik vienas pasižiūrėjimas į naują Essex Super-Six pertikrins jus, kad jis 
viršys populiaringume Essex, kuris ką tik užbaigė labai pasekmingus me
tus kokį galima tikėtis iš šešių cilinderių karų. ,

> Nuo pat radiatoriaus iki užpakalinės lemputės, daug gražesnis karas, ne
gu pirmiau buvęs Eseex. O savo veikime yra vienodas, atsakantis, grei
tas, lengvas valdyti, Standard Essex savininkai su pasididžiavimu tai pa- 

. reiškia.

Jus gausite tokį įspūdį, kad jis yra pa
darytas visiškai gerai ir geros rųšies 
užbaigimas visais atžvilgiais. Naujo iš
radimo Colonial šviesos — aukštesnis ir 
siauresnis radiadotius —- stori fenderiai 
— gurnu dengtos įėjimo lentos — nau
jas, pagerintas valdymo mechanizmas ir 
jis taip išrodo kaip ir brangių karų — 
tai yra žymios priežastys dėl pasididžia
vimo. . i i i j '
Viršus netik naujas ir didesnis, bet yra 
taip padarytas, kad suteiktų geriausi pa
tarnavimą. Stogas yra plokštesnis — 
karas didesnis ir taip išrodo. Durų fi- 
tingai, užraktą! yra labai geri ir gražus. 
Išmušimas netik tvirtas, bet taipg pui-.

kiaušiai išrodo. Sėdynės yra patogios— 
aukštu užpakaliu, kojoms vietos dėl val
dytojo ir pasažierių užtektinai yra.

Netik, kad jis puikiai atrodo, bet jis 
pasižymi kaipo Essex savo veikimu.

Didžiausia pasaulyje išpardavimas šešių 
cilinderių karų pasidarė Essex užkaria
vimu. Kviečiame jumis atsilankyti ir 
pamatyti šį aukščiausios rųšies karą ir 
jis ištikrųjų išrodo kaip didelių kainų 
karas.
Bet su visais šitais patogumais, vienok 
kainos yra, labai numažintos. Sjedan už 
$795 f. /. Detroit, yra $40 pigesnis už 

^Sedaiyr' ereitų metų.

Essex-Super Six turi lietuvių departamentą, Kuomet jus atsilankysite į pardavimo, kambarį 
reikalaukite lie tuvio pardavėjo.

%

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michigan Avė.



šeštadienis, Sausio 7, 1928 NAUJIENOS, Chicago, lit.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

skųsk; mes neskųsime “Nau
jienų” todėl, kad jos mums 
patinka geriau, negu “Vilnis.”

— žmogus.

Town of Lake
Roseland Del roselandiečio tovvnofleikie- 

tis pateko bėdon
šiame miestelyje pusėtinai 

daug bedarbių. Kur tik nepa- 
žvelgk, iš visur gauni praneši
mus, kad paleido darbininkų iš 
darbo. Bet retai tenka išgir
sti, kad kur priimtų darbinin
kų i darbų.

Kuomet darbininkai be dar
bo, jiems tenka skursti. Kuo
met vieni skursta, kiti tuo jų 
skurdu nori pasinaudoti. Nau
dotojais ir išnaudotojais dar
bininkų yra Boselando raudo
nieji fašistai. Tie fašistai reng
davo prakalbas, savo gazetoje 
agituodavo, kad darbininkai at
silankytų ant jų prakalbų. Pri
žadėdavo jiems; išliuosuoti juos 
iš to skurdo. Bet kai vieni ir 
kiti nuėjo ant tokių prakalbų, 
tai patyrė ką kita. Pasirodė, 
kad raudonieji fašistai visai ne
mano juos paliuosuoti iš skur
do, bet dar nori paskandinti 
sunkesniame skurde.

Kas ir kur yra matęs tok j 
kaujijimą pinigų iš skurdžių 
darbininkų, kaip imis raudonuo
sius fašistus? Pas juos pado
rumo ir žmoniškumo nėra. Tik 
duok jiems paskutinius centus 
ir gana. Del tokio diktatoriško 
kaulijimo pinigų iš vargšų dar
bininkų, vargšai darbininkai 
pradeda susiprasti, neiti ant 
tokių prakalbų. Pastaruoju lai
ku tie raudonieji fašistai pra
dėjo rengti prelekcijas. Mano to 
vardu daryti raudona biznį. 
Vardas “prelekcijos” skamba 
gerai, butų geras daiktas nau
dotis prelekcijomis. Bet žinant. 
kas rengia ir kokie prelegen
tai, tenka pasakyti, kad darbi
ninkai, lankydami tokias nev.;- 
prelekcijas, jokios naudos iš jų 
neturės.

• Bezgramotnos “progresistės” 
nuolat girėsi per “Vilnį”, kad 
jos gerai progresuojančios. Tai, 
žinoma, tuščias pasigyrimas. 
Kad jos pasigirtų progresu©-1 
jančios palaidu liežuviu, tas a- ' 
tatiktų tikrenybei. Dar visi at
simena, kaip Zonų keletą porų 
čeverykų nuplėšė bevaikščioda
ma į Kensingtoną, kad gavus 
frentką apskundimui “Naujie
nų”. Gerai jai atsakė viena 
frentka: kam tu mus prašai ap
skųsti “Naujienas”, — jeigu ! 
tau nepatinka, tu pati jas ai>-

Ketvirtadienio vakare suvai
dinta šioje ramioje lietuvių ko- 
lionijoje “drama,” kuri neužsi- 
baigė iki šiol.

Įvadas
Roselande turi biznį p. Ber

nardas Kantaras adresu 11253 
So. Michigan avė. Tai yra krau
tuvė šilkų. Vadinasi ji Bernard 
Šilk Sbop.

Krautuvės savininkas, būda
mas jaunas ir energingas vyras 
ir turėdamas daug kostumerių, 
nepasitenkina vien prižiūrėjimu 
savo krautuvės. Jis, palikęs 
krautuvėje samdinius, patsai 
prisikrovęs šilkų, ne retai atlan
ko savo koštumerius jų namuo
se.

Aktas I.
Taip padarė jis ir pereitų ket

virtadienį. Bet čia įvyko prie
puolis. Atvažiavo p. Bernard su 
pagelbininku ant Town of Lake. 
Sustojo ant So. Hermitage 
avė. prie 45-tos gatvės. Įėjo abu 
vidun pasiūlyti kostumeriams 
nusipirkti šilkų. Pasikalbėjo, 
pasiderėjo, susitaikė. Pasiunčia 
p. Bernard pagelbininku atneš
ti iš auto aršiną, kad atmiera- 
vus drobulę.

Aktas II.
Tas išeina ir mato: aūto du

rys atidarytos, o automobilyje 
viso trečdalio tavoro nebesą. Į 
tų laiką, kai p. Bernard buvo 
viduje, nežinomi “geradariai” 
palengvino jo vežimą bent ant 
poros tūkstančių, kaip jis pats 
sako, dolerių.

Sujudo, sukruto ir pats šilkų 
savininkas, ir jo pagelbininkas, 
ir gyventojai. Davė policijai ži
noti. Kad* suradus nors kokius 
pėdsakus dingusių šilkų, paža
dėta $10 dovanų tam, kas su
teiks informacijų. Vaikai viską 
žino ir viską mato. Begis vaikai 
ir buvo, kurie pasakė, kokiu bu
do ir kur dingo pilkai.

Aktas III.
Ir ve suimta trys vaikėzai: 

vienas 18 metų, kitas 11, o tre
čias 11 metų. Vaikėzai pasakė, 
kam. jie pardavę šilkus. Penkta
dienyje anksti ryte policija pa
darė kratų Stasio Varanausko 
namuose. Ponas Varanauskas 
yra turtingas pilietis, turįs na-

mą ir saliuną adresu 4524 So. 
Wood st. Beismante, giliai pa
slėptas, surasta, vienas didysis 
šilkų rišulyk Kitų trijų ryšu
lių nesurasta. Policija tų ryšu
lį nusigabena į stotį, o kiek vė
liau pasiima ten ir p. Varanau- 
skų ir uždarė už grotų. Vaikai 
sakosi pardavę šilkus p. Vara- 
nauskui už $10.

Aktas IV.
Aktas ketvirtas įvyks pir

madienyje, sausio 9 d. teisine.
— Reporteris.

Cicero
L. V. Ž. P. Kliubo metinis 

susirinkimas įvyko 1 d. sau
sio Liet. Liuosybės svet. Tai 
buvo kliubo metinis susirinki- 
mas. Narių atsilankė nemažai. 
Knygų revizijos komisija išda
vė raportų, kad kliube yra 165 
nariai ir turto virš $400(>.(M). 
Tas rodo, kad kliubas laikosi 
gan gerai.

Užėmus naujai 1928 m. val
dybai savo vietas, eita prie ra
portų. Komitetas iš rengiamo 
vakaro, kuris įvyks 5 d. vasa
rio, pranešė, kad lošėjus turi

nūs ’ > • ’’ov i veikalą “Lapu
tį”, už kurį sulygta mokėti 
$110.00. Tikietai dėl minėto va- 
khro 25% pigiau, perkant iš- 
kalno.

Reikia pasakyti, kad kliube 
ligonių ir vėl randasi užtekti
nai. Gruodžio mėnesį turėjom 
tik vieną, bet dabar turime 
net 5. Tai rodo, kad ne labai 
gera pradžia naujiems metams.

Beje, sekantis susirinkimas, 
kuris įvyks vasario 5 d., bus 
šauktas atvirutėmis, nes bus 
svarstomi kai kurie konstituci
jos punktai. Taigi visi nariai 
būtinai privalo dalyvauti susi
rinkime.

— Nutarimų Raštininkas.

Pranešimas
Draugystė Palaimintos Lie

tuvos laikys metinį susirinkimų 
sausio 11 d. Lietuvių Auditori-| 

joj. Pradžia 7 vai. vakare, šio 

susirinkime svarba tame, kad

bus išduota metinė atskaita; 
todėl nariai yra meldžiai skait
lingai atsilankyti.

—Ig. Žilinskas, rast.

Tel. Boulevard 0313
Mrs. N. Žukauskas D.N

z Registruota Akušerka ir 
Naprapatė

3249 S. Morgan St.
Patarimas dykai

Jusy
Prietelis

senas

Geriausia vieta vakacijoms
Kas važiuoja ant________ _
žiemos į Floridą,! 
tai turit apsistoti' 
Gadeikio name;
511 S. Albany Ave.l 
Tampa, Florida,]
Naujai pabudavotas; 
namas ir visi flatai 
išfomišluoti geriau-] 
šioj dalyj miesto. 
Del informacijų per, 
laišką arba ypa-j 
tiškai.

P. Gadeiko
1606 So. Halsted St., Chicago, III.

Ar Ju<Kankina Pleiskanos? 
Naudokite

Ar Jums Galvos Odą Niekti? 
Naudokite '

Ar Jųsų Plaukai Slenka? 
Naudokite

J&ffles
Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 

Naudokite
RįiffJesi
Užlaikymui sav3 plaukų gražiais 

ir tankiais 
Naudokite

! FOTOGRAFUOKITES
Mano naujai, artistiš 
kai ištaisytoje
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas 
Jų išrad 
paveik s 1 
traukime ūžti 
krina jums 
rą darbą. 
Be extra p r i- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus 
liūs

poki
ir tam panašiai.

W. J. Stankūno
Studija

3315 So. Halsted Street, 
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.

Garsinkites Naujienose
Gražus iš visų atžvilgių

SEDAN, 4 Durimis, dviejų 
mėlynų spalvų, didesnis ir rui- 
mingesnlls, platesnėmis duri
mis gražaus medžio užbaigi
mas.

THE COUPE
turi plnčiuH BėdyneN, 
daug vieton užpaka
lyje, patoKlon nku- 
rliiCn iiiiuamoB »č- 
dynis.

$775
f. o. b. Dntroit Ir 

karo tuknui

H. LEIBOMTZ
Persikėlė j naują vietą 

3216 S. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 2 po pietų iki 8-tai 
valandai vakare, kasdien 

Nedėtomis uždaryta 
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius
r

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviam* visados 
patarnauju kuogeriauaiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paelina St, Chicago, III.

Garsinkites Naujienose

Jau Gatavas

Naujas 
ESSEX*^"

Nauji Viršai-Didesni ir Ruimingesni- 
Naujai Išrodo nuo pat Radiatoriaus 
iki užpakalinės lemputes-Keturių ra- 
tų brekiai-Didelio Spaudimo-Stiprus 
Motoras ir

PASTEBĖTINOS KAINOS

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi;; paštų (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Kei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win« 
dow” lobe j nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką (J enų nuo pa
skelbimo.

901 Alelunas Mrs A
902 Baupsis P
903 Bevsinas J
905 Blezis J
906 Boronski John
907 Booras Cathryn
910 Čia pas A
918 Easevicis Petras
933 Gasas Kazimieras
931 Jakavicius Paul
935 Jonkus Ona
928 Jurgelevičius Balis
910 Kavaliauskaite Mikolino
911 Kasulini Antanui
919 Krasowski Anton
951 lA*veckienei Apaliony
963 Mikėnai Jana
966 Minieus John
967 Nuobora Zygmantas
969 Onytei Miseikaitei
971 Pivoraite Marėj
976 Plojus Antanas
978 Pranas Mąslaus kas
982 Sadauskas John
989 Svarlis Bon
990 Stulpinas Aleksandra
990 Valansimm Kazimierui 
ODO Žalėsiai Bruno

loov ZabrausKieuvi Kazim.

Vyrai! Jus Galit 
Būt Išgydyti

Jei jus turit kraujo suirimus, 
sutinusias giles, odų, inkstus, 
pūslę arba šlapinomosi ligų, pasi
tarkite su Dr. Ross. Reumatiz
mas. chroniškos ir užkrečiamos 
ligos yra išgydomos geriausiais 
Amerikos ir Europos budais.

914 Pegerin- 
tos 606 ir 
D r. Ross 
specialis Lu- 
escide gydy
mas.

. Specialistas,

Yra vienatinis gydymas kuris 
išgydo sifilį. Vyrai atvažiuoja iš 
visų dalių šalies dėl išsigydymo.

Tie kurie yra silpni, nervuoti, 
turi prastą skilvį, širdies plaki
mą, svaiguli, galvos skaudėjimą, 
nugaros skaudėjimą, prasją at
mintį, prastą kraują, Jaučiasi nu
siminimą dėl tų ligų ir nusilpi
mo, turėtų tuojau gydytis. Laike 
paskutinių trKdešimties metų, 
Dr. Ross yra išgydęs tūkstančius 
kurie turėjo chroniškas,, kraujo, 
nervų ir privatines ligas. Jo ofi
sas kasdie yra pilnas pacientų. 
Atsišaukit dėl dykai patarimo. 
Paslaptys niekam neišduodamos.

Kad pasveikus, pasitarki! su 
patyrusiu, atsakančiu ir seniau
siu specialistu.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St.

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki i>enkto 
aukšto. Vyrų priėmimo kamba
rys 506,—Moterų 508. Ofiso va; 
landos kasdien nuo 10 ryto iki 
5 vakare. Nedaliomis nuo 10 ry
to iki 1 po Punedilyj, Se-
redoj ir Subatoj nuo 10 ryto iki 
<8 valandai vakare.

THE COACH
yra ilgesnis, platesnis, rulmingcsnis —- 
pilnos inleros penkiems pasažlerlains 8u- 
per-Nix, puikiai ifirodo ir praktiškas.

S mulkmenas jus pastebėsite
Naujo didumo — didesnis, ilgesnis, platesnis, iš 
vidaus ir lauko'.

Aukštesnis radiatorius — kaip kituose karuose 
$2000 brangumo, apart Hudson.

Colonial typo lempos ir balninės lempos.

Bendix keturių ratų brekiai.

Rinktinos body konstrukcijos.

Penkių colių tajerai, visu šaižu didesni negu ki
tų karų to paties sunkumo ir kainos.

Platesnės durys, dėl lengvo įėjimo ir išėjimo, 
šiltas ir patogus valdymo mechanizmas.

Elektrinis užraktas apsaugojimui nuo vagių 
kaip ir brangių karų.

Pridedami tajerų prilaikytojai (su trunk arba 
be jo).

Geros rųšies velour išmušimas. '
Platesnės, aukštesnės sėdynės.

Nauja instrumentams vieta kurioje randasi mo- 
tometer, ammcter, speedometer, gasolinas ir 
alyvo gauge. • ! . , ‘ii

Starteris ant intrunientų lentos.
Valdymo ratas iš juodo gumo su plieno tore, 
šviesa ir triubelė kontroliuojama prie valdymo 
rato.
Bumu dengtu išlipimo lenta. ▼

Tik vienas pasižiūrėjimas į naują Essex Super-Six pertikrins jus, kad jis 
viršys populiaringume Essex, kuris ką tik užbaigė labai pasekmingus me
tus kokį galima tikėtis iš šešių cilinderių karų. ,

> Nuo pat radiatoriaus iki užpakalinės lemputės, daug gražesnis karas, ne
gu pirmiau buvęs Eseex. O savo veikime yra vienodas, atsakantis, grei
tas, lengvas valdyti, Standard Essex savininkai su pasididžiavimu tai pa- 

. reiškia.

Jus gausite tokį įspūdį, kad jis yra pa
darytas visiškai gerai ir geros rųšies 

I užbaigimas visais atžvilgiais. Naujo iš
radimo Colonial šviesos — aukštesnis ir 
siauresnis radiadotius —. stori fenderiai 
— gurnu dengtos įėjimo lentos — nau
jas, pagerintas valdymo mechanizmas ir 
jis taip išrodo kaip ir brangių karų — 
tai yra žymios priežastys dėl pasididžia
vimo. . I i | .j '

Viršus netik naujas ir didesnis, bet yra 
taip padarytas, kad suteiktų geriausį pa
tarnavimą. Stogas yra plokštesnis — 
karas didesnis ir taip išrodo. Durų fi- 
tingai, užraktąi yra labai geri ir gražus. 
Išmušimas netik tvirtas, bet taipg pui- 

(

kiaušiai išrodo. Sėdynės yra patogios— 
aukštu užpakaliu, kojoms vietos dėl val
dytojo ir pasažierių užtektinai yra.

s
Netik, kad jis puikiai atrodo, bet jis 
pasižymi kaipo Essex savo veikimu.

Didžiausia pasaulyje išpardavimas šešių 
cilinderių karų pasidarė Essex užkaria
vimu. Kviečiame jumis atsilankyti ir 
pamatyti šį aukščiausios rųšies karą ir 
jis ištikrųjų išrodo kaip didelių kainų 
karas. I
Bet su visais šitais patogumais, vienok 
kainos yra labai numažintos. Sedan už 
$795 f. o. b. Detroit, yra $40 pigesnis už 

i Sedaną pereitų metų.

Essex-Super Six turi lietuvių departamentą, K.uomet jus atsilankysite į pardavimo, kambarį 
reikalaukite lie tuvio pardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
** 2220 South Michieran Avė.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

SLA. 208 kuopos 
vakaras

—Aš manau, kad prašydami] 
aukų, mes negalime sakyt, kad' 
įdėjimui vieno šrubo reikia* 
$1,000, nes kiekvienas durnius 
žinos, kad- šrubas tiek daug 
nekainuoja. Aš duodu įnešimą, 
kad musų komisarų taryba pa
skelbtų, jog visas presas sulužo. 
Tada mes galėsime ne tiktai 
$1,000 surinkti, bet ir daugiau.

Gauna balsą ir ketvirtas kai-

Cicero Brighton Park

SLA 208-ta Moterų Kuopa 
rengia savo metinį balių, kuris 
įvyks trečiadienyj, sausio 11 d., 
South Side Masonic Temple, 
61 th & Green Sts.

šios kuopos parengimai, 
sprendžiant iš jos _uia$jusių 
vakarų, visados būdavo sėk
mingi. todėl tikimės, kad ir šis 
vakaras suteiks malonumo vi
siems, kurie atsilankys.

Skaičius kuopos narių didėja 
ir pasirodo kas susirinkimą 
naftų spėkų, kurios 
kuopai daugiau energijos i. 
veiksimo. Graži tvarka, abel- 
nas nuoširdumas ir 
santykiai tarp narių 
Jonų įspūdį kuopos 
muose.

Nėra abejonės, kad 
pos vakaras bus draugiškas ir 
vaišingas. Pasilinksminimas 
prie geros o rk ėst ros, gražioje 
salėje pilnai patenkins atsilan
kiusius.

Nepamirškite trečiadienio ir 
atvykite į South Side Masonic 
Temple 8-tą valandą vakaro.

šiam susirinkime 
dalyvauti. —Anton Jutas.

Liet. Keistučio Pas. Kl. rast.

'vai. ix> pietų, McKinley parko šomų būtinai 
svetainėje.

1 Visi nariai abiejų kliubų pra-Spulkos metinis susirinkimas 
atsibuvo šeštadienio vakare. 
Pasitaikė oras blogas, o laikas 
prieš šventes, tai susirinko ma
žai šeri n inkų. Nežiūrint to vi
so, aptarta bėgantys reikalai, 
išrinkta 9 direktoriai — trys 
trejiems metams, trys dviems 
melams ir trys vieniems me
lams. Direktoriuosna įėjo du 
nauju — C. Genis ir P. Bašin
skas.

Visi biznio reikalai pavesta 
direktoriams. Aš tikiu, kad 
trumpu laiku pamatysime spau
doje jų planus ir nusistatymų. 
Mokesčių priėmimo diena* ta 
pati, būtent kiekvieno ketvir
tadienio vakarais p. Leo Švėgž
dos ofise, 14-ta gatvė ir 49th 
court.

Bendrus susirinkimas

Laistės 
susirinkimas 
susivienijimo

KAUKIU BALIUS
Rengia Šv. Onos Draugystė 

šeštadieny, Sausio 7 d., 1928 
LIETUVIŲ AUDITORIUM 

3133 S. Halsied St.

Lietuvių Keistučio Pašelpinio 
Kliubo ir Lietuvių 
Kliubo licndras 
d( l šių kliubų 
turėjo įvykti praeitų septinta-
dienį, sausio 1 d. Bet iš prie
žasties Naujų Metų šventes, 
McKinley parko svetainės val
dyba atsisakė duoti svetainę su
sirinkimui tų dieną. Dabar toks 
pat bendras abiejų kliubų susi
rinkimas įvyks sekantį septin- 
tadienį, sausio 8 dienų, lygiai 1

Lietuvių Zccerių Kliubo su
sirinkimas įvyks subatoj, 7 d. 
sausio, M. Lileikio bute, 3567 
Cottage Grove avė., (tel. Dou- 
glas 2299), kaip 2:30 vai. po 
pietų.

šiame susirinkime bus išrin
kta pastovi kliubo valdyba. Bus 
pradėtas vajus organizavimui į
nelinijinių lietuvių spaustuvių bėtojas. 
ir taipjau bus dedama pastan-j —Well, nors aš esu karštas 

organizu- tavorščius, bet su jūsų nuo
mone nesutinku. Man rodos, 
kad jau perdaug didelis mulki
nimas proletarų. Beikia atsimin
ti ir tai, kad mes juos kasdieną 
skiltame su aukomis ir jie vis 
dar šiek-tiek duoda. Bet kai 
pradėsime juos plikai skusti, 
tai jau gali paskelbti ir streikų. 
Jeigu mes dcl kiekvieno šrubo, 
nežiūrint iš kur jis neiškristų— 
iš preso, ar iš pakaušio —, rei
kalausime po $1,000, tai netek
sime ir aukotojų ir skaitytojų.

Nesibijok, negausime tiek, 
kiek mes prašome, — pastebėjo 
pirmininkas.

—Aukų, aukų! — šaukia di
džiuma komisarų.

—Pirmininke, o pirmininke, 
duokš ir man dar balso — at
siliepė pakampyj sėdėjęs dide
lis ir raudonas komisaras.

—Gerai, tiktai kalbėk į te
mą — pastebėjo pirmininkas.

—Aš duodu pataisymą. Be 
aukų, mums reikia paskelbti, 
kad mes 
naskolos.
rie'paskolins 
tūkstantinę.

- O kas atiduos tų paskolų. 
Matai, kad mes neturime nė 
ant sandvičių, — pastebėjo vie
nas iš susirinkusių.

—Et, kvailys. Bile tik pasko
lą gautume, o su atidavimu, tai;roję. * 
tiktai naplevat. Skolininkams 
nutarsime nusižudyt, kaip, štai, 
šitas tavorščius andais patarė 
Perkūnui...

—Urrraaa! — imt vortinkliai 
beizmonte sukrutėjo.

—Aukų, aukų! ir mano keli
nės suplišę, o tavorščius B. 
Kumpis overkautų jau nebeat
neša, aukų...

Nubalsuota įnešimas, o patai- 
simas pasilieka užpakalyje.

—Puspadis.

gų, kad draugijos ir 
ei jos savo spaudos darbus duo
tų j unijines spaustuves. Malo
nėkite atsilankyti.

—J. Mockus. Pirmininkas, 
V. A. Zokaitis,' Sekr.

“Keistutis” J. Sankunas serga

Pradžia 8 vai. vakare
Bus išdalinta visokių gerų ir brangių dovanų, šokiai 
prie geros ąrkestros. Kviečia visus atsilankyti

KOMITETAS.

Goodman teatre. Art Institu
te of Chicago, F.ast Monroe st. 
So. Parkway. Nedėlioj, vasario 

1928 m. 
veiks- 
lygiai

sutelkia Į (i'ebrnary) 12 d., 
iri “Keistutis”, istoriška 
- mų tragedija. Pradžia 

draugiški 7.39 v vakaro.
daro ma-’ Atėjusieji džiaugsitės, 
susirinki- darnj gražiausiame

* • • a v

Sėdė- 
‘ Chicagos 

i lealre pamatysite Lietuvą prieš 
šios kuo 500 metlL .i°s karžygiais, 

kunigaikščiais: Keistučiu, Biru
te, Jagaila, Vytautu. Žiūrėdami 
į žilų praeitį pasisemsi me spė
kų kovai už musų geresnę atei
tį. Minėsime 10 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktuves. 
Tai bus meno ir istorijos šven
tė, kurioj kiekvienas lietuvis 
turėtų dalyvauti.

Vietos rezervuotos, nuo 75 
erntų iki $2.20 c. Tikietai par
siduoda: Mildos Pbarmacy,

S I-A. 191 kuopos metinis su
sirinkimas praėjo be jokio 
triukšmo. Vadinasi, perversmas 
įvyko ramus. Senas pirminin
kas pareiškė, kad jis nesigailįs 
tos vietos, ir kaip dirbęs taip 
dirbsiąs Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje labui.

Taip turėtų elgtis visi Susi
vienijimo nariai, o toji negei
stina pašalinė politika tuojaus 
išnyktų.

J. Sankunas, žinomas Cbica- 
gicČiams kaip vienas gailiausių 
aktorių lošėjų lietuvių tarpe, 
sunkini susirgo. Atiduotas ligo
ninėn. Yra kritingoje padėtyje.

Pastaruoju sezonu buvo susi
jungęs su Vaičkaus teatru.

— Reporteris.
X—-------------------------- r

Paskaitos - prelekci“ Bridgeporte. — Renggjai. 
jos kas septinta- į 

dienio rytą Tavorščiai, aukų!

brėžė daug naudingų darbų: 
rengti paskaitas ir prakalbas 
ir traukti į Susivienijimų au- 

reikalaujame dar ir gūsius ir jaunuolius, liž tai or- 
Atsiras durnių, ku- ganizatoriai gau 

nimo.

I«abai įdomias ir svarbias 
prelekcijas ir į
žymios ypatus, patyrę profesio
nalai bei visuomenės darbuoto
jai — inteligentai. Prelekcijos 
įvyks kas septintadienio rytą 
nuo 10—12 valandos, IJetuvių 
Auditorijoje, mažoje salėje.

Prelegentai ir temos
Sausio 8 d., p. St. Kodis, te

ma: “Senovės lietuvių tikėjimo 
pamatai, k. t. du — polinis, 
trijų 
trinia ir volia — monizmas”.

Sausio 15 d., Dr. S. Biežis, 
tema: “Kaip galima prailginti 
žmogaus amžius”.

Sausio 22 d., kompozitorius 
p. Stasys Šimkus, tema: “Krip- 
tys ir Sriovės Muzikoje”.

Sausio 29 d., p. J. Hertma- 
navičia, tema: “Demokratijos 
Evoliucija”.

Vasario 5 d., adv. Jonas Bu
činskas, tema: “Jaunuomenės 
Auklėjimas”.

Gerbiamai visuomenei yra vi
si gerai žinomi, todėl nėra reb 
kalo daug aiškinti apie juos. 
Beikia priminti, kad atsilanku- 
sieji bus užganėdinti ir daug 
dvasinio peno bei žinojimo įsi- 

. gys. Pasinauduokime ta gražia 
proga 
liūgai

(Feljetonėlis)
—Mitingų atidarau aukų rin- 

pirmi-

gero atlygi- 
. Matysime kuris iš jų 

laimes pirmą dovanų.
Kuopos metinis parengimas 

jvyksta 19 dieną vasario lie
tuvių Liuosybes svetainėje. Bus 
suvaidinta veikalai “Laimės 
Ieškotojai” pirmu kartu Cice- 

Ciceronas.

PRANEŠIMAS
Draugystė Atgimties Lietu

vių Tautos Vyrų ir Moterų, 
rengia Metinę Vakarienę, Sau
sio-January 7, 1928 m., Lietu
vių Auditorijoj, 3133 S. Hals- 
ted St. Pradžia 6 vai. vakare. 
Malonėkite visi atsilankyt, nes 
busite užganėdinti. Norintieji 
įstoti į Draugystę bus priima
mi veltui. Bus šokiai prie ge
ros muzikos.

Kviečia Komitetas

rengia

MASKU BALIUS
— Reųgia —

Draugystė šviesios žvaigždės No. 1 ir Garsaus
Vardo Lietuvaičių Merginų ir Moterų Draug.

Šeštadieny, Sausio-Jan. 7 d., 1928
COLUMBIA HALL 

48th ir Paulina Street
Pradžia 7 vai. vakare. , Inžanga 50c.

Daug dovanų bus išdalyta visiems apsirengusiems. Geriausi 
muzika. Ir tikrai bus gražiausias pasilinksminimas.

Kviečia visus KOMITETAS.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *

METINIS BALIUS
Rengia Draugystė Teisybės Mylėtojų

Sausio 8 d., 1928 m.
• ■ X,

Chicagos Lietuvių Auditorium,
paskaitas duos Į 

kimo klausimu suko 
įlinkas.

—Urrraaa! — sušuko 
čių komisarų mitingas 
balsu.

—Balso, prašau balso, — 
saukia vyriausios komisaras.

Tvarkos vedėjas duoda jam 
balsų.

—Draugai tavorščiai, — pir
štu renio į iškritusį 

savybių, daug — cen-Įšrubų. — Šitas šrubas 
miau buvo kelis kartus 
jis dar nekartą galės 
Jau pirmiau už jį buvo surink-

tavorš-
vienu

iš preso 
jau pir- 
iškritęs, 
iškristi.
L’ll I f 1

Mano nuo- 
jdėjimui rei- 

1 ,(MM> dolerių,

balso —gau-

iškrinta, tai reikia mums dar ir 
vėl aukų parinkti.
mone, šito šrubo 
kia surinkti bent 
tai minimom.

—Prašau ir aš
na balsų ir kitas tavorščius. — 
Pirmasis kalbėtojas davė gerų 
įnešimų. Kad ir daugiau šrubų 
iš kur nors iškristų, tai mes 
galėtume ir iš Maskvos gauti 
ant sandvičių. •

Gauna balsų ir trečias spike
ris.

ir kas tik galime skait- 
atsilankykime.
prelekcijas — paskaitas 
A. L. T. Sandaros 4-tas 
ys. Jo išrinktoji rengi

mo komisija iš šių žinomų dar
buotojų: p-nios K. Katkevičie
nė, P. Petraitienė, pp. St. Ko
dis ir K. J. Semaška. Yra vil<- 
ties, kad šis apšvietos darbas 
duos gerų pasekmių.

Taigi neužmirškime ateinan
čio septintadienio, sausio 8 d., 
kur p. Kodis įdomiai aiškins 
savo temą.

— Rengėjai.

DIDELIS DOVANU BALIUS 
Lietuvių Tautiškos Parapijos 

(3501 So. Union Avė.)
Nedėlioj, Sausio (Jan.) 15 d., 1928

Pradžia 7 vai. vakare
Kiekvienas turės progą laimėti $5 pinigais. Grieš puiki 

muzika šokiams
Kviečia KOMITETAS

3133 So. Ilalsted St.
Pradžia 6:30 vai. vakare. . Inžanga 50c. ypatai.

J šitą draugystę priklauso vyrai ir moterys, tai kviečiam visus 
atsilankyti j šitą balių ir prisirašyti, į šitą draugystę priimami vel
tui. Atsilankiusieji draugai ir svečiai busit visi užganėdinti.

Kviečia KOMITETAS.

XXXXXXIXIXXXXXXXXIXXXXXXIXXIIXIIXXXIXXIXXIIXXXIXXIir

1Ž-TAS MASKARADINIS BALIUS
$875 Dovanų Del Geriausiai Apsirengusių $875 

I Rengia
‘ Lietuvių Raudonos Rožės Pašelpos Kliubas 

Subatoje, Sausio-Jan. 14,1928 
LIETUVIU LIUOSYBES SVET. 

14th St., ir 49th Ct., Cicero, 111.
Pradžia 7:30 v. v. Tikietas 75c. su drabužiui padėjimu 

Muzika J. F. POCIAUS
Kviečia visus L. IR. R. P. K.

DVIDEŠIMTS METU JUBILEJUS
Lietuviška Tautiška Draugystė Vienybė

Stato scenoj trijų atidengimu komedija

“LAPKUS”
Nedėlioj, sausio 8,1928

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ
2244 West 23 Place.

Pladžia 6:30 vai. vakare. I/ošimas prasidės 7 vai. vakare
PO PERSTATYMUI ŠOKIAI

Įžanga 75c. ypatai. Į šokius 50c.
šiame vakare bus priimami nauji nariai j draugystę be Įstoji

mo nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Programą išpildys Birutės Dra
mos Skyrius. Lošime dalyvaus gerinusi artistai: B. Vaitiekūnas, 
p-nia švirmickienė, P. Miller, J. Kemėšis ir kiti.

Kviečiame visus atsilankyti i musų vakarą, o mes stengsimės 
visus užganėdinti lošimui ir muzika. KOMITETAS.
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DOVANU $750.00DOVANU $750.00

Iškilmingas Maskaradinis Balius
— Rengia —

LIET. BALTOS ŽVAIGŽDES PAS. KLIUBAS 
Subatoj, Sausio-Jan. 7,1928 

Pradžia 7:30 vai. vakare

MELDAŽIO SVETAINĖJ
2242 West 23rd Place

Įžanga 50 centų ypatai

- r

8=tas Metinis Didelis Balius
RENGIA S. L. A. 208 MOTERŲ KUOPA 

Trečiadieny, sausio 11,1928
SOUTH SIDE MASONIC TEMPLE

6400 So. Green St.

Pradžia 8 valandą vakare.
GERA MUZ1K A

/ , Kviečia KOMITETAS.

Įžanga $1.



Šeštadienis, Sausio 7, 192S NAUJIENOS, CMcago, H!/

Cicero
Tarp Chicagos

Lietuvių į|

Bridgeportas
Lietuvių Tautiška Draugystė 

šv. Martino laikė priešmetinj 
susirinkimą gruodžio 17 dieną 
šv. Jurgio parapijos svetainė
je. Kad ir šaltas buvo oras, vie
nok narių susirinko skaitlingas 
būrys. Mat, kiekvienam nariui 
svarbu dalyvauti priešmetinia- 
me susirinkime, kadangi toks 
susirinkimas yra užbaigimas 
visų metų darbuotės ir svar
stymas naujų reikalų draugi
jos labuu

Nutarimai iš pereito susirin
kimo buvo skaityti ir tapo pa
tvirtinti taip, kaip skaityti. Pa
skiau sekė raportai. Ligonių 
buvo tiktai vienas — P. Mile
ris. Ligonių lankytojas prane
šė, kad ligonis randasi sunkio
je padėtyje. Jau ilgų laiką ser
ga, dėl to susidarė sunkios apy- 
stovos aprūpinti šeimyną. Tai
gi nutarta pašalpos mokėti už 
keturias savaites.

Nariai, be to, pakėlė klau
simą, ar nepritiktų suteikti ser
gančiam draugui kokią auką. 
Tam sumanymui visi pritarė 
ir surinkta tarpe narių $11.05. 
Apart to nutarta iš iždo pri
dėti $8.95. Viso suteikta $20,

Raportai iš Susivienijimo 
Draugysčių ir Kliubų ant 
Bridgeporto ir iš Chicagos Lie
tuvių Auditorijos Bendrovės pri
imti. Eita prie naujų reikalų 
svarstymo. Išrinkta komitetas 
surengimui metinio baliaus ar
ba draugystės 29 metų sukak
tuvių paminėjimo. Komitetai! 
išėjo: P. Kilis, N. Overlingas, 
P. Mokuško. Balius bus vasa
rio 5 d. Lietuvių Auditorijos 
didžiojoje svetainėje. Nutarta 
minėtame baliuje priimti nau
jus narius draugystėn l>c įsto
jimo mokesties (amžiuje nuo 
18 iki 40 metų).

Gauta užkvietimas A. B. K. 
Labdaringos Sąjungos i seimą 
gruodžię 18 d., Cicero, III. Nu
tarta dalyvauti seime. Išrink
ta komitetas, kuriu įėjo T. Ja
nulis, M. Kadzievskis, B; Kile- 
vičia, K. Kilevičia ir J. Bal
nis.

Draugijos valdyba naujiems, 
1U23 metams sekanti: pirm. M. 
Kadzievski, pirm, pagelb. N. 
Overlingas, nutarimų rašt. P. 
Kilis, turto rašt. A. Maziliaus- 
kis, ižd. P. Baltutis, iždo glo
bėjai A. Bužinskis* K. Kilevi
čia, maršalka B. Kilevičia, li
gonių prižiūrėtojas A. Maži- 
liauskis. Valdyba pasižadėjo 
šiais metais darbuotis sutikime 
draugijos labui.

Noriu dar priminti, kad Drau
gystė šv. Martino rūpinasi ne
tik suteikti pašalpos savo na
riams ligoje ar kurioje kitoje 
nelaimėje, bet taipgi narių šei
mynoms sunkioje padėtyje su
teikti paramos. Apart išpuolan- 
čios nelaimingam nariui mo- 
kesties, taip draugija, kaip vi
si draugai, aukoja pagal savo 
išgalės.

Jei narys nereikalauja ir ne
ima pašalpos per dešimtį metų, 
tai draugystė pagerbia tokį sa
vo narį suteikdama jam garbės 
dovanos $10 vertės. O jei na
rys nereikalauja pašalpos per 
20 metų, tai draugystė duoda 
dovaną dvigubai didesnės ver
tės.

Kviečiu atsilankyti i busimą, 
draugystės metinį balių vasa
rio 5 d. Lietuvių Auditorijoje i 
ir įsirašyti musų draugystėn, 
nes pareišk įimtieji noro įstoti 
bus priimami be įstojimo mo- 
kesties.

Tariu taipgi Draugystės var-| 
du ačiū “Naujienų” redakcijai 
už talpinimą pranešimų drau
gystės susirinkimų per visus 
metus. — P. K., rašt. >i

“Naujienose” jau buvo pra
nešta, kad bus rengiamu p. 
Binidžienei siurpraiz parė. Pra
nešimas apsilenkė su teisybe. 
Tai labai negerai.

Parė atsibuvo sausio 1 die
ną — paminėjimas 10 metų že- 
nybinio gyvenimo sukaktuvių. 
Ir tikrai buvo puikus surprise 
p-nui Bimdžiui. Parė buvo vie
na rimčiausių. Svečių susirin
ko apie šimtas. Visi gražiai 
linksminosi. Vadovaujant p-iai 
Bimkuvienei pasakyta daug 
prakalbų su gerais linkėjimais.

Aš nuo savęs linkiu ponams 
Bimdžiams daug kbrtų po de
šimtį metų išgyventi ir gerų 
pasekmių biznyje, kurį jie tu
ri ant 14-tos ir 49 court — Dry 
Goods Store.

— K. P. Deveikis.

PRANEŠIMAI
Dr-slė šv. Stanislovo V. ir K. 

metinis susirinkimas įvyks sausio 
15 d., šv. Kryžiaus parap. svet., 
kampas 46 ir So. Wood gt., 1 vai. 
po pietų. Visi nariai privalo susi
rinkti ir sutvarkyti draugijos tur
tų. —F. T. l’uleikis, rašt.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainą, naudokitės 
JNaujieinų kablegramą

Lietuvių Vyrų Choro “Aukso 
Vilkas’’ pirmas susirinkimas ir re
peticija įvyks nedėlioj, 8 <1. sausio, 
3 vai. po pietų, L. Getauto muzikos 
instrumentų dirbtuvėj, 704 W. 31 
St., pirmas aukštas. Visi nariai, ku
rie esat užsirašę, taipgi ir naiujl, 
kurie norite pristoti prie to vyrų 
choro, bukite laiku. —-Organizato
rius S. Slonksnis.

Draugystė Lietuvon Dukterų laikys 
metinį susirinkimą, nedėlioj, sausio 
8 d., 1 <al. po pietų. Mark White 
Parko svetainėj. Visos narės malo
nėkit pribūti. Rašt. V. Kazlauskas.

Garfiėld Park I.. Vyrų ir Moterų 
?aš. Kliubo metinis susirinkimas 
vyks nedėliok sausio 8 d., Lawlcr 
lall, 3929 \V. Madison st., 1 vai. 

po pietų. —Raštininkas.

Advokatai Akių Gydytojai

Lietuvių Keistučio Paš. Kliubo ir 
Lietuvių Laisvės Kliubo bendras 
susirinkimas įvyks nedėlioj, sau-4 
šio <8 d., lygiai 1 vai. po pietų, Mc- 
Kinley Park svet., Kaip visi abie
jų kliubų nariai, taip ir norintis 
prisirašyti prašomi atsilankyti pa
skirtu laiku. —Ant. Jusas, rašt.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpines Pašelpos susirinkimas 
atsibus utarninke, sausio 10 d., Ma- 
sonic Temple svet., 1547 N. Leavitt 
st., 7:30 vai. vakare. Nariai malo-i 
nėkit atsilankyti’ laiku. Šiame sh- 
sirinkime bus renkami darbininkai 
į balių, kuris įvyks nedėlioj, sau
sio 15 d., VVicker Park svet.

X. Saikus, rašt.

Sekmadieny, sausio 8 d. kaip 8 
vai. vakare, Raymond Chapel, 816 
\V. 31 St., įvyks labai svarbus pro
gramas, nes dalyvaus Chicagos Ru
sų Benas (muzika su triubomis). 
širdingai kviečiame visus atsilan
kyti kam tik laikas pavėlina. įžan
ga veltui. —Komitetas

West Pullman, III. — SLA 55 kp. 
metinis susirinkimas įvyks suimtoj, 
sausio 7 d., A. Statkaus svet., 722 
\V. 120th St., kaip 7 vai. vakaro. 
Kadangi šitame susirinkime bus 
sprendžiama daug naujų sumany
mų, tai kiekvieno nario yra parei
ga būtinai atsilankyti.

K. Statkus, rašt.

Paskaita. Skaitys p. S. Kodis te
moj “Senovės gadynės lietuvių ti
kėjimo pamatai“ septintadienlo ry
tų, sausio 8 d., nuo 10—12 vai., Lie
tuvių Auditorijoje. Nuoširdžiai kvie
čia visus skaitlingai atsilankyti. 
Bus svarbi pamoka.

A. L. T. Sandaros 4 Ap. reng.

North Sidės Draugijų Sąryšis 
rengia koncertų ir balių nedėlioj, 
sausio 8 d., Liuosybės svet., 1822 
Wabansia avė. Pradžia 7 vai. va
kare. Bus grasus programas, dai
nuos Pirmyn Mišrus ir Bijūnėlio 
chorui |x> vadovyste p. čerienės. 
Kviečiame publikų skaitlingai atsi
lankyti. —Komitetas.

E. Chicago, Ind. — SLA 89 kiK> 
)<>s metinis susirinkimas įvyks su- 
>atoj, sausio 7 d., 7 vai. vakare, J 
(avaliausko namuose. Rinksime 
<p. valdybų 1928 m. ir delegatus j 
apskričio konferencijų. Taipgi turi
me daug kitokių reikalų aptarimui. 
Nariai būtinai dalyvaukite; atsi
veskite ir savo draugus prirašyt 
prie kp. —P. Chekiua.

Dr-jos šv. Petronėlės susirinki
mas yra atidėtas dėl priežasties 
švenčių. Susirinkimas atsibus ne
dėlioję, sausio 8d., 1 vai. po piet, 
šv. Jurgio parap. svet., 32nd Pi. ir 
Auburn avė. Narės malonėkite vi
sos susirinkti. —A. Kliučinskaitė.

LSS 81 kuopos metinis susirinki
mas įvyks šeštadieny, sausio 7 d., 
nuo 8 vai. vakaro, Liuosybės svet.. 
1822 Wabansia avė. Nariai prašomi 
laiku atvykti. Bus kuopos vaidy
bos rinkimas ir svarstomi kiti 
svarbus klausimai. —Raštininkas.

JOHN B. BORDEN
(John IlagdžiunaH Ilorden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

112 Weat Adams St. Koom 1217
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9600

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubų metinis susirinki-Į 
mas įvyks antradieny, sausio 10 d.,' 
8 vai. vakare, Chicagos Lietuvių 
vuditorijoj, 3133 S. Halsted St. 

Draugai metinis susirinkimas yra 
svarbus, todėl bukite visi laiku iri 
atsiveskite savo ui augus prirašyti ( 
į kliubų. —Valdybų

Chicagos Lietuvių Auditorium' 
bendrovės mėnesinis susirinkimas 
įvyks pirmadieny, sausio 9 d., 8 v. 
vakare, Auditorium svet., 3133 S. 
Halsted St. Gerbiami direktoriai ir 
draugijų atstovai priimkit laiku.

—Nutarimų rašt. Į

l)r-tė Liet. Vėl. Am. No. 1 laikys 
savo metinį susirinkimą sausio 8į 
paprastoj svet. Davis Sųuare Park. 
Draugai ir draugės malonėkite at
silankyti į susirinkimą, o yra daug 
svarbių dalykų aptarimui.

Joe Dabulski, seki'.

A A
FORTŪNATAS LIDEIKA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 4 dieną, 4:45 valandą po 
pietų, 1928 m., sulaukės 44 
metų amžiaus, gimęs Šiaulių 
apskr., Vaiguvos parap., Užgi
rių kaimo. Amerikoj išgyveno 
27 metus, paliko dideliame nu
liūdime moterį Stanislavą po 
tėvais Višniauskaitę, 2 sunu: 
Juozapą ir Joną, 2 dukteris, 
Stefaniją ir Prancišką, pusse
serę Kaz. Vaitkienę ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 5353 
So. Artesian Aw.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
sausio 9 dieną, 8:30 vai. ryto iš 
namų j Nek. Prasidėjimo P. š. I 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. F. Lideiko gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimų ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Vaikai, Pusseserė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

LUDOVIKA EŽER1NSKIENĖ

l •

Persiskyrė su šiuo pasauliu Pėtnyčioj, Sausio 6 dieną, 8:30 
valandą ryto, 1928 m., sulaukus 68 metų amžiaus, gimue Lietuvoj, 
Tauragės apskr., Žygaičių parapijos, Prišmantų kaimo. Amerikoj 
išgyveno 20 metų, paliko dideliame nuliudime brolius Antaną ir 
Vincentą Lukošius ir sesrs dukteris Marijoną Pocįenę, Julijoną 
Jonikienę, žentus Antaną Joniką ir Dominiką Pocių. Sesers sunai 
Jonas ir Juozapas Merkeiiai Amerikoj, o Lietuvoje vyrą. Kūnas 
pašarvotas, randasi 4644 So. Marshfield Avė.

laidotuvės įvyks Pirmadieny, Sausio 9 d. 8 vai. ryto iš namų 
j Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielų, o iš ten bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Ludovihos Ežerinskienės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
jiaskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
BROLIAI, SESERS DUKTERYS, ŽENTAI IR SUNAI.

Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp. Tel. Boulevard 5203

Phone Boulevard 7314

LO VEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVlETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Chicago.

PRANEŠIMAS
šiuomi pranešu visuomenei, kad 

mes naujai ką tik atidarėm Chop 
Suey House ir lietuvišką restauran- 
tą. Visus lietuvius kviečiame atsi
lankyti ir pavalgyti skanių valgių.

AUDITORIUM CHOP SUEY 
HOUSE 

STANLEY ARMANAS 
3202 So. Halsted St.

DABAR LAIKAS ĮSTOTI 
Į NAUJIENŲ SPULKĄ

20 serija prasideda nuo 
sausio pirmos, 1928 metų. 
Kiekvienas, kuris rūpinasi 
savo ateicia, turėtų prisira
šyti prie Naujienų spulkos.

Atdara dienomis ir vaka
rais.

1739 S. Halsted St., Chicago.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patar n a v i m a s 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAViCZ
/

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisus vidurmlestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8895

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Įvąirųs Gydyto
Ofiso Tel. Victory 6893 
Jiez. Te!. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Kuhuh Gydytoj a« ir ChirurgaH 

SpecialistUs Moterifikų, VyriSkij, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 So. Halsted St., ( hieago 
arti 31«t Street

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

A, A. GUS
ADVOKATAS

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

3241 South Halsted St 
Tel. Yards 0062

7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir
• Pėtnyčios.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue 

Phohe Boulevard 7589

Lietuviai Daktarai

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

Bes. Tel. Saginavv 9528 

Burke ir Crane
Advokatai

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

Rootų 1002

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Msplewood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną

Res. Telephone Piaza 8200

~ dTherzman
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
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.
V a 1 a n d o s : Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7.30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 81|0

Naktį Su. Shore 2238, Bouievard 6488

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVIGH

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland A vena e

Ant Zaleskio Aptickos 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai .........

Ofisas 
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos

Chicago, Illinois. c-
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, Nėdėl. nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midway 2880

Lietuvis Orahorius ir 
Balza muotojas

2314 W 23rd PI. 
(hilago. III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
ktu o mano darbu bu
site užganėdinti. , 
Roosevell 2515 - 2516

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

AKUSERKA
3101 South Halsted Street 

Kampas 31-mos gatvės
Phone Victory 1115 

Baigusi ak u š e- 
rijos kolegijų; 
ilgai rrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi no m s, 
kreipkitės, o ra-! 
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo '6 iki 
9 vai. vakare.

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
____________ i .

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

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 3201 South VVallace Street

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

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

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

•
slaptas ligas vyrų ir moterų
senas žaizdas, ligas rectai

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 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲfr VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 
Telef. Boulevard 2800

Namų Telefonas Republic 9723

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St., Koom 1111 
Telefonas Centrai 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

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.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisus
190 North State $t„ Koom < 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 ao. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

sraklui. — ingaliojimai. — Paskola 
pinigų 1 ii’ 2 morgičiams.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Unlversal 
State Bank ...

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

Akių Gydytojai
Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLLMENTHAL

OPTOMETRIST

Phone Ęoulevard 6487
4649 South Ashland Avehue, 

ir 805 East 47th Street
Phone Kenwood 1752
Praktikuoja 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
Pastebėkit mano iškabus 

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

Phone C«nal 0523

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

l'elephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockvvell 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.

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė. 
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M. 

CHICAGO

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

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

Nedėlioms 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 

Chicaro. III

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

DR. M ARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tek 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: 
9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:30 iki 9:30 ▼. 
4608 South Ashland Avenue 
Netoli 46th St. Chicago, 111.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

• 8 iki 2 vai. po pietų

[ctASSIFIEP APS.]
Educational

_______ Mokyklos______

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
8106 So. Halsted St. Chicago. UI.

Miscehaneous
{vairus

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel.Lafayette 8705-K7W

Chicago

Bridgeport Painting
& Harchvarc

i Malevojam ir popiet uo.jam Užlai- 
kom maįova. popiorą, stiklus ir t. t. 

| 3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

i J. S. RAMANČ1ONIS, Sav.
GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 

Šildomų boilerių, furnas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American Šlove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė. 
Phone Victory 9634.

(Coutiuued on page 8)
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Miscellaneous
įvairus

l’LUMBINGO materlolas visokios 
rųsies, nav.ias ir vartotas, pigiai, 
toileto outfitas $10. 1753 N. Cicero 
Avr. Berkshire 4772.

PERKAME

DABAR 
ti j Saugiu 
kurie atneš: 
mokami 
States 
510. 30

Financial
FinanMHi-Fuskulos __

jus galit invėsino- 
•: >Morgičių Bonus,! MES turime gerą vietą su 
i 8.<. Nuošimčiai ^dele proga dėl jaunų lietu

kas mėnesis. Prairię 8U tikra ambicija prie au
lu vestment Co. Room
N. La Saite St. i

Help Wanted—Malė
Darbininkių Reikia

For Rent Automobiles

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Personai
A»menų Ieško

FLATAS, 6 kambariui,.modemiški. 
Antras augštas. Rendos $30.00 mė
nesiui. 1901 Canalport Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkite

PAJEŠKAU partnere lunch rui
mam Pelningas biznis. Viena neguliu 
apsidirpti. Mary Zelnis, 3439 West 
51 s t St.

asmemškai .u

Clncago, iii.

IEŠKAU kaimyno Jono Mickaus, 
paeinančio iš Ražaičių kaimo, Gir-j 
k ainio parapijos, 1
Jis pats, ar jį žinanti malonėkite i 
pranešti.

(.aminas Stašaitis, 
3935 \V. 141h St., Chicago

tomobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
jus turite užtektinai apšvietos 
ir reikalingą asmenybę susi
tikti su lietuviais ir pardavi
nėti jiems geriausius automo
bilius. Amerikoj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

Jei jus tiksite tam darbui tarnavimo^ atsišaukit 
mes jums nurodysime kaip bu-

Raselnių apskr. pasekmingu, 
unh innInnnk itp r °

Specialia Bargenas
Smuikų ir šmičiolų tik $6, taipgi, ir 
brangesnės smuikos. Mes darome vi
sokius muzikalius instrumentus ir 
taisomė victrolas. Taipgi pilnas pa
rinkimas muzikalių instrumentų 
giausiomis kainomis Chicagoj.

914 Maxwell
pi-

JEI JUS norite tikro radio pa- 
»• avaiBauniii 
DELTGHT SHOP,

8428 W 63rd St. Hemloek 3352 
Pilnas pasirinkimas Radios

i Atsišaukit asmeniškai ir at- 
Į dneškit su savim šį skelbimą.
| Roseland Motor Car Co.

PAJIEšKAU savo dėdės Jono Ru-i Michigai) Avė.
ELECTR1C KONTR A KTORIUS

Seniausias iš lietuvių, kur douda 
užganėdiiiimą. įvvedam 
d ratus, motorus, taisom 

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

2522 So. Halsted St., Chicago.
Phone Victory 7452

elektros 
elektros

PATENTAI, COPYR1TED IR 
VAIZBOS ŽENKLAI 

FRANK J. SCHRAEDER, Ir.
Patentų advokatas naujoj vietoj 

32 W. Randolph St. 
Kambarys 1214. Tel. Frankliti 8900. 
Vala.idos nuo 10 ryto iki 5 po pietų 

Vakarais nagai nutarti.
J-teigta 1909. Ofisai Washingtone ir 

svarbesnėse kituose šalyse

sikio, paeinantis iš Telšių apskričio, 
Alsėdžių valsčiaus, kaimo Gedeikių. 
Jis baigęs yra kunigo mokslą Lietu
voj ir buvo kunigu Chicagoj pasku
tiniu laiku nežinau kur randasi. 
Prašom atsišaukti arba Ras žinote 
tai praneškite ja antrašą. Mes no
rėtumėm labai susitikti. Mes esa
me Onos Rusikaitės vaikai, tai yra 
jo sesers.

GREGORIUS IR LIUDVIKAS 
BURBAS,

3214 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Tel. Victory 2477

MAN reikalingi pinigai, parduosiu 
savo Schumann grojiklį pianą su ben- 
čiutni ir roleliais už $65 cash.

MR. JARTZ,
2918 Milwaukee Avė., Ist floor

PARDUOSIU jūsų pačių kaina 
grojiklį pianą, upright, vietrolą ir 
t. t., kad padarius vietos dėl naujo 
stako. Toyce Bros. Co., 5711 S(». 

i Halsted St.
50

Paprasti! Vyrų
tt* i* 1 tpnnn • - • PARDAVIMUI gražus grAjiklisUždirba į menes) pianas pigiai. Man reikia pinigų,

Ekstra pinigų
Dirbant su mumis savo liuo- halsted St. 

šame laike TIKTAI. Jie nie-
■ kuomet nebuvo dirbę tokios

parduosiu 
us po $10 į 

Mr. Grinius, 6512 South 
, Ist floor. x .

atsakantiems žmonėms į 
už $125, cash $50, o kitus po $10 J 
mėnesį. Mr. Grinius, C"'7.77.

Atsincškit su savim šį. skel 
būrą, nuteisime pigiau 5*< 
STEAMHEATING, PLUMBIN

------------ ; kuomet nebuvo dirbę tokios E^imia mftitq 
MA ii IV A I ’ Qimi 71111 i vn.1— iv* 11 •• P RA DĖK IT NAuJUS M 1 U S1 AJ1LNUU susi pažinu vai | nHies darbą pirmiau, bet mos gu nauju Radio. Nusipirkit sau 

| liadio nuo atsakančių radio pardavi
nėtojų, kuris duos jums dolerį už 
dolerį ir pinigų verte už viską ką 
tik pirkaite. Mes nelaikome viduti
nės vertės tavorų. Mes sustatysime 
iums setą ir mes patarnausime jums 
bile kur Jungtinėse Valstijose. Už 
ekspresą išlaidas užmokėsite už mu
sų darbą virš $10 vertės. Viskas 
garantuojama.

ATSUK IT PRIIMTUVĄ 
• Viena iš musų garantuotų radio se- 
I tų. Atsilankyfcit ir pažiūrėkit musų

STERLING SHOP RADIO 
‘ 3243 N. Ashland

kino arba našlio tik be vaikų, 
nuo 35 mot. iki 38 m. Esu naš
lė, gerai atrodau, 35 met., sve
riu 165, turiu akis mėlinas, plau
kus rudus, 5 pėdų 7 col. aukš
tumo. Nuosavybės turiu turtu. 
Norėčiau, kad vaikinas turėtų ‘ 

pirmu 1M O K Ė JIM O. N E R E1KIA 
KO ĮMOKĖTI, {vedam 
b.ngą ir namų apšildymą. Ap- paveikslo neprisiųsit, atsakymo j 
skaitliavimas dykai. Onkland, neduosiu. Paveiksią antpareika-i ... . m ..
n°cR ph’iit \vav i*! ttmp 1 -i i . «• didesnis. Tokios rųsies vyruso.AK. K1GHI VVAY l hl > Alt >-. reikalavimo sugrąžysiu. Gali ra- 
1NG & HEAT1NG CO., 4532] Syti lietuviškai arba angliškai. į 
Cottage Grove Avė. I Aušros Knygynas

' 3210 S. Halsted St., Chicago. 111. į

Prašau su

i išmokinsime kiekvieną nauja 
darbininką, kad turėtų pasisc- 

' kimą. PATYRIMAS NEREI
KALINGAS. Tik reikia turėti 
norą dirbti. O mes kita visą at
tiksime patys. Mes turime vie-

I tos dar dol keleto optimistišku)
vyrų, kurie mano, kad Chica-į Viena iš musų, garantuotų_radio se- 
go yra didelis ir puikus mies-' nadj^SųkU 
tas — ir kad jis da gali būti i r _

14323 Lincoln av.
Phone Buckingham 3800

noriu matyti šiandie.

Ofisas atdaras iki 8 vai. 
vakaro

Financial
Fina naai-PaskohiM

A. OLSZEWSKI 
324! S. Halsted St.. 2nd F’nor 

Telephone Victo>7 0562 
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos r,uo 4 iki 8 kas 

vakaras

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAI’ darbo. Patyręs bate- 
! rių ir fenderių amate. Nuolat ar 
į ant piece work. Atsišaukit: A. Jo
nelis, 3142 So. VValIace.

MR. JAMES VERR 
Room 328 

29 S. LaSalle St.

TURIU parduoti savo gražiu ir be- 
veik naują grojiklį piang u% $150. 
Cash $50, o kitus išmokėjimais po $10 
j mėnesį. Mr. Kujawski, 1723 South 
Ashland Avę.

Furnished

RADIOS, $2 į savaitę. Geras 5 tū
bų radio setas, pilnai garantuotas, 
tiktai $98.50, įmokėti $25, kitus $2 į 
savaitę. Mr. KujaV/ski, yl723 South 
Ashland Avė.

Help Wanted—Feinale
Darbininkių Reikia

RENDON šildomas ir geras kam
barys. 6217 So. Albany Atre.

; RENDON 2 furnišiuoti kamba- 
REIKAL1NGA patyrusi moteris'riai vaikinams. 1700 S. Union avė.

I sortavimui skudurų. P. Goldman A Pirmas floras nuo užpakalio.
i Sons, 1405 W. 21 st St. I

Ar jums reikia pinigi]
Šventėms 

KUOMET JUMS REI
KTA PINIGŲ

Atsišaukit pas:
Eighteenth Bond &

Mnrttrjnrn Oro'^ni'mtinn I Keibininkas, kad butų nevedęs ir) MOltgage urganizauon Ullijistas. P. Petronis, 3523 \V. 13th
1618 \V. 18th St. Place.

Help Wanted—Malė
________ DarbiininkųRej k ja______
REIKALINGAS janitorlaus pa

RENDAI kambarys vienam vai
kinui arba dviem merginom. Atsi
šaukit vakarais. 3313 So. Union

Šis nėra apgavingas 
Skelbimas

Mes turime Story Clark 88 notų 
grojiklį pianą su benčiumi ir 35 ro
pliais už $125. Geriausiame stovy
je ir vėliausios mados. Bargenas 
tinkamiems/ žmonėms. , Atsišaukit 
subatoj iki 9 vai. vakaro, nedėlioj iki 
6 po pietų. Phone West 3462, 
American Storage House, 2216 
Madison St.

, , ■ .....................,

I. F. DANKOWSKI, Prez.
C. .1. DANKOVVSKI, Sekr. Jžd. 

Pirmi, antri ir treti 
morgičial 

Tel. Carai 1M 
į visus departmentuz 

Pigiausios kainos. Greitas 
nata' nnvinris

ANT rendos kanibaris, moder
niškas. Karštas vanduo, dėl vieno 
ar poros. Kreipkitės po 6 vakare 

------------------------------------------------ j ar subatoj po pietų. 7037 S. Arte- 
Senyvam žmogui darbas ir pra- sian avė.

gyvenimas ant visados

ANTRIEJI moigičiai hyle kokia su 
ma. padarvti ir nupirkti į vieną die 
r ą, geromis sąlygomis Pumidvkit 
mane pirmiau.-ia

H EPŠTEIN, 
155 No i’lvrl St.

Room 82° Centrai

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

*-----* > Su valgiu $8.00 j savai
tę, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADE1KO, sav.i 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, ILL.

H‘26l

JEI JUMS REIKIA P'NIGŲ 
DEL ŠVENČIŲ

Tai paskolinsim nuo $"»0 iki $300 
už 2’Ą nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Re jokio komišir.o.

S. ČSGOOl), 
2231 W. Division St.
’l e.. Armitrge 1199.

Vyras, susilaukęs 50 metų sų žmonių.
. "—. , •! hx» vnlo-iviršum ir nelabai betikdamas " p 

darbui fabrikuose, gali gauti
• užtikrintą duoną, mokestį ir 
i lengvą darbą iki tol, kol jam 
lik patiks. Turi būti sveikas, 
padorus, mylėti gamtą ir turi 
nešti darbo bendrovėn nuo 500 
:ki 1000 dolerių ] 
:iuos galės atsiimti su nuošim-j 
čiu, apleisdamas darbą. Kas no-

■1 i užmiršti rūpesčius apie dar- s.ais_ parankumais
’;O ieškojimą ir gavimą, kas į Emerald Avė. 2 Tūbos, 
nori turėti aprūpintą senatvę.;
jei atsako paminėtiems reiks-Į 
’avimams, tegul atsišaukia laiš
ku, paduodamas pilnas žinias

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Pastatomos liampos, $7 ir daugiau. 
Parloro pečiai, $12.50 ir daugiau. 
3 šmotų parloro setas, 29 ir daugiau. 
Victrolos, $35 ir daugiau. Kaurai 
9x12, $15 ir daugiau. Bufetai, pia
nai, krėslai. Mes turime pilną pa
sirinkimą namų rakandų. Atsinešk it 
šį skelbimą su savim gausit 5% pi
giau. Garfied Firefrool Storage Co.,

i 5929-81 S. State St._______

Sausio mėnesyj tiktai 
Atsinešk su savim šį skelbimą, mes 

nuteisime jums 10% pigiau1
“ . . * i ............... $35
šmotų valgomo kambario se
tas .............................................. $15

$6
$3

STOP
Stok, pagalvok, kur gausi šviesų 

ir šiltą kambarį. Po tuo numeriu vi- 3 šmotų parloro setas 
sados, nepamiršk niekados. Su vai- 7 T 
giu, kaip norėsi, galima ir pigiai tas .7............................

Paroell Avė. j Gasiniai pečiai ..............

—--------------------------------------------- I X ir aukščiau

IH’DSON sodan vėliausio ^.mode
lio. Man reikia pinigų, paivluosiu 
už $275 arba už gerų pasiūlymą, 
Karas gerame stovyje, beveik nau
jas; malcva nei nėra įbrėžta, įreng
tus su 6 gerais (ajerais ir daug 
ekstra, .lis kainavo man $1450, ga
lit matyti bile kada. Arba visų die
nų ncdėlioj.

3645 W. Polk St., 1 apt.

PARDAVIMUI hupmobilis sedan 5 
pasažierių 4 cilindreių. Mažai varto
tas. Greitas pardavimas. Atsišaukit 
po 6 vak. 6741 S. Campbell Avė.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai______

MOTERYS I
štai Jums giios nėriniams ir siu 

vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų mot- 
kas nuo 25 iki 40 centų; marško 
nfis 1,000 yardų 10 iki 35 centų 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnaitėms, dresiukėms ir 
lumberdžiakiams. Nepraleiskit pro. 
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po Dietų.

F. SELEMONAIČTA 
504 W. 33rd St., prie Normai 

Chicago. III.

Business Chances
_________Pardavimui Biznijal_____ __

BUčERNfi IR GROSERNfi, įsteig 
ta per daugelį metų, retai pasitai
kanti proga. Ant geriausio tranferi- 
nio kampo West Side. Visuomet da
romas didelis biznis, virš $1500 į sa
vaitę. Tikra aukso kasykla. Aukš
tos rųšies Broman Bros, fikčeriai 
iškaitomi. Tite frontas, ice box, 5 
baltos sanitary computing svaj-styk- 
Ičm, elektrinis maliklis, cash registe- 
risz dėl pavyzdžių kaunteris ir t. t. 
šviežias stekas, vien tik fikčeria' 
kainuoja $5000. Turiu greitai, par 
duoti, kad užbaigus reikalus ir aš 
nesu bučeris, užtat parduosiu viską 
už $1800, išmokėjimais, jei reikės. 
O jei norite, galime nvkrautstyti j 
jūsų apielinkę. Atsišaukite tuojau 
dėl puikaus pirkinio. Taipgi neda
lioj nuo 10 iki 5 po pietų. 2357 W. 
Van Buren St., sekama nuo kampo 
VVestern Avė.

7 Real Estate For Sale
N am ai-Žemė Pa rdavlmui

PARDAVIMUI kampinis lotas, 69 
Talman, arba mainysiu ant mimo, 
2 flatų po I kiimb. ('Ims. Šauklys, 
719 W. 19 St. Rear.

2 LOTU parduosiu pigiai arba 
mainysiu į automobilių. Iždas ran
dasi pusė bloko nuo Archer ir 
Garfield Blvd. 4601’ S. California 
avė.

PARDAVIMUI muro namas arba 
mainysiu į grosernę, bučernę arba 
cottage. Savininkas, 4055 Archer 
avė.

Avė.

LIETUVIŲ atidai. Kodėl nenusi
pirkti sau siuvamos mašinos. Turime 
pilną pasirinkimą Singer siuvamų 
mašinų, demonstratorių ir pertaisy
tų, $10 ir daugiau arba išmokėjimais. 
4251 Cottage Grove Avė.

NUSIPIRKITE geriausios rūšies 
kiaules tiesiai nuo , fnnnerio. John 
Unger, 8750 Princeton avė. Ste- 
wart 0059,

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUODU bučernę, grosernę: 
trokas, ledų mašina. Man nuobodu 
per 9 metus biznis. Prie Michigan 
avė. Parduosiu pigiai, duosiu mor
gičių. 'I'el. Pultman 4228.

SOFT drink parloras pardavimu 
pigiai. Atsištiukit prie savininko 
842 W. 59th. St. Veikit greitai

PARDAVIMUI niažtts groseriukas 
arba priimsiu pusininką. Vienai 
(esu na&le) sunku npsirlirbti. Hiz- 
nis neša gerą pelnų. 920 VV. 37th 
PI. Priešais Illinois Packing Housc

EXTRA SPECIAL BARGENAS 
Geroj, vietoj bučernė, daroma geras 
biznis, prie Cicero Avė., turiu par
duoti tuojau^ kairia tik $1600, su vi
sais fikčeriais. Geriausis ir did^iau- 
sls bargenas Chicagoj. Pamatykit ją 
ŠIANDIE. Savininkas

RM. TOPS,
5624 Irving park Blvd. / 

Telephone Pensacola 5900 /

DIDŽIAUSIAS BARGENAS

Kas norite restauracijos biznio, 
štai proga: parduodu, arba mainau, 
ant namo or lotų. Restoranas ran
dasi prie dviejų karų linijų, prie te
atro ir biznis išdirbtas per 15 me
tų. Priežastį pardavimo patirsite 
pašaukdami

Victory 5065
WM. GRITENAS

PARDAVIMUI pigiai karčiama. 
Ilgas lysas.^Yra pragyvenimui kam
bariai, 3236 Lime St.

aurai "yPARDAVIMUI grosernė ir saldau
nių krautuve. Geras senas išdirbtas 
biznis. 717 W. 21 Place.

PARDAVIMUI sali imas, gerai iš
dirbtas senas biznis. Turiu du bizniu 
vienas negaliu apeiti. 5151 Archer 
Avė. Tel. Virginia 2015.

PARSIDUODA restaurantas, 540
W. 18th St.

PARDAVIMUI gazo stotis, deli- 
cattesen, cigarų ir cigarelų krau
tuvė su ar be namų ant Lake st. 
vieškelio. Pelningas biznis. Esu

pinigais ku- pragyventi. 3534 So. Parnell Avė.: Gasiniai pečiai .......
?. ‘ ’ v Klauskite Restaurante, Yards 5725. I Pastatomos Įtampos♦ . .... i aukščiau Viešnelių, reuungas uizms. r.su

3 tikri walnut miegruimio setai $65 našlė, negaliu viena apsidirbti. Pi-
4 šmotų vvalnut miegruimio se- 1 giai.

tai .............................................. $119 36()1 XV. Lake St.
Kietoms anglims pečius ........... $15 Melrose Park, III.

RENDAI ruimas f rentinis su vi- 
scua ciirkuiii<*id, telefonas, mau
dynė, šiltas vanduo. 3002 1 South $15Kietoms anglims pečius 

ir daugiau
Krėslai, supamos kėdės, victrolos.

PARDAVIMUI kampinė grosernė 
su namu arba be 'namo, savininkas, 

6000 So. Wood St. 
Tel. Hemloek 6715

PARDAVIMUI Lunch Room la
bai pigiai. Priežastis pardavimo 
— savininkas turi kitų biznį. Grei
tas pardavimas. Atsišaukit: 5340 S. 
Wcntworth ave.x

PARDAVIMUI grosernė ir minkš
tu gėrimų. Arba priimsiu partnerį. 
Turiu du bizniu; vienas esu nega
liu apsidirbti. Svetimtaučiais apgy
venta. 4447 S. \Ventworth avė.

PARSIDUODA pigiai grosernė su 
4 pagyvenimui kambariais. Geras 
biznis. Greitas pardavimas. 5702 S 
nacine avė.

PARDAVIMUI grosernė ir hučer- 
ne. Su ar be namo. Ant didžiau
sios biznio gatvės Bridgeporte. 35 
metų išdirbta. Binis daromas cash 
Parduosiu už cash arba mainysiu 
ant Chicagos lotų. Geram pirkėju 
yra gera proga įgyti gerą bizni.

Atsišaukit
Aušros Knygynas,

3210 S<>. Halsted St.

Box 262 \

BIZNIS DYKAI
Gasolino stotis ir automobilių 

hiisymo Anpji. Randami ant didžiau 
šio kampo kur pravažiuoja tukstau 
Čiui automobilių per dienas ir nak 
tis. Geram biznieriui, geras biznis. 
Renda pigi. Randasi Justice Park, 
III., Archer & Kean Avė., seniau bu
vusi Blinstrupo vieta.

Kreipkitės pas
C. P. Suromskis & CO.

5833-35 So., VVestern Aye.
Tel. Hemloek 6151

Exchange—Mainai
REIKALINGAS automobilius už 

darytas (Sedan) į mainą ant dvieji 
biznio lotų 50x175 pėdų ant Arche) 
Avė., gatvekarių linijos, pietvaka 
riuose.

Atsišaukit greitai
S. PI KAZWELL, 

6312 So. VVestern Avė.

REIKALINGAS grolijlis pianas 
nedaug vartotas į mainą ant didelic 
loto 100x175 pėdų didžio, aukšta i) 
sveika vieta gyvenimui su dideliais- 
medžiais miško, pietvakariuose.

Atvažiuok pamatyt.
r J. ZACKER,

6210 So. Rockvvell St.

PARDUOSIU arba mainysiu biz- 
niavą namą. Su bučernę ir groser- 
nę. Marųuette Manor. Parsiduo
da su ar be namo. Mainysiu ant 
dviejų flatų, bungalovv. Išmainant 
agentams komisas. Savininkas ant 
vietos.

2553 W. 691h St.

PARDAVIMUI 3 flatų namas po 6 
kambarius, yra vanos, elektriką, ga- 
sas ir visi parankumai. Parsiduoda 
labai pigiai. Savininkas ant antrų 
lubų. 3618 Lowe/Ave.

PEČIAIS ŠILDOMŲ
Namų bargenas, netoli 61 St. ir 

Wabash Avė. 12 flatų, po 4, 5 ir 6 
kambarius, yra elektra, įplaukų apie 
$4000 GRYNŲ, reikia $3000 cash. 
Kitus 1 morgičiai 5 metams už 6%, 
Kaina $19,000. Matykit Mr. Scherer.

H. J. COLEMAN AND CO 
4705 So. State St.

Drexel 1800.

PARDAVIMUI arba mainymui 
mūrinis namas, 2 flatai po 6 kam
barius, karštu vandeniu apšildo
mi. 3322 S. Wallace St. Phone 
Boulevard 8032

BARGENAS
Pirmas geriausis šių metų barge

nas. Tai yra 6 kamb. mūrinė cot
tage ir 3 mašinų medinis garadžius, 
visi vėliausi įrengimai, naujai išde- 
koruoti, beizmantas K pėdų, kuriame 
galima padaryti kambariai arba ma
žas šloriukas, randasi prie 36tos ir 
So. Wallace St. Greitam pardavi
mui tiktai $4400 pinigais, $400 ar
ba daugiau.

Savininkas ,
JOHN PAKALNIS, 

6501 So. California Avė. 
Hemloek 0367

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

$2000 PIGIAU, 12 flatų muro na
mas prie 71 St., rendų $10,700 į me
tus parduosiu už 5% sykio rendų, 
tiktai $5000 įmokėt, 1 blokas nuo 
Rock Island Stoties, puikus pirkinys, 
matykit savininką, 7519 S. Halsted 
St. Tel. Radcliffe 2520.

PARSIDUODA namas su bizniu, 
arba vienas biznis priešais Tautiškų 
kapinių. Gali atsišaukti ir agentai. 
A. K. 82nd ir Kean Avė., Justice 
Park, III.

2-RUS MORGIČIUS
Padarome į porą dienų

PETRZILEK BROS. & CO. (apie save, sekamu adresu: Nau
jienos, Box 1019,' 1739 South 
j Halsted st., Chicago, III.

(Pastaba: tokia pat proga 
yra vienai senyvai moterei).

1647 W. 47th St.

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $800, imame legalj nuošim
ti. Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 \V. Chicago Avė., 
Kanfpas Hermitage Avė.

REIKIA agentų pilną arba 
pusę laiko gali dirbti. Geras mo
kesnis. Atsišaukite:

J. G. KOTOSKY, 
LABAI ŽEMA KAINA 5221 So. Halsted St., Chicago. 
Pirmų ir antri; morgičių. Greitas na- Ryto nuo 8 iki 9. Vakarais 
tarnvnnas — Construction paskolos.. nuo 5 iki 9. NedČlioms nUO 9
Metropolitan Boncl &

Mtge. Co.
134 N. La Šalie St.

Room 2006 Dearbom 4636, State 5864

iki 3 po pietų.

REIKIA

AR jums reikia pinigų? Privatiš- 
kas žmogus turi pinigų investuoti į 
reni estate 2 morgičius, 4% I 
C. Helberg, 192 N. Clark, rm. 606. [ 
Dcarborn 4646.

77 77 Dviejų inteligentiškų 
j | kurie ieško nuolatinio 

komiso. Gera mokestis pradžiai.
7 šaukit iš ryto nuo 9:30 

------- | dieną.

vyrų, 
darbo.
Atši

lki 12

RENDAI kambarys dėl vyrų ai' radios, pianai, dreseriai ir bufetai, 
merginų, 2lubos fr. 836 W. 33 St. ] SchvVRVtS Bl’OS

Storage Co.
640 E. 61st St.

SENYVAS žmogus jėško kamba
rio ant Town of Loke prie gAspadi- 
nės su vaikais, kur nėra munšaino. 
Su valgiu ir kaina susitaikysim. 
Atsišaukit laišku, Naujienos. 1739 S. 
Halsted St., Box 1020. \

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

RENDAI kambarys vienam ar 
dviem vaikinam, su valgiu arba 
be valgio. Kambarys šildomas. 7/40 
S. Maplewopd avė.

RENDAI kambarys vienam vy
rui. Garu šildomas; yra vnna ir 
telefonas. Prie mažos šeimynos.

3227 Emerald avė.

PASKOLOS namų savininkams — 
gaminame ir perkame 1, 2 ir 3 mor
gičius ir kontraktus, Rm. 2016, 134 
N. La Salio: Randolph 4210 arba; 
6347 So. VVestern Avė. Hemloek i 
2636,

MR. A. DOLENSKI
Room 1514

134 N. La Šalie St.

PARSIDUODA 
Garage biznis 

BRIDGEPORTE

Real Estate f or Sale
Namai-Žemė Pardavimui
TIKRAS BARGENAS

2— 1 MEDINIS namas, karštu 
vandeniu apšildomas, gražioj apie- 
linkėj netoli mokyklos ir gatveka
rių. Randasi Brighton Parke. Kai
na' $7890, įmokėti $3,009.

1—6 ir 1—4 ir štoras randasi ant 
Canalport. Parduosiu su bizniu ar
ba be biznio. Įmokėti $2,000. Kai
na $7,900. ,

3— 4 ir štoras, mūrinis kampinis 
namas, 3200 S. Ashland avė. Gera 
vieta dėl saliuno. Parduos pigiai 
arba mainys į lotus, grosernę ir 
bučernę arba gerą automobilį.

BUčERNfi ir grosernė 18 St. 
apielinkėj. Biznis išdirbtas per 16 
metų. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu į loti) /arba automobilių.

W. II. KELPS & CO.
2419 W. 69 St.

Hemloek 8099 •

$250 pigiau atsinešus šį skelbimą
5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga- 

low, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos, furnace šildomi ant jūsų 
išmokėto loto už $11,9000, cash $500, 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
delį, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta
tysim bile kokios rųšies bungalow ar
ba flatinį namą, tik bisRį įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCTION CO.

4328 Elston Avenue
Room 212 Juniper 9506

PARDAVIMUI 12 kambarių mūri
nis namas, 2 vanos, elektra, naujas 
fumas, 3983 Vernon Avė., kaina 
$5,000, su mažu cash jmokėjimu. 
H. J. Coleman & Co., 129 E. Persh- 
ing Road. Tel. Boulevard 7769.

SAUSIO mėnesiui. Jei jus atsi- 
nešite Šį skelbimą mes duosime jums 
$1000 pigiau bile už kokią gražią ir 
naujos mados murinę bungalow, vis
kas yra moderniška. Geriausis barge- 
genas Chicagoj, Tiktai tris liko. Ma
tykit mane šiandie. M R. HULL, 3801 
N.- Cravvford Avė. Tel. Irving 3631.

7 KAMBARIŲ nąedinė cottage, 3 
kambariai apačioj ir 4 viršui, gali
ma padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; 
įmokėti $750, kitus mėnesiniais iš
mokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. 
EVERGREEN REALTY CO. 9201 
So. Westem Avė., Tel. Beverley 7330 
Pastatysim ant jūsų loto be įmo- 
kėjimo bile kokį bungalow arba 2 
flatų namą.

PRADEKIT 
1928 

k TINKAMAI 
$950 jmokėti, kitus po $35 į 

mėnesį, nupirksi te puikų 4 kam
barių mūrinį namą, ką tik už
baigtą, kaina teisinga.

Yra vana, su tile grindimis, 
prosinimui lenta, virtuvės kabi
netas, uždaromi užpakaliniai 
porčiai, pilnos mieros viškai, 
taipgi pilnos mieros skiepas, 
su cemento grindimis, landrės 
lovy®, įpli-erjo konstrukcijos. 
Gatvė cementuota ir apmokėta, 
nėra specialių asesmentų.

Mes turime tik šešis

Naudokis!
Gera proga

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

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Būngalow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenne

jums nuteisime
10% pigiau

FRIEZE PARLOR SĖT.... $79 
MOHAIR PARLOR SĖT $58 
WALNUT BEDROOM SĖT $48 
WALNUT DIN. RM SĖT $38 
“ $22

n? 
Daugelis kitų bargenų bus išpar

duota tuojau
Available Storage 

7732 Stony Island 
Atdara vakarais iki 10 vai. NedC- 

liomis iki 6 vakaro.

$300
$250
$200
*150
$75 9X12 WILTON RUG
$60 COXWELL CHAIR .

KAMBARYS dėl vedusios poros. 
Mokestis tik už šviesų ir šilumą, 
nes mes norim žmones dėl smagu-) 
mo. 4819 S. Hamlin avė.

RENDAI kambarys vienam vai-
kinui. Apšildomas ir su visais i>a-! dejuojam, 
rankamais, $10 j mėnesį. 3031 So. kaip ir 1
Union avė.

RENDAI kambarys merginai ar
ba vaikinui. Apšildomas. Su ar be 
valgio, 3239 Emerald avė., 1 užp.

PARDUODU rakandus ir naują 
namelį, čia gyvendami Lietuvos ne- 

Vasarų žolės, medžiai 
kaip ir Lietuvoj. Aplinkui yra 65 
dirbtuvės; darbai vyram ir mote
rim. Parduodu dėlto, kad reikia iš
važiuoti. Savininkas gyvena iš jar
do, naujos durys — 5713 Weat

jauni

For Rent
RENDON flatas 

karštu vandeniu šildomas 
pigi. Tel. Prospect 4628.

kambariu, 
renda

PARSIDUODA satiuno fikčeriai, 
pirmos klesos, su visais įrengimais. 
Pirmas geras pasiūlymas nupirks. 
J. J. Yurchas, 4600 S. Paulina St. 
Yards 8884.

PARDAVIMUI šaliunas \labai ge
roj vietoj. 461 W. 43rd St.

PARDAVIMUI grosernė tinkama 
saliunui, arba pajieškau pusininko 
ar pusininkės, 782 W 19 St.

MINKŠTŲ gėrimų krautuvė par
duodama lietuvių apielinkėj. 10758 
Edbrooke Avė. Ptillman 7847.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa. Nebrangiai. 6214 S. Morgan 
Street. 

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

PARDAVIMUI arba mainymui

loto arba namo. 5205 S. Halsted st

PARDAVIMUI kriaučių 
South Sidėj, 15 motų išdirbtas b?z 
nis, geroj vietoj, priežastis parda 
viino — nesveikata; atsišaukit tuo 
jau. Tol. Prospect 6453.

Šapa

tuos namus
Veikit greit

Atdara visą diena ncdėlioj
RUBIN BROS:

4155 Archer Avė.
Near Richmond St.

Tel. Lafayette 8705-6 -7

Patarimas Publikai!
Visi sako ir žino, kad su pirkiniu, 

pardavimu, pinigu 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

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

r.su

