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Siunčia dar 1000 vy 
ru prieš Sandino

6-tas Pan-Amerikos 
kongresas Havanoje
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Senatorius Borah smerkia 
laivyno didinimą

Popiežius užgina kunigams 
Vengrijoj eiti į politiką

Galvanauskas noris v 
taikos su Lenkais

Lenkų korespondentui pareiš
kęs, kad santykių užmezgi
mas butų ir Lietuvai ir Len
kams naudingas

VARšAVA, sausio 23.’—Len
kų Telegrafo Agentūros kores- 
pedentas Klaipėdoje praneša 
turėjęs interviu su buvusiu 
daise Lietuvos ministeriu 
mininku ir užsienio reikalų 
nisteriu Galvanausku, kurs

yra Klaipėdos miesto tary- 
pirmininkas. įGalvanaus- 
korespondentui pasakęs, 

dabartinė dalykų padėtis

ka- 
pir- 
ini- 
da-

bar

kas
kad
esanti labai žalinga tiek Lietu
vai, tiek Lenkijai, ir kad už
mezgimas santykių tarp Lietu
vos ir Lenkijos, nors ir tech
niško pobūdžio, galėtų dalykus 
gerokai pataisyti.

Galvanauskas ypač pabrėžęs, 
kad lietuvių nusistatymas len
kams visai nesąs nedraugin
gas.

Lietuviai komunistai
Rusijoj ruošiasi 

suvažiavimui
VARšAVA. (Elta). — “Kur- 

jer l’oranny” pranešimu, lietu
vių komunistų kongresas, kuris 
turėjęs įvykti Minske sausio 
pradžioj, atidėtas į vasario 7 
d. Be lietuvių komunistų, gy
venančių Sovietų Gudijoj, Į 
kongresą atvyksią Lietuvių ko
munistų delegacijos iš Minsko, 
Charkovo ir Odesos. Bendrai 
laukiama 63 delegatų, jų tar
pe, esą, daug iš Lietuvos.

Pasak laikraščio, Sovietų Gu
dijos vyriausybė visomis jėgo
mis stengiantis paremti lietu
vių komunistų judėjimą. Mask
vos “Zviezda” psanešanti, kad 
Sovietų Gudijoj šiuo metu esą 
11 lietuvių komunistų mokyk
lų ir 15 “jačeikų” (kuopų).

Nepavykęs Paryžiaus 
komunistų puolimas 

kalėjimo ’
PARYŽIUS, sausio 23. —Pa

ryžiaus komunistai vakar va
karą surengė didelę demonstra
ciją ir bandė pulti Sante kalėji
mą tikslu paleisti uždarytus 
jame du komunistų deputatu. 
Policija -betgi visus jų planus 
sutrukdė.

Vyriausybė konfiskavo vaka
rykšti komunistų organo Hu- 
manilė leidinį, kuriame buvo 
Paryžiaus įgula šaukiama su
kilti prieš vladžią. Laikraščiui 
dar iškeliama dėl to byla.

FARMERYS NUŠOVĖ SAVO 
KAIMYNĄ; SUIMTAS

MEDFORD, Wis., sausio 23. 
— Suimta vietos farmerys 
Steve Kahn, kaltinamas dėl nu
šovimo savo kaimyno, farme- 
rio Steve Shcnvczyko.

Borah smerkia lai
vyno didinimo planą
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MANAGUA, Nikaragua, sau
sio 23. Sustiprinti Jungtinių 
Valstybių jėgoms Nueva Sego- 
via provincijoj, operuojančio
ms prieš sukilėlių vado gene
rolo Augustino Sandino burius, 
iš Leono miesto pasiųsta dar 
1,009 laivyno kareivių su ka- 
nuolėmis ir visais kitais karo 
pabūklais. Kareiviai žygiuoja 
pėsti p4r kalnus ir raistus į 
šiaurinę Nikaraguą ir ta žy
giuoto į paskirtą vietą užims 
mažiausia aštuonias dienas.

HAVANA, Kube sausio 23. 
— Meksikos, Peru v i jos ir Ar
gentinos delegatai Pan-Ameri
kos kongrese siūlo padaryti 
stambių reformų Pan-Ameri
kos unijos organizacijoje. Tų 
icformų tikslas yra atpalaido- 
ti Pan-Amerikos uniją nuo tie
sioginės Jungtinių Valstybių į- 
takos. Meksika siūlo:

BĮ TDA PEŠTAS, Vengrija,
sausio 23. — Laikraščiai pra
neša, kad ateity kunigams Ven
grijoje bus užginta ižimti 
politines ir valdžios vietas, kaip 
kad jie užima šiandie. Tokių 
instrukcijų gavęs iš Bomos kar
dinolas Szerroedi.

Jei šitoks Vatikano patvar
kymas bus praplėstas ir palies 
Austriją, tai valstybės kancle
ris Ignas Seipelis, kuris yra 
kunigas, turės nenorėdamas 
trauktis iš taip aukštos vietos, 
’ygiai'kaip turės atsisakyti savo

Senatorius sako, kad butų “pa-1 mandatų kai kurie Austrų par
siuntimas” pradėti vėl laivy- ramento nariai, kurie yra kimi
nų didinimo rungtynes. I gai.

. I [Apaštališkas sostas gero ka- 
VVASHINiGFONAS, sausio! aiikų bažnyčiai padarytų, jei 

. Senatorius Borah, senato I ?r [je(UV0j jr visuose kituose 
užsienio reikalų komisijos pir- !ųra§įUose užgintų kunigams 
mininkas, aštriai smerkia Jun- užsiim(i poiidkaj 
gtinių Valstybių laivyno didini-j 
mo sumanymus. Tai esąs ‘‘gry-1 -----------------
nas pasiutimas” ir atkartoji-1 T i • . j
mos 
kos”, kuri žymėjo 
kietijos santykius 
karą.

Pasmerkdamas 
('.baries F. Hughes 
kad kongresas paskirtų visą bi- 
lioną dolerių laivynui, ir kon- 
tradmirolo Charles P. Plunket-| AGRAMAS, Kroatija, sausio 
to andai padarytus pranašavi-123. — Demokratinės ir ukinin- 
mus, kad Jungtinių Valstybių Į kų partijos bendroje konferen- 
karas su Anglija esąs neiŠven-Į •ijoje kroatų vadas Stefanas 
giamas, senatorius Borah pasa-IRadič ir buvęs premjeras Sve- 
kė: |tozaras

kad jie dirbsią bendrai tikslu 
nuversti dabartinę Jugoslavijos 
vyriausybę, idant jos vietoje 
butų sukurta nauja koalicijos 
valdžia .kurioje ir naujos Jugo
slavijos provincijos 
gylię su Serbais.

Kroatai ir kiti
^Įkad senoji Serbija 

ianti naujosioms 
orovincijoms, nežiūrint, kad 
naujos provincijos sudarą

1 14 V111 II <lvixcll lvzj 1 ■ w •

i tos pat “pakvaišimo politi-1 JU^OSlilVlll nepaten
' 1..... Anghjos-Vo-1 n • i •

prieš didįjį kinti Serbais1
admirolai Kroatai ir kiti stengsis dėl 
prašymą, | litinės lygybės Jugoslavų val

stybėje

400 Jaki indėnų bus pa
imti i Meksikos ka
riuomenę tarnauti

(Atlantic and Pncific Photo]

Didžioji gatvė Hondūras respublikos, centralinej Ameri
koj, sostinės Tegucigalpa.

NOGALES, Ariz., sausio 23. 
— Nogales Heraldo gautus iš 
Meksikos 
generolas 
deralinės 
Sonoroje, 
Meksikos 
nų< ir jų
paimti kariuomenės 
kaip darbininkai, 
miau kėlė miaštą prieš valdžią, 
bet pagaliau pasidavė karo vy
riausybei.

pranešimas sako, kad 
Francisco Manzo, fe- 
kariuomenės vadas 

asmeniškai vedąs į 
Miestą 400 Jaki indė- 
šeimų. Indėnai busią 

tarnybon
Visi jie pir-

po-

PribiceviČ pareiškė,
“Visa tai yra gerai organizuo

tas planas priruošti visuomenės 
minti laivyno didinimo rung-L 
tynėms. Bet tai yra grynas 
pasiutimas, žmonės, kurie mo
ka mokesnius, kurie bus gena
mi kariauti ir mirti mūšiuose 
atvejį, jei tiems elementams 
navyks privesti prie karo, turi 
neatidėliodami pakelti savo bal
są dėl tokio programo, ir jų 
balsas turi būt išgirstas pir
miau nei šita beprotiška politi
ka bus užfiksuota.”

Senatorius Horah sako, kad | Automobiliu gamyba 
gruodžio menesi sti

priai sumažėjus

turėtų ly-

skundžiasi, 
viešpatau- 

Jugoslavijos 
tos 
di-

Britų koperacijos 
draugijų augimas

Meksikos banditai 
puolė miestą

LONDONAS, sausio 23. — 
Pramonės ir vartotojų koope
racijos draugijos visoje Di
džioje Britanijoje sparčiai auga.

Paskelbtas pranešimas už 
1926 melus rodo, kad 1925 me
tais kooperacijos draugijos įgi
jo 215,000 naujų narių, o jų 
turtas padidėjo beveik 50 milio- 
nų dolerių.

Užpuolikai amušti; keturiolika 
jų nukauta ir keletas sužeista

Planuoja skristi iš 
Rockfordo, III. i 
Švedijos sostinę

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 23. —Gauti iš Guadalajaros 
pranešimai sako, kad būrys 
banditų puolęs San Juan de 
Los Lagos miestą, Jalisco vals
tijoje, bet vietos sargybai, su 
miesto galva prieky, pavyko 
puolikai atmušti ir išvaikyti.

Kautynės traukusios per ke- 
valandų. Keturiblika ban- 
buvę nukauta ir keletas 
sužeista.

Proppnuoja mokėti $5- 
000 už kiekvieną nu
kautą bankų plėšiką

1. Dabartinę unijos tarybą, 
kuri susideda iš įvairių Ameri
kos valstybių ambasadorių Wa- 
shingtone ir Jungtinių Valsty
bių sekretoriaus, pakeisti tam 
tikrai įvairių valstybių išrink
ta taryba.

2. Unijos tarybos pirminin
kas kad butų skiriamas iš visų 
valstybių alfabetine tvarka, 
vietoj dabar pačios tarybos vi
sados renkamo pirmininko Jun
gtinių Valstybių sekretoriaus.

3. Boluojamas generalinio 
direktoriaus postas, vietoje 
dabar renkamo nuolatinio. Ge
neralinis direktorius butų pir
mininkas visų komisijų, kurios 
butų įvairių valstybių paskir
tos Pan-Amerikos unijos reika
lais.

4. Užginti generaliniam di
rektoriui laikyti užėmus bet ku
rį kęįą politinį postą, išskiriant 
nebent grynai edukacinį.

v f

lct ų 
dilų 
kitų

OMAHA, Neb., sausio 23. — 
Kiekvienas užmuštus 
plėšikas Nebraskoj bus vertas 
$5,000, vietoj $250, jei Ne- 
braskos bankininkai patvirtins 
Bankininkų Asociacijos apsau
gos komisijos projektą. $5,000 
dovanų bus duodama už kiek
vieną banditą, nukautą plėši
mo metu arba besivejant.

bankų

Reikalaus kongresą iš
tirti prohibicijos virši
ninko ir jo agentų dar

bus

sausio
Hassell
vasarą

ROCKFORDAS, III., 
23. — Aviatorius Bert 
plakuoja ateinančią 
sklisti iš čia į Stokholmą, Šve
dijos sostinę, viso 4,283 mylias 
tolumo. Jo sumanymą remia 
grupė vietos biznierių.admirolas Plunkett kartojąs tik 

Aenų ir nuvalkiotą pasaką, sa
kydamas, kad jei nori taikos, 
ai buk prisirengęs karui. 

Prieš didįjį karą valstybės, ku
rios dėl to karo buvo atsakin
gos, buvę apsiginklavusios nuo 
galvos iki kojų padų, ir jų žmo
nės turėję m^ti milionais var
dan to nelemto melo, buk gink- 
’as reiškiąs taiką.

Sprogimo japonų fabri
ke penki darbininkai 

sudraskyti
TOKIO, Japonija, sausio 23. 

— Sapporo fabrike vakar įvy
ko smarkus sprogimas, kurio 
nenki darbininkai buvo visai 
sudraskyti, o devyni kiti par 
vėjingai sužeisti.

RADO NUŠAUTĄ MOTINĄ
NUSIŠOVUSĮ TĖVĄ

IR

CENTERVILLE 
šio 23. — Parėji 
darbo, Henry Komanda rado 
savo motiną virtuvės kėdėj su
smukusią, negyvą. Ji buvo nu
šauta. Malkų daržinėj rado ir 
tėvą negyvą, su kulipkos žaiz
da. Policija, padarius kvofą, 
mano, kad senis Komanda — 
jis buvo 63 metų amžiaus —. 
nušovė žmoną, paskui pats nu
sižudė. r

Md., šau
namo iš

Airijos prezidentas 
Cosgrave pas 

Coolidgeą

Buvo geriausi draugai 
kol susipyko; dabar 

abu negyvi

>

WASHINGTONAS, sausio 
,23. — Prekybos departamento 
nranešimu, gruodžio mėnesį au
tomobilių gamyba Jungtinėse 
Valstybėse buvo stipriai suma
žėjus. Viso tą mėnesį buvo pa
gaminta 133,178 automobiliai.

Per ištisus 1927 metus paga
minta 3,393,887 automobiliai, 
nulyginus su 4,298,799 pagamin
tais 1926 metais.

Floridos uragano pada
ryti nuostoliai siekia 

$12,000,000
TALLAHASSEE, Fla., sausio 

23. — Apdraudos kompanijų 
ką tik išleistas metinis praneši
mas rodo, kad per baįsų uraga
nų, siautusį Floridoje 1926 me
tų rugsėjo mėnesj, padaryti 
nuostoliai siekia bendrai $12,- 
098,400.

WASIHNGT(>NAS, sausio 
23. Lankęsis Chicagoję Lais
vosios Airių Valstybės prezi
dentas Cosgrave šiandie atvy
ko į Washingtoną ir padarė vi
zitą prezidentui Coolidge’ui 
Baltajame Name. Cosgrave ža
da pabūti Washingtone ketu
rias dienas.

Turkai tardo vertimą 
musulmonų krikščio

nybėn

CLEVELAND, Ohio, sausio 
23. — Joseph di (.aprio, 55 ir 
Tony Gregorio, 46 melų am
žiaus, buvo geriausi, neišskiria
mi draugai. Nesenai Tony išvy
ko j Italiją ir parsivežė iš ten 
sau jauną pačią. Praeitą šešta
dienį dėl tos priežasties jis kė
lė puotą, kurioj, suprantamas 
daiktas, dalyvavo ir jo amžinas 
draugas Caprio. Puotos metu 
betgi tarp jųdviejų kilo kivir
čai, Nuo žodžių prieita prie re
volverių ir, įvykusioj dvikovoj, 
juodu vienas antrą nušovė.

WASHINGTę>NAS, sausio 
23. — Kai kurie atstovų buto 
nariai rengiasi įnešti rezoliuci
ją, kad kongresas paskirtų spe- 
cialinę komisiją ištirti kaltini
mams, kad Marylando-Columbi- 
jos Distrikto prohibicijos ad
ministratorius John Herbert 
vartojus prohibicijos agentais 
tokius subjektus ,kaip paleistus 
iš kalėjimų kriminalistus ir 
banditus ir leidęs jiems šaudy
ti (“sboot to kili”) prohibicijos 
laužytojus.

Sunaikinta • 1,300,000 
galvijų sergančių 

tuberkuliozu

Moterys už tarptautinį 
teismą

Jungtines ValstybesRagina 
tapti to teismo nariu

Didelis gaisras Hillsboro
, HILLSBORO, Ohio, sausio 

23. — Siautęs čia didelis gaišt 
ras sunaikino du miesto bloku. 
Padaryti nuostoliai siekia per 
450,1)00 dolerių.

sausio 23.

WASHINGTONAS, sausio 
23. Prezidentą Coolidgeą 
šiandie atlankė nacionalinio 
devynių moterų organizacijų 
kOTniteto. delegacija, prašyda
ma, kad prezidentas darytų 
visa, idant butų atnaujintos 
pcrtraktacijos dėl Jungtinių 
Valstybių įstojimo į tarptautinį 
teisingumo teismą.

PRUSA, Turkija,
— Turkų vyriausybė pradėjo 
tyrinėti Amerikos misijų verti
mą musulmonų į krikščjonybę, 
sužinojus, kad keturios turkų 
mergaitės, lankančios amerikie
čių laikomą čia mokyklą, tapę 
atverstos krikščionybėn.

Turkijos įstatymai užgina re
liginę propagandą mokyklose.

Pavogė registruotus 
pašto siuntinius j 

Europą
PLYMOUTH, Anglija, sausio 

23. — Garlaiviui American 
Shipper atplaukus čia iš Ber
mudus, surasta, kad vienas paš
to maišas buvo atplėštas ir pa
vogti keli registruoti paklotai.

sausio 
ligoni-

ORH PASIUNTUS MOTINĄ Į PAŠ
TĄ, DUKTĖ NUSIŽUDĖ

DUBLINAS, Airija, 
23. — Iš Dublino karo 
n ės vakar buvo pabėgęs žino
mas respublikininkų agitato
rius James Nugent, bet buvo 
vėl sugautas.

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

Gali būt lietaus ar sniego; 
nedidelė temperatūros atmaina; 
stiprus mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 26* ir 41* F.

šiandie saulė teka F:ll, lei
džiasi 454. Mėnuo leidžiasi 6:17 
vakaro.

buvo

MIGHIGAN CITY, Ind., sau
sio 23. — Paprašius, kad moti
na nuneštų į paštą jos parašy
tus du laišku, vieną adresuotą 
j Chicagą, antrą į Andresoną, 
Ind., Dovis Irene Peters, graži 
18 metų amžiaus mergaitė, nu
ėjus į prausyklą užsidarė ir at
suko gazą. Grjžus namo moti
na rado dukterį nebegyvą, nu- 
troškusią gazais.

RADO PRIRIŠTĄ PRIE ME
DŽIO APDEGUSĮ KŪNĄ

BLOOMINGTON, Ind., sausio 
23. — Miške, apie d^i mylias 
nuo jo namų, rado pririštą prie 
medžio apdegusį kūną vietos 
gyventojo Elliso Medlocko, ku
ris prapuolė iš namų sausio 
13 dieną. Policija mano, kad 
jis buvo banditų nužudytas ir, 
piktadarybei paslėpti, bandytas 
sudeginti.

*.

.oi .L'

WASHINGTONAS, sausio 
23. — Agrikultūros departa
mento psane.šimu, nuo 1917 me
tų, kai pradėta sisteminga ko
va su gyvulių tuberkuliozu, iki 
šių metų pradžios buvo ištirta 
viso 2 milionai kaimenių. To 
skaičiaus arti 150,000 kaime
nių rasta visai sveikų. Dau
giau kaip 1,300,(KM) galvijų ras
ta sergančių tuberkuliozu ir 
tunaikinta.

<
“Naujienų” Kon 

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

Kunteato Ho norą tų Komisija
Dr. K> Kliauda, 
Ona Biežienė, 
Jonas Degutis.

Kontesto Numeratorlus:
Antanas Ripkevičius.
Kontesto Vigilijos: 

Marė Kemešienė.

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Kontesto Baiga Balandžio
30, 1928

DIENOS UŽRAŠAI

P. A. Deltuva padarė 
Pasitikėti- 

Rockfordas su tokiu

dievins ir sandariečius ir net 
bolševikus, jeigu jie ką gero pa
daro. Visi žinote, kad aš esu 
labiausiai susirūpinęs žmogus 
Amerikoj religijos reikalais, 
vienok musų katalikiškieji laik
raščiai apie mane gero žodžio 
netartų, nors aš da ir kitą 
Ameriką surasčiau. Ne tik apie 
mane vieną, o ir visus kitus 
pažangiuosius lietuvius. Mes jų 
pagyrimo nenorime, bet faktas 
yra, kad “Naujienos” giria ir 
smerkia žmones ne sulig jų re-j 
ligijos ir partijos, o sulig nuo
pelnų. Jos duoda kredito ir in
spiracijos ir gabiems vargoni
ninkams ir išmintingiems kuni
gams, ir sumaniems biznie
riams, ir talentingieips artis
tams, ir giliems studijuoto-

9

RADIO PROGRAM | FOR NAUJIENOS 
READERS

CHICAGO STATIONS TODAY

nigua; antra, tas lietuvis mane 
užrūstino pačioj pradžioj pasa
kydamas, kad jis skaito angliš
kus laikraščius, kuriuose telpą 
tos pačios žinios, ką ir lietuviš
kuose, tik da platesnės ir nau- jums ir darbštiems veikėjams 
jesnės.

Tiesa, mes visi, kurie anglų1 net kaltina jas už šitokį beša- 
kalbą mokame, kas diena skai- liškumą ir skelbia jas esant ne- 
tome angliškus laikraščius. Ten partiniu laikraščiu. “Naujienos” 
paduodamos trumpos ir ilgos yra griežtai partinis laikraštis, 9 a. 
žinios apie įvairius nuotikius. 
Kartais jos teisingos, kartais 
melagingos. Lietuviški laikraš
čiai išsijoja jas: talpina tik 
svarbesnes ir tas, kurios išro-

570k—KYW-KFKX—526m.
9 n. m.—Food talks and orchestra 
10—Markets; time scignals; weather

scrvicc (repeated at 11, 12, 1:30 
and 3).

1—Musicai program
4— VVomen’s hour; music; talks 
5:30—Markets; sports; news
0—Bedtime story; vveather; concert
7— N. B. ('. blue netvvųrk orchestra
8— The Continental^
8:30—Torrld Toto
9— Studio program
9:30—Blue netvvork program froin 

Chieago
10— Art Linick’s Dunking club
10:30—Weather; orchestra;

signals.
620—WCFL—484m.

10 a. m.—Municipal program 
12—Organ concert.
1—Best hour program
5— Organ concert
6— News; music; talks.

I; farm ųutstion 
health talk.

limo

Diskriminacijų nedaroma. Tūli 7—Musicai U * I Į- - Ii •- <
8-11—Popular program; songs; or

chestra 
11—Dance program. 

620k— WLTS—484 m.
... m.—Classical piano program 

' 2—Afternoon jubilee.
670k—WMAQ-WQJ—448m. 

6:30 a. m.—E.vercises 
7:30- -Morning vvor.ship,

box;

liet jos žino, kur parfyvumas 
reikalingas ir kur ne.

Apar to. kad jose atspindi £5^? or&. lecture 
Amerikos lietuvių gyvenimas, “ L---- * r
ko anglų laikraščiuose negali
būti, jose randama nemaža ži- 12~Melodies; fnrin talks. 
nių iš Lietuvos, ko anglų laik
raščiuose irgi nėra.
, Per jas atsišaukia nelaimėn 

“Naujie- anglų laikraščiuose nėra žinių1 patekusieji lietuviai paramos 
i išbu- apie Amerikos lietuvių gyveni-,1 reįkalais, per jas paieškomi gi- 

kad visi ben- mą, nėra žinių nė iš Lietuvos, minės ir draugai, per jas daro-' 
Naujienų” išėmus svarbius politinius nuo- mi įvairus pranešimai visuome-j 

i “Nau-J tikins. Lietuviai organizuojasi neit jose garsinasi pigiai lietą
jį įvairias draugijas ir tik sąvo kiai biznieriai ir profesionalai, ^1

> į darbą laikraščiuose gali pranešti apie ptT jas sukviečiami žmonės įl 12^-Orįjan; 
..v J. jas, apie jų susirinkimus, pa- puotas, balius, šermenis ir kit-l  ** "
Overaitis, senas vietos darbuo- rengimus ir ydas. Be organiza-. ką.z Lai biznieriai pabando pasi-j
tojas, prisiuntė visą glėbį nau- cijų jie negali apsieiti, o orga- garsinti anglų laikraščiuose ir
jų skaitytojų “Naujienoms”, nizacijos be lietuviškų laikraš- jįe patirs, kaip brangiai atsiei-
Taipgi kitas vikrus kontestan
tas iš to paties Detroito pasi
stengė nė kiek neapsileisti Ove- 
raičiui prisiuntė irgi nema
resni pluoštą naujų skaitytojų 
“Naujienoms” — tai kontes
tantas J. Naujokas, šiame kon
teste Detroite veikia du kon
testantai — abu gana tinkami 
darbui, turi plačią pažintį vie
tos lietuviuose nėra abejo-

Kasdie vis naujų kontestantų 
pribuna su darbo sąskaitomis į 
“Naujienų” kontestyną. Šiandie 
pasirodė Rockfordas — kontes- 
tantas
gana gerą pradžią, 
ma. kad 
apsukriu kontestantų, kaip kad 
yra p. P. A. Deltuva, turės tin
kamai progresuoti. Gero |>asi- 
sekkno kontestantui Deltuvai!

Kontestantė A. Bakienė iš 
Benton, III. padare stebėtinai 
gražią pradžią. Jeigu kontes- 
tantei Bakienei ir toliau taip 
seksis, tai vargiai nors viena
lietuviška šeimyna liksis Ben- do teisingesnės. Ir “Naujieno- 
tone neužsirašiusi “Naujienas”.1 se” nėra nusenusių žinių: jos 
Bentonas buvo pusėtinai apleis-1 yra tos pačios dienos, kokios ir 
ta kolonija. Išrodo, kad kontes-( anglų laikraščių žinios. Bet 
tantė Bakienė šiame ‘ 
nų” konteste tinkamai 
dins. Linkėtina, 
toniečiai liktų geri “] 
patriotai —- užsirašytų “Nau-( tikins, 
jienas”.

Detroitas irgi stojo j 
ne inokais. Kontestantas J. jas, apie jų susirinkimus, pa- puotas, balius, šermenis ir kit-

9:45—Overture Jiour; trio
11—Home economies; musicai 

gram

1—Music; Odds-n-Ends; talk.
2:30—Harpist; contralto
3:15—Book review; garden 

music.
5—lopšy Turvy time
(>—Organ; dinnei* concert; soloist
7:40—University of Chieago leeture 
8—Violinist
8:30—Brokers conventions bam/uet.

j 10-1—Dance orchestra; popular 
songs.

980— WHT—306m.
i a. m. Woman’s hour program; 
music

farm news; markets;
I vveather

String trio; pianist; sports

pro-

talk;

6—Sports; organ program 
8:30—Weather; pianist; songs 
11—Your Hour league. 
STATIONS OUTSIDE CHICAGO 

Evening 
(930), 

(940), 
(780), 

(600), 
(610),

Programs 
Moncton — Old8—CNRA

Tinier.s 
8—K FA B 
8—KTHS 

chestra
8—WBAP
8—WEAF

tineętals
8—WSOE (UJO), Milsvaukee—Clas- 
sic hour 
8:30—-KPRC

cert
8:30—WHO

Program 
8:3O—WTMJ

American History 
19:35—Bach—Debs Vocal Quartef 

and Debs Trio
9:45—Roger N. Baldwin, “The Fund

I Had Wlth the Fascists”
10:00—Solos, Paul Carver, tenor; 
Dorothy BurdeneBc, contralto 
10:15—Labor Age.
10:30—.Solo, Adolf Otterstein, 
linist

10’:30—Solo, Bichard E. Paiks, 
bass

10:40—Debs Vocal (Juartet 
10:45—Bobert Uranu, baritone

iiiMiiiiiiiiia

ATYDAI
vio-

Lincoln—Program 
Hot Springs —Or-

Dallas—Quartct.
New York —«Con-

(1020), Houston—Con-

(560), Dės Moines — 
\z

(1020), Miisvaukee —

9—KMBC (1110), Kansas City — 
Concert

9—KTHS (780), Uot Springs—Or
chestra

9—WADC (1260), Akron—Concent
9—<WEAF (610), New York—Auc- 

tion hridge
9—WHK (1130), Cleveland — Or

chestra
Thursday, January 26, 1928

215.8 M — WEVD — Ncw York
j City — 1220 K C
1:00—Lichtei inan’s Dance Orchest

ra
2:00—Mrs. L. G. Haas, Gerinau 

matic soprano
2:20—Myra Norton, piano
2:15—Avid Phillips, Canadian 

matic soprano
3:00—Jennie Wallach, lyric sopra

no
3:20—-Professor Pauline Taylor 

Frcnch Literature
3:40—Virginla Tickling, mezzo 

prano
4:00—Adųlf Otterstein, violinist 

lecturer
4:20—Phoebc Vorse, colorature 

prano
4:40—Bosą Kovai*, contralto
5:00 Hints Irom Suzanne
9:00—Bach, threc chorale preludes 

arranged for trio
9:10—Bach, solo — Relen Bierling, 

soprano
9:15—James Oneal, Backgrounds of

dra-

dra-

so-

and

so-

Rūgštymai Viduriuose

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

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

Mme. Margaret Matzenauer
Metropolitan Operos Žvaigždė, rasos

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

—j ....

“Phillips Milk of Magnesia 
Geriau negu Soda

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

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

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

Kimbail Groiiklis, $750.00 ver
tės, No. 344178, už ....... $278.00

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

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

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

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

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

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

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

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

VICTROLOS

Victrola,
vertės

Victrola 
vertės ,

Columbia Grafonola, 3 springsų
motoras už

Victor vertės

Ortophonic No. 30795, 
$125,00, už .......... $69.00
Ortophonic, No. 23537, 
$150.00, už .......... $82.00

‘ J, ..........................  $29.00
S200, už ....... $62.00

Brunswick Radiola 35, Phono- 
grafas ir Radio krūvoje už $98.00 

Brunsvvick Phonografas, 4 
springsų, IŠgrajina 10 rekor
dų vienu užsukimu už .... $39.00

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

Geneva Radio ir Phonagrafas $91.00

RADIOdaro jie tokį laikraštį turi. Be jo 
Už jiems butų bloga. Anglų laik- 

lietuviams nepakanka.

biznius, 
gabumais ir visa kius klausimus, kurie svarbus 

, kurie 
neapeina anglų spaudai. 
____  ___ j savo nuo-

čių negalėtų tarpti. Lietuviai na įr kaip prasti rezultatai. Va- 
ir jų vaikai užbaigia vieną ar dinasi, “Naujienos” riša visus 
kitą mokslo šaką, užsiima vie- lietuvius į vieną šeimyną.

pianu-j jos atsiliepia į visus svarbes- 
pasižymi nįus dienos klausimus ir į to-

“Naujienas”. Kas atsisako jas 
užsiprenumeruoti, tas( arba pi
nigais arba protu yra nususęs.

uos ar kitos profesijos prakti-| 
ka, atidaro 
kokiais nors
tai pažymime tik lietuviškuose vien tik lietuvių tautai, 
laikraščiuose. Iš jų net sužino-Į visai r’ 
me apie niusų pažįstamų mir- jose atranda vietos 
tis, nelaimes, vedybas, susipy- mOnes pareikšti kad ir nepro- 
kimus, pasisekimus ir kitką, ko feskmahėki literatai. ko"t anglų 

nių, juos Detroito lietuviai tin- is angly laikl’aščių nesužinųtu-^ spaudoj irgi nėra. O moksliškų 
karnai parems. Detroitas yra me. Lietuviai prisibijo nepado- ir įvairių kitų straipsnių, kokių 

j , kon- riai, netinkamai elgtis, žinoda-1 galima rasti anglų spaudoj, 

testantų veikimui dirva plati, mi, kad jų elgėsis taps aprašy-J “Naujienose” irgi nestokuoja. 
Gero pasisekimo Detroito kon- tas lietuviškuose laikraščiuose Taigi lietuviai yra laimingi, kad

karnai parems. Detroitas 
stambi lietuvių kolonija, 
testantų veikimui i

“Aš visuomet manydavaujzad tu
rėčiau paaukot savo balso tyrumą, 
jeigu norėliau turėt smagumo ii 
ei g arėto. O paskui aš pabandžiau 
Lucky Strikes. Dabar man nebe
reikia atsisakyt nuo to puikaus 
kvapsnio natūralia, nesumaišyto 
tabako, todėl kad Lucky Strikes 
švelniausiai atsiliepia i mano

vadinasi, laikraščiai 
Kerne- juos geresniais žmonėmis.

chicagietis, padarė giganti-1 Kerus pasidarbavimus mes sa-'raščių

testantams!
Kontestantas Juozas 

šis 
nį žinkšnį progresan — jis pri-'vo laikraščiuose duodame kre-Į Reiškia, kontestantai turi pul
davę kontestyno ofisan tiek dito kiekvienam. Ir reikia pa-* kių argumentų, kad išplatinus 
skaitytojų, kad cirkuliacijos lis-J žymėti, kad “Naujienos” šitame'” rr • • • •
to tvarkytoja turėjo visą pus-[dalyke yra pilnai bešališkos: 
dienį dirbti kolei sutraukė į jos pagiria ir katalikus ir be- 
lakštus. P-ia I.apaitienč, '“Nau-; 
jienų” cirkuliacijos listo tvar 
kytoja, žada paskelbti viena 
dienai streiką, jeigu sekami 
kartu Kemėšis tiek daug pri
duos vienu sykiu naujų skai
tytojų. Dar gerai, kad kontes
tantas Vincas Mankus pasirū
pino gauti kiek galint mažiau
sia skaitytojų, kad tuomi pa
lengvinus “Naujienų” cirkulia
cijos lisfo tvarkytojai. Visgi 
kontestantui Maukui priklauso 
tinkamas kreditas, kad jis nors 
mažai, bet gavo bent tiek.

Beje, veik bučiau pamiršęs 
prisiminti apie kontestantą K. 
G. Urnežį. Jis pereitame “Nau
jienų” konteste darbavosi gafla 
sėkmingai, bet šiame konteste 
yra nusitaręs turėti dar dides
nes pasekmes. Savo darbui pra
džią padarė “Naujienų” skaity
tojais, o užbaigą padarysiąs 
“Naujienų” skelbimų kortomis. 
Ką Urnežis sako, galima tam 
tikėti, jis ką žada, tą moka iš- 
tęsėti. • j

“NAUJIENOS” GERESNĖS 
Už ANGLŲ LAIK

RAŠČIUS

Rašo Dr. A. Montvidas

Aną dieną vienas lietuvis no
rėjo užsiprenumeruoti “Naujie
nas” per 
kimi imti 
viena, aš 
tinių su

mane, 
nuo jo 

nenoriu 
kitais

bet aš atsisa- 
pinigus. Mat, 
daryti varžy- 
kontestantais

prenumeratorių rinkime, todėl 
priimsiu užsakymus tik nuo tų. 
kurie patys atneš ar atsiųs pi-,

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

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

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

ra, vertės $150.00, už ... į.
Atwater Kent Model 35, su vis

kuo, už ...........................
Crosley, 6 tūbų, už ...............
Crosley, 6 tūbų elektrinis už 
Fre.shman, 5 tūbų už ...........
Mohawk, 5 tūbų už ...............
Mohavvk 6 tūbų už ...............
Spartan 6 tūbų už ...............
Howard 6 tūbų už ...............
Columbia, Victor, Brunsvvick

Rekordai seni numeriai po ....
Rollės dėl Grojiklių pianų po 
Radio Tūbos naujos po 
B. Baterijos 45 volt. po

$79.00

$40.00 
$42.00 
$85.00
$19.00
$23.00
$32.00 
$90.00 
$90.00

19c 
19c 
85c

$1.45

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

Tel. Boulevard 4705

lllllllllOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIOIIim
"Toks didelis LUCKY STRIKE Cigaretų issiplatinimas—tai ste
bėtinas dalykas; bet tam yra ir priežastis. Aš tatai žinau, todėl 
kad aš perku Tabaką delei LUCKY STRIKE. Aš perku “Tabako 
Derliaus Smetoną,” tą švelnų, malonų rūkomąjį Tabaka. apie 
kuri Farmerys teisingai kalba lygiai taip, kaip kad aŠ čia 
išsireiškiau. LUCKY STRIKE Cigaretų • 
gerumas yra pertikrinantis. Taigi 
visai natūralia dalykas, kad tų ciga
retų vartojimas ir augimas Šiandieną 
platinasi tokiu milžinišku greitumu.* T.b.ko Supirkinėtoj.,

“It’s toasted
Nei Jokio Gerkles Erzinimo — - N^i Jokio Kosulio.

Babies Love lt
Del skilvio ir viduriu aesma- 
cuntų ii priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip iis saugus Kūdikių 
Lazative.

Mas. WlNSLOW’6
Syrup

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačio t Naujienos 
yra naudingoj
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Tautiškos kapinės
Tautiškų kapiniu lotų savi

ninkų ir draugijų atstovų su
sirinkimas įvyko sekmadieny
je, sausio 22 d., Mildos svetai
nėje, 3142 So. Halsted Street. 
Susirinkimas buvo skaitlingas. 
Dalyvavo jame apie pora šim
tų ypatų.

Susirinkimas prasidėjo 2 vai. 
po pietų. Perskaityta protoko
las pereito susirinkimo. Jis bu
vo priimtas.

Išduoti valdybos raportai. 
Pirmininkas Masiulis aiškino, 
kad kapinių reikalai gerai klo
jasi. Pranešė, kad namai ka
pinių patarnautojui gyventi jau 
perkelti kiton vieton.

Raportuoja valdybos finansų 
raštininkas. Jis paaiškina ka
pinių finansinį stovį. Balsas iš 
susirinkusiųjų tarpo:

—Girdėjau, kad namas žadė
ta perkelti už $900, o dabai 
pranešama, kad perkėlimas ka
štavęs $1,700.

Klaususiam nurodoma, kad 
perkėlimas patsai tiek ir kaš
tavęs, bet juk reikėję pastaty
ti vietoje namą. Juk esama į- 
vairių išlaidų perkeliant namą 

iškasti kelnorę, pabud a. vot i 
g’onkus, etc.

Savo raporte trys trustisai, 
kurie prižiūri dokumentus, tur
tą ir darbininkus, praneša iš 
jų darbuotės.

Renkami kapinių trustisai, 
kadangi penkių trustisų termi
nas išsibaigė, šių trustisų ter
minas baigėsi: Masiulio, čepu- 
lio, Tankevičiaus, Zalatoriaus ir 
Oranto. Čepulis atsisakė kan
didatuoti. Masiulio, kuris bu
vo kapinių trustisų pirminin
kas, šį kartą neišrinko. Išrink
ti tapo: Tankevičia, Zalatorius, 
(Įrantas, Kazlauskas, ir vieno 
pavardės nenugirdau.

Balsus skaitė labai ilgai — 
gal kokią valandą laiko.

Vėliau iškelta klausimas, ko
dėl pereitą Decoration dieną 
atsilankymas į Tautiškas kapi
nes nedavęs tokių gerų pasek
mių, kaip kad duodavę kai ku
rie pirmesnieji atsilankymai.

Buvęs kapinių trustisas Če 
pu lis paaiškino, kad, jo many
mu, kaltė puolanti dėl to ant 
trustisų. Esą, pasiklausyk trus
tisų, tai ve ką išgirsi: tas dak
tarėlis, anas — biznierėlis, šis 
— real estetninkėlis. Niekas 
nėra geras, išskyrus “draugą” 
Andrulį. Jeigu šitaip apie vi
sus kalbama, tai negalima nei 
tikėtis didesnio pi įtarimo ka
ilinėms.

Balsas iš minios:
—Ir tu paėmei $10, kai važia

vai į Joliet deryboms, idant 
naują plotą žemės nupirkus ka
pinėms.

—Taip — atsako Čepulis. — 
Aš išlikau iš savo darbo, aš su
gaišau dieną, liet ką pasakysi, 
jei pranešiu, kad ir Čiuras pa
ėmė $10, nors jis yra kapinių 
samdinys, nors jis gauna $140 
mėnesui algos ir namus gyveni
mui?

Čepulis toliau nurodė, jog ka
pinių prižiūrėtojas čiuras su
maišęs kartą lotą ir liepęs iškas
ti duobę ne ten, kur reikėjo. 
Kad nuraminti žmogų, jam bu
vęs duotas lotas visu šimtu 
dolerių brangesnis, nekad žmo
gus turėjęs.

Del šių čepulio paaiškinimų 
kai kurie susirinkusiųjų pra
dėjo rėkti, kad keliama betvar
kė.

Svarstoma iškeltas klausi
mas toliau. Vienas susirinku
siųjų reiškia nuomonę, kad pe
reitų metų kapinių atlankymas 
nepasisekęs taip, kaip tikėtasi, 
tur būt todėl, jog viskas buvę 
palikta direktoriams atlikti, o 
direktoriai kvietę apvaikščioji- 
mui ką norėję.

Kalbos šiuo klausimu išsibai
gia. Paskiriama komisija iš lo
tų iavųjmkų tuo reikalu rupin- 
t>s- _ L .fi i

Naujų sumanymų eilėje eina 
klausimas, kas reikia daryti 
pagerinimui Tautiškų kapinę 
reikalų. Nieko ypatingo nepa
siūloma.

Skundų ir pareiškimų eilėje 
Šimkus pareiškia, kad jis dir
bęs kaip darbininkas Tautiško
se kapinėse ir matęs tokių įvy
kiu:

Vieno mirusiojo giminės su
manę perkelti nabašninką. Pra
šę iškasti jo grabą. Atėję prie 
duobės čiuras, kapinių prižiū
rėtojas, ruskelis, kurs buvo 
kaip ir čiuro padėjėjas, ir jis, 
Šimkus — darbininkas, čiuras 
susiginčijęs su ruskeliu. Vienas 
sakęs, kad reikiamoji atkasti 
duobė esanti čia, o kitas — ten. 
Ažuot nuėjus į ofisą ir atsine
šus knygą, idant pažiurėjus kur 
tikrai yni duobė to numirėlio, 
čiuras pasakęs, kad reikia kas
ti ten, kur jis liepiąs. Žinoma, 
jo, kaip boso, reikėjo paklau
syti.

Atkasę duobę, išėmę grabą. 
Kai susirinko giminės, viena jų 
ir sakanti, kad grabas ne toks, 
čiuras tada bėgąs j ofisą, su
grįžtąs, nerimaująs. Giminės 
prašo atidaryti grabą, čiuras 
juos nuraminąs.

Kitas atsitikimas buvęs toks. 
Palaidota buvusi moteris pirma 
Decoration dienos. Atsilanko 
mirusios moters mergaitės ir 
prašo čiūrą parodyti, kur jų 
motina palaidota. Čiuras paro- 
dęs. JVIe>*irait@s aprėdo, apkaišo 
kapų našlaitėmis. Decoration 
dienoje jos vėl atsilanko j ka
pines ir mato, kad nepažįstama 
moteris triusasi apie jų motinos 
kapą. Mergaitės klausia mote
riškės, ką ji čia dabar daro prie 
jų motinos kapo. Moteriškė 
atsako, kad tas kapas nėra jų 
motinos kapas. Mergaitės vėl 
bėga pas čiūrą, o šis pareiš
kiąs: girdi, kaip aš galiu žino 
ti, ką jus aprėdėte. Ir mergai
tės abejoja dar ir šiandien, ku
ris yra jų motinos kapas.

Šimkus buvo užklaustas, ar 
jis kalbąs už save, ar už kitus.

Šimkus atsako, kad jis dirbęs 
kapinėse, tai ir matęs, ir ką 
matęs, apie tai ir kalbąs.

Janulis pareiškia: tu kalbi už 
kitus, o ne už save.

Stuporas patvirtino Šimkaus 
pasakojimą. Beje, Šimkus dar 
naaiškino kitą įvykį. Esą, rei
kėję kasti duobę, čiuras liepęs 
kasti čia. Jam buvę pastebėta, 
kad teks kirsti grabas. Bet Čiu
ras liepęs kasti ir gana. Iška
sta duobė, ruskelis nukirtęs 
grabelį, užlipinęs moliu urvą ir 
viskas buvę atlikta. O tuo tar
pu vietos buvo pakankamai, 
kad iškasus duobę toliau.

Daraškienė pareiškė kitą 
skundą. Vanduo, girdi, piliamas 
ant naujo kapo, idant žemė su
sinėtų. Esą, čia dedi pastangas, 
kad palaidojus nabašninką kur 
sausiau, ant kalnelio, o čia 
liejama ant kapo vanduo, šim-1 
kus patvirtino Daraškienės 
skundą. Kalba buvęs trustisas 
Čepulis. Jis išreiškia ve kokią 
mintį: kol, girdi, nebuvę, van
dens išvesta po kapines, tol 
žemę reikėdavo išvežioti nuo 
kapo, ir ačiū tam ne vienas slė
nelis buvęs išlygintas. Dabar gi 
retai kada ir retai kur paste
bėsi krūvelę išverstos žemes. 
Matyt, nebereikia vežti nuo ka
po žemės.

Moterys pradeda nerimauti. 
Janulis, Sima.no Daukanto 
Draugijos atstovas, pareiškia, 
jog tokie skundai daroma todėl,

kad skundėjai buvę paleisti iš
darbo. Čepulis praneša, kad 
Klimas tą pat j pasakojęs direk
torių susirinkime, o Klimas gy
venąs arti kapinių ir dirbęs 
kaip darbininkas kapinėse.

Pasigirsta balsas: “Uždaryti 
diskusijas!” Nubalsuojama dis
kusijas uždaryt.

Iškeliama reikalavimas Sima
no Daukanto Draugijos, kad 
Tautiškos kapines atpirktų lo
tą iš draugijos, atinokėdamos

tarimus, kad knygos butų spau-
sdinamos unijinėse spaustuvė
se.

Lietuvių laikraščiai
Visoje Amerikoje tur būt tik 

du lietuvių laikraščiai teturi 
Įvedę unijas savo spaustuvėse, 
t. y. “Naujienos” ir “Vilnis”. 
Kovoti su nelinijiniais laikraš
čiais mums bus sunkiau. Jie 
yra pasiskirstę po įvairius to
limus miestus ir susisiekimas

statytos, bet jos negalės 
didelės, kadangi musų agitaci
jos darbą finansuos 
phictil Unija. —J. I/iipaitis.

Gatvekarių darbininkai susitai
kė su kompanijomis

būti centą valandai, jie gaus 1 d. 
birželio 1929 m. Be to, kompa- 

Typogra- mja turės apdrausti darbinin-

Taip, sakoma, pareiškę unijos 
atstovai.

tą sumą, kurią draugija sumo
kėjo, ir tretį nuošimtį. Nesu
tikta su Simano Daukanto 
Draugijos reikalavimu. Kapines 
sutinka atpirkti lotą, bet nenori 
ifibkėti nuošimčių.

— Tautietis.

Lietuvių Zecerių
Kliubas

Typographical Unija remia 
lietuvius zecerius

Apie porą mėnesių atgal su
sirinko būrelis “Naujienų” ir 
“Vilnies” spaustuvių darbinin
kai ir nutarė steigti unijinių 
spaustuvių zccerių kliubą. Šis 
kliubas iš viso jau turėjo du 
mitingu. -Vėlesniajam mitinge 
tapo sudaryta pastovi valdyba 
ir įgaliota pasitarti su Chicagos 
Typographical Unijos Nr. 16 
viršininkais dėl musų kliubo 
čarterio. įstatų ir kitų dalykų.

Pereitą šeštadien į mudu su 
V. A. Zokaičiu nuvykova į aukš
čiau minėtosios unijos raštinę 
ir jos viršininkams praneščva, 
kad lietuviai zeceriai organi
zuoja kliubą, kurio tikslas yra 
suvesti lietuvius zecerius j ar
timą pažintį ir bendrai vesti 
agitaciją, kad lietuvių spaustu
vės ir zeceriai stotų į savo ama
to unijas. Typographical Ūm
ios viršininkai musų pradėtam 
darbui mielai pritarė, sveikino 
mus ir sutiko duoti pagalbą 
musų kovai už unijinių spaus
tuvių steigimą.

v1

Kuriuo Hudu mes veiksime?
Mes norime, kad visos lietu

vių spaustuvės priklausytų 
spaustuvninkų unijoms. Lietu
vių Zecerių Kliubo valdyba ar
ba tam tikra specialiai išrinkta 
komisija lankys nelinijines lie
tuvių spaustuves, laikys su tų 
spaustuvių darbininkais pasita
rimus ir ragins juos stoti į uni
ją. Jeigu nęunijinių spaustuvių 
savininkai nesutiks savo spaus
tuvėse įvesti uniją, tai mes im- 
simies griežtų priemonių: siun- 
tinėsime įvairioms lietuvių 
draugijoms bei organizacijoms 
aiškus ir raginsime, kad lietu

vių draugijos ant savo spaudos 
darbų reikalautų unijos ženklo 
(“leibelio”). Musų kliubo vir
šininkai ir atstovai lankys Chi
cagos lietuvių draugijų mitin
gus ir ragins draugijas padary
ti nutarimus, kad jos visus sa
vo spaudos darbus duotų dary
ti į unijine^ spaustuves.

Bus siuntinėjami laiškai T. 
M. D. ir L.P.L.D., kad jos savo 
leidinius duotų spausdinti ne 
skebšapėms, bet unijinėms 
spaustuvėms. Jeigu tatai negel
bėtų, tai Lietuvių Zecerių Rim
bas į tų dviejų knygų leidimo 
draugijų suvažiavimus pasirū
pins pasiųsti atstovus, kurie 
ragins suvažiavimus daryti nu-

su tų laikraščių darbininkais 
yra sunkus. Bet ir šiame atsi
tikime bus bandoma užvesti su 
tų spaustuvių darbininkais su
sirašinėjimus. Bus renkami ki
tų miestų draugijų adresai ir 
siuntinėjami laiškai, kad jos 
ant savo spaudos darbų reika
lautų unijos “leibelio”. Kai ku
rios draugijos sau už organą 
ima nelinijinius laikraščius. To
kioms draugijoms mes siunti- 
nėsime laiškus ir raginsime jas 
sau už organus imti tik uni
joms priklausančius laikraš
čius.

Tokiai stambiai lietuvių pa
šalpos ir apdraudos organizaci- 

• jai, kaip S.L.A., bus Seimui 
‘ arba Pildomajai Tarybai pasiųs
ta rezoliucija arba atstovas ir 
raginama “Tėvynės” spaustu
vėj įvesti uniją.

žodis lietuviams zeceriams
Kurie zecerių prie šio kliubo 

dar neprisidėjo, mes prašome 
prisidėti ir pajrelbeti mums 
dirbti pradėtąjį darbą. Kiek- 

'vienas lietuvis zeceris priklau- 
so vienai ar kitai draugijai. Sa- 
vo draugijos mitinguose jisai 
gali duoti Įnešimus, kad jo 
draugija . remtų tik unijines 
spaustuves. • Tuo budu jis gali 
padaryti daug gero sau ir savo 
spaustuvės savininkui.

Laiks nuo laiko mes galėsime 
surengti ir pasilinksminimo 
pramogų. Sueiti lietuviams ze
ceriams į pažintį, apkalbėti sa
vo bendrus reikalus arba pasi
linksminti gali išeiti ant nau
dos tik patiems zeceriams. Kliu
bo narystės duoklės dar nenu-

Skilvio Trubeliai, Gal
vos Skaudėjimas ir

Svaigulys

Jei jūsų skilvis nesveikas, Jus tuomet vi* 
B hm sergate. Jei skilvys negali virškinti mais
to, jus prarandat stiprumų ir "pep”, sulie
sėjai. pasidarot nervuotas ir jaučiatės nu
vargęs iš ryto taip ir eidamas gulti vakare.

Per 29 metų Taniac yra atgrąžinęs svei
kata Ir st'prumą daugeliui tūkstančių dėl 
sergančių taip kaip ir jus.

Štai yra laiškas nuo Mr. Edward B. Hali, 
579 Kiefer Avė., Columbus, Ohio. "AS tu
rėjau tok| dideli skilvio trubelj, kad aA ne
galėdavau valgyti I Bet | mažiau ka’p mė
nesi laiko po pradėjimo vartoti Taniac, ma
no apetitas pasitaisė ir mano skilvys veikia 
geriausiai. Dabar aš niekuomet nebeturiu 
svaigulio arba skilvio nevirškinimų.”

Kodėl nedaleisti Taniac padaryti tą pat|, 
Wą jis yra padaręs dėl tūkstančių kenčian
čių? Yra tiesiog malonu žiūrėti kaip jos 
greitai pašalina vidurių užkietėjimą — ga
šlią, skausmus skilvio ir žarnų. Kaip sustip
riną apetitą, vikrumą ir gerą miegą.

Taniac ya-a grynos daržovės — padarytos^ 
iš šaknų, žievių ir žiedų — gamtinių gyduo-' 
lių dėl sergančių. Kainuoja mažiau negu 2 
centai sykiui. Nusipirkit butelj nuo savo 
vaistininko šiandie. Pinigai jums bus grą
žinami, jei nepagelbės.

Taniac
52 M1UION BOTTLES USED

Chicagos gatvekarių darbi
ninkai susitaikė su kompanijo
mis taikytojų pagelba. Jų su
tartis tęsis iki 1930 metų. Dar
bininkai gaus priedo 1 centą 
valandai nuo 1 dienos birželio 
šių metų. Kitą priedą, taipgi 1

kus $1,000 ir mokėti 20 dolerių 
darbininkams, kai jie susirgs; 
bet mokama 20 dolerių savai
tėje, kai darbininkai suserga 
tik kada jis sirgs daugiau, ne
gu 7 savaites. Manoma, kad 
darbininkai priims šias sąlygas.

TIKRAI PASALINA 
SKAUSMĄ

NEAPLEISKIT 
KOSULIO

old Gold
JUOKAI

Kam mums reikia Iri and i jos
“Aš girdėjau, kad Jungtinės Val

stijos nori užimti Irlandiją.”
“O kam tas reikalinga ?”
“Tam, kad mes galėtumėm už

siauginti savo policistus.”

Pašlapę Kojos Gali Reikšti

ŠALTĮ

Stabdykite ji su HILL’S. HILUS 
Cascara-Bromide-Quinine tabletai sustab
do Šaltį į vieną dieną, nes jie atlieka ketu- 
rius svarbius darbus sykiu. Del saugu
mo imkite tik tikrą HILL’S, raudonoje

Kentėtojai dėl aštrių, tarsi peilio 
skausmų, atšipusių, erzinančių, nuo
latinių skausmų, su kuriais surišti 
inkstų priepoliai ir kepenų negalės, 
gali rasti pagelbą naudojant John- 
son’s Red Cross Kidney Plaster. Jis 
teikia beveik ūmią pagelbą nuo bai
sių skausmų ir tikrai padės kitoms 
gyduolėms, kurias jūsų daktaras 
Jums prirašys.

Johnson’s Red Cross Kidney Plas
ter negali būt laikomas kaip gyduo
lė bile kuriuo žvilgsniu dėl šių orga
ninių netvarkų — Jūsų gydytojas ta
me tur būt jsitikrinęs ir jo gyduolės 
naudojamos savo keliu.

Plasteris šildo ir švelnina ir jo gy
duolės būtinai tur persisunkt per odą 
tiesiog j apimtas vietas. Buk tik
ras pareikalaut Red Cross Kidney 
Plaster su raudona flapele užpakaly. 
Visose vaistinėse.

Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus I
PERKAME IR PARDUODAME 

Rašyk dėl informacijų: — Dept. N.
ZIMMERMANN & FORSHAY

170 BROADWAY <NEW YORK
Firma Įsteigta 55 metai I

dėžčj, 30c. Visose aptiekose.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YIJŠKA & CO.

4604 So. P«wlln« St, Chicago. TU

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu Ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms
NORTH GERMAN 

LLOYD 
130 La Šalie St., Chicago, III. 

arba prie vietinių agentų, *

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd, 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chomiškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankyki! 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 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson BĮ v., netoli State St. 

•Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO. ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

i

t

RAŠYTOJUI ŠERNUI PAMINKLU PASTATYTI

KONCERTASo

Seredosvak.Sausio25J928
LIETUVIU AUDITORIJOJE

3133 S. Halsted St.

Įžanga ypatai 75c ir $1.

I

Pradžia8 vai.

/— ■ ' 11'
Mes užtikrinant jums 

gerą dantų darbą
Jūsų dantys pa
taisomi tuojau, 
šeši menesiai dėl 
išmokėjimo. Nė
rė i k nieko įmo
kėti, nereik mo
kėti nuošimčių.

Daleidžiant, kad Jums reikės 
mokėti:

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

Dr. C. W. De Roųue
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7589

Sulaikykit kosulį kol 
jin jioifiBiv.vHtyH j pa
vojinga liga. Seve
ras Botigh Balsam, 
Htan<lar<l gyduoles 
per 4ą metus, teikia 
malonia ii* greita pa- 
gelbą. Frank Klou- 
da, Laramio. Wyo. 
raio: ‘‘Severa’n gy-, 
duolčs vartojamos* 
mano namuose hu 
puikiomis nasokinč- 
mis. specialiai Se
verus Cough Bai
sum. AA užsisakau 
jas kas rudeni." Va
dovaujančios gyduo- 
lf» per 48 metus. 
Saugios, malonios 
vartoti. Jusij Vais- 
tynčj, 20c arba 00c

Nuo krutinės ir gal- kkvicrA (’() vos slogu vartok Se- F. BhVr.K.Y VU. 
vera’s C'old Tablete C ėda r Hapids, Iowa į iv ________ _______ _________

Severas
cnUGH balsam!

Mes jsivaizdinam
“Pearl keikia, kad ji da nebuvo 

pabučiuota nei vieno vyro.”
“Ar tai da nėra užtektinai, kad 

kiekviena mergina dėl to keiktų?’1

kad“Aš nežinojau, 
dvynukus.”

“Mat jis vedė telefonų 
ir ji davė jam klaidingą

Jonas turi

operatorką 
numerį.

— London Mail.

Vyras per telefoną. “Gaila, šir- 
duk, aš busiu užimtas ofise iki vė
lai.”

Moteris — “Ar aš galiu pilnai ta
vo žodžiams pasitikėti?”

...Bet — rūkykit Old Gold cigare- 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. šiame laikraštyje telpa Old 
Gold cigUretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir dasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne- 
turėsi?’

Gerbiamieji Chicagos Lietuviai! ‘

Koncertas jau pilnai prirengtas. Jame dalyvauja visos ge
riausios meno spėkos—K. Sabonis, pianiste Sadauskaitė, smui
kininkė čepukaite, p. Krasauskiene, operos žvaigždė S. Zimba-

1 ' ■ ■ ' 1

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

Visus nuoširdžiai kviečia,
ŠERNO FONDO KOMITETAS.

Sima.no
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Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Edi to r P. GRIGAITIS

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ----- --------  $8.00
Pusei metų ............. .................- 4.00
Trims mėnesiams ----------------  2.50
Dviem mėnesiam ..........---------- 1.50
Vienam mėnesiui .............. , .75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija — —•—•• 3c 
Savaitei 18c
Mėnesiui ___ ____ —..................  75c

platintis nežinia kokiam urve atspausdinti lapeliai, ku
riuose šaukiama prie žydų pogromų!

Iš Maskvos pranešama atsitikimų, kur žydams dar
bininkams, atėjusiems prašyt, kad jie butų priimti į 
profesinę sąjungą, duota atsakymas: “Važiuokite j 
Berdičevą”. Leningrade žydų darbininkų būrelis mėgi
no suvaidinti darbininkų kliube spektaklį, bet į salę įsi

Subscription Rate a:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago,
$8.00 per year in Chicago.
Še. per copy.

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštui

Metams ------ $7.00
Pusei metų •••••••••*••«••••••••••••••••< 8.50 
Trims mėnesiams ~...—1.75 
Dviem mėnesiams ••••••••*««»!»*< 1.25 
Vienam menesiui ..m .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] i

Metams •.........   $8.00
Pusei metų ..—...... ..  4.00
Trims mėnesiams 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

veržė komunistų organizacijos nariai ir išvaikė publiką 
ir artistus, šaukdami: “Čia ne sinagoga. Nešdinkitės 
pas velnio močiutę (Ubiraites k čortovoj babuškie)!”

Ar tai šitaip bolševikai “išauklėjo” savo piliečius?

A

KOVA PRIEŠ “INDŽONKŠENUS”

Apžvalga
NENUSIMENA.

Kad Lietuvos žmonių dvasia, 
nežiūrint fašistinės diktatūros, 
dar nėra galutinai prislėgta, ro
do sekantis vedamas straipsnis, 
tilpęs “žemaityje” (Telšiuose). 
Po antgalviu “Kur einam” te
nai rašoma:

Mes, lietuviai, esame tik ma
ža visos žmonijos dalelė.

Musų tautos gyvenimas vi
somis savo gyslomis yra taip 
su kitų tautų ir valstybių gy
venimu susirišęs, kad visai ne
galima pravesti ribas, kur bai-

Senate ir atstovų bute vasario 8 d. prasidės vieši 
klausinėjimai teisių komisijose dėl įstatymų sumanymų 
apie “indžonkšenus”. Kaip žinoma, “indžonkšenai” (teis
mo draudimai) yra nuolatos vartojami prieš darbinin
kus, kuomet jie išeina kovon su savo darbdaviais. “In
džonkšenai” sustabdo streikininkų susirinkimus ir kito
kiais budais sutrukdo jų veikimą, taip kad darbdaviams 
esti gana lengva darbininkus nugalėti.

šitą blogumą Amerikos darbininkai jau senai smer
kia. Natūralu, kad ir dabar Amerikos Darbo Federaci
ja nori nepraleisti progos ir šaukia vasario 7 dienai į
Washingtoną visų stambiųjų unijų konferenciją pasi- tų tautų gyvenimas. Tik kai
tanti, kaip padaryti įtakos j kongresą, kad jisai priimtų l)a jr vienas kitas paprotys 
įstatymą, draudžiantį “indžonkšenus” industrinėse ko- mus- 
’ * ~ c I n n mri mna turi m n ton Iznv

vose.
Suprantama, kad šis Federacijos žinksnis yra ge- nuo kitų, išgalvoti savo tvar-

tautai, mirtį ir išnykimą.
O kur šiandien eina žmonija? 

Ji eina pirmyn, žmonija išau-

giasi musų ir kur prasideda ki-

Tad eiti mes turime te’n, kur 
eina visa žmonija. Atsiskirti

ras. Bet ar juo bus ko pasiekta, tai kitas klausimas, ką — reiškia mums, mažajai 
Kongreso komisijos, kurios išgirs unijų atstovų nuomo
nes, gali į jas nekreipti jokio dėmesio; arba jeigu komi
sijos ir pritartų darbininkų atstovų išvadžiojimams, tai

go, subrendo. Ji šypsosi, prisi
minus karalius, vergus, bajo
rus, palocius — kaip suaugęs, 
kad šypsosi, prisiminęs savo 
kūdikystės lėles, žaislus.

žmonija eina kairyn! visame 
pasaulyje viršų ima darbinin
kų ir darbo valstiečių atstovai. 
Dar eina kova.

Bet ji jau duoda persvarą 
kairiesiems. Kiek daug laimė
ta Anglijoj, Francijoj, Latvi
joj, Norvegijoj, Suomijoj, Šve
dijoj, Čekijoj, Vokietijoj. Vi
sose tose šalyse jau valdė kai
rieji. Dabar vėl ateina rinki
mai : 1928 metais bus renka
mi naujieji seimų (parlamen
tų) atstovai Vokietijoje, Fran- 
cijoje, Lenkijoje, I^atvijoje — 
gal dar Anglijoje ir Belgijoje. 
Bus renkamas naujas Jungt. 
Amerikos Valstybių Preziden
tas.

Neabejotina, kad 1928 m. jie 
visur laimės daugumą ir visur 
paims valstybės vairus į savo 
rankas. Pasaulis aiškiai žen
gia pirmyn O mes kartu su 
visa žmonija. Tad nėra mums 
kuo nusiminti. Rytojaus die
na bus musų!

t------------------------------------

Skaitytojų Balsai
išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija neatsako}''
.. .........     i I

Lietuviai! Sielo- 
kimėsi!!

UŽTIKRINA SAUGUMU 
"BAiii OLlir

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

jų gali visai nepaisyti pats kongresas. Ir ką tu jam pa

' Visai kitokia butų Amerikos darbininkų padėtis, 
jeigu jie turėtų savo atstovybę kongrese, kaip kad turi 
savo atstovus parlamentuose kitų šalių darbininkai. Rei-

I *
I
I lykus i
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kia pasakyti, kad beveik nė vienoje kitoje šalyje teismai Vedybos tarp laukinių 
nesielgia taip vienpusiškai kapitalistų naudai industri- žmonių.
niuose konfliktuose, kaip Jungtinėse Valstijose. Tenai, 
mat, darbininkai yra susiorganizavę politiškai ir sugeba 
savo teises apginti per įstatymų leidimo įstaigas. O 
Amerikos darbininkai dar vis laikosi to pasenusio gom- 
persinio prietaro, kad darbininkams nereikią turėti sa
vo partijos. Jie ieško1 “draugų” kapitalistų partijose, o 
šios kaip buvo darbininkams priešingos, taip ir tebėra.

\

Kur civilizacija nėra pageidau
jama? — Kaip žmonos yra 
perkamos. — Reikia dirbti 
už žmoną apie dvejetą metų.
— Jaunikių išlaidumas. — 
Laukinių žmonių nuomonė a- 
pie baltaodžių religiją.—Mo-
terų įtaka.

BALTGUDŽIŲ PERSEKIOJIMAI VILNIUJE

Daugeliui lietuvių turbut ir nežinoma, kad Vilniuje 
ir Vilniaus krašte eina gana smarkus baltgudžių judė-

Tose pasaulio dalyse, kur 
žmonos yra perkamos, civiliza
cija daro daug- nemalonumų vy
rams, kurie nori apsivesti. A-

jimas. Musų žmonės paprastai įsivaizduoja, kad lenkų 
smurtas Vilniaus krašte esąs atkreiptas tiktai prieš 
lietuvius. Tuo gi tarpu baltgudžiai Vilnijoje daro oku
pantams gal daugiaus nemalonumų, negu lietuviai.

Štai, lenkų vyriausybė pastaruoju laiku yra užda-

pie tuos nemalonumus Jack 
McLaren rašo sekamai:

Seniau tėvas atiduodavo sa
vo dukterį už namų darbo dra
bužius ir visokius papuošalus. 
Tie dalykai nesunku buvo na

[Pacific and Atlantic Photo]

Kathryn Witwer, iš Gary, 
Ind., duktė traukinių inžinie
riaus, buvusi stenografė, da
bar — Chicagos operos žvaigž
dė, nesenai sėkmingai debiuta- 
busi vyriausioj rolėj operoj 
“Carmon”.

rius! stambią baltgudžių organizaciją, “Hromada”, ir 
56 jos nariai turės stoti balandžio mėnesyje prieš teis
mą, kaltinami lel “valstybės išdavimo” ir “kurstymo 
prie sukilimo”. Kokia tai bus milžiniška byla, galima 
spręsti iš to, kad prokuratūra pagamino kaltinamąjį 
aktą, susidedantį iš 340 puslapių, ir apie 420 žmonių 
bus iššaukti kaipo liudininkai.

Labai keista, kad lietuviai neturi iki šiol beveik jo
kių santykių su tuo baltgudžių judėjimu. Nesusitarus 
su baltgudžiais, vargiai bus galima atgauti iš lenkų Vii- • <mų.

mie pasigaminti. Kas kita da
bar. Tėvai reikalauja “baltų
jų žmonių” dirbinius, kaip tai: 
dūdeles, tabaką, spalvuotus dra
bužius ir 1.1. Įsigyti be pini
gų tų dalykų negalima. Todėl 
vedybų kandidatai priversti y- 
ra dirbti plantacijose arba per
lų pramonėj. Tatai vietos gy
ventojams labai nepatinka, nes 
keltis Unkšti ir dirbti sunkų 
darbą jie nėra pratę.

Vienas vadas nutarė visą sa-

ANTISEMITIZMAS SOVIETŲ RUSIJOJE
įvo gyvenimą pasilikti nevedęs, 
nes dirbti kartu su paprastais 
piliečiais jis skaitė pažeminan-

Pasaulis seniaus buvo papratęs girdėti apie juoda-dMyku. 
šimtišką caro žandarų ir “tikrųjų rusų” agitaciją prieš 
žydus ir apie žydų pogromus. Bet kas galėjo tikėtis, 
kad panašus dalykai ims kartotis ir revoliucinėje, ko- jis negalėjo, nes jam butų rei- 
munistų valdomoje sovietų respublikoje? O betgi yra kėję dirbti apie dvejetą metų, 
faktas, kad antisemitizmas bolševikiškoje Rusijoje jau Jei£u Jis pasisalintų tokiam ii- 
reiškiasi labai plačiai. ' iffam .laik“‘. <dirbti Pa»ra8!ai

Šį reakcingą pavojų nesenai pažymėjo pati sovietų vai galėtlJ jo žmonas parduoti 
spauda, nurodydama kartu, kaip ir kuriomis priemonė- kitiems, pareikšdami, kad vy- 
mis su juo kovoti. Tečiaus spaudos įspėjimai nepajėgė ras jas apleido, 
ne tik pašalinti jį, bet ir sustabdyti jo augimą. Komu
nistinė “Jaunuomenės Pravda” gruodžio 23 d. rašo, kad ka ieškoti darbo gan toli nuo

Kitas vyras, kuris jau turė
jo dvi pačias, norėjo nusipirkti 
dar ir trečią. Bet padaryti to

kėję dirbti apie dvejetą metų.

Kadangi vyrams kartais ten-

savo gimtojo kaimo, tai jie vi
suomet yra susirūpinę, ar jųantisemitizmas esąs plačiai pasklidęs net tarp “raudo-

w • «• ouviuui ,y i ei o vioii J V
nųjų pionierių* ir kitose komunistinės jaunuomenes meilužės pasilieka jiems iš£i-
grupėse. kimos. Paskalai, kurie tan-

Brianske valdžia iškėlė bylą keletui antisemitų, ku- kiaušiai yra be pagrindo, didi
nę buvo apkaltinę vieną 70 metų amžiaus žydą, buk na W susirūpinimą. Daugelis 
-■ ‘ “religiniems tikslams” nužudęs, rusų vaiką.. Tai UnSasi^i d“
primena garsiąją Beiliso bfylą iš carizmo laikų. Kai so
vietų vyriausybė patraukė atsakomybėn gaivalus, 
skleidusius tą piktą prasimanymą, tai

rydami, jie išstato save dide- 
Pa’ įiam pavojui, nes nę retai jiems 

Brianske eme priseinu keliauti per priešo te-

ritoriją. Pakliuvę į priešo ran
kas, jie nebeišlieka gyvi.

Vienok kaipo taisyklė, suža
dėtinės pasilieka ištikimos sa
vo jaunikiams, nors kartą nuo 
karto jos ir mėgsta su kitais 
vyrais paflirtuoti.

Ne retai pasitaiko, kad il
gos perskyros atšaldo vyro 
meilę arba jis pamėgsta kitą 
moterį. Tąsyk jis bando išsi
sukti nuo savo sužadėtinės ir 
nuo mokėjimo jos tėvui. Mc
Laren kartą matė, kaip vienas 
tokių jaunikių pakliuvo į teis
mą, Teisėjas nusprendė, kad 
jis savo buvusios sužadėtinės 
tėvui turi sumokėti pusę to, 
kas buvo numatyta sutartyj. 
Tėvas dėliai tokio nuosprendžio 
labai įtūžo. Bet kadangi neuž
ilgo jis savo dukterį pardavė 
kitam už pilną kainą, tai nuo
stolių jis neturėjo.

Vynd paprastai laikosi savo 
žodžio. Kai kurie jų yra tiek 
romantiški, jog pasirengę yra 
dirbti keletą metų, kad išpirk
ti savo sužadėtines.

Kartais tėvas apsisvarsto, 
kad jis permažai gauna už sa
vo dukterį. Tokiame atvėjyj iš 
grįžusio jaunikio jis reikalauja 
daugiau, negu buvo sutarta, 
manydamas, kad per tokį ilgą 
laiką jaunikis pamiršo tai, kas 
buvo sutarta. Viename atvė
jyj, sako McLaren, jaunikis, iš 
kurio buvo pareikalauta dau
giau, negu sutarta, Atsimokė
jo tokiu pat budu: jis pareiš
kė tėvui, jog buvo sutarta tiek 
ir tiek mokėti, kas tikrumoj bu
vo mažiau, nęgu jųdviejų bu
vo sutarta. Dėliai to jiedu vi
są dieną ginčijosi ir negalėjo 
prie jokio rezultato prieiti. Nei 
vienas, nei kitas. nenorėjo nu
sileisti. Kaip jiedu tą klausi
mą išsprendė, Mdl^aren nesuži
nojo, nes jam prisiėjo tą vie
tą apleisti.

Tankiai jauni vyrai neatsi
laiko prieš pagundą pirkti 
krautuvėse įvairius daiktus. 
Kuomet jų darbo laikas pasi
baigia, tai pasibaigia ir jų pi
nigai. Taip dalykams esant jau
nikis sugrįžta namo su tuščio
mis rankomis (kišenių jie ne
turi, nes vaikščioja beveik nuo
gi). Tokiuose atsitikimuose ky
la didžiausias skandalas. Su-

žadėtinė įtaria savo jaunikį su
vedžiojimu, o jos tėvas jaučia
si apgautas. ..................

Kainas nustato tėvai. Moti
nos tame reikale neturi balso. 
Vidutiniškai imant, jaunikiui 
žmona atsieina apie $50. Bet 
kuomet merginų yra mažiau, 
negu jų reikalaujama, tai tąsyk 
ir kainos pabrangsta. Tuo tar
pu uždarbiai pasilieka beveik 
pastovus. štai kodėl vyrams 
gan tankiai prisieina dirbti a- 
pie porą metų, kol jie sutaupo 
.pakankamai pinigų, kad nu
sipirkti sau pačią.

Kai kurios laukinių žmonių 
gentys (ypač nevedę vyrai) 
pradeda prielankiai žiūrėti į 
misionierius. Jie sako:

“Baltųjų žmonių religija y- 
ra gera. Vyrui nereikia sau 
žmoną pirkti. Gauna už dykų. 
Tai labai pigiai”

'Baltaodės moterys į lauki
nius žmones daro nepalygina
mai daugiau įtakos, negu vy
rai. Pavyzdžiui, South Seas 
Salose vietos moterys bando 
pamėgdžioti baltųjų kolonistų 
moteris. Ačiū tam, jos išmok
sta higieniškiau gyventi ir ge
riau savo vaikus prižiūrėti. Va
dinasi, po truputį civilizuojasi.

Su vyrais irgi įvyksta per
maina. Jie išmoksta nuo bal
tųjų labiau savo moteris gerb
ti.

Saliamono salose gyvena vie
na amerikietė, kuri ne kartą 
sustabdė laukinių žmonių orgi
jas. Ji tiesiai eina prie jų ir 
įsako to nedaryti. Jeigu vyras 
bandytų taip pasielgti, tai jis 
neišliktų gyvas. Bet moters jie 
neliečia ir be pasipriešinimo ei
na savo keliais.

Naujoj Gvinėjoj senukė mo
teris sulaikė kanibalus huo už
puolimo baltųjų. Tą užpuolimą 
jie planavo per ilgą laiką. Su
žinojusi apie tai, senukė nuėjo 
pas jų vadą ir išgavo pasižadė
jimą, kad užpuolimo nebus. Sa
vo žodį jis išpildė.

Kitoj saloj ingi per ilgus me
tus gyveno baltaodė moteris, 
kurios laukiniai žmonės nie
kuomet nedrįso paliesti. Jie 
tiek pamėgo tą moteif, kad dėl 
jos buvo pasirengę viską pa
daryti.

Tokių tai dalykų pasakoja 
Jauk McLaren apie laukinius 
žmones, kurie gyvena South 
Seas salose. Prieš kiek laiko 
jis tas salas aplankė ir pats 
savo akinis matė, kas ten de
dasi. —K. A.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon >— tai bus 
brangi divan*. ;

Smetonienė, lenkė-dvarinin- 
kė, su lenkiškos orientacijos 
bičiulių buriu valdo ne vien 
musų Tėvynę, bet ir Lietuvos 
armijoje svarbiausias vietas 
lenkų buvusiems legioninkams 
yra užleidusi. Antanėlis Sme
tona... ot, meldžiasi... Jogaila 
panašiai darė, kuomet lenkai 
Kęstutį ir Birutę smaugė ir 
skandino. Antanas Smetona 
lenkės dvarininkės Smetonie
nės suokalbių vykinimui mažai 
reikalingas.

žinant, (iš praeitos vasaros 
Herbačevskio Lenkijon pasiun
tinystės Lenkijos su Lietuva 
unijos atsteigimo tikslais) Vol
demaro su lenkais derūjimosi 
norus, bet vieši Voldemaro už- 
sigynimai patvirtina norą to
linus lietuvius apgaulioti.

Ar Smetonienė ir Voldema
ras galvoja apie reikalą su Lie
tuvos visuomenės nuomone 
skaitytiesi? Spėju, kad tie du 
asmens besąžiniai; Lietuvai ge
rovės negeidžia. Lietuvos liau
dies dvasia,, tiem dviem (Sme
tonienei ir Voldemarui) nesu
prantama. Smetonienės talki
ninkai ir nūn iš Smetonienės 
rankos algą imantieji valdinin
kėliai tolei tuodu juokdariu 
valdžioje palaikys, kolei nujau
čia, kad dar Lietuvos liaudyje 
kantrybės nestinga. “Romos 
bažnytinė provincija” iš nūn 
nepriklausomos Lietuvos dalies, 
susitarimo raštu paskelbta, l>e 
Lietuvos seimo pritarimo ir 
prieš Lietuvos Konstituciją, | 
Lietuvai—“pučistų” paskelbta 
—žinoma, be vertės dokumen
tas, bet Lietuvos kunigija drįs
ta “Konkordatą” skelbti, kaipo 
tikrą dokumentą—taip kaip jie 
Smetoną ir Voldemarą ”pučo” 
papuošalus šventina, prisaiki- 
na ir už tokią Lietuvos netei
sėtą valdžią meldžiasi. Tai iki 
kokio laipsnio gali litas net ar
kivyskupus iš lygsvaros iš
kreipti! Tai ką jau ir kalbėti 
apie konsulus ir kitus valdi
ninkėlius?! Kunigija prieš Sme
tonienės vyrelį ir prieš Volde
marą nesišaušia: mat, “konkor
datu” užžavėti, neis Lietuvos 
laisvės ginti.

Ar yra Lietuvoje bent vie
nas, kuris tiki, kad Voldemaras 
iš Pilsudskio išsiderėjo Lietu
vos nepriklausomybei užtikri
nimą? Tiktai Lenkijos agen
tas gali taip kalbėti. Voldema
ro pareiškimai, kad tiktai ga
linga Lenukija gali Lietuvos 
nepriklausomybę apsaugoti —o 
Zaleskio Voldemarui užuojauta, 
kaip (7) septynių metų prieš 
lenkus varyta propaganda jam 
(Voldemarui) seksis išdildyti. 
Šitie Voldemaro ir Zaleskio žo
džiai liudija, it tie “šiaudai 
rodantys iš kur vėjas pučia”.

Lenkai jau dabar turi Lietu
vą, it ant meškerės užkliuvusią 
žuvį, ir palengva paalsina 
“brolybės meile ir maldomis”...

“Supagonėjusių necivilizuotų, 
it Amerikos indijonų, lietuvių 
savon globon paėmimu lenkai 
pelnys iš vakarines Europos 
ačiū, už amžinos taikos Pabal
ti jos valstybėse įvykinimą”.

Tai kaip lenkai moka savus 
užpuolikiškus žygius lietuvių 
kankinimus - savotiškai ištei
sinti.

Kiekvienas lietuvis kas dieną 
lai nors po valandą Lietuvos 
nepriklausomybės reikalams pa
švenčia, minimą klausimą visa
pusiai svarsto ir rūpinasi, kad 
Lietuva lenkų globon nepakliū
tų.

Galiausiai: Ar ilgai lietuviai 
lenkų agentus penės?!

—Antanas Rutkauskas.

BAVEfc

Dęes not affect 
the Heart

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo
Slogų Galvos skaud.
Neuritis Lumbago
Dantų gėlimo Reumatizmo
Neuralgia • Skausmų

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

SKOLINAMI
PINIGUS I

ANT
NAMŲ I

Matykit Mr. MAC1KĄ

PEOPLES BANKE
47 St. & Ashland Avė.

Mes Mokam Cash

S68.50
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai į Lietuvą 
per Radio tik 25c.

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 p, 
Panedėl. ir ketverge iki 8 vak.IUswnT -KiF-iTrag . .sJk
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GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

GYVENIMAS
Sausio Men. i 
Atspausdintas
Įsigykit
GYVENIMĄ
Nosigailčsit

Prenumerata metuihH $2
Pusei metų $1
Kopija .........................................  20c
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Brighton Park
Mes, brightonparkiečiai, tur su 

būt negalime dejuoti dėl stokos 
teatrų ir teatralių parengimų. 
Amerikoniškų krutamu jų pa-
veikslų teatrus turime penkis. 
Vienas didžiausių ir puošniau
sių — tai “Midwest”, ties 35-ta 
ir Archer gatvėmis, turįs 
2,500 kėdžių. Triobėsis gražus, 
parodomi paveikslai geri, duo
da jis ir aukštos rųšies vodevi
lių. Brighton Park teatras tu
ri 1,800 kėdžių. Pernai jis duo
davo gražų vodevilį, dabar jau 
nebeduoda, bet duoda gerų pa
veikslų. Archer teatras gra
žus taip iš lauko žiūrint, kaip 
viduje. Turi 1,200 vietų. Cra- 
ne teatras turi 600 vietų. Y- 
ra dar vienas teatras prie 47- 
tos ir \Vestern Avė., turįs 500 
vietų.

Lietuvių teatro darbuotėj tur 
būt daugiausia atsižymi Keis
tučio'" Kliubas. Pereitą sezoną 
jis pastatė keturis veikalus — 
komediją “Karolio teta”, Lietu
vių Auditorijoje, “Piršlybos”, 
“Teismas” ir “Važiuojam” — 
pastarieji veikalai buvo pasta
tyti McKinley svetainėje. “Ka
rolio tetai” režiseriavo art. St. 
Pilka; kitiems trims — M. C. 
Kasparaitis. Visuose šiuose va
karuose publikos buvo daug.

šį sezoną pradėjus, Keistu
čio Kliubas sulose jau veikalą 
“Aš numiriau”, kurį režiseria
vo p. M. Dundulienė. Tą patį 
vakarą duota ir graži koncerti
nė dalis. Dainavo p. Stepona
vičienė ir F. Jakavičius; smui
kavo p-lė Derišiutė ir J. Mile
ris. Kitas “Keistučio” klubo 
parengimas bus 24 d. kovo, ši 
kartą bus suvaidinta komedija 
“Consilium. Facultatis” McKin
ley svetainėje.

Sekantis vakaras nėra ren
giamas pelno sumetimu. Jis 
rengiamas vien tikslu duoti 
brightonparkiečiams progos pa
silinksmintu susipažinti su nau
jai įstojusiais kliubaų nariais. 
Tai bus Keistučio kliubo “Ves- % 
tuvės”. Vėliau manoma suren
gti nors pora teatrališkų vaka
rų.

Nors, kaip iš vardo matote, 
Keistučio kliubas nėra teatra
lė draugija, bet teatraliam dar
bui jis turi suorganizavęs dra
mos skyrių, kuris ir rūpinasi 
parengimų reikalais. Dramos 
skyrius turėjo sausio 18 d. po
sėdi. Jame tapo išrinktas šiam 
sezonui režisierius, M. Kaspa
raitis. Išdalino roles, bet dar 
ne visos, nes truko veikalui 
vaidinti tinkamų žmonių. Pa
rinkti gi yra visi seni, patyrę 
scenos darbuotojai.

Atlankė mus, brightonpar- 
kiečius, kelis kartus Vaičkaus 
teatro grupė, suvaidinusi “Gy
vuosius nabašninkus” ir “Ge
novaitę”. Jie turėjo gero pa
sisekimo. Laukiama ir vėl Vaič
kaus teatrą atsilankant. Jie ke
tina suvaidinti tragediją “Kei
stutis”.

Dar pora žodžių apie Mc
Kinley parko svetainę, kuri 
randasi gražiame McKinley par
ke, pusės bloko tolumoje nuo 
39-tos gatvės ir vieno blogo to
lumoje į rytus nuo Western 
bulvaro. Tai graži ir erdvi sve
tainė, turinti _igera estradą; 
švariai užlaikoma; tik sceneri- 
jos stoka. Parko prižiūrėtojai 
jnandagųs žmonės. Todėl ir lie
tuviai pamėgo ja naudotis. 
Randasi čia ir daugel mažes
nių svetainėlių, kuriose laiko
mi susirinkimai ir šiaip mažes
ni parengimai. Įtaikantieji šų- 
sirinkimus arba turintieji pa
rengimus nėra trukdomi. Vis
kas palaikoma tvarkoje. Deį 
to ten ir malonu laikyti susi
rinkimus.

Svetainėje, skiriamoje paren-! 
gimams, gali sutilpti apie 500 
žmonių. Labai gera akustika.' 
Žiemos laiku svetaine grerai ap- 
šiidoinu. Svarus ir ruimingi 

kambariai drabužiams pasidėti, 
yra taipgi kambariai artistams 
persirengti.

Butų gerai, kad lietuviai tan
kinus duotų parengimus toje 
svetainėje. Parko valdyba mie
lu noru sutinka rengėjams lei
sti naudotis svetaine, tik, žino
ma, ne bizniui.

Tai tiek šiuo kartu apie mu- 
Brighton Parką.

—M. K. Kasparaitis.

Koncertas
(Feljetonėlis)

Bengėjai paskelbia, kad salės 
durys atsidarys nuo pirmos po 
pietų. Publika pradeda rinktis 
apie keturias. Publika renkasi 
bent porą valandų. Publika susi
deda iš poros šimtų suaugusių 
ir šešių šimtų vaikų. Salėje vai
kai čiužinėja, bėgiodami gnaibo 
ausis svečiams, švilpia, spiegia 
ir rėkauja.

Pusė po astuonių ant pagrin
dų užlipa snausdamas vakaro 
vedėjas. Pasikrapšto dantis, 
porą kartų atsisega žiponą, už
sisega, atsikrankščia ir prade
da sakyt ilgą spyčių. Publika 
švilpteri, pirmininkas vėl atsi
krankščia ir vėl stfena:

—Ponai ir ponios: Dabar 
mes pradėsime koncertą. Pir
mas ant numerio bus choras, 
kuris visus jus užganėdins.

Dainuoja choras. Vaikai sa
lėje užstelhia chorą, nes cho
ristų tiktai pora desėtkų, o vai
kų šešetas šimtų. Dainuojant 
vaikai užtraukia savo koncertą 
plonais ir storais balsais. Moti
nos tarpe savęs šnekasi, tarsi 
šimtmečius nesimatę.

— Dabar dainuos dueto jau
nos panelės, kurios dar tiktai 
pirmą kartą dainuos. Jums bus 
proga išgirsti naujus talentus, 
kurie pilnai visus užganėdins.

Dainuoja, bet nesigirdi dėl 
vaikų ūžimo ir kūmučių pašne
kesio. Dainuoja ir skripkuoja 
visi kiti koncerto žvaigždės, 
pažibos, donos ir primadonos.

Kai koncertas pasibaigia, tai 
mažai kas ploja, nes neįverti
na talentų ir žvaigždžių ir tai 
todėl, kad negalėjo girdėt jų. 

1

PADeKAVONĖ
A. A. Ona Gurjonienė

Kuri mirė sausio 14, 1928 m. ir palaidota tapo sausio 17, 1928, 
o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilus ir negalėda
ma tasidčkavot tiems, kurie suteikė jai paskutinį patarnavimų ir 
palydėjo ją i tą neiSvenglamą amžinybės vietą.

Aš atmindamas ir apgailėdamas jos prasisalinimą iš musų 
tarpo, reiškiu giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms 
ir suteikusiems vainikus draugams. Dėkavoju dvasiškam tėvui, kun. 
klebonui Albavičiui, kurs atlaikė įspūdingas pamaldas ir už gražų 
pamokslą bažnyčioje; zakristijonui už gražų papuošimą altorių; 
vargonininkui už gražų patarnavimą ir pagiedojimą; seserims ir 
mergaičių chorui už gražų pagiedojimą. Kun. Gasiunui už paly
dėjimą j kapines ir pasakymą kapinėse gražų pamokslą. Grabo- 
riui Mažeikai už gerą ir mandagų patarnavimą.

Labiausiai dėkavoju Laurynui ir Johanai Ruibavičiams už pri
ėmimą veliones f savo namus ir už visą patarnavimą.

Dėkavoju. broliui Vladislovui ir brolienei Onai, pusseserėms, 
švogeriams ir pusbroliams. •

Taipgi tariu širdingą ačių visiems Naujienų darbininkams, ku
rie suteikė puikiausi gyvu gėlitr vainiką, ir pagalios dėkavoju vi
siems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau mylrtniausioji 
mano širdelė, ilsėkis ramiai šioje šaltoje žemelėje ir lauk manęs 
ateinant. Nuliūdęs VYRAS KAZIMIERAS.

KAZIMIERA RAČKAUSKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 23 dieną, 2 valandą po pie

tų, 19^8 m., sulaukus apie 41 metų amžiaus, gimus Lietuvoje, Tau
ragės apskričio, lyyedainos parapijos, Taragaudės kaimo, paliko di
deliame nuliudime vyrą Vincentą, seserj Marcijoną ir švogerį Petrą 
Rumšius, brolį Petrą Kazulį ir pusbrolį Frauciškų ir Apoloniją Juk- 
nius Amerikoje. Lietuvoje paliko seserj Oną Kuncienę. Kūnas 
pašarvotas, randasi 6031 So. California Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioje, sausio 27 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų i šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Kazimierus Račkauskienės giminūs, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuludę liekame,
VYRAS, SESUO, BROLIS IR VISOS GIMINĖS.

Laidotuvėse patarimu ja graborius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

Ot sau, pasėdėjo, pasišnekėjo, 
vaikai turėjo “good tįme” salė
je lakstydami ir viskas “all 
right”. Po koncerto prie bariu
ko, kas nori, “kirminą užmu
ša’’, dar pasikalba. Tai tikrai 
draugiškas koncertas, kurs vi
sus suveda į pažintį ir visi lie
ka užganėdinti, nes nepatenkin
tų nėra. — Puspadis.

Koncertas
Ona Pocienė (sopranas) ir Lu

tu Kaben (smuikas) patieks 
koncertą

Ateinančio sekmadienio va
karą, sausio 29 d., Community 
svetainėje, prie 6641 So. Troy 
gat., žinomos mums artistės, 
p-nios Omr Pocienė ir Lulu Ba- 
ben, suteiks Chicagos muzikos 
mylėtojams pirmą savo rųšies 
koncertą, kuris pasižymės rim
tumu ir gerai prirengtu progra
mų. Kadangi panašus koncertai' 
yra retenybė, tai bus ir įdomu 
ir malonu jaukioje svetainėje 
praleisti keletą valandų klau
sant tikrai gražios muzikos ir 
rūpestingai kaip vienos taip ir 
antros prirengto programų. Be

PRANEŠIMAI
Draugystė šventos Petronėlės mi

rusi narė Kazimiera Račkauskienė. 
Draugės malonėkite susirinkti šven
to Jurgio svet., 32 St. ir Auburn 
Avė., antradienyi, sausio 24 d., 1928 
m., 7:30 vai. vakare.

Pirm. Ona Taujienienė.

Naują .Tyrą Tikybą 
pažjsi nusipirkęs už $1 224 
pusi, knygą “VISUOMY- 
Blį”. Gaunama “Naujieno
se”, 1739 S. Halsted St.

DABAR LAIKAS ĮSTOTI 
Į NAUJIENŲ SPULKĄ
20 serija prasideda nuo 

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

Atdara dienomis ir vaka 
rais.

1739 S. Halsted St, Chicago. 

abejo, mes pasinaudosime šia 
proga, atsilankysime j viršmi- 
netų vietą pasiklausyti jų ir 
tikrai maloniai praleisti laikų.

— D. M.

A + A

Metinės Mirties Sukaktuvės

MARIJONOS URN1KIENĖS 
po tėvais Dumčaitės

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 25 d., 1927 sulaukusi 
36 melų amžiaus. Palaidota 
šv. Kazimiero kapinėse.

Paminėjimui vienų metų jos 
mirties sukaktuvių bus laido
mos Šv. Mišios Nekalto Prasi
dėjimo Panelės šv. Bažnyčioj, 
Brighton Parke, seredoj, sau
sio 25 d., 1928, 8 vai. ryto.

Prašome giminių, draugų ir 
pažįstamų atsilankyti.

Mes tavęs brangioji neuž
miršome ir niekuomet neužmir
šime.

Nuliūdęs:
Vyras Juozapas Umikis, 
Sunai: Juozas, Edvardas, 
Brolis Juozapas ir Giminės 

4329 So. Califomia Avė.

Ai A
PADĖKAVONĖ

A. A. Bronislovas Ramanau- 
skis, kuris mirė sausio 16 die
ną, 1928 m. ir palaidotas tapo 
sausio 20, o dabar ilsis šv. 
Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atsi- 
dekavot tiems, kurie suteikė 
jam paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo jį į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavo- 
Iame musų dvasiškam levui, 
am. Deksniui, kurs nulydėjo 

iš namų j bažnyčia ir atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo 
.sielą; dėkavojame graboriui 
Eudeikiui, kurs savu geru ir 
ir mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo jį į amžinastj, 
o mums palengvino perkęsti 
nuliūdimą ir rūpesčius, dėkavo
jame gėlių aukautojams ir ne
šėjams ir grabnešiams; dė- 
kavojąmev tiems kurie paguo
dė mus šioje sunkioje valando
je ir pagalios dėgavojame vi
siems dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms; o tau musų my- 
lymas sūnelį sakome: ilsėkis 
ramiai šaltoj žemelėj ir lauk 
mus ateinant pas savę.

Nubudus šeimyna,
Ramanauskų.

ANTANAS TRUMPAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 22 dieną, 2 vai. ryto, 
1928 m., sulaukęs 45 metų am
žiaus, gimęs Naujoj Pakruos- 
tei, Surviliškio vai., Kėdainių, 
paliko dideliame nuliudime mo
terį Elzbietą iš namų Mozeri- 
kė, dukterį Zuzaną ir Arbiną, 
brolį Jurgį Amerikoj ir gimi
nes Lietuvoj. Kūnas pašarvo
tas, randasi 665 W. 18th St. 
2nd fl.

Laidotuvės įvyks Seredoj 
sausio 25 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų į Apvaizdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

i

Visi A. A. Antano Trumpau- 
sko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

I

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys ir Brolis.

Laidotuvėse patarnauja . gra
borius Badžius, Tel. Canal 6174

......... ... ■ ■

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

J. F. Eudeikis Komp.
TAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitag.e Avė.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avcnuc 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburu Avė., ’l’vl. lilvd. 3201 
Tel. Boulevard 0313

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet astl 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių, , j;

3307 Auburn
CHICAGO, ILL.

Si D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotoj

2314 W 23rd PL 
Chilago, HL

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

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Baigusi ak u š e- 
rijos koleg i j ą; 
ilgai Praktika
vusi Pensylva- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pogelbą. 
Valandos nuo 
ryto iki 2 v.
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui UnJversa]
State Bank ....

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

-eikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartj.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių jtenipimą, 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 
i mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenae 

ir 805 East 47th Street
Phone Kenwood 1752
Prakfikuoja 20 metų

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis Akių S'pecialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—8 ir 7—8; Nąd. 10—-12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Tel- Republic 7S08 
CHICAGO, IJLLz.

Lietuviai Daktarai--------------------------------------------------
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

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

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

Telephone Republic 0083

Dr. V, B. Milaszewicz
Dentistas 

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockwell St. 

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

- - 1---

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenie 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedalioj 10-12 d.\ /

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
. Kampas North Avė. ir Robey St. 

Valandos: 1 iki$ po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

A. L. DAV1D0NIS, M. D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienicį

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

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTIiSTAS 
4645 South Ashland Avenae

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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 8:30 P. M. 

CHICAGO

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas 
3401 So. Halsted Street 

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

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 

. * Chicago, 111

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

DR. MARGIRIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki 
8:80 v, vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 diena ir 6:80 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Įvairus Gydytojai
DR. CHARLES SEGAL 

Praktikuoja 20 metai •••• I 
Ofisas

4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midway 2880
.— -------------— .............

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti Slst Street

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

Phone Annitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakaure uždarytu 
Nedilioj pagal sutartĮ

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— 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. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 8110

Naktį So. Shore 2288, Boulevard 6488

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRBUI 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

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN 
4631 South Ashland Avenue

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

Res. Telephone Plaza 8200

 Advokatai

K.GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn SU Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 131f

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 Petnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State SU Room 1612 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 6141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)

. LIETUVIS ADVOKATAS
112 West Adams St. Room 1217 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

A, A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vcikiirnis
8241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062
7—9 vai, vak. apart Panedilio ir 

Pėtnyčios.

JOSEPH J. GRISK 
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

James M. Burke
Bes. Tel. Stewart 17t3 
GEORGE M. CHANE 

Res. Tol. S:igin:iw 9528 

Burke ir Crane
Advokatai

Ofisas 'l'el. State 5368—1731 
155 N. < l.<ik su
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Antradienis, sausio 24, 1928
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Radio

NAUJIENOS, Chicago, UI

Educational
Mokyklos

Financial
Finansai-Paskoloa

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

Bubnai, Banjos, 
Smuikos 

25c. į savaitę 
Organizojame naują instrumentų 

kliubą, nariai gauna instrukcijas po- 
puliarėmis kainomis ir instrumentus 

Šiandie 8 vai. vakaro Lietu- už jų kainą. $75 vertės instrumentą 
Vich.nnJi^id- W išmokėjimais net po 25c. Į 

savaitę.
Mumford Music 

Studios, 
Ine.,

13 So. Kedzie Avė. 
Phone Kedzie 6810

Šiandie Visuomio 
prakalbos

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome i porą dienų 

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

vių Auditorijoj 
lauskis laikys 
“Kodėl mėšlina 
krikščionybė?”

—Rengia Visuomenės Darbo
V Sąjunga.

prakalbų tema 
katalikybė bei •<

Miscellaneous
Bridgeportas

Iš Lietuvių Motery Draugijos 
Apšvieta metinio susirinkimo.

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

Boulevard 1036

AR jums reikia pinigų? Privntiš- 
kas žmogus turi pinigų investuoti į 
real estete 2 morgiČius, 4% komiso. 
C. Helborg, 192 N. Clark, rm. 607 
Dearborn 4020.

PASKOLOS namų savininkams —• 
gaminame ir perkame 1, 2 ir 3 mor
gičius ir kontraktus, Rm. 2016, J34 
N. La Šalie: Randolph 4210 arba 
6347 So. Westem Avė. Hemlock 
2636.

STIS

25 VYHŲ REIKIA TUOJAU, 
DEL IŠSIMOKINIMO WELD- 
ING AMATO. MES IŠMOKIN
SIME JUS ŠIO GERAI APMO
KAMO AMATO. GERA MOKE- 

TINKANTIEMS VY
RAMS. UNIJOS INSTRUKTO
RIAI. UNIJOS KORTOS VY
RAMS KURIE ISMOKS ČIA 
AMATĄ. OFISAS ATDARAS 
NUO 9 RYTO IKI 8 VAKARO. 
ILLINOIS VVELDING W0RKS 
512 N. I.A SALE ST. CHICAGO

200 RADIO CONSOLE CABINET
Specialia išparadvimas ir dirbtu

ves jums.
THE UNIVERSAL RADIO 

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

Business Chances 
PardayimuiBizniat 

PASTABA

Susirinkimas įvyko 1 d. sau
sio. Nauja valdyba užėmė vie
tas: pirm. A. Misčikaitienė, 
pirm, padėjėja M. žuraitienė, 
nutarimų rast. E. Ručinskienė, 
finansų rast. Vkščiulienė, kasos 
globėjos Z. Pušinskienė ir Ja- 
kubkienė, iždininkė A. Valan- 
čienė, knygė Grigaliūnienė, Au
ditorijos bendrovės atstovės A'. 
Misčikaitienė ir M. žuraitienė, 
Vilniaus vadavimo komisijoj 
K. Katkevičienė, suvien. drau
gijų atstovės Z. Rimkienė ir 
M. Žuraitienė, Vaisi jos bendro
vės atstovės A. M. ir M. žu
raitienė, daktaras kvotėjas J. 
Kulis.

Knygų komisija išdavė ra
portą, kad draugija geram sto
vy; pelno per pereitus metus 
nedaug liko, naujų narių 
si rašė apie jx)rą desėtkų.

pri-

tu- 
kad

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
šildomų boilerių, furnas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American 
Stove Repair Works, 3110 Wentworth 
Avė. Phone Victory 9634.

LABAI ŽEMA KAINA 
Pirmų ir antrų morgiČių. Greitas na- 
tamvimas — Construction paskolos. 
Metropolitan Bond & 

Mtge. Co.
134 N. Šalie St.

Room 2006 Dearborn 4636, State 5864

REIKIA VYRU dėl išsimokinimo 
barberiavimo. Didelės algos vy
rams šiame biznyje, su puikia užtik
rinta ateičia. Tik reikia kelių mė
nesių dėl išmokimo. Klesos dieno
mis ir vakarais. Reikia turėti pra
dinės mokyklos mokslą. Atsišau
kite. Moler College, 512 N. State 
Street.

Sterling Shop Radio
įsigyk Crosley

Mes turime visus modelius Crosley 
setų. Atsiiankykit ir išgirskit 

PERSITIKRINKIT 
jo gerumu ir jo balsu

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

MUSŲ CROSLEY SETŲ
Sterling ganos radio ekspertai* yra 

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

UŽGANĖDINANTĮ PIRKINĮ 
STERLING SHOP RADIO 

4323 Lincoln av. 8243 N. Ashland 
Phone Buckingham 8800

Proga kurios neturėtu
mėt praleisti

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

Jūsų investmentai jums atneš 
6 */a %.

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

Su $100 galit pradėti.
Del daugiau informacijų rašykit.

Be jokios atsakomybės.
Atsiųskit savo vardą ir adresą, 

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Box 1026.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa, geras biznis, geroj apielinkėj. 
Pilnai įrengta, mašinos, geras, šla
kas. Greitam pardavimui paaukau
sime beveik dykai. Pirmiausia atė
ję laimės.

2419 W. 69th St. 
Hemlock 8099

KUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8710

Chicago

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legalj nuošim- 

I tį. Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

REIKIA vyrų dėl išsimokinimo 
automobilių plovimo, tepimo, “simo- 
nizing” ir viso praktiško garažo dar
bo. Didelis reikalavimas vyrų j ga
ražus. Nuolat darbas per metus. Po 
3 savaičių pasimokinimo galit už
dirbti gerą algą. Klesos dienomis ir 
vakarais, ofisas atdaras vakarais. 
Chicago Auto Service Bureau, 309 S. 
La Šalie St. Room 101.

Furniture & Fixtures

3 ŠMOTŲ parloro setas, $35, 7 
šmotų valgomo kambario setas, $15 
gasinis pečius, $6, pastatomos Kam
pos, $15 ir daugiau. Schwartz Bros. 
Storage, 640 E. 61 st St.

PERKAME

SPECIALI SPECIALI SPECIALI
Didelė Muzikos ir radio krautuvė 

North Side. — Parduosime šią sa
vaitę tik naujus Standard garantuo
tus radio nupgintomis kainomis. 
Veikit lu<įj, sutaupykit pinigų ant 
naujo railio.

Johnson’s Music & Radio Shop 
2772 Lincoln Avė. 
Bučkingham 6358

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimai
NORTHBROOK, ILL.

55X135 pėdų lotai, biznio ir re
zidencijų, suros, vanduo, gasas ir 
šalitakiai yra įskaitoma į kainas. 
Gera . transportacija, $200 įmokėti 
ir daugiau. Pasimatykit su Mr. Wm. 
Davey, 
šaukit 
fl. Aš 
levard 
1029.

3435 S. Wallace St. Alsi
no pietų arba vakarais, 3 
kalbu lietuviškai. Tel. Bou- 
6728 arba Naujienos, Box

NAMAS 2 augštų po 2 flatu ir 1 
cottage pusantro aukšto, lotas 50 
pėdų, rendų $125 j mėnesj. Saukit 
nuo 11 iki 4 Yanis 6328, o dėl su
tarties, Maywood 2968.

ŠTAI BARGENAS
Aukštos klesos, tikrai moderniš

kas, su atdaru sun porčium, namas 
turi 15 apt. po 4 kambarius, randa
si netoli 47 St. ir Champlain (Juo- 
daspalvių distrikte). rendų virš $11,- 
000, galit j j nupirkti už $51,(KM). 
Namas turi pirmus morgičius $28,- 
OOO dviem metam, galima padidinti 
iki $30,000. Galima įmokėti $15,000, 
kitus antru morgičiu. Galite gauti 
33%% už savo investmentą.

Mr. Scherer
H. J. COLEMAN AND CO. 

4705 S. State St.
Drexcl 1800.

5 KAMBARIŲ namas, netoli 73 
St. ir Oakley Avė., kaina $4700. Sa
vininkas Mr. S. Beske, 7210 
Claremont Avė., Tel. Republic

South
9234.

šiemet valdyba ir narės 
retų pasidarbuot daugiau, 
Draugija užaugtų nors dvigu
bai; kiekviena sveika ir dora 
mergaitė ar moteris yra pri
imama j viršminėtą draugiją. 
Kurios prisirašėt 11 dieną gruo
džio, laike šokių Lietuvių Au
ditorijoje, ateikite į susirinki
mą 5 d. vasario, 2 vai. po pietų 
į Mark White Sąuare 
(Library room).

Busite priimtos. A.

4 GASOLINO pampos beveik nau
jos, $150 kiekviena, 350 galionų1 
baltos arba žalios malevos, $1.40 ir 
$1.50 gal. 300 rolelių stogų dengi
mui materiolo^ raudono arba žalio, 
vinys ir cementas, $2 roleliui, 50 
skrynučių vinių, 16 ir 20 py, $2.50 
skrynutei, 1 lot virvių, iki 1 co- į 
lio, 1 lot dratų, 1 lot švirškinėms 
dmlų, 30 knygvedžiams deskų po 
$6 kiekviena, rūbams užraktų 3000 
C klampkų, 5 dideli A. C. motorai, j 
2 International laiką rekorduojanti i 
laikrodžiai. 1600 svarų bell dratų, I 
16 iki 22 gauge, 18c. svarui. 3 tonai 
metalinių shop pans, visokių didžių, 
20c. kiekviena. 2553 W. Madison st. 
Seeley 6065.

SOL ELLIS & SONS’
Plumbingas, narni} apšildymo ir 

elektros reikmenys
2118-20-22 So. State St, Chicago 
Cicero Branch 4606-06 W. 22nd St. 
Phone Victory 2454. La\vndale 2454

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

AugŠčiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais. 1

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Kam reikalingi pinigai
Pirm jieškant paskolos ant namo, 

ateikite pasikalbėti pas mus; gau
site teisingą patarimą ir patarnavi
mą.

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt St.

Tel. Canal 1678

parko

Business Service
Biznio Patarnavimas

M-nė.

Roseland

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Įvvedam elektros 
dratus, motorus, taisom elektros 

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

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

Roselande laukiama “Kalvio 
Dukters”. “Kalvio Duktė” y- 
ra keturių veiksmų drama, J. J. 
Zolpo parašyta, kuri bus suvai
dinta vasario 5 d. Strumilo 
svet. Vaidins L. S. M. Rate
lis. Batelis kaip visada, taip 
ir dabar surinko geriausius ar
tistus mėgėjus vaidinimui.

Nors Batelis turi gana narių 
ir dideliam veikalui suvaidinti, 
i>et kada, pagal veikalo reika
lavimą nesiranda atatinkanti y- 
pata, tai rateliečiai kviečia 
vaidilas iš kitur, kad jie ir ne
priklauso Rateliui. Taip yra 
padaryta ir šį kartą. P-lė J. | 
Pažiarauskaitė yra pakviesta 
net iš Northsidės. Taipgi yra 
pakviesta ir Adėlė Zavistaitė 
(buvusi Kukutienė). Adėlė Za
vistaitė. yra žinoma visai Chi- 
cagai kaip gera artistė. Kitos ( 
visos rolės yra paskirstytos 
taipgi atatinkamoms ypatoms.

Repeticijos būna sėkmingos. 
Daugelis jau atmintinai išsimo
kino savo roles.

Roselande Ratelio parengimai 
yra kaip kokia metinė šventė. 
Mat, roselandiečiai daugiausiai 
megia ir įvertina Ftatelio vaidi- 
nimus, Ratelio dekoracijomis 
papuoštą sceną ir tai pat J. J. DETROIT 
Zolpo parašytus veikalus.

Roselandiečiai dar atsimena 
J. J. Zolpo veikalus “Našlai
čiai”, “Valkata” ir pereitą ru
denį vaidintus “Du Broliu”. O 
vasario 5 d. jie turės progos 
pamatyti ir “Kalvio Dukterį”.

Kadangi Ratelio parengimus 
publika dideliu skaičiumi lan
ko, o Karolis Požėla, kuris da
bar yra Strumilo svetainės pri
žiūrėtojas nenori, idant publi
ka stovėtų, tai Požėla turi pa
samdęs žmogų, kuris taiso su
griuvusias kėdės ir dirba daug 
naujų. Rateliečiai gi vakarui 
dirba atatinkamas dekoracijas.

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

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms

KUOMET JUMS REIKIA PINIGŲ 
Atsišaukit pas:

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

1618 W. 18th St.
U. F. DANKOWSKI, Prez.

C. J. DANKOVVSKI, Sekr Ižd. 
Pirmi, antri ir treti morgičiai

Tel Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
\ M. J. KIRAS, .

3335 So. Halsted St.

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

bun- 
galow, didelis lotas, taiktai $8700, 
Savininkas Beverly 7330.

6 KAMBARIŲ BEVERLY 
ilow. didelis k

Bridgeport Painting - 
& Hardware Co.

Matevojam ir popieruojam. Užlai- 
kom malevą, popierą, stiklus ir t

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S- RAMANČIONIS. Sav.

t.

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

$4

Auto Travel •
Automobiliais Kelionė

EKSKURSIJA
Patogus apšildomi karai i 
................ DETROIT .................  
.............. ST. LOUIS ..............
Checkcr Coach Lines, Ine. 

Planters Hotel 
19 N. Clark St., 

Randolph 4800

4
4

Parlor Car Motor Coach Užbonsuoti ir i 
Du syk j dieną išvažia-___

9 ryto ir 8 vakare
atHlrauBtl. 
išvažiavimai

$4.00
$4.00
$8.00

DE LUXE MOTOR STAGES
8 So. Jefferson 

Tel. Dearborn 0681

ST. LOUIS .....
’KANSAS CITY

Financial
Finansai-Paskolos

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., gnd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

bmo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras
ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti j vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
156 No. Clark St.

Central 62flQReP- Room 821

MM agaSiHira

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. 

Tel. Armitage 1199.

Personai
__________Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7

Chicago, I1Į. >

Copy- 
Patentų 

su 
ir

REIKALINGAS partneris j bu- 
černę ir grosemę, ant didelės gat
vės Michigan Avė. Vienam persun- 
ku. Turi būt nevedęs, patylimo 
nereikia, šaukit Pullman 4228.

JIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, be vaikų, ne senesnes 
kaip 45 metų. AŠ esu vaikinas, 37 
metų, ir esu turtingas. Kuri mergina 
myli apsivesti, meldžiu atsišaukti ir 
susipažinti su manim. Box 1034, 
1789 S. Halsted St., Chicago, 1)1.

PAJIEŠKAU Kazimiero šiurnog, 
laeinančio iš Naujamiesčio miestelio,
PAJIEŠKAU

paeinančio iš Naujamiesčio mies 
Panevėžio apskr. Turiu svarbų rei
kalų. Jis pats ar kas j j pažjstatc, 
duokite man žinią.

JURGIS GURSKIS, 
1512 So. 48th Ct. 

Cicero, 111.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia 

nori 
Gera 

alga mokama tame biznyje, ir proga

lėtą mėnesių dėl išmokimo. Klesos 
Reikia tu

rėti pradinės mokyklos mokslą. At
sišaukite. Moler Collage, 512 North 
State St.

REIKIA MOTERŲ ku 
tapti Beauti specialistėųii
alga mokama tame biznyje, ir proga 
atsidaryti savo šapą. Reikia tik ke
letą menesių 
dienomis arba vakarais.

Mes turime labai gera progą dėl 
lietuvių salesmanų pardavinėti va- 

j dovaujančius produkus General Mo
tors Corporation. Salesmanai turi 
gerai kalbėti lietuviškai, kad tin
kamai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori "greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 3832 Roosevelt Rd„ 
Cicero Buick Sales Co. 5313 West

I 22 St., Cicero, III.

Sis skelbimas yra vertas pinigų 
dcl jūsų. Atsineškit jj su savim ir 

jums nulcisimc 
10% pigiau 

FRIEZE PARLOR SĖT ... 
MOHAIR PARLOR SĖT 
WALNUT BEDROOM SĖT 
WALNUT DIN. RM SĖT

$300
$250
$200
$150
.$75 9X12 WILTON RUG
$60 COXWELL CHAIR .
Daugelis kitų bargenų bus išpar

duota tuojau *
Available Storage

7732 Stony Island
Atdara vakarais iki 10 vai. Nedė- 

. . Įlomis iki 6 vakaro.

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

CAB DRA1VERIŲ
Mes turime 50 cabs. Visi nauji 

limozinai. Jus galit patys įstoti j 
biznį su vienu tų karų, tik biskj 
įmokėjus ir kasdieniniai jmokėjimai 
irgi maži. Į tuos {mokėjimus įei
na paprastas užbonsavimas cab — 
plūs pilna apdrauda, kas 24 valan
dos nuplovimas, storage ir telefonas. 
Pilniausi pagelba teikia kiekviename 
atsitikime, 3 dideli garažai ir sura
šąs nuolatinių važinėtojų — dalis 
musų pasiūlymo — apžiurėkit.

UNITED TAXICAB ASSN.
2620 So. Mochigan Blvd. 

2538 W. Chicago Avė.
5057 Broadway

DIDELIS bargenas, turiu parduoti 
tuojau, dėl užbaigimo reikalų, dvigu>- 
bas namas 11 apt. garu šildomas, 
prieš Douglas parka.

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

GRAŽUS 2 flatų namas prie 7012 
S. Artesion Avė. 6-6 kambarių, karš
tu vandeniu šildomas, namas 1 me
tų senumo, turiu parduoti, kainu 
$19,000, įmokėti $1200, kitus $125, 
įskaitant nuošimčius. Savininkas 
7012 S. Artesian Avė. 2 lubos, arba 
Prospect 1177, po 6 vakare. Taipgi 
5 kambarių medinė cottage, kaina 
$3000, įmokėti $500.

Furnished Rooms
RENDON apšildomas kambarys, 

maudynė, galima valgį gaminti kam
baryj. Savaitei $3.50 arba $4.00. 
25 N. Halsted St.

VISUOMIS ieško kambario su 
cenlr. šiluma Bridgeporte. Geriau 
su mityba. Pranešti į “Aušros 
Knygyną” (3210 So. Halsted St.)

RENDAI kambarys dėl vieno ar 
dviejų vaikinų, 3 f r. 4502 South 
Emerald Avė.

For Rent
RENDAI mūriniam name 4 dideli 

kambariai, gasas, elektra, maudynė. 
Renda $15.00, su.1 garadžiu $17.00. 
2 fl. 3534 So. Parąell Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

MAN reikalingi pinigai, parduosiu 
savo Schumann grojiklį pianą su ben- 
čiumi ii* roleliais už $65 cash.

MR. JARTZ,
2918 Mihvaukee Avė., Ist floor

PARDAVIMUI gražus grojiklis 
pianas pigiai. Man reikia pinigų, 
atsakantiems žmonėms parduosiu 
už $125, cash $50, o kitus po $10 j 
mėnesj. Mr. Grinius, 6512 South 
Halsted St., Ist floor.

TURIU parduoti savo gražų ir be
veik naują grojiklį pianą už $150. 
Cash $50, o kitus išmokėjimais po $10 
į mėnesj. Mr. Kujawski, 1723 South 
Ashland Avė.

PIRMOS klesos fonografų taisy
mas visokių išdirbysčių, nebran
giai. 1233 S. Wabash. šaukit Calu- 
met 1968,

Radio
RADIOS, $2 į savaitę. Geras 5 tū

bų radio setas/ pilnai garantuotas, 
tiktai $98.50, įmokėti $25, kitus $2 į 
savaitę. Mr. Kujawski, 1723 South 
Ashland Avė.

Lietuvių Atydon
Tik $15 įmokėti

Dirbtuves Aptuštinimas
Dynatrope Visi Elektriniai z 

Radio Setai
DcmonstoratŲai ir vertelgų sam

peliai labai pigiomis kainomis. At
važiuokit tiesiai į dirbtuvę,

4408 S. La Saite St. 
Phone Boulevard 0265 

Galit gauti išmokėjimais.

The Dynatrope Co.
Išdirbinėtojai originalių elektrinių 

Radio.

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

DELIGHT SHOP
3428 W. 63rd St. Hemlock 3352

GAUTI i mainus ir sampeliai bus 
išparduoti pigiauiomis kainomis. 
Atsineškit šį skelbimą, gausit pi
giau.

WONDER RADIO SALES GO.
3152 Irvink Pk. blvd.. Key 2499

KAM prisigauti ir mokėti daugiau? 
.2 šmotu parloro setas 
ant orderio, garantuotas.

Sutaupykit $50 iki $150. 
utarninke, ketverge ir subatoj 
nedėlioj iki 6. 

Wholesale Fum. 
3837 Greenview Avė. 

Tel. Buckingham 6764

padarytas
<iui> uiMęuiv, unvuvvMn, jmękČtl
$66 ir daugiau. Coxwell krėslai, $24.

Atdara
9,iki

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, biznis geras, krautuvė nauja ir 
švari, preižastis pardavimo, viena 
moteris negaliu .užlaikyti, reikia 2 
gerų buČenų. Tai gera proga norin
čiam biznio. 2624 W. -69 St. Tel. 
Hemlock 1340.

PARDAVIMUI groseris ir kendžių 
krautuvė. Greitam pardavimui, iš
važiuoju ant farmos. 1733 Ruble St.

PARDAVIMUI rakandai gerame 
stovyje, Front room setas, karpetas, 
klijonkė, anglys ir malkos. Phone 
Virginia 0721, 1718 S. Ruble St.

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

ar 3 flatų namą į farmą tetą, biznį 
ar kitą, 2031 W. 35 St. Tel. Lafaytte 
0909.

4700 BELDEN AV. Pardavimui 8 
flatų. Viskas išrenduota, turi būt par
duota. Kaina ir išmokėjimais teisin
gi. Savininkas. Pensacola 8164.

UŽ geriausį pasiūlymą paimsite 2 
flatų murin namą, arba mainysiu j 
mažesnį. _

8643 N. Troy, Irving 3631

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

SINGER “dropheads”, elektrinės, 
portable, $22.50 ir daugiau, iš 400 
pasirinkimas. Paterson Bros., 1952 
Irving Park-blvd.

Real Estate For Sale 
, N amai-žemė Parda vimai 

Negirdėti Mainai
LIETUVIŲ atidai. Kodėl nenusi

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

Automobiles
$10 IKI $20 ĮMOKĖTI

Kitus 12 iki 18 mčnesių. Visi/ga
rantuoti automobiliai visokių iš
dirbysčių ir modelių, 100 karu pa
sirinkimui. Montrose Motor Sales, 
3106 Montrose Avė.

CASH Už KARUS
Turim pirkti 100 karų tuojau. 

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

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

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

KAM MOKĖT daugiau už kiauši
nius ir sviestą. Kiaušiniai 60c. tuzi
nui, sviestas, 58c. svarui. Olselis ir 
retai). Dastatom bile kur Chicagoj. 
Sellig, 2516 Hamlin Avė. Telefonas 
Lawndalo 4417.

MOTERYS!
Štai Jums gijos nėriniams ir siu- 

vinčjiinams. Vilnonas: 4 incijų inot- 
kas nuo 25 iki 40 centų; -marško
nas 1.000 ynrdu 10 iki 35 centu. Taipgi vilnones skiautes audeklų, 
kelnOins, kelnaitGms, drcsiukSms ir 
himberdžiakiams. Nepraleiskit pro. 
gost Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietų.

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

Chicago, III.

Business Chances

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

PARDAVIMUI Soft Drlnk Parte
ris arti didelių dirbtuvių, geroj apie
linkėj, pelningas biznis, su namu, 
$5000 casn reikia. 4020 Normai Avė.

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

PARDAVIMUI grosernS, rūkytos 
mėsos ir saldainių krautuvė. 717 W. 
21st Place. 4. ...

■'te-

IŠSIMAINO puikus automobilius, 
5-ių pasažierų, Hudson Super Six, 
parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
nedidelio namo, loto, ar groserio.

IŠSIMAINO naujas bizniavas mu
ro namas, su bučemės bizniu, yra 6 
kambariai pagyvenimui ir Extra te
tas, namas randasi ant Archer Avė. 
labai puikioj vietoj, praduos už 
$18,750 arba mainys ant 2-jų fla
tų namo.

IŠSIMAINO 2-jų flatų muro na
mas Brighton Parke, namo kaina 
$7,500, mainysiu ant cottage toliaus 
iš miesto.

IŠSIMAINO bizniavas namas, Sto
ras ir 4 flatai po 4 kambarius, par
duodu už $13,500 arba mainysiu 
ant didesnio namo, arba priimsiu 
bučernę ar kitokį biznį kaipo pirma 
įmokė jimą.

IŠSIMAINO 2-jų flatų muro na
mas, po 4 kambarius, namo kaina 
$8,500, mainysiu ant bungalow ne
paisant apielinkes. Su virš minė
tais reikalais kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

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

6409 So. Kedaie Avenue

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

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

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

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

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

namas, aukštos rųšies 6 apt, po 6 
kambarius, 2 tile grindimis vanos, 
lietaus lašai, baltiniams klosetas, 
cedar klosetas, ledaunes, kiekvienas 
kambarys didelis, namas metai 
vveather-stripped. Kewanee boileris. 
‘‘Unitem” karšto vandens sistema, 6

.. geležinkelio, 1 blokas
iv didelio teatro, nn.- 

finansuotaH, su vienais 
cash 

I SU-

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

garu šildomas, 2^ bloko nuo 63 St. 
ir Halsted St., kaina $10,000, $50 i 
mėnesj, rendos $510 i mėnesi.

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

karų garažas, 60x125 pėdų tetas, 
blokai iki L C. geležinkelio, 1 blo iki tfatvekarių 
mas perai finansuotan, su vic 
morgičiais* Skaitytoiui reikia 
ir jis parduoda uš išlaidas. J)d 
tarties šaukit, Triangle 8200.

\ $2500 CASH
kitus lengvais išmokėjimais nupirk- 
site modernišką mūrinį namą, 
Čiais šildomą, 2-6 apt. ir 2-4 apt. 
rendų $1890 į metus, randasi prie 
39 St. ir Indiana Avė. Matykit 

H. J. COLEMAN AND CO.
129 Ei. Fershinpr Road 

Tel. Boulevnrci 7769.

pe-

GRAŽUS 5 kambarių mūrinis 
bungalow, $7500. Galit pamatyti 
prie 1621 So. 56 Avė. Cicero. Netoli 
nuo 12 St. karų ir Douglas 
elevatorio. Cash reikia $2000.

Atsišaukit
ED. DUBSKY, 

2185 So. 56 Avė.

Park

GRAŽUS 5 kambarių bun- 
galow prie Hessville, Ind., su 
Š500 cash galit veikti, yra vana, 
2 mašinų garažas.
1401 S. Kennedy avė., Ham- 
mond, Ind., Phone 3658

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

2 PLATU. 6-5 kambarių, miegojimui por
ėtai. nu stiklai*, karAtu vandeniu Aitdonias. 2 
karu kitan 33x126. Artunian. netoli
Devon, kaina $1h.oo<>. Tiktai binkt įmokėti. 
JdtUR lengvaiR itonokfiiimais. PiiiūiiH barg- 
penas. T. H. Evana, 71410 N. VVestern Are. 
llogcra l’ark 27S7.

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

PARDAVIMUI pirmos klesos 6 
kambarių mūrinis bungalow, aržuolo 
užbaigimo, karštu vandeniu šildo
mas, lietaus lašų vana ir vėliau
sios mados maudynės kambario 
fikČeriai, tetas 30x125, apžiurėkit 
prie 6647 So. Tai man Avė. šaukit 
savininką, Rainbovv Electric, Hyde 
Park 2976.

PARDAVIMUI 3-68 ir 1-4 apt. na
mą.’?, angliškas skiepas prie Albanv 
Avė., netoli Ainslie Avė. Privatiški 
žmonės. Canal 7064.


