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Voldemaras šiandie atvyksta į Berliną
Kalbėsis su Strese- 
maunu dėl prekybos 

sutarties
Vokiečiams rupi turėti- Lietuvą 

kaip atdarą sau tiltą j sovie
tų Rusiją

BERLINAS, sausio 21. — 
Kaip lytoj [šiandie] į Berliną 
žada atvykti Lietuvos ministe- 
ris pirmininkas, /'Augustinas 
Voldemaras, konferuoti su Vo
kietijos užsienio ministeriu 
Stresemannu. Svarbiausias pasi
tarimų objektas bus prekybos 
sutartis, nors, be abejo, bus 
diskusuojami ir kiti svarbus 
klausimai.

Kadangi Lietuva sudaro til
tą tarp Vokietijos ir Rusijos, 
vokiečiams svarbu, kad tas til
tas butų atdaras. Jie nori taip
jau auklėti gerus santykius su 
Rusija, nes gali ateiti diena, 
kada Vokietijai reikės tuo tiltu 
[per Lietuvą] gabentis karo 
medžiagų, kurios dabar gami
namos Rusijoje ir kūnų ji pa
ti negali namie gamintis.

Voldemaras ir Stresemannas, 
be to, turės susitarti dėl te
chniškų Klaipėdos vokiečių tei
sių detalių, kadangi Klaipėda 
dabar yra Lietuvos miestas. 
Kiti diskusuojami klausimai 
bus žvejybos teisės, prekyba 
upėmis ir sienos techniškumai'.

Santykiai tarp Vokietijos ir 
Lietuvos yra geri.

Nors oficialiai Lietuva ir 
Lenkija paliovė savo nedrau
gingą viena antrai nusistatymą, 
bet ajMičioj pyktis tarp jųdvie
jų verda kaip viręs.
lankai ir latviai pyksta dėl ge

ležinkelio išardymo
Lietuviai vėl užgavo lenkus, 

išdraskydami dalį geležinkelio, 
jungiančio Liepoją su Romnais. 
Tą medžiagą lietuviai suvarto
ja geležinkelio linijai tarp Tel- 
čių ir Klaipėdos. Lenkai, kurie 
Liepojos liniją vartojo tranzitui 
į Latviją, dabar randa tą lini
ją pasibaigusią Lietuvoje, ne
toli nuo Lietuvos-Lenkijos sie
nos. Latviai taip pat įtūžę, kaip 
ir lenkai, ir grūmoja Lietuvai 
prekybos karu.
Vokietija tikis biznio koncesi

jų Lietuvoje
Vokietija tikisi gauti Lietu

voje plačių biznio privilegijų, 
kaip antai prekybos agentū
roms, l>ankams ir įmonėms ati
daryti, o už tai duos Lietuvai 
specialių palengvinimų gabenti 
į Vokietiją gyvulius, mėsą etc. 
Lietuvių rinka nedidelė, bet 
Vokietijai rupi sulaikyti Lietu
vą nuo susirišimo su kitomis 
valstyl>ėmis, kad neužsidarytų 
“tiltas į Rusiją.’*

I^enkija skelbia rinki
mus i seimą ir senatą
VARŠAVA, sausio 24. —Len

kų respublikos prezidentas Mos- 
cickis paskelbė rinkimų į seimą 
ir senatą reguliacijas. Rinki
mai į seimą nustatyti kovo 4, o 
į senatą — kovo 11 dieną.

Lenkų vyskupai, su arkivys
kupu Kakovskiu prieky, išleido 
ganytojišką laišką, kuriuo visi 
tikintieji raginami dalyvauti 
rinkimuose, ir balsuoti taip, 
kaip jiems jų sąžinė sakanti. 
Laiškas buvo visose bažnyčiose 
kunigų perskaitytas.

Jack Sharkey gal bok- 
suosis su Johnny Risko

BOSTONAS, Mass., sausio 
24. — Į Bostoną atvyko iš 

“Nąw Yorlco boksininkų viešpa
ties, Tex Rickardo, atstovas 
Jess McMahon siūlyti Jackui 
Sharkey (Juozui Žukauskui) 
kontraktą boksuotis su Johnny 
Risko, Clevelando sunkaus svo
rio boksininku.

Sužinojęs apie tai laikraščio 
reporteris tuojau kreipėsi j 
Sharkey, klausdamas, ar jis 
sutiksiąs kovoti clevelandietį, į 
ką lietuvių l>okso galiūnas at- 
sakė: ! . ;UĮ

“Bet aš tą vyriuką jau vie
ną kartą supliekiau.”

“'lai dabar ar norėsite su 
juo pasikirsti?”

“Šiur, kodėl ne,” atsakė 
Sharkey.

s -

Berger siūlo nacio- 
nalizuot telefonus- 

telegrafus
WASHINGTONAS, sauiso 

24. — Victoras Berger, vienin
telis socialistų kongresmanas 
Washingtone, įnešė bilių, ku
riuo reikalaujama, kad visos 
telegrafo ir telefono linijos bu
tų paimtos valstybės nuosavy
bėn ir valdžios operuojamos.

Kongresmanas Berger sako, 
kad American Telephone and 
Telegraph kompanija šiandie 
jau yra pašalinus, beveik viso
kią kompeticiją ir, turėdama 
laisvą lauką, daranti milžiniš
kų pelnų.

Coolidge nepaten
kintas karo kalbom

WASHINGTONAS, sausio 
24. - Prezidentas (x)olidge 
pareiškė nepasitenkinimo atsa
kingų Jungtinių Valstybių ka- 
riuomenės ir laivyno vąjdininkų 
kalbomis apie karą ir baugini
mais. Jis ypač nepatenkintas 
kontradmirolo Plunketto andai 
pasakyta kalba, kurioj jis pra
našavo, kad komercinės rungti- 
nės netrukus į veisiančius Jun
gtines Valstybes į didelį karą, o 
taip pat ir laivyno sekretoriaus 
Išreiškimais viešoje kalboj, kad 
Jungtinės Valstybės turinčios 
turėti pirmos klasės laivyną.

Prezidentas sako, kad jis vis 
dar negalįs suprasti, kodėl kas 
metai karo Žmonės imą baidyti 
karu, kai tik kongresas ima 
svrastyti armijos ir laivyno 
biudžetus.

Aviacijos instruktorius 
užsimušė iškritęs iš 

aeroplano
MAGON, Ga., sausio 24. — 

Iškritęs iš lekiančio aeroplano, 
užsimušė F. Irwin, 30 metų am
žiaus, Miller aviacijos lauko 
instruktorius. Aeroplaną pilo
tavo lakūnas Jack Ashcraft.

SUfeMĖ ŠANTAŽISTĄ

ROCKFORD, III., sausio 24. 
— Ogle kauntės vyriausybe 
suėmė *Reubeną Barnhartą, 22 
metų vaikėzą, kurs grūmoji
mais užmušti Jį ir pavogti Jo ma
žutėlę dukterį išgavo IŠ pre
kininko J. W. Hoppes 500 dole
rių.

Norvegą darbininkų 
vadas kviečiamas 

sudaryt valdžią
OSLO, Norvegija, sausio 24.

Karalius llaakonas pakvietė 
Alfredą Madseną, Norvegų dar
bo partijos vadą, sudaryti nau
ją ministeriu kabinetą.

Buvęs buržuazinis kabinetas, 
kadangi pastaraisiais rinkimais 
konservatoriai ir liberalai buvo 
darbo partijos sumušti, nau
jam parlamentui andai susirin
kus, atsistatydino.

Taraujas dėl Dawes 
plano revizijos

LONDONAS, sausio 24. — 
Girdėt, kad diplomatinių rate
lių užkulisiuose kilęs stiprus 
Irruzdėjimas ryšy su netrukus 
turėsiančiais prasidėti pasita- 
mais dėl Dasveso reparacijų mo
kėjimo plano revizijos.

Gautos Londone žinios apie 
generalinio repararijų suėmimo 
agento, Seymouro Parkero Gil
berto, pasikalbėjimus Pary
žiuje ir Briusely rodo, Kkad 
aliantų kariuomenių ištraukimas 
iš okupuoto Reino krašto da
bar yra tiesioginiai susijęs su 
Vokietijos sutikimu daryli Da- 
weso plano reviziją, 'laja revi
zija proponuojama neribotus 
reparacijų mokėjimus pakeisti 
nustatytomis sumomis, kurios 
galės būt kapitalizuojamos tarp
tautinėse rinkose.

Ispanija nenutrau
kia ryšių su Lyga
GENEVA, Šveicarija, sausio 

24. — Pautų Sąjungos sekreta- 
riatas gavo iš Madrido notą 
su pranešimu, kad nors Ispani
ja rezignavus iš Sąjungos, ji vis 
tik nežadanti nutraukti santy
kių su techniniais jos darbais.

Maras Induose
Kasdien miršta po šimtą žmo 

nių; miestas ištuštėjo

HYDERABADAS, Indija, sau
sio 24. - Nežiūrint visų ap
saugos priemonių, maras čia- 
siaučia visu smarkumu, plauda
mas žmones šimtais kasdien.

Hyderabado miestas dabar 
beveik visai tuščias, kadangi 
daugiau kaip 50 tūkstančių gy
ventojų apleido jį, bėgdami nuo 
epidemijos. Dvidešimt šeši tūk
stančiai asmenų randasi vy
riausybės įsteigtose sveikatos 
stovyklose.

VAIKAS, BEŽAISDAMAS, NU-k 
šOVfi SAVO SESERĮ

HARRISBURG, Pa., sausio 
24. — Vietos gyventojo Chcs- 
ter Fallowo keturiolikos metų 
vaikas užtiko savo tėvo revol
verį. Juokaudamas, jis norėjo 
pabauginti savo vyresnę seserį, 
bet išėjo ne juokai: revolveris 
iššovė, ir sesuo, 16 metų mer
gaitė, krito negyva.

MADRIDAS, Ispanija, sausio 
24. r-'-* Vyriausybė paskelbė 500 
milionų pesetų (apie 85 mŪio- 
nūs dolerių) vidaus paskolą, 
pradedant vasario 3 diena.

IAtlantic and Pacific Photo]

“Peteliškė” artistė Max Cowpers atvaizduotas Loie 
Fuller šokis, prie įvairių, besimainančių šviesų (ji pirmutinė 
ir pradėjo taikinti šviesas šokiams). Loie Fuller yra gimusi 
Chicagoj; nesenai ji pasimirė Paryžiuj, sulaukusi 58 m. am
žiaus.

21 nusikaltėlis pabė- Ohio anglies kasyk- 
go iš kalėjimo los imsią dirbti

įraukė teismo, skundžiami dėl 
nusikaltimo federaliniam 
narkotikų įstatymuiz

’DETROIT, Mich., sausio 24. 
— Iš Wayne kauntės kalėjimo 
Elmvvoodo skyriaus šį rytą pa
bėgo dvidešimt vienas federali
nis kalinys, prasi kasę, šešių co
lių storumo sienoje skylę.
/ Pabėgimas turėjo įvykti tarp 

5 ir 6:30 valandos ryto, — 
tuojau po to, kai 5 valandą 
ryto kalėjimo sargas buvo apė
jęs visus kalinius, nieko įta
riamo nepastebėjęs. Pabėgimas 
buvo pastebėtas 6(/^ valandą.

Visi kaliniai buvo kaltinami 
dėl šmugeliavimo ir pardavinė
jimo narkotinių vaistų ir, iki 
teismo, buvo uždaryti čia vie
name kalėjimo kambary.

Skrenda Fordo fliveriu 
iš Detroito j Miami

DETROIT, Mich., sausio 24. 
— Aviatorius Harry Brooks 
bando Fordo aeroplanu nuskris
ti be sustojimo iš Detroito į 
Miami, Fla., viso 1,400 mylių 
tohiibo. Brooks išskrido šiandie 
7.15 ryto.

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

Bendrai gražu, bet žymiai 
Šalčiau; stiprokas vakarų kryp
ties vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 39’ ir 28° F. t

šiandie saulė teka 7:10, lei
džiasi 4:55. Mėnuo leidžiasi 7:39 
vakaro.

Kasyklų savininkai taria ati
daryti kasyklas ir operuoti su 
streiklaužiais

NELSONVILLE, Ohio, sau
sio 24. — Ohio anglies kasyklų 
savininkai laike čia savo konfe- 
renciją ir nutarė nuo ateinan
čio pirmadienio atidaryti dau
giau kaip 165 kasyklas, kurios, 
dėl streiko, nedirbo jau nuo 
praeitų metui balandžio mėne
sio.

Kasyklų savininkų paskirta 
direktorių komisija, išleido pra
nešimą, kuriame sako, kad 
Ohio kasyklų savininkai iokio 
reikalo su angliakasių organiza
cija United Mine Workers dau
giau. nebeturėsią. Kasyklos bu
sią operuojamos kooperacijos 
planu, susitarus tiesiog su dar
bininkais, o ne su kuria nors 
jų unija. Einant tuo planu, 
kasyklų savininkų pajamos bu
sią dalinamos: 40 nuoš. eisią 
savininkams, o 60 nuoš. kasyk
lų darbininkams.

Kentucky siautė torna 
das, padaręs daug 

žalos
PADUCAH, Ky., sausio 24. 

— Vakarinėje Kentucky daly 
šiandie siautė tornadas, kurio 
čia vienas asmuo buvo užmuš
tas, antras sužeistas. Buožu, 
kuriuo viesulas praėjo, daug 
trobų sugriauta arba apdrasky
ta. Sugriauta buvo ir viena ne
toli nuo Čia mokykla, tečiau 
trisdešimt vaikų ir mokytojas 
laimingai išliko sveiki.

TEXARKANA, Ark., saušio 
24. —. Ogdene, dvylika myliu į 
žiemius nuo čia, sprogo trauki
niu gabenamas tankas gazoli
no ir trys geležinkelio darbi
ninkai buvo užmušti, o keli kiti 
pavojingai sužeisti.

• • 
Arba stiprus laivy
nas, arba nė jokio

f

Taip agituoja Wilburas, bau- 
> gindamas žmones kam

BOSTON, Mass., sausio 24.— 
Kalbėdamas čia laivyno sek
retorius VVilbur pareiškė, kad 
Jungtinės Valstybės turinčios 
turėti stiprų laivyną iš moder
niausių karo laivų, o jei ne, tai 
nereikią nė kokio, ir dabarti
nius laivus geriau esą mesti į 
sąšlavyną.

Jeigu valstybei rūpinti savo 
apsauga, sakė Wilburas, jeigu 
ji norinti išsilaikyti jūrėse, ka
rui atsitikus, tai ji turinti rū
pintis įsitaisyti ir pirmos kla
sės laivyną, bet, norint turėti 
pirmos klasės laivyną karo me
tu, toksai laivynas turįs bul 
sukurtas ir laikomas taikos me
tu.

Piktadarybės neuni- 
jinių anglies kasyklų 

kempuose
Butlegerybę ir patvirkimą pa

laiko kasyklų kompanijos 
streiklaužiams viliotis

W ASIHNGTONAS, sausio 
24. — Angliakasių organizaci
jos United Mine Workers of 
America vadyba kreipėsi laišku 
į iždo departamentą, reikalau
dama, kad vyriausybe darytų 
žingsnių suvaldyti neteisėtu
mus, viešpataujančius Pitts- 
burgho distrikto neunijinių an
glies kasyklų “kempuose” (sto
vyklose).

Angliakasių organizacijos va
dai sako, kad per pastarus dve
jus metus Pittsburgh Coal kom
panijos kasyklų kempuose pa
pildyta arti 100 žmogžudybių, 
daugiausiai per butlegerius ir 
butlegerių degtinę, Kinkuojamą 
atvirai, be jokio vietų ir federa
linės vyriausybės trukdymo. 
Girtų vyrų ir moterų mušty
nės tuose kempuose esąs taip 
paprastas atsitikimas, kad nie
kas nė dėmesio į tai nebekrei
pia. Butlegeriai — vyrai ir 
moterys - gausiai pristatą deg
tinės į kempus, darydami gerą 
biznį, ir dėl to kasyklų kem
puose viešpataująs toks patvir
kimas ir nemoralumas, kad tų 
vietų l>endruomenėms ir pado
riems žmonėms darą didžiau
sią gėdą. Pittsburgh Coal kom
panija visa tai gerai žinantį, ir 
ne tik nedraudžianti, bet pati 
butlegerybę kempuose palai
kanti, idant tuo budu galėtų 
geriau pritraukti sau “skebų” 
ir streiklaužių, į vietą jau de
šimtas mėnuo streikuojančių 
kasyklų darbininkų.

Rado užmuštą angliakasį
SPRINGFIELD, III., sausio 

24. — Anksti rytą rado gatvėje 
užmuštą angliakasį Baldą Doni- 
ną. Policija mano, kad jį nu
šovė trys negrai plėšikai, ku
rių ieškoma.

Jugoslavų teatras sudegė

NOVISAD, Jugoslavija, sau
sio 24. Gaisras visai sunaiki
no Čia Tautos Teatrą, seniausį 
teatro trobesį Jugoslavijoje. 
Žmonių niekas nenukentėjo, bet 
nuostoliai Siekia apie milioną 
dolerių.

-------------------------------------------------------------------- --------------u---------------/--------- 

6-tas Pan-Amerikos 
kongresas Havanoje
J. Valstybės atmetė Meksikos 

pasiūlymą reformuoti unijos 
organizaciją

* __ ■ - -

HAVANA, Kuba, sausio 24.
— Charles Evans Hughes, Jun
gtinių Valstybių delegacijos 
galva, nepritaria Meksikos pa
siūlymui reformuoti Pan-Ameri
kos unijos organizaciją.
. Savo kalboje kongrese Hu
ghes pareiškė, kati Meksikos 
pasiūlymas, idant unijos tary
ba susidėtų iš tam tikrai kiek
vienos Amerikos valstybės ren
kamų savo atstęvų, o ne iš 
ambasadorių Washingtone, pa
darytų tik tiek, kad pakeistų 
metodą, bet vaisiai pasiliktų tie 
patys, kadangi ir dabartiniai 
tarybosxnariai niekados nieko 
nedarą be įsakmių atitinkamų 
savo valdžių instrukcijų.

Hughes nepritarė nei pasiu- 
Jymui, kad unijos tarybos pir
mininku kas metai butų skiria
mas kitos, alfabetiška tvarka, 
valstybės atstovas.

Argentinos deelgacija pro|x>- 
navo daryti vadinamą ekonomi
nio pan-amerikanizmo konven
ciją, kitais žodžiais — visų 
Amerikos respublikų ekonomi
nę uniją, tečiau Hughes griežtai 
tam pasipriešino.

Iš Darbo Lauko
Tekstilės darbininkams nuske- 

liamos algos 10 nuoš.
CLINTON/ Mass., sausio 24.

— Lancaster tekstilės fabrikai 
paskelbė, kad nuo ateinančio 
pirmadienio visiems darbinin
kams algos 10 nuoš. nuskelia- 
mos. Tuose fabrikuose šiuo tar
pu. dirba apie 1,800 darbininkų.
Chicagos langų plovėjai strei

kuoja dėl didesnės algos

Chicagos rpiesto centre 
(“loop”) sustreikavo langų plo
vėjai, reikalaudami $150 algos 
mėnesy, vietoj dabar mokamų 
nuo $115 iki $1.’M) mėnesy, taip 
oat pripažinimo unijos.

Streikuoja daugiau kaip keturi 
šimtai langų plovėjų.

7 asmens žuvo automo
bilio katastrofoj

NORWICH, Čonn., sausio 24. 
t- Jų automobiliui nukritus nuo 
Prestori tilto į Shetucket upę, 
išsimušė septyni asmens, visi 
'ienos šeimos nariai. Žuvusieji 
yra vietos gyventojai, Herbert 
Whitaker, jo žmona ir jų pen
ki vaikai amžiaus nuo dešim
kes metų iki šešių mėnesių.

Nelaimė atsitiko dėl automo 
lio susidūrimo su motorcikhi.

“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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Tarp Chicagos 
Į Lietuvių
Šiandien Šerno Fon

do koncertas
šernas nebuvo urraa! patri

otas.
Jo patriotizmas nebuvo pa

našus patriotizmui tų mūsiškių 
“veikėjų”, kurie mėgia links
niuoti žodžius “Lietuva” ir “lie
tuvis” kur reikia, o dažniausia 
kur nereikia. Jis dirbo patrio
tinį darbą.

Kas yra patriotizmas? Tė
vynės, gimtinio krašto meilė. 
Ir kai kalbame apie meilę gim

tiniam kraštui, tai turime vi- 
supirma omenėje žmoneš, ba 
laukams arba pievoms, kal
nams arba girioms nuo musų 
meilės nėra nei karšta, nei šal
ta.

Patriotizmas — meilė gim
tiniam kraštui. Ir . visupirma 
meilė plačiosioms to krašto mi
nioms, — darbininkams, ūki
ninkams, amatninkams, — nes, 
viena, ponų ir ponių ne taip 
jau daug yra, o antra, jie pa
tys gali ir moka savimi rūpin
tis.

šernas pasižymėjo tokiu pat
riotizmu. Matydamas, kad auk
lėjimas ir apsvieta reikalingi 
yra plačiųjų lietuvių minių bū
ties pagerinimui, jis dirbo tą 
apšvietos darbą.

Ne vienas dabartinis lietu
vis profesionalas Amerikoje 
pradus savo karjerai padėjo 
skaitydamas šerno raštus. Ne 
vienas prasisekęs šiandien biz
nierius šerno knygoms tin i tar
ti ačiū už tai, kiid jos paskati
no jį domėtis platesniuoju pa
sauliu. o tas dėmėsis iškėlė jį 
ten, kur jis stovi šiandien. Ne 
vienas dabartinis lietuvis uni- 
jistas ar pažangiosios partijos 
narys pradžią savo pasauliožiu- 
rai įgijo iš šerno raštų.

Pasakysiu net daugiau: šer
nas ne mažai padėjo kelti net 
tuos, kurie keikė jo darbą, jo 
knygas; jis padėjo kultūrinti 

' ištikimus parapijomis. šerno 
raštuose ne vieną argumentą 
surado pažangieji Amerikos 
lietuvių darbuotojai, kai jie ko
vojo dvi laisvos minties. Kad 
atsilaikius prieš jų spaudimą, 
parapi jonai turėjo tobulintis, 
kultūrėti, lavintis.

šernas — kultūros nešėjas 
Amerikos ’ietuviams. štili koks, 
mano supratimu, didžiausias
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I

Lietuvių Tautiška 
Parapija

3501 So. Union Avė.
Rengia

Didele Vakarienew . dr
Nedėiioj, Sausio-Jan. 29 d.

Pradžia 5 vai. vak.
Valgyt, gert, šokt programas ir 

prakalbos veltui. Meldžiam atsilan
kyt visus. Kalbės Dr. Davidonis.

— Komitetas.

šerno nuopelnas, štai kame aš, 
matau jo patriotizmo esmę.

Pastatykime jam tinkamą 
paminklą. Jis užsitarnavo jo.

Paremkime darbą, kuris yra 
dirbamas, kad pastačius šernui 
paminklą. Ateikime šiandien 
koncertai), kurio pelnas eis fon
dui, sutvertam tikslu pastaty
ti šernui paminklą. K

—Vienas lietuvių.

Iš S. L. A. 6-to Ap
skričio suvažiavimo I

Sausio 22 d. Mildos svetai
nėje įvykęs Šio apskričio suva
žiavimas pasižymėjo savo dar
bais, taktingumu ir nepapras
tu augimu. Sulyg mandatų ko
misijos raportu, suvažiavime 
dalyvavo 51 delegatas nuo 11 
kuopų. Viso rinktų delegatų tu
rėjo būt 69. Suvažiavimui ei
nant pribuvo dar keletas pasi- 
lavusių delegatų ir nepribuvu
siųjų skaitlius sumažėjo bent 
iki 10-ties.

Paskyrimas komisijų ir kalbos
Atidaręs suvažiavimą pirmi

ninkas, p. Jankauskas, paskiria 
mandatų ir spaudos komisijas. 
Mandatų komisijon — tM. Vai- 
dyla, p-nią Krasauskienę ir S. 
Grisių; spaudos komisijon 
Hindoką, Rugį ir šmotelį.

Laike mandatų peržiūrėjimo 
pasakyta keletas kalbų. Pirmą 
<aibą pasakė p-nia Krasauckie- 
nė, sudėdama prieš delegatus 
glėbius linkėjimų. Daugiau lin
kėjimų sudėjo pp. Kindokas, 
Čepu kas, Šatkauskienė ir Gri
sius. K. Maciukas sakė, kad jis 
dar jaunas šios organizacijos 
narys, bet dirbti čia jam esą 
labai smagu ir jis su savo drau
gais iš Marquette Parko dirb
siąs Susivienijimo labui, kad ne
liktų nė vieno lietuvio nepri
klausančio Susivienijimui. P-ia 
Katkauskienė sako, kad šiam 
apskričiui sekasi dėlto, kad ja
me veikia moterys, šis apskri
tis susitveręs sunkiose sąlygo
se (kada bolševikai valdę did
žiumą vietinių kuopų), turėjęs 
daug priešų ir vistiek pasida
ręs vienu didžiausių apskričių 
Susivienijime. P. Kondratas pa
sisako žinąs dar vieną vietą, 
kur galima suorganizuoti SLA. 
kuopą, būtent Garfield Parko 
apielinkėje, ir prašo, kad Su
važiavimas tuo pasirūpintų. 
Dar daugiau linkėjimų duoda 
So. Chicagos delegatas, p. Bun- 
tauskas. Ant galo Adomas Mi- 
cevičius užbaigia kalbas papa
sakodamas 36-tos kuopos var
gus laike bolševikų valdžios ir 
linkėdamsa dirbti Susivieniji
mo naudai.

go ir augs, jei nebus leista' Mas
kvos politikieriams įnešti čia 
suirutės, kaip kad jie daro ki
tuose apskričiuose ir kuopose. 
Nariai, sako, turėtų rūpintis 
Centro rinkimais ir Seimu. Ture 
tų dėti pastangas, kad tenai 
butų*pasiųsti tik geri Susivie
nijimo nariai, o ne Maskvos a- 
gentai.

Suaugusių jaunuolių reika
lams komisija per p. Krasaus
kienę raportuoja, kad yra ren
giama koncertas gegužės mėn. 
susipažinimui su jaunuoliais.
Rinkimai valdybos ir nutarimai

Valdyba 1928 metams išrin
kta iš sekamų darbuotojų: G. 
Stungis — pirmininku, Buntau- 
skas-r- vice-pirmininku, Semaš
ka — sekretorium, Šatkauskie
nė iždininku, Dr. Montvidas 
—organizatorium.

Nutarta mokėti sekretoriui 
algą — $12 į metus. Nutarta 
paaukoti šerno Fondui $10. 
Nutarta, kad kuopos, priklau
sančios šiam apskriičui, kiek
vieną metinį suvažiavimą pri
duotų rašytus raportus iš savo 
veikimo; kad organizatorius 
suorganizuotų naują kuopą 
Garfield Parko apielinkėje; kad 
organizatorius aplankytų kuo
pas priklausančias šiam apskri
čiui; kad sekamas suvažiavi
mas butų laikomas Indiana 
Harbor, Ind.

Užbaiga su užkandžiaisy
Atlikęs augščiau išvardytus 

darbus suvažiavimas pasibaigė, 
ir prasidėjo užkandžiavimas. 
Moterys delegatės patiesė sta
lus, išvirė ‘ “red hots”, o dele
gatai valgė ir gėrėjosi drau
gingumu.

Spaudos komisija:
P. S. Rindokas. 
K. Rugis ir 
J. šmotelis.

Town of Lake
Pirmadienio vakare Walter 

Grabam, 5037 So. Hoyne st., 
paliepė dviems merginoms par- 
davlnėjusioms Gilėtus Peoples 
teatre, 1620 West I7th st., ati

duoti pinigus. Merginos sukli
ko. Del jų šauksmo išbėgo du 
sargu ir ėmė šaudyti vydami 
Grahamą. Pagalios jie pasivijo 
jį. Susirinko didelė žmonių mi
nia. Vienas sargų sako, kad 
miniai jį stumiant jo revolve
ris netikėtai išsišovęs. Kaip ten 
buvo, nežinia. Bet kulka patai
kė Grabamo krūtinėn. Jis mirė 
pirmiau negu jį spėta nuvežti 
ligoninėn.

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam tvieaai 
elektros jiegg | nau
jus ir senus namus 
mainom naujas liai 
pas į senas; duodam 
unt lengvo iimoH 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone tanai 2591

.............     ■ ..o,/

Mes užtikrinam jums 
gerą danty darbą 

Šeši mėnesiai dėl 
iimokęjimo. Ne- 
reik nieko jmo- *—
keti, nereik mo- 
keti nuošimčių, i HA * > 
Josit dantys pa-1 WRr**fe^*' 
taisomi tuojau.

DalelMžiant, 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

DE N TĮSTA S
4712 So. Ashland Avė.

Kalbu lietuviškai 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

Phone Boulevard 7589 
' R—

/>—■. ą—m1 '■ „i1 gr ■■.Tf.i ja., ujhb i

RADIO PROGRAM | BEADERSJ1EN0S

620k—WCFL—484m.
10 a. m.—Municipal program 
12—Organ coneert
1— Ręst hour program
5— Organ coneert
6— Talks; news; music
7— Popular program; talks; songs
8— 11—Popular program; songs; or

chestra
11—Dance program

620k—WLTS—484 m.
9 a. m.—Clasical piano program.
2— Afternoon jubilee.

670k—WMAQ-WQJ—448m.
0:30 u. m.—Exerci«es
7:30—Morning worship
8—U. of Chicago lęcture
9:05—Public scnool program
9:45—Overture hour; trio; talk
11— Home economics hour; music
12— Melodics; farm talk; associa- 

tion of mercc hmėheon.
1:45—Musical potpourri.
2:30—Harpist; bridge game
4— Mothers in council; child study 

pianist
5— Topay Turvy limo
6— Organ recitai; orchestra pro

gram
10-1—Dance program; songs

720k—WGN-WLIB—416m.
9 a. m.—News digest
10— Home management; shut-in 

program
11— -Organ; good hcalth; time 

signals
12— Childrcn’s story period; con- 

cert
2:30—Recitai; woman’s ciub; or

chestra
4— Orchestra; piano recitai
5— Organ recitai; orchestra; time 

signals
6— Markets; Punch and Judy; con- 

cert
7— Almanac; New York recitai.
8:30—New York program; Zippers 
l(h—Feature; Sam ’n’ Henry; music 

box
11:12:30—Hoodlums; dance pro

gram.
770k—WBBM-WJBT—389m.

I— Dance program; pianist; songs
5— Organ recitai
6— Orchestra; songs
7— Dance program; organ coneert
8— Artist recitai; orchestra; pianist
9— Popular program; orchestra;

ųuartet
10— -Dance program
II— Orchestra; vorai ęelections 
12-1:30—Midnight frolic

820k—WJD-WEBH—366m.
10 a. m.—Betty Crockcr talk; organ
11— VVoman’s program
12— Petite symphony; farm talks
1— Organ program
2— Childrcn’s program
3— String trio; hcalth talk; pianist
4— Chilren’s program
5— Chilren’s club
6— Petite symphony; orchestra; talk.
7— Great history moments; or

chestra
8— Chilren’s program; theater stage 

show
9— Theątęr progyiup; news; time; 

vveather
10:30—Orchestra; ųuartct; soloists
11— Musical program
12— Orchestra; inforinal revuc 
STATIONS OUTSIDE CHICAGO

Evening Programa
8—KTHS (780), Bot Springs —Or

chestra
g_WEAF (610), Nexv York—Trou- 
badours;
8—WJZ (660), New York—Varicty 
g__yVIAV (700), Cincinnati—Trio 
8—<W0R (Ų0), Newark—Cohimbia 

network
8—WSOE (110), Mihvaukoc—Popu

lar music
8—\VTM.1 (1020), j Milwaukee—Zit- 

her trio
8:15—KPRC (1020), Houston—Con- 

ccrt

CHICAGO STATIONS TODAY '
8:30—KFI (610), Los Angeles—Or

chestra
H:30-.WEAF (O10), New York — 

Orchestra; ouartet
8:30—WLW, (700), Cincinnati — 

Organ
9—CNRM (730), Montrcal—Enlcr- 

tainers; to CNRO, CNRQ
9—KARS (780), Rot Sprmings — 

Coneert
9—VVJR (680), Detroit—Musical
9—W()R (710), Ncwnrk—Columbia 

network
9—WTMJ (1020), Mihvaukee—Pro

gram
FRIDAY, January 27, 1928

245.8 M— WEVD—New York City 
—1220 KC

1:00—Joe Zimmcrman, pianist 
1:30—Annauncements
1:40—Winifred Watson, lyric so

prano t
2:00—Roland Wcbcr, reading 
2:20—Rosalie Erck, contralto 
2:40—'Rocco Rescingno, violist 
3:00—Elsie Dufficld, soprano 
3:20—Carlos Press, cellist
3:40—C. Cnrroll Clark, baritone

“The Negro Spirituul as an Art 
Form

4:00—Mata Tillman, reading,—“He
bei Poets”

4:20—Oscar Goldstein; tenor; Ml- 
chel Ingerman, piano

4:50—Winifrcd llarper Coolcy,
Problem Drama

505 Lcn Schwartz, violin
5:20—Rosalie Cohen, soprano
5:3d1—Tca Music Quintet.

BULGARIŠKA ŽOLIŲ 
ARBATA

Milionai vartoja šitą arbatą pra- 
šalinimui slogų, jie geria karsta ei- 
dargi įpilti. Prašalina užkietėjimą, 
suatiprina .silpną skilvį ir inkstus ir 
pataiso kraują. Klauskit savo vai
stininko, arba apdraustu siuntiniu 1 
didelis šeimynai bakselis, $1.25 ar
ba 3 už $3J5 arba 6 už $5.25.

Adresas, H. H. Von Schlick, Pres. 
100 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

KORNAI
Greitas palengvinimas nuo I 
skausmų, Juntančių pir
štų, spaudimo autuvo.

DKSchoU's
Idna-ltada

Aptiekoae ir 
autuvo 

krautuvėse 
visur

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

T«l. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.
ssgį

TIKTAI $5 PILNA EGZAMIN ACIJ A, 55
Turiu 43 metų patyrimų gydyme chorniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jusu 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 Blv., netoli State St. 
Kambariai 1012, 1015', 1016. Imkit elevatorių 

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

Nedėiioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

“REAL ESTATE 
Paskolos Reikalaujamos”

^illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

ATYDA1
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:

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

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

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

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

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

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

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

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

vertės $800.00 už ....... $325.00
Victor' Operadio Electric grasi

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

No. 30795, 
........ $69.00

No. 23537, 
........ $82.00

3 springsų 
............. $29.00

$62.00
Radiola 35, Phono- 
Radio kruvoj'e už $98.00 

Phonografas, 4 
išgrajina 10 rekor- 
užsukimu. už .... $39.00

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

Geneva Radio ir Phonagrafas $91.00

Victrola,
vertės

Victrola 
vertės

Columbia Grafonola, 
motoras už ......

Victor vertės $200, už 
j Brunswick 

'į grafas ir
Brunswick

springsų, 
dų vienu

Ortophonic 
$125.00, už 
Ortophonic, 
$150.00, už

RADIO

Raportai
Raštininkas p. Semaška pra

neša, kad per pereitus metus 
apskritis gavo 5 kuopas ir tu
rėjo $51 įplaukų. Be paprastų 
išlaidų, paaukota $10 “Varpo” 
bendrovei ir $5 šliupo raštams 
leisti.

Organizatorius Dr. Montvi
das praneša, kad apskritis au-

Center gatvės kai o motor- 
manas tapo užmuštas prie Lar- 
rabee gatvės. Motormano var
das — Petras Sarnecki. Jis bu
vo 40 metų, gyveno adresu 
1650 North Rockwell st. Šofe
ris automobilio, kuris užmušė 
Sarneckį, 21 metų vaikėzas, 
areštuotas. x

RUPTURA
IŠGYDOMA 

Be Be
Peilio tyu u Skausmo i

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Su inusy populiariais laivais
W1W TOBK, ALBBMT BALUff, 

HAMBURG, DKUT«CHLAMD9 
BBBOLUTK, RKLIANCB, f 

CUCVKLAND# * 
WE«TPHAL1A, THUB1NGIA

Puikus patarnavimas 
visose klesose 

Europinės kelonės asme
niniai vadovaujamos

cnnnis new yor- */|| <KO IKI KAU-
LVU NO IR ATGAL

Plūs Y. S. Revenue taksai

Savaitiniai išplaukimai
Kelionė greita ir pigia 

kaina
Del permito ir kitų Infor
macijų kreipkitės prie 
vietinių agentų arba prie

Mug-Amcn Line
United American Lines, Ine* 

GenertU Aguultn
177 N. Michigao Avcnue.Cbfcagn

Gerkite Vandenį
Kad Išplovus

lukstŲ Nuodus
Jei Nugarą Skauda ar Pūslė 

Vargina Tuo jaus Pradėk 
Imti Druskos

. Inkstum;s ir nugarai skaudant neišsigąs
kit ir nepradėkite kimšti j vidurius gyduo
lių. kurion tk suersina viną šlaplnimo si
stemą. Išvalykite inkstus kaip išvalote vi
duriui,, išplaudami juos bu minUtonilH, nc- 
koiikHi>iinw<>n>ix druukomM. Inkstų užduotis 
yra .iškošti kraują. Per 24 valandas jie per
košia T>00 grūdelių rūgščių ir medžiagos, to
dėl apraukime kokj darbą jie atlieka.

Gerkite daug gero vandens negalite 
persigerti; šalia to, gaukite iš aptickOs apie 
ketiniai uncijas Jad Saitu druskų. Imkite 
po arbatini šaukšteli kait rytą pirm pusry
čių nėr keletą dienų ir inkstai veiks kuo- 
nuikiiiusia. Toa garsios druskos padarytos iš 
vynuogių rūgšties, citrinų su t ties ir lithia. 
Jus Ilgus laikus vartojamos išplovimui inks
tų, taipgi nugalėjimai rūgščių, kurios erzi
nu pūslės sistemą.

Jud Salta druskos nebrangios; negali (pa
kenkti ; padaro mH'oiui, putojantį lithia. 
vandens gėrimą, kur| kiekvienus turėtų lai
kas nuo laiko gerti, kad inkstai puikiai 
veiktų. Pabandykite; taipgi gerkite daug 
vandens, ir bt abejonės stebėsitės kas pasi
darė su inkstų vargais ir nugaros skaudė
jimu.

Priežastis kodėl tiek daug žmonių 
atsilanko pas mane dėl ifeigydymo 
ruptuni, po daugelio bandymų kito
kių būdų išsigydymo, yra ta: (1) 
Jie patys žino apie tai, arba skaitė 
arba girdėjo kitus kalbant, kad aš 
išgydžiau. (2) Jiems nereikia ken
tėti skausmų. (3) Jie nepražudė lai
ko nuo darbo. (4) Išgydymas geras 
visam amžiui. i

Skaityk ką M r. Desson sako:
“Aš džiaugiuosiu, kad turiu progą 

pasakyti kitiems apie Dr. Flint pui
kų būdą gydymu rupturos, ir kaip 
puikiai liko atlikta mano paties li
goje. Jis nevartojo peilio, neturėjo 
jokių skausmų, visai nereikėjo išlikti 

darbo. Dr. Flint rankos tikrai 
yra išlavintos specialisto rankos. Aš 
likau išgydytas iš savo rupturos ir 
dabai1 jaučiuosi labai gerai. Aš ma
loniai rekomenduoju kitus su ruptu- 
romis žmonės nuvažiuoti pas tą ge
rą gydytoją ir išsigydyti, kaip*) ir aš 
išsigydziau.”

VValter Desson, 
3010 Edgevvood Avė.

VERICOSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo, 
per aštuonis metus neturėjau nei vie
no negeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir čystos kaip vai
ko.

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų 

PATARIMAI DYKAI

DR. E. N. FLINT
322 So. State St., S fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėiioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
po dviejų didelių krautuvės langų.

Infant Care
Nedaro jokio skirtumo tokiame 

jauname "amžiuje, jei duosite savo 
kūdikiui ką nors, jis vis vien neži
nos, jei tas nieko nekenks ir bus 
atsakantis, specialiai kuomet kele
tas lašų grynos Casloriįos pataisys 
kūdikio skilvį ir prašalins visokius 
nemalonumus iš'sistemos. Išgąstį ir 
karštį taipgi; viskaš prašalinama į labai trumpą laiką.

Tai yra gerumas (^istorijos; jos 
malonus švelnumas kaip tik rodos, 
ir buvo reikalingas. Ji atlieka vis
ką, ką castor oil gali padaryti ir be 
jokio sujudiniino sistemos. Be nc- 
gardaus skonio. Castoria yra gardi! 
.Iusi.1 liežuvis gali pasakyti jums 

I“Kodėl kūdikiai reikalauja jos“. Ji 
yra grynai iš daržovių, jus galite 
ją duoti kūdikiams kiek tik norit 
sykiu ir nepastebėsite dieglio, už
kietėjimo, (liarrhea. Arba jeigu rei
kia pagelbėti dcl ramaus ir gero 
miego.

'liktai dar vienas žodis persergė
jimui: aukščiau paminėti dalykai 
yra teisingi, jei varlosit tikrų Čas- 
toriu. Flelcher’s yrą originale. 
Kili prirenginidi gali bpli ar nebu-

ii taip gryni ir liuosi nuo abejoti
nų gyduolių. Gydytojai pataria tė
vams vartoti Flptcher’s Castoria, ir 
nei vienas kūdikis šio rašytojo ne
bandys kitokios rųšies. Aš sutaupy
siu (lešiintiikij kitu kokiu nors bū
du.

SPECIALI PASTABA: Prie kiek
vieno-butelio tikros Flatcher’s (is
torijos yra įvyniota knygutė “Care 
aifd Feedlng of Bnbics”, verta tiek 
aukso, kiek ji pati sveria dėl kiek
vienos molinos arba bisančuios mo
tinos.

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

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

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

ra, vertės $150.00, už ....... $79.00
Atwater Kent Model 35, su vis

kuo, už ............................ $40.00
Crosley, 6 tūbų, už .............. $42.00
Crosley, ,6 tūbų elektrinis už $85.00 
Freshman, 5 tūbų už .......... $19.00
Mohawk, 5 tubų už .............. $23.00
Mohawk 6 lubų už .............. $32.00
Spartan 6 tūbų už .............. $90.00
Hovvard 6 tūbų už .............. $90.00
Columbia, Victor, Brunsvvick

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

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

Tel. Boulevard 4705

lllllllllllllllllllllllllllllllllllOlllllllli

Children Cry for

Castor i A
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Ecemiinint
Liuosuoloją

Jus kramtysit
■/ Kaip Gumą 
I**) Soknis Tik

Mėtos ..

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingoj
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aujienu Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto HonoratŲ Komisija:
Dr. K. Kliauga, 
Ona Biežienę, 
Jonas Degutis.

1 J .. !'

Kontesto Numeratorius:
Antanas Ripkevičius.
Kontesto Vigilijua:

Mare Kemešienė.

Kontesto Pradžia Sausio 
16, 1938

Kontesto Baiga Balandžio 
30, 1928 

■ i l m ■ ■■ .

DIENOS UŽRAŠAI

džia jų kovos atrodo jų darbo 
šviesoje.

%

Milkaukee kontestantas Wm. 
Staupickas irgi pradėjo šiek 
tiek darbuotis. Pradžia padary
ta. Milwaukee lietuviuose vei
kimo dirva gana bloga, vietos 
lietuviai pusėtinai sulenkėję, 
skaito daugiausia lenkų kalba 
einančius laikraščius, pertat 
kontostantui Staupickui reikės

žičkus 
šiame 
mokės 
padąu-

cirkuliaciją

Kontestantas J. Martin iš muzikanto iš Scottville. Kadan- 
Kenosha vienu sykiu prisiuntė gi kontestantų gauti balsai bus 
čielą tuziną “Naujiem/’ skaity-• pradėti skelbti vasario 6 d., bus 
tojų. Gera pradžia. Martin, žiu-1 proga tad pamatyti kaip pra
rėkite, kad butų neblogesnė 
užbaiga. Tau šiais metais veik
ti Kenosha bus daug sunkiau 

. — turi konkurentę, gabią kon- 
testantę, Mrs. A. Kasper. Pri
sibijau, kad jums Mrs. A. Kas
per nepadarytų sarmatos. Mar- 

’ tin, tu privalai budėti.
Kontestantas Jonas Raiko iš 

Roseland šovė tarsi iš kanuolės 
su skelbimų korta. Pradžia pa
daryta gera, bet laukiam dau
giai!. Esam tikri, kad kontes
tantas Ruiko šiame “Naujienų” 
konteste rožių žemės biznierius 
tikrai turės išjudinti. Dievo 
jums padėk, kad mano žodžiai 
jūsų darbe įsikūnytų.

Svarbi žinia pasiekė “Nau
jienų" kontestyną, kad kontes
tantas J. N. Zičkus iš St. 
Louis stojo į kontesto darbą. 
Pirmieji jo gauti skaitytojai vi
si yra iš \Villsonville, regis, 
apie 30 mylių nuo St. Louis. 
Na, o kas nutiks, kada kontes
tantas Zičkus perkeis savo vei
kimą į E. St. Ixmis, St. Louis, 
Collinsville ir į kitas artimas 
lietuvių kolonijas? Neliks nė 
vieno lietuvio, kuris neužsira
šytų “Naujienų“. Galima pasi
tikėti, kad kontestantas 
visas esamas progas 
“Naujienų" konteste 
tinkamai išnaudoti, kad 
ginus “Naujienų“ 
naujais skaitytojais.

Royal Oak, nedičkis mieste
lis, apie dešimts mylių nuo 
Detroit, bet nors ir maža lie
tuvių kolonija, visgi turi savo 
kontestantą — juomi yra se
nas naujienietis, A. Peters. Ta 
maža lietuvių nausėdija, kurią 
gana sunku rasti Michigan val
stijos žemlapyje, tečiau s pra
džią padarė ne visai blogą. Jei
gu kontestantas A. Peters pa
spaus, tai Royal Oak tikrai bus 
į “Naujienų” žemlapj įtupdy
tas.

Scottville kontestantas, Jos. 
Geryba, jau pasveiko, stojo j 
darbą, kad išjudinus šitos apie- 
linkės lietuvius šiame “Naujie
nų” konteste. Pats pripažinsta, 
kad darbo pradžia negeriau šia, 
bet užbaiga busianti “good“. 
Kontestantas Geryba sako, kad 
Pentwater kontestantas And- 
rekus jo negali “bytinti”. Ge
ryba sako, kad jis padarysiąs 
du sykiu daugiau, negu And- 
rekus. šitoksai išsireiškimas iš 

■ Gerybos linkui kontestanto 
Andrekaus yra viešu metimu 
pirštinės Andrekui, kad Atid
rėkus kontesto lauke bus pilnai 
nugalėtas. Ar kontestantas Ge
ryba išteisės sumušti Andrekų, 
tai rimtas klausimas. Andre- 
kus yra Pentwater farmerių 
tūzas, turis gerą vardą ir pla
čią pažintį farmeriuOse ir su 
pradžia kontesto pasirodė gana 
apsukrus kontesto darbe. Kon
testanto Gerybos pradžia dar
bo yra daug silpnesnė sulygi
nus su Andrekaus. Bet Geryba 
ifgi turi plačią pažintį, nes jis 
ne vien farmeris, o ir muzikan
tas. Ypatinga kova šiame 

•“Naujienų” konteste prasidėjo 
tarp dviejų farmerių kontes
tantų Pentvvater, Mich., kon
testanto Andrekaus — jis yra 
pats farmeris ir sykiu agentas 
ūkių ir namų. Kontestantas 
Joseph Geryba iš Scottville, 
Mich., irgi farmeris ir sykiu 
muzikantas. Bus žingeidi kova 
tarp dviejų Michigan valstijos 
farmerių •— farmerio Rea] 
Estate iš Pentwater ir farmerio

do tiksliam kontesto darbui. 
Bet kaip ten nebūtų, Uktveris 
nebus paskutiniu ir šiame 
“Naujienų” kontesto darbi*.

tečiau iš Martin, kaipo apsuk
raus biznierio, pereitais melais 
buvo laukta daug daugiau, šia
me “Naujienų” kontesee 'atro
do, kad Martin pasirodys pil
noje savo galybėje su pra
džia kontesto padarė 
pradžią.

puikią

užsmidusią koloniją išbudinus. 
Kontestantas Staupickas priva
lo nepulti dvasioje veikimo, 
nors pradžia ir yra pusėtinai 
sunki; bile vieno naudingo dar
bo pradžia yra sunki. Eikite 
pirmyn nepaisydami kliūčių sa
vo darbe.

Peoria davė ženklą, kad ji 
jau stojo į kontesto darbą. Drg. 
W. Kosis vėl kontestantų. Pra
džia padaryta, darbas eina pir
myn. Reikia tikėtis, kad kon
testantas Košis šiame “Nau
jienų” konteste tikrai padvigu- testantas. 
bins “Naujienų” cirkuliaciją

Joseph Mitchell
Kontestantas J. Mitchell perei
tame konteste veikė gana sėk
mingai. Nėra abejonės, kad jis 
veiks sėkmingai ir šiame “Nau
jienų” konteste. Drg. Mitchell 
yra apsukrus kontesto darbe, 
turi plačią pažinti vietos lietu
viuose, jam dirbamas darbas 
sekasi — turi pasiryžimą, šia
me konteste kontestantas Mit
chell turi daugiau progų pa
siekti aukštesnį laipsnį, nes jo 
veikimui dirva yra susidariusi 
daug platesnė, negu pereitų me
tų konteste. Waukeganiečiai 
privalo paremti veikianti 
testantą Mitchell.

kon-

iš
John Martin

Kontestantas J. Martin 
Kenosha irgi pereitų metų kon- 
_______ Pereitame “Naujie
nų” konteste buvo pusėtinai

kas. Djjg. Izbickas yra biznio 
žmogus — budavoja naujus 
namus, taiso senus, žodžiu sa
kant, atlieka visą tą darbą, 
koks yra reikalingas namo svei
katai. Drg. Izbickas nors ne- 
daugiausia laiko turėdamas su
tiko “Naujienoms” pasidarbuo
ti. Tikime, kad kontestanto Iz- 
bicko darbo vaisiai bus sėk
mingi.

LAIŠKAS “NAUJIENŲ” KON
TESTO VEDftJUI

kolonijų: Nacine, Milvvaukee ir 
VVaukegan, pertat pastiikiu, 
kad ne vien vietos lietuviai-, 
bet ir svočiai atsilankę į šitą 
linksmybių vakarą padarys 
man draugišką biznį*— užsira
šydami pas mane “Naujienas”.

Su tikra pagarba visiems, 
“Naujienų” Kontetstantas

J. iMABTIN,
4604 — 7th Avė., 

Kenosha, Wis.
PASTABA: Kadangi

noshui, apart kontestanto drg. 
J. Martin, dar yra kitas konte
stantas Mrs. A. Kasper, pasiti-

kiu, kad jai kaipo vietos kontc- 
stantei nebus1 užginta Dailės 
Batelio vakare užrašinėti “Nau
jienoms” skaitytojus. Abu mu
sų kontestantai Kenoshiuje yra 
inteligentiški žmonės, mokės 
tinkamai bizniuoti ir nesipykti. 

“Naujienų” Kontesto 
Vedėjas.

Ke-

Eleonora Puronas
Aurora nors ir maža lietuvių 

kolonija, bet kaip pernai, taip 
ir šiais metais “Naujienų” kon
teste yra p-ia E. Puronas. To
kioje kolonijoje, kaip kad yra 
Aurora, kad ir veikliausias kon
testantas kalnų neįstengs nu
versti, bet sulig aplinkybių šis 
bei tas yra galima. Ypačiai 
šiais metais eina rinkimas skel
bimų į Lietuvių Biznio ir In- 

. formacijų Knyga — apart skai
tytojų “Naujienoms“, yra gali
ma parduoti vieną kitą skelbi
mą į knygą ir t. t. Neabejoti
na, kad kontestantė p-ia Puro
nas esamas progas mokės tin
kamai išnaudoti, kaip kad mo
kėjo jas išnaudoti pereitame 
“Naujienų” konteste. Linkime 
jai gero pasisekimo.

Tai. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St, Chicago, III
Rašo kontestantas J. Martin 

Gerbiamasis:
Šiame laiške prisiunčia 12 

“Naujienų” skaitytojų: L. Gea- 
tį, V. Jakutį, A. Daubarą, K. 
Shirvą, U. Rimkienę, S. J. Svol- 
kin, J. Pabaršką, A. Krakį, J. 
Ričkų, J. Jurevičių ir didelį 
“Naujienų” patriotą, kuris dau
giausia veikia manęs rėmime 
užrašyme “Naujienų” — F. 
Pavilianskj. Kenošiuje nėra sun
ku gauti naujų skaitytojų 
“Naujienoms” — pakalbinus Li
le kurį-kurią, noriai užsirašo 
“Naujienas”, pertat aš manau, 
kad skaitytojų “Naujienoms” 
šiame konteste gausiu pusėti
nai daug, ypačiai pasidėkavo- 
jant paramai šitų draugų, ku
rių vardai randasi šiame raši
nėlyje, nes jie patys noriai už
sirašė “Naujienas” ii- man da
vė pasižadėjimą, kad prigelbės 
rinkime naujų skaitytojų Nau
jienoms.

Dar turiu priminti, kaip ir 
naujieną, kad S. L. Amerikos 
Dailės Ratelis rengia — Link
smybių Vakarą nedėlioję, sau
sio 29 d., 2 v. p. p., Polonia 
Hali svetainėje. Šiame links
mybių vakare, aš kaipo “Nau
jienų” kontestantas užrašinė- 
siu “Naujienas” — esu tikras, 
kad visi atsilankiusieji į šitą 
vakarą atatinkamai mane pa
rems užsirašydami pas mane

Kiek man teko

PADARYKITE TAI PAPROTĮ
V*

N'EHEIKIA Jums daug rašyti jeigu nenorit,
— bet turėkite jprotj suteikti jiems žinią 

namuose reguliariai.

» 
Trumpas Postai Telegraph telegramas juos pa
linksmins ir paliuosuon Jus nuo priedermės.
Jus taipgi galite pasiųst savaitines jierlaidas 
per Postai Telegraph. Yra geresnis užtikri
nimas ir ramumas greitame persiuntime.

Jūsų apielinkėj yra ofisas Postai 
atdaras dieną ir naktį.

Telegraph,

Peoria. Linkime^ jam geriausių «sįow”> neparodė tinkamo pa-
- - 1 sirvžimo kontesto darbe. Tiesa,< I *“ ' ** Į jis pasiekė septintą laipsnį. Jei

gu kitas kontestantas iš Keno
sha butų tiek padaręs darbo, 
kiek kad Martin, butų buvę telio lietuvių visuomeninio gy- nugirsti, kad šiame' vakare da- 

, kad yra gana daug, |venimo tūzas — drg. J. Izbic- lyvaus daug lietuvių ir iš kitų

pasekmių jo darbe.

Musų kontestantai
Darbščių musų kontestantų

yra ne vien Chicagoje, bet ir 
už Chicagos ribų, ypačiai 
mose Chicagos kolonijose.

arti- ■

J. Izbickas
Harvey irgi turi savo 

testantą — juomi yra šio mies- “Naujienas”.
kon-

Z*U>'

Postai Telegraph-Cable Company

RAŠYTOJUI ŠERNUI PAMINKLĄ PASTATYTI

Pranas Lukoševičius
Pereitais metais pirmo laips

nio dovaną laimėjo cicerietis 
Pranas Lukoševičius — Paige 
automobilių, šiame “Naujienų” 
konteste vėl stojo į darbą. Jis 
yra nusitaręs neliktis paskuti
nių kontestantų eilėse, o jei 
kokios dar gali pasiekti vieną 
iš pirmutiniųjų laipsnių. Luko
ševičius nemėgsta iš anksto gir
tis, bet jeigu jis į šitą kontee- 
tą stojo, tas reiškia, kad jis sa
vo gerą vardą, kurį jis užsitar
navo pereitame “Naujienų” 
konteste, kaipo vienas iš veik
liausių kontestantų, nenorės 
žeminti. Linkėtina, kad drg. 
Lukoševičiui sektųsi taip gerai 
jo dirbamas darbas, kaip kad 
sekėsi pereitame “Naujienų” 
konteste.

Juozas Kuzmickas-Uktveris
Kitas Cicero kontestantas yra 

Juozas Kuzmickas-Uktveris. Jis 
dalyvavo ir pereitame “Naujie
nų” konteste. Pereitame kon- 
teste jam sekėsi vidutiniškai: 
pasiekė, regis, šeštą laipsnį. Bet 
kaip jam seksis šiame “Nau
jienų” konteste, sunku iš kalno 
numatyti. Jeigu ne ilgos jo dar
bo valandos, be abejo, jis pro
gresuotų spėriai. Jo darbo są
lygos, kaipo biznio vedėjo, kliu-

KONCERTAS
Seredosvak.Sausio25,1928

L1ETUVIIJ AUDITORIJOJE
3133 S. Halsted St.

įžanga ypatai 75c ir $1. Pradžia8 vai.

T

Gerbiamieji Chicagos Lietuviai!
I

Koncertas jau pilnai prirengtas. Jame dalyvauja visos ge
riausios meno spėkos—K. Sabonis, pianistė Sadauskaite, smui- z 
kininkė čepukaitė, p. Krasauskiene, operos žvaigždė S. Zimba- 
list, Pirmyn Mišrus Choras, ir Ukrainiečių 60 ypatų choras 
Lysenko “griaustiniu graujanti gyvieji vargonai”, Tokį meno 

*• 

spėkų sukoncentravimą Chicagos lietuviai jau senai bematė. Pa
sitikime, kad Chicagos lietuviams bus nepaprasto malonumo 
sausio 25 dienos vakarą praleisti muzikos puotoje ir tuomi pri- 

’ ‘ ■ T . ' * *'< * ?* ’ ■'*' '• ; • * Ai •'w. f C « ' T‘ ■?'*» • ' ' < 1

sidėti prie didelio ir garbingo darbo—pastatymo paminklo mu
sų pirmąjam rašytojui Dėdei Šernui. Po koncerto bus šokiai.

Visus nuoširdžiai kviečia,
ŠERNO FONDO KOMITETAS.

/

'A

AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?
Auksinė proga lietuviams vyrams ir moterims 

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

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

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

rba pinigais,—ma- 
ą blanką ir prisiųsti 
’ba atsilankykite as-

BLANKA
sssceeec

“NAUJIENŲ” KONTESTO DEP, 
1789 So. Halsted St., 
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDfiJAS:

teste laimėjimui dovanų, prašau priimti mane j 
ir suteikti reikalingas Informacijas šiuo adresu:

Noriu Įsiregistruoti ir veikti šiame trečiame “Naujiem)” kon- 
3 laimėjimui dovanų, prašau priimti mane į kontesto dalyvius

Mano Vardas, Pavarde

Gatve

Miestas ....

Telefonas

Valstija
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1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paltu:

Metams .................... .......... .....
Pusei metų ............. ..............
Trims mėnesiams ~--------
Dviem mėnesiam ••.............
Vienam mėnesiui ......

Chicagoje per iėneiiotojusj 
Viena kopija -..
Savaitei .....................
Mėnesiui ••••••••••••••••••••••••••••a

$8.00
4.00
2.50
1.50

.75

8c
18c
75c

Subscription Ra te a j 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago, 
$8.00 per year in Chicago. 
3c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicasro. III., under the act of 
March Srd, 1879.

$7.00
3.50
1.75
1.25

.75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu a

Metams
Pusei metų ...........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose
Metama ------ ----------------- ------ $8.00
Pusei metų •••••••••••••••••••••••••••e 4.00
Trims mėnesiams .......... — 2.50

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

liečiu laisvės; reikalaujama taip pat autonomijos kita
taučių apgyventoms teritorijoms. Į šitas teritorijas įei
na ir Vilniaus kraštas. / /

Buvo gandų jau pirmiau, kad lenkų socialistų par
tija stoja už autonomiją Vilniaus kraštui. Dabar šitą 
savo reikalavimą ji paskelbė jau kaipo rinkimų kovos 
obalšj. Tai yra nemenkas- žinksnis pirmyn, palyginant 
su ta pozicija, kurios lenkų socialistai laikėsi želigovski- 
jados metu. Tenka manyt, kad jie jį padarė, stengda-! 
miesi įgyti sftnpatijų rytų Europos socialistų partijose. 
Jau Berlino konferencijoje, kurioje dalyvavo vienuoli
kos šalių socialistų atstovai (tarp jų ir Lietuvos social
demokratai), buvo aiškiai matyt, kad lenkų socialistai 
ieško susitaikymo su kaimynų demokratijomis.

Jeigu rinkimuose į Lenkijos seimą Pilsudskis pra
kištų, tai Lietuvai butų daug lengviau tartis su Lenkija 
dėl sienų atidarymo.

VALDŽIOS SUDARYMAS PAVESTAS 
' SOCIALISTAMS

Iš Oslo pranešama, kad Norvegijos karalius pavedė 
sudaryt valdžią Socialdemokratų Darbininkų Partijos 
vadui, Madsen’ui. Ta partija turi didžiausią skaičių at
stovų Norvegijos parlamente — panašiai, kaip Švedijo
je, Danijoje, Suomijoje ir Latvijoje, kur nesenai buvo 
socialdemokratinės valdžios.

Bet kaip šitose šalyse, taip ir Norvegijoje socialis
tai dar neturi parlamente absoliučios daugumos. Todėl, 
jeigu Madsenui ir pasiseks sudaryti valdžią, ji negalės 
vykinti grynai socialistinį programą. Ji bus arba koali
cinė, arba, kad ir susidės iš vienų socialdemokratų, bus' 
priversta remtis pažangesniosios buržuazijos pritarimu.

Aišku, kad tokia valdžia negalės būt stipri; o jau 
su fašistiškomis ar kitokiomis diktatūromis tai nebus 
galima ją nė lyginti. Bet kas tame blogo? Ar ta valdžia 
yra geriausia, kuri yra stipri?

Stipri valdžia dažnai virsta despotiška. Ji ima ne 
tarnauti žmonėms, bet spausti ir išnaudoti juos, ir anks- 
čiaus ar vėliaus žmonės prieš ją sukyla.

Valdžia neprivalo būt stipresnė už visuomenę. Jei
gu valdžia ima elgtis blogai, tai visuomenė privalo tu
rėti ^pakankamai jėgų ją pašalinti — geruoju ar piktuo
ju; tiktai tuomet nebus pavojaus, kad ji pavirs žmonių 
išnaudotoja. 3* NlitlĮO

Iš patyrimo kitose šalyse yra žinoma, kad socialis
tai, įėję į valdžią, stengiasi pravesti įvairių reformų ir 
pagerinimų, kuriais nesirūpina buržuazinės valdžios, 
kad ir turėdamos galią. Todėl socialistai, būdami vai-; 
džioje, įgyja naujų pritarėjų ir paskui, kad ir būva pri
versti pasitraukti, visgi tampa galingesni, negu buvo 
prieš tai. 11N.

Norvegijoje socialistai stovi prieš tokią pat padėtį, i 
kaip 1923 m. Darbo Partija Anglijoje.

Apžvalga
STALINO PASAKA KOMU

NISTIŠKIEMS KŪDIKIAMS.

Besiartinant Lenino mirties 
sukaktuvių apvaikščiojimui, ko
munistų spaudą užplūdo straip
sniai apie mirusį bolševizmo 
vadą. Dvejetą jų parašė da
bartinis “Iljičo” įpėdinis, Stali
nas, ir visi Maskvos davatkų 
laikraščiai, suprantama, juos 
d ie voba i m ingai persi spau sd i no.

“Laisvės” sausio 20 d. laido
je įdėta, “plieninio gruzino” at
siminimas apie Leniną — “kal
nų erelį”. Juose (Lenipas, ži
noma, be saiko giriamas ir •ke
liamas į padanges. Tenai, pav. 
skaitome:

“Kuomet aš palygindavau 
Leniną su kitais musų par
tijos (tada Leninas dar 
buvo socialdemokratas. “N.” 

, Red.}, vadais, tai visados 
man rodydavosi, kad jo ben
dradarbiai — Plechanovas, 
Martovas, Aksclrodas ir kiti 
— stovi visa galva žemiau 
už jį'ir kad Leninas, paly
ginus su jais, yra ne tik vie
nas iš vadų, bet vadas auk
ščiausio tipo, kalną erelis, 
kuris nesupranta baimės ir 
kuris drąsiai veda partiją 
pirmyn dar neišbandytu ta
ku rusų revoliucinio judėji
mo.”

SUGAVO ŠNIPĄ”

Iš Maskvos atėjo žinia, kad Kijeve sovietų žvalgy
ba sugavusi “kontr-revoliuciniam veikime” vienuolynd 
viršininką T. Šalki. Jis varęs “kontr-revoliucinj darbą” 
su lenkų inteligentija, ir taip pat jisai užsiėmęs “šnipi
nėjimų” Lenkijos naudai.

Tarpe nusikaltimų, kurie užtraukė bolševikų rūs
tybę ant to vienuolio galvos, minima šitoks: “Jisai savo 
namuose suteikė prieglaudą keliolikai katalikų kunigų 
ir zokoninkų, kurie su jo pagalba perėjo Rusijos-Len
kijos sieną, nešdami slaptų informacijų.”

Vadinasi, sugautas “kontr-revoliucionierius” ir 
“šnipas”. Už šnipinėjimą sovietų Rusijoje grasina mir
ties bausmė. Pirma bolševikai nuolatos surasdavo “šni
pus”, tarnaujančius Anglijai; dabar, po Litvinovo pasi
kalbėjimo su Anglijos Chamberlain’u Genevoje, bolševi
kų sugaunami “šnipai” pasirodo esą lenkų tarnyboje.

Aišku, kad tie “šnipų” gaudymai ir šaudymai yra 
tik tam tikras būdas keršyti tai valdžiai, prieš kurią 
bolševikai turi daugiausia piktumo. Bet iš tokios politi
kos nieko gero neišeina. Kuomet pernai metais, Angli
jai nutraukus ryšius su Rusija, sovietų valdžia iš piktu
mo ėmė dešimtimis žudyti menamus Anglijos “šnipus” 
ir “kontr-revoliucionierius”, tai ji pasiekė tiktai to, kad 
prieš ją užprotestavo ir Anglijos darbininkai.

Ir kokia prasmė dabar yra tame, kad bolševikai už
klupo klioštorių, kuriame rado prieglaudą keletas kuni
gų ir vienuolių? Ar ta sauja dvasiškių, slaptai perėju
sių Lenkijos-Rusijos sieną, yra taip baisi, kad stato į 
pavojų Stalino diktatūrą?

Jeigu taip, tai tuomet reikia pasakyti, kad visa 
bolševizmo galybė laikosi kaip ant vištos kojos.

Ar ne laikas butų, kad šalyje, kuri apima beveik 
šeštą dalį žemės paviršiaus, tie žmonių “gaudymai”, tos 
bylos prieš “šnipus” ir tos kruvinos ekzekucijos — pa
sibaigtų !

lnėtus pereitojo 
apie pradžią šio 

Aišku, kad Stalu 
tauzija. Leninas

OPOZICIJA PRIEŠ PILSUDSKĮ

Lenkų socialistų partija, kaip praneša Lietuvos 
laikraščiai, išleido priėšrenkamąjj manifestą, šaukdama 
darbininkus kovon prieš pusiau-fašistinę Pilsudskio val
džią. Manifeste reikalaujama, kad Lenkijoje butų at- 
steigta parlamentinė demokratija ir konstitucines pi

čia eina kalba apie devynias
dešimtuosius 
šimtmečio ir 
šimtmečio.
nas niekus
tuo laiku nieku bud u negalė
jo rodytis visa galva aukštes
nis už Rusijos socialdemokra
tų vadus.

Pagrindai Rusijos socialde
mokratų judėjimui buvo padė
ti garsiosios “Darbo Išvadavi
mo” (Osvoboždenije Truda) 
grupės, kuris susikūrė 1883 me
tais ir kuri visoje eilėje perio
dinių raštų ir teoretiškų Vei
kalų įrodė, kad Rusijai yra 
lemta eiti tuo pačiu kapitalisti
nio vystymosi keliu, kuriuo eina 
vakarų Europos šalys.

Pirmiaus Rusijos revoliucio
nieriai manė, kad Rusija tai ko
kia tai ypatinga šalis, kuriai 
kapitalizmas visai “nereikalin
gas’’. Rusijos sodžiuje dar iš 
senų laikų buvo -užsilikusios 
“obščinos” — kaimai, kur ūki
ninkai bendrai valdydavo že
mę. Iš šitų kaimų, tebeturin
čių “komunistišką” tvarką, Ru
sijos revoliucionierių įsivaizda
vimu, išaugs nauja socializmo 
tvarka. Taigi sodžius ir jos 
gyventojai, ūkininkai, buvo ta 
jėga, kuriai revoliucionieriai 
dėjo visas savo viltis. Jie ke
liaudavo į sodžių, apsigyvenda
vo tarpe mužikų ir stengdavo
si juos apšviest ir suagituot,— 
iš ko tečiaus jokių kitų rezul
tatų nebuvo, kaip tik pačių re
voliucionierių nusivylimas.

Aukščiaus paminėtoji “Ųar- 
bo Išvadavimo” grupė, kurios 
priešakyje stovėjo Plechano
vas, tą kaimo ir ūkininkų idea
lizavimą sukritikavo. Jie parodė, 
kad rusų “obščina” tai ne nau
jos, aukštesnes visuomenės 
tvarkos pamatas, bet senovės 
liekana, kurią gyvenimas su
ardys, kaip tik Rusija ims spar
čiau progresuvt ekonomiškai.

Plechanovu ir Akselrodo gru
pė nurodė, kad vienintelė kla
sė, kuria gali remtis revoliuci-' 
nis judėjimas Rusijoje, yra ne 
ūkininkai, vos tik pasiliuosa- 
vusieji nuo baudžiavas ir dari 
tebegyvenantys .primityvėse są
lygose, bet —v pramonės darbi
ninkai, industrinis proletaria
tas.

Ant šito teoretinio pagrindo 
buvo paskui pastatyta Rusijos 
Socialdemokratu Darbininku 
Partija, įsikūrusi 1898 metais. 
“Darbo Išvadavimo” . grupės 
darbuotojai — Plechanovas, Ak- 
selrodas ir k. buvo, taip sa
kant, socialdemokratą partijos 
“tėvai”, dvasiniai jos gimdyto
jai, parodžiusioj i visai naujus 
kelius Rusijos revoliuciniam 
judėjimui. Kuogi pasižymėjo 
Leninas, kad jisai galėtų ne tik 
lygintis su Plechanovu ir Ak- 
selrodu, bet dar ir stovėti “vi
sa galva” aukščiau už juos?

Kaipo teoretikas, Leninas 
negali nė iš tolo lygintis su 
Plechanovu. Bet jisai nesu
vaidino žymios rolės ir sočiai- į 
demokratų partijos organizavi
me. šitoje dirvoje nepalygin
ti stambesnis už j j buvo nabaš- 
ninkas Martovas (vėliau pata
pęs “menševizmo” vadu).

Ir iš viso galime tik vaikams, 
nieko nežinantiems apie Rusi
jos revoliucinio judėjimo pra
eitį, pasakoti apie kokius ten
“nepaprastus” vado gabumus 
pas Leniną, neva pasireišku
sius jau apie 1901 metus. Le
ninas ėmė darytis 
tiktai nuo 1903 metų, kuomet 
(antram Rusijos socialdemokra
tų partijos suvažiavime) įvy
ko skilimas tarpe “bolševiku” 
ir menševikų”. Prieš tai jisai 
buvo tiktai vienas tarp būrio 
vadovaujančių partijos litera
tų ir toli-gražu ne pats ga
biausias; bet po skilimo jisai 
pasidarė vyriausias savo frak
cijos vadas ir, kaipo toks, ėmė 
vis labiaus ir labiaus garsėt 
savo piktomis polemikomis 
prieš “menševikus”, savo intri
gomis ir savo noru kad ir dar 
taip paimti viršų ant priešin
gos frakcijos.

(Pacific and Atlantic Photo]

Loie Fuller, 58 m., gimusi ir 
augusi Chicagos priemiesty, 
vėliau pagarsėjusi kaipo viena 
žymiausių šokikių pasauly, da
vusi keletą naujų, savo laiku 
labai populiarių šokių, sausio 
2 d. pasimirusi Paryžiuje.

garsus’

LENINAS — SĄMOKSLININ
KŲ VADAS.

Stalinas stovi daug arčiaus 
prie tiesos, kuomet jisai pasa
koja apie Lenino vadovavimą 
frakcinėse kovose, kurios, per 
pusantros dešimties metų dras
kė Rusijos Socialdemokratų 
Darbininkų Partiją, iki, paga
liau, atvedė prie galutino bol
ševikų atsiskyrimo (vasarą 
1917 m.) nuo socialdemokratų 
partijos ir įsteigimo naujos 
partijos, pasivadinusios “komu
nistų partija’”. Stalinas rašo:

“Antru kartu aš susitikau 
su Leninu 1906 metais mu
sų partijos (t. y. socialdemo
kratų partijos “N.” Red.) 
Stockholmo konferencijoje. 
Kiekvienas žino, kad šitoj 
konferencijoj bolševikai bu
vo mažumoj, buvo nugalėti. 
Tai pirmu kartu aš mačiau 
Leniną rolėje pralaimėjusio. 
Bet nė per nago juodymą 
jis nebuvo panašus kitiems 
vadams, kuris dejuoja, skun
džiasi ir įpuola į nusimini- 
mą po pralaimėjimo. Kaip 
tik priešingai su Leninu: ši
tas sumušimas padarė jį šal
tiniu neišsemiamos energi- 

. jos, pripildančios' kiekvieną 
pasekėją įkvėpimu naujoms

kovoms, laimėjimui ateity
je.”
Tai yra charektcringa. Įvyk

sta Stockholme socialdemokra- 
€ų partijos suvažiavimas ir Le
nino frakcija pralaimi. 1905 
m. revoliucijos įvykiai, mat, jau 
parodė, kad bolševikiška amži
nų generalių streikų, ginkluo
tų “pučų” ir Durnos boityotavi- 
mo taktika yra netikus. Bet 
kaip elgiasi “pralaimėjęs mū
šį” Leninas? Ažuot pasidavęs 
daugumos nuomonei ir stengę
sis atitaisyti savo klaidas, ji- 

1 sai tuoj aus ima galvoti, kaip 
čia “atsigriebus”, kaip čia pa
darius, kad sekančiame partijos 
suvažiavime butų jo frakcijos 
viršus!

Pasak Stalino, Leninas po to 
pralaimėjimo drąsino savo ša
lininkus tokiais/žodžiais:

“Neverkšlenkite, draugai.
Mes esame užtikrinti, kad 
mes laimėsime, nes musų pu
sėj teisybė.”
Sakydamas, kad bolševikų 

pusėje “teisybe“, Leninas sa- 
VO pasekėjams melavo, nes ji
sai pats turėjo prisipažinti, 
kad, pav. jo skelbtas Durnos 
boikotavimas buvo klaidinga 
taktika; ir vėliau jisai prie tos 
taktikos jau nebegrįžo. Prie
šingai, kai dalis “kietaspran
džių” bolševikų, su Aleksmskiu 
priešakyje, dar vis nenorėjo iš
sižadėti Durnos boikotavimo, 
tai Leninas išspyrė juos 
iš savo frakcijos.

Leninui rūpėjo ne kad 
mėtų partijoje “teisybė”, 
kad laimėtų jo frakcija, t. y. 
jisai pats. Kovai už savo frak
ciją ir savo asmenines ambici
jas pas jį buvo “neišsemiamos 
energijos šaltinis”. Ir reikia 
pasakyt, kad šituo atžvilgiu 
niekas iš Rusijos socialistų ne
galėjo su juo lygintis.

Kai antrosios rusų revoliuci
jos metu pasirodė, kad menše
vikai vėl turi milžinišką dau
gumą partijoje, tai Leninas 
ryžosi pačią partiją sudraskyt 
ir paskui padarė sp savo ša
lininkais ginkluotą sąmokslą’ne 
tik prieš buvusius savo drau
gus, socialdemokratus, bet ir 
prieš visą revoliuciją. Truks 
laikys, bet bolševizmas turi 
laimėti!

Nuo to bolševikiško pervers
mo, kaip žinome, Leninas ir jo 
pasekėjai nesustojo net prieš 
tai, kad įvedus kruviną terorą 
socialdemokratų naikinimui!

Taigi Leninas buvo tikreny
bėje niekas kita, kaip sąmoks- 
liniukas ~ nenuilstantis kons- 
piratorius prieš visus, kas sto
vi skersai kelio jo ambicijoms. 
Susipratusiuose darbininkuose, 
'kurie kovoja už savo pasiliuo- 
savimą ir geresnę žmonijos at
eitį, toks “vadas” gali iššauk
ti tiktai pasišlykštėjimą.
_____ u-\—~

PIRMYN naujas Nr. 7 
tik ką iš Vilniaus atėjo. Ga
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A. Kūprinąs

LAIM
Vienas galingas valdovas, su

šaukęs pas save šalies poetus 
ir išminčius, jų užklausė:

— Kame gludi laimė?
— I^aimė — atsake pasku

bomis pirmasis — yra tame, 
kad visuomet matyti tavo švie
siausi veidų ir amžinai atjau
sti. .i

— Išdurti jam akis — ra
miai įsake valdovas. ----- Sekan-
tis!..

Laimė — tai valdžia. Tu 
laimingus valdove! — sušuko 
antrasis.

Bet valdovas, karčiai nusi
šypsojęs, atsakė:

— O aš kankinuosi gemo- 
ruoju ir ne mano galiai jį iš
gydyti. Išpiešti uosles šunsnu
kiui. Toliau!..

— Būti turtingu! — mik
čiodamas ištarė sekantis.

Bet valdovas atsakė:
—♦ Aš turtingas, o klausiu 

apie laimę. Ar pakanka tau ga
balo aukso sulig tavo galvos 
sunkumo?.

— O, Valdove!..
— Tu jį gausi. Pririškite 

jam prie kaklo gabalų aukso, 
sunkų kaip jo galva, ir jmes- 
kite šį elgetų jūron.

Valdovas jau nekantriai su
šuko: — Ketvirtasis! Tuomet 
pilvu įšliaužė žmogus visas sku- 
duriuose, karščiu žibančiomis 
akimis ir sumurmėjo:

— O, išmintingiausias! Aš 
mažai noriu! AŠ alkanas! Pa
sotink mane ir aš busiu lai
mingas ir išgarbinsiu tavo var
dą visame pasaulyje.

— Pavalgydinkite jį, — pa
sibjaurėdamas paliepė tarnams 
valdovas. O kada nuo persi
valgymo jis numirs, ateikite 
man prąpešti.

Iš eilės atėjo kiti du.
Vienas galingas stipruolis, su 

sveiku, gražiu kunu ir- žema 
kakta. Jis su atsidūsėjimu pa
sakė: “Laime kūryboje”. Ant
ras — tai buvo išbalęs, suny
kęs poetas, kurio skruostai de
gė raudonomis dėmėmis, pa
sako “Laimė sveikatoje”.

Valdovas, karčiai nusišypso
jęs, prabilo:

— Jeigu aš galėčiau jus pa
keisti likimais, tai už mėne
sio laiko tu, poete, jau maldau
tum dievų įkvėpimo, gi tu Her- 
kuleso ainiau, bėgiotum pas gy
dytojus, sveikatai grąžinti. Ei
kite abu sau ramiai.

Na, kas dar ten yra?
— Mirtingas! — išdidžiai 

prašneko septintas, narcizų žie
dais pasipuošęs. — Laimė ne
buvime!

~ Nukirskite jam galvą!
— tingiai ištarė valdovas.

— Valdove, o, valdove, susi
mylėk !.. — meldė nuteistasis, 
tapęs už narcizo žiedus baltes
nis.. Aš ne tą norėjau pasa
kyti. — Bet valdovas numojo 
ranka ir rainiai prabilo:

— Išveskite jį.. Nukirskite 
jam galvą. Valdovo žodis tvir
tas, kaip agatas.

Po šių dar ėjo daugelis ki
tų. Vienas iš jų tik du žodžiu 
pasakė:

— Moters meilė..
— Gerai, sutiko valdovas,

— duokite jam šimtą gražiau
sių mano šalies moterų ir mer
ginų. Bet duokite jam ir tau
rę su. nuodais. Kuomet jau at
eis laikas — praneškite man. 
Aš nueisiu pažvelgti į jo lavo
ną.

O dar vienas pasakė:
— Laimė tame, kad kiekvie

nas mano geismas tuojau išsi
pildytų.

— Ko gi tu tuojau nori? — 
klastingai užklausė valdovai

— Aš?
— Taip, tu.
- Valdove!.. Klausimas per

daug netikėtas..
— Užkasti jį gyvą į žemę.. 

Ach, ir dar vienas išminčius? 
Na, na, prisiartink arčiau. Gal 
būt nors tu žinai, kame gludi 
laimė?

Išminčius, o čia ir buvo tik
ras išminčius — atsake:

—. Laime žmogaus minties 
gražume.

Valdovo antakiai sudrebėjo 
ir jis rūsčiai sušuko:

— Aha, žmogaus mintis! Kas 
tai yra žmogaus mintis?

Bet išminčius, — nes jis bu
vo tikras išminčius — gailes
tingai nusišypsojo ir nieko ne
atsakė.

Tuomet, valdovits įsake įmes
ti jj į požemį, kur viešpatavo 
amžina tamsa ir buvo kapų ty
la, nes ir laisves čia nedaėjo 
nė vienas garsas.

Kuomet po metų atvedė pas 
valdovą kalioj, kuris jau apa
ko, apkurto ir vos tik laikė
si ant kojų, tai į valdovo klau
simą: “Ką? Dabar tu laimin
gas?’* išminčius ramiai atsa
kė:

— Taip aš laimingas. Būda
mas kalėjime, aš buvau ir ka
raliumi, ir turtuoliu, ir įsimy
lėjusiu, ir sočiu, ir alkanu, o 
visą šitą man suteikė mano 
mintys.

— Kas per mintys? — ne
kantriai suriko valdovas! ■— 
Žinok, kad už penkių minu
čių aš tave pakarsiu ir spjau
siu į tavo prakeiktą veidą! Ar 
nuramins tuomet tave tavo 
prakeiktos mintys?

Išminčius, nes jis buvo tik
ras išminčius, ramiai atsakė: 
, — Kvaily! Mintis yra ne

mirtinga.
Vertė B. Buiša.

Kaip Nuga-Tone Subudavo- 
ja Stiprų, Sveiką Kūną

Nujra-Tone turi savyje specialės formos ge- 
Ieties, kurs suteikia daug raudono ir svei
ko kraujo. Jos taipgi turi savyje fosforo, 
kuris būtinai yra reikalingas dėl stiprių 
nervų prie; to dar talpina savyje tęsias ki
tas puikias gyduoles, kurios yra vartoja
mos visame pasaulyje geriausių gydytojų dėl 
Bubudavojimo stiprio, sveiko kūno—energin
gų vyrų ir moterų.

Nuga-Tone sustiprina skilvi, pagerina ape- 
kitų, pagelbsti virškinimui, pašalina ga-sus ir 
koktumų, suteikia malonų ir ramų miegų, 
padaugina žmonių svarumų ir sustiprina nu
silpusius žmones. Nuga-Tone pagamina bur
noje malonų kvapų, nuvalo apsivėlusi lie
žuvi. prašalina galvos skaudėjimų, gydo tul
žies ligas, inkstus, kepenis, pūslę ir praža- 
lina vidurių užkietėjimų. Tai yra vienos ii 
geriausių gyduolių žinomų dėl silpnų, ner- 
vuotų, nusiminusių ir nuolat sergančių vyrų 
ir moterų. Jus galit gauti Nuga-Tone bile 
kokioje vaistinyčioje. Vartokit jas per 20 
dienų ir jei nebūsit uŽKanėdintaa, HUKrą- 
žinkit jas atual vaistininkui, uau.it atgal I 
savo pinigu*. 'rikrai žiūrėkit, kad gautumėt 
Nuga-Tone—imitacijos neatliks reikalingodarbo.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU 
Matykit M r. MACIKĄ 

PEOPLES BANK 
47 St. & Ashland Avė.

Mes Mokam Cash
$68.50

Už Lietuvos 5% Bonus
Money Orderiai j Lietuvą 

per Radio tik 25c.

Kaufman State 
Bank

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

G  .....—^=G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Skaitykit
Ir patarkit

Savo
Draugams
Skaityti '
GYVENIMĄ

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

g g
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiandien Šerno Fon
do koncertas

šį vakarą įvyksta didelis kon
certas. Pelnas eis fondui, su
tvertam tikslu pastatyti dėdei 
Šernui paminklą.

Koncerto programas gražus 
ir įvairus. O po koncerto bus 
šokiai.

.Mes, chicagiečiai, privalome 
tuo reikalu susidomėti. Musų 
šventa pareiga yra kuo galima 
prisidėti, idant pastačius tin
kamą paminklą.

Tat visi, kas gyvas — į šį 
koncertą!

Prisidėkime prie paminklo 
statvmo darbo ateidami kon
certai]. Užpildykime su kau
pu Lietuvių Auditoriją. Paro
dykime, jogei mes įvertiname 
brangius musų tautai žmones.

—Aras.

Visiems musų vei
kėjams

Paminėkime nepriklausomybės 
sukaktuves visose kolonijose

Kadangi laiko iki vasario 16 
dienos beliko labai nedaug, tai 
iškilmingu jos sutikimu reikė
tų pradėti rūpintis jau dabar.

Kiekviena Chicagos lietuvių 
kolonija turėtų atskirai pažy
mėti tą svarbų įvykį musų gy
venime — 1(1 metų nepriklauso
mybės sukaktuves. Šilo švente 
yra labai retas svečias ir, be- 
abejonės, kiekvienam lietuviui 
artimas.

Tos kolonijos, kurios norėtų 
bendrai apvaikščioti, prašomos 
kreiptis į Vilniaus Vadavimo 
Komitetą dėl informacijų.—M.

Pavyzdinga vaka
rienė

Ji dainuos Šerno Fondo ren
giamame konterte Lietuvių Au
ditorijoje šiandie.

prašo, kad jam mielas tikietų 
platintojas dešimts sėdynių ne
užmirštų palikti. Visokių, mat, 
atsitikimų būna... Teko nugirs
ti, kad jau pasirodė art. St. 
Pilkos ruošiamai P. Vaičiūno 
komedijai “Tuščios pastangos” 
tikietai. Reiškia, jau bus vėl 
pasiūlymai. Bet gal nebus su 
tais tikietais platintojams “tuš
čios pastangos”. Bodos, kad 
taip, o ne kitaip, turės būti. 
Pažiūrėsim, pamatysim. —Rep.

Art. St. Pilkos grupė 
smarkiai repetuoja

Paskaita apie Fran
cuos revoliuciją

Tema “Termidoro pervartas” 
arba kaip prasidėjo kontr-revo- 
liucija Francijoje.

Duos ją “Naujienų” Pedakto- 
rius, P. Grigaitis, penktadieny
je, sausio 27 dieną, Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted 
Str. Prasidės 8 vai. vakare.

Vilniaus Vadavimo 
K-to Valdybą 1928 

metams

šiuose metuose V. V. K-to 
veiksmas eis tąja pat kryptim 
kaip ir seniau. —NaYys. u

UŽGANĖDINTI KOSTUMERIAI

Sausio 22 d. draugai Zalagė-. 
nai užkvietė artimus draugus 
vakarienei—paminėti savo dūk-* 
relės vienų metų sukaktuves. | 
Senai man teko dalyvauti to-' 
kiame draugiškame žmonių bū
relyje. Tai, mat, buvo ne siur-; 
praiz parė, kurion susirenka vi
sokių žmonių ir kur elgiamasi 
taip, kaip kartais reikia per 
langus sprukti laukan, čia bu
vo kas kita. Visi sveičiai man
dagus, linksmi. Ir nors svečių 
buvo skaitlingas būrelis, vienok 
viskas klojosi ramiai ir švelniai. 
P-nai Zalagėnai gražiai pavaši- 
no svečius. Muzika iš trijų in
strumentų buvo puiki.

—Dalyvavęs.

Pasirodė nauji 
tikietai

Būva visokių gyvenimo atsili
kimų. Kad ir su tais pačiais 
tikietais. Kartais tam, kuris iš 
geros savo širdies sutiko iš ank
sto kokiai nors pramonei tikie- 
tus platinti... Siūlo jis, naba
gas, perša, įkalbinėja, prašo, 
bet jo darbas nelengvas, nieks 
iš jo tų tikietų neima. O būna 
kartais ir taip, kad jau 7 vai. iš 
ryto kas nors telefonuoja ir

Nespėjo art. Pilka atvykti 
Chicagon, kaip tuoj prasidėjo 
jo ruošiamos scenai p. Vaičiū
no komedijos repeticijos. Ka
dangi numatoma, jog tame vai
dinime dalyvaus virš 50 žmo
nių, tai dabar repeticijos eina 
atskirais veiksmais ir beveik 
kasdien. Atrodo, jog komedija 
“Tuščios pastangos” bus did
žiausias veikalas, kokį iki šiolei 
art. Pilkai teko Amerikoje sta
lyti. Vaidintojų sąstatas, pasi
rodo, bus bene geriausias, kokį 
dabartiniu laiku Chicagoj e ga
lima sudaryti. Ir verta, berods, 
iš anksto pažymėti savo kalen
doriuose, kad Goodman teatre 
Sekmadienyje 26 vasario bus 
art. St. Pilkos vaidinimas. —R.

Metiniame V. V. K-to susirin
kime Lietuvių Auditorijoj sau
sio 20 dieną š. m. tapo išrinkta 
nauja valdyba tvarkyti visą 
šios įstaigos darbą.

Pirmininku tapo p. S. Kodis. 
Vicepirmininkas: p. P. Petrai- 
tiene, p. A. Kondratas ir K. P. 
Deveikis. Iždininku K. Baro
nas. Sekretorium M. Vaidyla; 
fin, sek r. J. Švitra; iždo globė
jais J. Katonas ir P. Šulcas.

Redakcijos at
sakymas

Rūtos Draugystės valdybai: 
jei nenorite meklioriaus vardo, 
tai nesusidėkite su komunistais. 
Netilps.

PRANEŠIMAI
Draugystės šv. Petronėlės narės 

malonėkit susirinkti i Šv. Jurgio 
svetainę, penktadienyj, sausio 27 <1. 
8 vai. iš ryto. Iš tenai eisim su vė
liavom pasitikti narės ant 35-tos ir 
Auburn Avė. Pirm. O. Taupė nienė.

I 1................. *
Jaunuolių orkestro praktika įvyks 

seredoj, sausio 25, 1928, 8 v. v. 
Mark White S(l. parko svet. 30-ta ir 
Halsted g-vė. Visi Jaunuolių orkes
tro nariai malonėkite atvykti.

—Valdyba.

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
2106 So. Halsted St„ Chicago, III.

---------------  ----- . .

Teisingas skelbimas geros rųšies 
produktų užsitarnauja pagarbos, tą 
parodo gautas laiškas rašytas Crea
mulsion Company af Atlanta, moti
nos ir šeimininkės iš Wardensville, 
W. Va.

“Aš labai esu užganėdinta su 
Creamulsion ir puikiomis pasekmė
mis. Metai atgal aš turėjau ‘“flu”. 
Aš maniau, kad nepasveikslu* nes la
bai reikėjo kosėti. Sausio mėnesyj 
šių metų aš irgi gavau slogas, ma
niau, kad vėl gavau “flu’*. Buvau 
taip silpna, kad reikėjo laikytis krė
slo einant, taipgi negalėjau gerai 
valgyti nei miegoti. Pamačiau jūsų 
skelbiamas gyduoles, nusipirkau jų 
ir jau trečioje dienoje jaučiausi la
bai gerai ir aš dabar jaučiuosi kaip 
naujas žmogus.“

Tūkstančiai panašių laiškų yra 
gaunama ir Creamulsion iSdirbystės 
tuomi gali pasididžiuoti.

Naują Tyrą Tikybą 
pažįsi nusipirkęs už $1 224 
pusi, knygą “VISUOMY- 
BĘ”. 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. 
ZUIKIO KOJA NETURI
.TOKIOS GALYBĖS

Yra sakoma, kad užpakaline 
kairioji zuikio koja turinti di
delę įtekmę dėl gero, kuomet ją 
nutveri mėnulio tamsoje. O 
jeigu ją įsigysi kapinėse, tai 
tuomet jos gale esanti be galo 
didelė. Jei ji galėtų atitaisyti 
kreivas, silpnas ir perdaug nu
vargintas akis, nuo kurių parei
na dažni galvos skaudėjimai, 
tai aš patarčiau kiekvienam, 
kuris turi galvos skaudėjimus, 
įsigyti tokią koją; bet žinoda
mas, kad zuikio koja neturi to
kios galybės, į jos vietą pata
riu išbandyti gerai pritaikintus 
akinius. • j

Dr. G. Serner

A ± A

1 ■■1 —'

PASTABA
Dyk.d pulnrnavhnan vaikam* kiekvieną 

Miibuti, nuo !* iki 12 dieną 
lientivterijoM zeriatislaN i Ar»(li

J/lHMdnJC

KAZIMIERA RAČKAUSKIENĖ

Laidotuvėse patarnuaja grabelius A. Masalskis, Tel. Boulevard
4439, . . i

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 23 dieną, 2 valandą po pie
tų, 1928 m., sulaukus apie 41 metų amžiaus, gimus Lietuvoje, Tau
ragės apskričio, Kvedainos parapijos, l’aragaudės kaimo, paliko di
deliame nubudime vyrą Vincentą, seserį Marcijoną ir švogerj Petrą 
liumšius, brolį Petrą Kazulj ir pusbrolį Franciškų ir Apoloniją Juk- 
nius Amerikoje. Lietuvoje paliko seserį Oną Kurtcienę. Prigulėjo 
prie Šv. Petronėlės, šv. Barboros ir Moterų Sąjungos 1 kp. Kulias 
pašarvotas, randasi 6031 So. California Avė.

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

Visi A. A. Kazimieroj Račkauskienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimų.

BRONLSLAVA 
ANDRIŠIUNAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
sausio 24 dieną, 3:45 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukus- 10
metų amžiaus, A. A. Bronisla- 
va gimė gruodžio 24 d., 1917 
Chicago, Ilk, paliko dideliame 
nubudime motina Marijonų po 
tėvais Greblauskaitė, tėvą Jo
ną, 2 seserį, Oną ir Marijoną 
ir gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 6028 S. Rockwell St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
sausio 26 dieną, 8 vai. ryte iš 
namu į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta* j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. B. Andrešiunaitės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų. 1 t

Nubudę liekame,
Tėvai, Seserys ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas 

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų, 

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

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUSERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1U5 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai Praktika
vusi Pensylva- 
nijos ligonbu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Telephono 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.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
h- Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th St. netoli Morgan St. 
V a 1 a n d ojj : Nuo 10—12 pietų ir 

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

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

SX, DANTŲ 
prttiMKintu Ir .vra pulOK))-. Ifil.Y- 

kina KinbtiMiuM žuikIuh ir padarys jus 
d.'iinr im ti, jaiuiCHiiiit. jejO ver- O K
K-b nu, »avultę

KreditUM i»inukėjinii(iM

VilliutisiH lAradiinaa darbui bu' bkuustno '

Dr. S. T. Jonas
Gera deniiHterija per 35 melus

X HAY EąHttiuinueija dykai
135 Šio. State St.

Kumpus 'Stalu ir Adumv St.

M——...............

Phone Boulevard 7814

DOVEIKIS
KVIETKININKAS k

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Chicago.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotoj as
2314 W 23rd PI. 

Chilago, III.
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kalo meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Ruu.sevell 2510 - 2516

V’' v

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA 
3252 South Halsted Street

Viršui Universal
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 įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių 

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėki! mano iškabas 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:80 iki 11 v. dieną. 

Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222 •

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplovood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Alba n y Avenne 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

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

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

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRIUI 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 6353

- 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 DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenae
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Piaza 8200

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.

Nedalioms nuo 11 iki 1 po pietų

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

’ Ofiso Phone Caųal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South1 Halsted Street 

Chicago, III

Advokatai______

K.GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dcarborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nekėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti I^eaviU St.
Telefonas Canal 2552 

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

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. MARGER1S
3421 South Halsted Street 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 diena ir 6:30 iki 9:30 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 SĖGAL

Praktikuoja 20 metai ....... -
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.R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102-Sb. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Ser®do« vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St., Room 1012 

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.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

sraktai. — Ingabojimai. — Paskola 
pinigų 1 ir 2 inorgičiams.

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 VVashington 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

8241 South Halsted SL 
Tel. Yards 0062

7—9 vai. vak. apart Panedėlio 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
Res. Tel. Stovvart 1713
GEORGE M. GRANE

Res. Tol. Suginaw 9528

Burke ir Grane
Advokatai

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

Room 1002
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Automobiles

i’o Morgečio

Avė

RUBIN BROS

PASTABA

Buckingham 6358

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame

mus

asmeniškai ar laiškais

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.

Furnished Rooms

Bridgeport Painting pne

one

visais

Automobiles

Oakland 6777,

18 So. Kedzie Avė. 
Phone Kedzie G810

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Henųitage Avė,

$4.00
$4.00
$8.00

Mo- 
turi

karus, junk ar 
gden avė. Craw-

S3«
$22

J. COLEMAN AND CO, 
129 E. Pershing Road 

Tel. Bouleyard 7769.

Personai
Asmenų Ieško

Real Estate For Sale 
Namai-žemž Pardavimui

6045
na-

gasinis pečius, $6, pastatomos Kam
pos, $15 ir daugiau. Schwartz Bros. 
Storage, 640 E. 61st St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

MOKAM GERAS CASH KAINAS už 
visokių išdirbysči 
sulaužymui. 3515 i 
ford 3664

Malevojam ir popieruojam. 
kom malev;

Financial
Finansai-Paskolos

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Auto Travel
Automobiliais Kelionė

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

Educational
Mokyklos

MOTERYS 1 
gijos nėriniams ir siu

Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

Ličius ir kontraktus, Rm. 2016 
L La Šalie: F 

6347 
2636

4-5-6-7-8 tūbų radio setai pardavi

Užlai- 
stiklus ir t. t

BARGENAS. Pardavimui 
nė ir bučemė su namu arba 
mo,

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų

kaina
su puse cesh. Išimtini agen-

VYRŲ REIKIA TUOJAU 
IŠSIMOKINIMO WELD- 

AMATO. MES IšMOKIN

PARDAVIMUI arba rendoji- 
mui 20 akrų truktų farma, ge
roje lietuvių apielinkėje, netoli 
South Haven. Turiu parduoti 
pigiai, šaukite Mrs. Lederer, bi- 
li kada nedėjioj, Englewood 8693

Ir be- 
. , $150.

mokėjimais po $10

UŽ geriausj pasiūlymą paimsite 2 
flahj murin namą, arba mainysiu j 
mažesni.

3643 N. Troy, Irving 3631

PARDAVIMUI saliunaH, labai pi 
giai, yra geroj vietoj, tarp svetim 
taurių. 461 W. 43rd St.

PARDAVIMUI barber shop trij 
baltų krėslų senas 
kambariai pi

KAM MOKĖT daugiau už kiauši- 
ir sviestą. Kiaušiniai 60c. tuzi- 
sviestas, 58c. svarui. Olselis ir 

Dastatom bile kur Chicagoj. 
2516 — -

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

REIKALINGAS ruimas dėl vieno 
žmogaus, turi būt Bridgeporto apie
linkėj, turi būt telefonas. Rašykite 
ant Naujienų, Bok 1036.

PARDAVIMUI soft drink . parlor 
su 6 pagyvenimo kambariais. Ge
ras lysas. Priežastis pardavimo — 
turiu 2 bizniu. 919 W. 35th St.

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

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

PIRMOS klcsos fonografų taisy 
inas visokių išdirbysčių, nebran 
giai. 1233 S. Wabash. šaukit Calu 
niel 1968.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

3 ŠMOTŲ parloro setas, $35, 7

PARDAVIMUI Public Meat Mar- 
ket ir grosernė. Cash biznis, pigiai, 
prašome pasiskubinti, nepraleiskite 
progos. 2409 W. 47 St.

,i ofisus.
. _ ar mainymui
6—4 kambarių 

iečium šildomas, yra elektra, 
išmokėjimui il-

AR jums reikia pinigų? Privatiš- 
kas žmogus turi pinigų investuoti į 
real estate 2 morgičius, 4% komiso. 
C. Helberg, 192 N. Clark, rm. 607 
Dearbom 4020.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai_____

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

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

WM. GRITENAS
3241 So. Halsted St 

2nd Fl.
Tel. Victory 5065

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

PARDAVIMUI bučemč ir groser- 
nė, biznis geras, parduosiu pigiai už 
pirmą pasiūlymą, priežastj pardavi
mo patirsit ant vietos. Turi buttnar- 
duota greit, 314 E. Kensingtort Avė. 
Pullman 6421. ’

i biznis, yra 4 
^gyvenimui, renda pigi, 
giai, priežastis, apleidžiu 

miestą, 3316 S. Morgan St. kampas 
33 Place.

6 KAMBARIŲ BEVERLY bun- 
galow. didelis lotas, tai k ta i $8700

Miscellaneous 
Įvairus

PASKOLOS namų savininkams — 
gaminame ir perkame 1, 2 ir 3 mor- 

...... - i. 2016, 134 
Randolph 4210 arba 

Westem Avė. Hemlock

CASH Už KARUS
Turim pirkti 100 karų tuojau 

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

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Keikia

RENDĄI kambarys dėl vieno 
dviejų vaikinų, 3 fr. 4502 Sc 
Emerald Avė.

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

PARDAVIMUI narna*, su bizniu 
arba saliunas rdneon. 4406 South 
Wood St.

RENDAI du kambariai, karštu 
vandeniu apšildomi, 4529 S. Califor- 
nia Avė. Pnone Virginia 0793.

štai Jums
vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų mot* 

___ iki 40 centų; marŠko- 
1,000 y ardų 10 iki 35 centų

RENDAI kambarys dėl vaikino ar
ba vedusiai porai, su visais pato
gumais, 2 fl. 4515 So. Rockwell St

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

S. OSGOOD, 
2231 West Division St 

Tel. Armitage 1199.

3241 S. Halsted St, 2nd Floor 
Telephone Victory 0562 

Daro paskolas ant 
1-mo ir 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

SPECIALI SPECIALI SPECIALI
Didelė Muzikos ir radio krautuvė 

North Side. — Parkuosime šių sa
vaitę tik naujus Standard garantuo
tus radio nupgintoinis kainomis. 
Veikit tuoj, sutaupykit pinigų ant 
naujo radio.

Johnson’s Music & Radio Shop

padarius vietos dėl naujų. Taipgi ge
riausi radio taisytojai.

DELIGHT SHOP
3428 W.' 63rd St. Hemlock 3352

jums nuteisime
10% pigiau

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

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

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

PARDAVIMUI barbemė, 2 balti 
krėslai ir kiti balti fikšeriai. Lietu
vių kolonijoj, 4711 ifermitage Avė.

PARDAVIMUI bučerne ir groser- 
nė, biznis geras, krautuvė nauja ir 
švari, preižastis pardavimo, viena 
moteris negaliu užlaikyti, reikia 2 
gerų bučerių. Tai gera proga norin
čiam biznio. 2624 W. 69 St, Tel. 
Hemlock 1840.

EKSKURSIJA 
Patogus apšildomi karai 

............ DETROIT ...........  
............  ST. LOUIS ..........  

Checker Coach Lines, Ine, 
Planters Hotel 

19 N. Clark St., 
Randolph 4800

mus 
nui, i 
retail__ ....... _ .. .
Sėli i#, 2516 Hamlin Avė. Telefonas 
Lawndale 4417.

(U0 IKI $20 ĮMOKĖTI
Kitus 12 iki 18 mėnesių. Visi ga
rantuoti automobiliai visokių iš
dirbysčių ir modelių, 100 karų pa
sirinkimui. Monlrose Motor Sales 
3106 Monlrose Avė.

LOTAS'50x135 ant.Wabaxh i pie 
tus nuo 69 St. karų linijos 
$5,000 ' ‘

REIKIA VYRŲ 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
dines mokyklos mokslą. Atsišau
kite. Moler College, 512 N. State 
Street.

roser- 
ie na 

pietus nuo Ashland Avė. Sau- 
emlock 3130.

4 GASOLINO puinpos beveik nau
jos, $150 kiekviena, 350 galionų 
baltos arba žalio?, matevos, $1.40 ir 
$1.50 gal. 300 rolelių stogi) 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- 
lio, 1 lot dratų, 1 lot švirškinčms 
dūdų, 30 knygvedžiams deskų po 
$6 kiekviena 
C klampkų, 
2 International laiką rekorduojanti 
laikrodžiai. 1600 svarų heli dratų, 
16 iki 22 gauge, 18c. svarui. 3 tonai 
metalinių shop pans, visokių didžių, 
20c. kiekviena. 2553 W. Madison st. 
Seeley 6065.

ANTRIEJI morglčiai hyle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti į vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 82t Central 6260

rūbams užraktų 3000 
dideli A. C. motorai,

REIKALINGAS partneris į bučer- 
nę ir grosemę, ant didelės gatvės 
Michigan Avė. Vienam persunku. Tu
ru bu,t nevedęs, patyrimo nereikia, 
šaukit Pullman 4228.

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

2121 W. 22 St.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

Atsišaukit asmeniškai ir at
sineškit su savim šį skelbimą. 
Roselnnd Motor Car Crt., 10857 
Michigan Avė.

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

UŽ $6000 nupirksite 10 kąmbarių 
murinj namą ir rakandus, prie gat- 
vekarių linijos, Šiaur-rytinis kam
pas 67 St. ir Langley, ant antrų lu
bų galima padaryti' 

PARDAVIMUI a
Rhodes Avė.
mast
tik biskį įmokėti 
gam laikui.

H. W. DEAN

200 RADIO CONSOLE CABINET 
Specialia išparadvimas ir dirbtu 

ves

Tel Lafayetta 8705—8710
Chicago

PARDAVIMUI lunch room ir 
soft drink parlor vieta ant biznia
vęs gatvės ir visokių tautų apgyven
ta. Parduosiu pigiai, nes turiu du 
bizniu ir vieną parduosiu*.

JOE YANUŠAUSKIS, 
3818 So. Halsted St.

Phone Boulevard 3202

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

7 KAMBARIŲ FRONTAS MURO 
KAINA $6,540

Visas plieno konstrukcijos, ‘2 auk
štų, tile vana, įmūryta vana, pentrė 
3 miegruimiai, ugnavietė, ekstra toi- 
letas, aržuolo grindys, furnas, pas
tatytas ant jūsų loto lengvomis są
lygomis. Apžiūrėki! namus, 

8 So. Dearbom,
Room 701, 

Central 2364

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

Atsišaukit
ED. DUBSKY, 

2185 So. 56 Avė.

Ekstra Specialis 
Bargenas

Labai moderniškas 2 flatų namas 
prie 8344 S.‘ May St., 3 karų mūri
nis garažas. Tas namas vienas pui
kiausių South Side. Pilnai įrengtas 
su modemiškais įtaisymais, tile sie
nos maudynėj, lietaus lašų vana, 
įmūryta vana, su $5,000 cash galit 
veikti. Apžiurėkit tą puikų bargeną 
šiandie kol jis bus parduotas. Tikras 
esu, kad jums patiks.

Šaukit
M R SWEENEY, 

Saginavv 7900

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

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

savaitę.
Mumford Music 

Studios,

DEL 
ING 
SIME JUS ŠIO GERAI APMO
KAMO AMATO. GEBA MOKE
STIS TINKANTIEMS VY
RAMS. UNIJOS INSTHUKTO- 
RIAL UNIJOS KORTOS VY
RAMS kurie išmoks čia 
AMATA. OFISAS ATDARAS 
NUO 9 RYTO IKI 8 VAKARO. 
ILLINOIS WELDING WORKS 
512 N. LA SALE ST. CHICAGO

Proga kurios neturėtu
mėt praleisti

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

Jūsų investmentai jums . atneš 
6% %.

J 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 atsakomybes.
Atsiųskit savo vardą ir adresą, 

Naujienos,
1789 So. Halsted St.

Box 1026.

$2500 CASH 
kitus lengvais išmokėjimais nupirk 
site modemišką mūrinį namą, 
čiais šildomą, 2-6 apt. ir 2-4 
rendų $1890 j metus, randasi 
39 St. ir Indiaha Avė. Matykit 

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

Tel. Boulevard 7769.

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

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms

KUOMET JUMS REIKIA PINIGŲ

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 Ąve.

Mtge. Co.
134 N. U Saite St.

Room 2006 Dearbom 4636, State 5864

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

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. Kedzie Avenue

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

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

LABAI ŽEMA KAINA 
Pirmų ir antrų morgičių. Greitas pa- 
tamvimas — Construction paskolos.

Sterling Shop Radio
\ įsigyk Crosley

Mes turime visus modelius Crosley 
setu. Atsilankykit ir išgirskit 

PERSITIKRINK IT 
jo gerumu ir jo balsu

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

MUSŲ CROSLEY SETŲ
Sterling šapos radio ekspertai yra 

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

UŽGANĖDINANTĮ PIRKINĮ 
STERLING SHOP RADIO

4323 Lincoln av. 3243 N. Ashland 
Phone Buckingham 3800

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

už^anėdinimą. Jvvedam elektros 
Uratus, motorus, taisom elektros 

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

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

PARDAVIMUI soft drink parteris, 
•eroj apielinkėj, geras biznis, 6133 
Ventworth Avė.

Mortgage Organization 
1618 W. 18th St.

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

Tel Canal 1875 
j-visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

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

M R. JARTZ,
2918 Milvvaujceo Avė., Ist floor

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

3% PIGIAU ŠIA SAVAITĘ
8 FDATU namas, 5-6 kambarių, 

parų Šildomas, 2’zfe bloko nuo 63 St. 
ir Halsted St., kaina $10,000, $50 j 
mėnesį, rendos $510 į mėnesį.

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

CAB DRA1VER1Ų
Mes turime 50 cabs. Visi nauji 

limozinai. Jus galit patys įstoti į 
biznį su vienu tų kanj, tik biskj 
įmokėjus ir kasdieniniai ‘įmokėjimai 
irgi maži. Į tuos jmokėjimus įei
na paprastas užbonsavimas cab — 
plūs pilna apdrauda, kas 24 valan
dos nuplovimas, storaęe ir telefonas. 
Pilniausi pagelba teikia kiekviename 
atsitikime, 3 dideli garažai ir sura- 

nuolatinių važinėtojų — dalis 
tų pasiūlymo — apžiurėkit.
UNITED TAXICAB ASSN. 

2620 So. Mochigan Blvd. 
2538 W. Chicago Avė.

5057 Broadvvay

PARDAVIMUI 3-6’s ir 1-4 apt. 
namas, angliškas skiepas prie Alba- 
ny Avė., netoli Ainshe Avė. Priva- 
tiski žmonės. Canal 7064.

809 W. 35th St., Chicago 
Boulvard 0611-0774

JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

PARDAVIMUI rakandai gerame 
stovyje, Front room setas, karo* 
klijonkė, anglys ir malkos. PI 
Virginia 0721, 1718 S. Ruble St

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

5 KAMBARIŲ namas, netoli 73 
St. ir Oakley Avė., kaina $4700. Sa
vininkas Mr. S. Beske, 7210 South 
Claremont Avė., Tel. Republic 9234.

$300
$250
$200
$150
$75 9X12 WILTQN BUG
$60 COXWELL CHAIB .
Daugelis kitų bargenų bus išpar 

duota tuojau 
Available Storage 

7732 Stony Island
Atdara vakarais iki 10 vai. NedC 

liomis iki 6 vakaro.

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietuvių 
su tikra, ambicija prie automo
bilių biznio. Mums nesvarbu 
jūsų patyrimas, jei tik jus tu
rite užtektinai apšvietos ir rei
kalingą asmenybę susitikti su 
lietuviais ir pardavinėti jiems 
geriausius automobilius Ameri-

NEPAPRASTAS atsitikimas, ne
girdėtas dalykas, labai pigiai parsi
duoda stocco namas baigiamas sta
tyti, 5548 So. Nordica Avė ir lotas 
3943 So. Kedzie Avė. Savininkas 
2127 S. Artesian Ave.Jos. Baltrėt^es

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS, 
8335 So. Halsted St.

GARADŽIUS NEŠA 10%
Ant indetų pinigų, mainysiu, kas 

ką turite mainyti, priimsiu lotus, 
namą, farmą, morgičius arba bile 
kokį biznį, neskirinant apielinkės.

Del platesnių informacijų kreipki
tės pas •

GRAŽUS 2 flatų namas prie 7012 
S. Artesion Avė. 6-6 kambarių, karš
tu vandeniu Šildomas, namas 1 me
tų senumo, turiu parduoti, kaina 
$19,000, įmokėti $1200, kitus $125, 
įskaitant nuošimčius. Savininkas 
7012 S. Artesian Avė. 2 lubos, arba 
Prospect 1177, po 6 vakare. Taipgi 
5 kambarių medinė cottage, kaina 
$8000, įmokėti $500.

PUIKUS naujas 6 kam. bungalow 
tilo vana, karštu vandeniu šildomas, 
2 karų garažas, cementuota gatvė ir 
člė, lotas 32x125, puse bloko nuo 
gatvekarių, kainavo $13,000, atiduo
siu už $10,800, 5842 S. Washtenaw 
Avė., arba Phoneft Hemlock 4373.

NORTHBROOK, ILL.
55X135 pėdų lotai, biznio ir re

zidenciją, suros, vanduo, gasas ir 
šalitakiai yra Įskaitoma Į kainas. 
Gera transportacija, $200 įmokėti 
ir daugiau. Pasimatykit su Mr. \Vm. 
Davcy, 3435 S, Wallace St. Atsi
šaukit po pietų arba vakarais, 3 
fl. Aš kalbu lietuviškai. Tel. Bou- 
levard 67*28 arba Naujienos, Box 
1029.

2 FLATŲ, 5-6 kambarių, mirgojimui por- 
čiai. bu stiklais. karAtu vandeniu Šildoma*. 2 
karų ffaražaB, lota* 33x125. Artesian. netoli 
Jtevon, kaina $1(1.000. Tiktai biek| JmokAti. 
kitus lengvata UtnokMimata. Puiku* barg- 
genas. T. H. Fvana, 7100 N. Wo«tern Avė, 
Kogora Fark 27K7.

PARDAVIMUI didelis mūrinis na
mas ir krautuvė ir flatai, Milvvau- 
kee, netoli Logan blvd. Geras dėl 
bile kokio biznio. Tuoj galit kraus
tytis, bargenas, $25,000, cash $7,000.

Savininkas
Tel. Keystono 2044 arba 4465

Phone Midway 4051

Bubnai, Banjos, 
Smuikos 

25c. į savaitę 
Organizojame naują instrumentų 

kliubą, nariai gauna instrukcijas po- 
puliarėmis kainomis ir instrumentus 
už jų kainą. $75 vertės instrumentą

PARDAVIMUI pirmos klesos 6 
kambarių mūrinis bungalow, aržuolo 
užbaigimo, karštu vandeniu Šildo
mas, lietaus lašų vana ir vėliau
sios mados maudynės kambario 
fikčeriai, lotas 30x125, apžiurėkit 
prie 6647 So. Talm&n Avė. Saukit 
savininką, Rainbovv Electric, Hvde 
Park 2976.

50% PIGIAU už sausį ir vasari 
Pleitseriavimas, popieravimas, cal 
cim, malevojimas. Matyk mus šian

PARDAVIMUI arba mainymui 
medinis biznio namas, labai geroj 
apielinkėj, centre lietuvių, štoras 5 
kamb. prag., 2 karų garadžius, ne
brangiai.

N. C. KRUKONIS,
3251 So. Halsted St., Chicago, Illt 

Tel. Victory 1233

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

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- 
daspalviu dislrikte), rendų virš $11,- 
000, galit jį nupirkti už $51,000. 
Namas turi pirmus morgičius $23,- 
000 dviem metam, galima padidinti 
iki $30,000. Galima įmokėti $15,000, 
kitus antru morgičių. Galite gauti 
33,Xt% už savo investmentą.

M r. Scherer
II. J. COLEMAN AND CO. 

4705 S. State St.
Drexel 1800.

Mes turime labai gerą progą 
lietuvių salesmanų pardavinėti 
dovaujančius produkus General 
tors Corporation. Salesmanai 
gerai kalbėti lietuvįškai, kad 
karnai 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, 5312 West 
22 St., Cicerp, UI.

MAINYSIU savo bungalow arba 2 
ar 3 flatų namą į farmą lotą, biznį 
ar kitą, 2031 W. 35 St. Tel. Lafaytte 
0909.

PARDAVIMUI 2 aukštų muro na
mas, 2 fl. po 5 kamb. 1 fl. 3 kamb., 
štoras ir virš štoro, 3 ofisai. Geram 
stovyje, 2 metų senas, 2419 West 
Marųuette Road.

Parlor Car Motor Coach 
UŽbonsuoti ir apdrausti.

Du syk. į dieną išvažiavimai 
9 ryto ir 8 vakare 

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

DE LUXE MOTOR STAGEŠ 
3 So. Jefferson 

Tel. Dearbom 0C81

Lietuvių Atydon
Tik $15 įmokėti 

Dirbtuvės Aptuštinimas 
Dynatrope Visi Elektriniai 

Radio Setai
Dcnionstoratriai ir vertelgų snm- 

peliai labai pigiomis kainomis. At
važiuokit tiesiai į dirbtuvę, 

4403 S. l^a Šalie St.
Phone Boulevard 0265 

Galit gauti išmokėjimais.

The Dynatrope Co. 
Išdirbinėtojai originalių elektrinių

kns nuo 
nės „__ .
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnaitėms, dresiukėms ir 
liimberdžiakiams. Nepraleiskit pro
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietų.

F. SELEMONAICIA 
504 W. 33r<] St., prie Normai 

Chicago, UI.

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

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų .

ums.
HE UNIVERSAL RADIO 

CABINET Co.
1756 W. Austin Avc. Hay. 2986

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

Boulevard 1036

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

KAM prisigauti ir mokėti daugiau? 
2 šmotu parloro setas padarytas 
ant orderio, garantuotas, Įmokėti 
$66 ir daugiau. Coxwell krėslai, $24. 
Sutaupvkit $50 iki $150. Atdara 
utarninke, ketverge ir subatoj iki 9, 
nedėlioj iki 6.

Wholesale Fum.
3837 Greenview Avė.

Tek Buckingham 6764

Brunsvvick 5023.
IŠKABŲ malevojimas nu 

mis kainomis iš priežasties 1 
zono.

Real Estate For Sale
Namai-žemž Pardavimui_____

GRAŽUS 5 kambarių bun 
ga1ow prie Hessville, Ind., si 
š500 cash galit veikti, yra vana 
2 mašinų garažas.
1401 S. Kennedy avė., Ham 
mond, Ind., Phone 3058

Personai
Asmenų lešlco__________

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

wrights. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manęs su 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas ir 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2300 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

Plumbingas, namų apšildymo ir 
elektros reikmenys

2118-20-22 So. State St, Chicago 
Cicero Branch 4606-06 W. 22nd St. 
Phone Victory 2454. Lawndale 245-1

KRAUTUVIŲ FiKCERIAl
Grosernių, Bučer- 
nių, Dehkatesscn, 
Restaurantų, Ken-

# džių, Bekemių, Mu-
sų speclalumas. Ge- 

patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIM S, 1912 Sc. State Street
GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimų. Idaho, Washington ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JĖšKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TIKIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny- 
gutės arba smulkesnių informacijų 

jie kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railway, 
St. Paul, Minn.

Help VVanted—Female
Darbto^ ________

REIKIA MOTERŲ kurios nori 
tapti Benuti specialistėmis. Gera 
alga mokama tame biznyje, ir proga 
atsidaryti savo šapą. Reikia tik ke
letą mėnesių dėl išmokimo. Klesos 
dienotnis arba vakarais. Reikia tu
rėti pradinės mokyklos mokslą. At
sišaukite. Moler Collage, 512 North 
State St.

Phone Victory 7261
J. S- RAMANČIONIS, Sav.

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

20% PIGIAU. Malevojimas, po
pieravimas, dekoravimas, pigiai, iš
mokėjimais.

Hemlock 7817.

Sewing Machine
________ Siuvamos Mašinos________

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

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI gražus grojiklis 
pianas pigiai. Man reikia pinigų, 
atsakantiems Žmonėms parduosiu 
už $125, cash $50, o kitus po $10 Į 
mėnesį. Mr. (trinius, 6512 South 
Halsted St., Ist floor. 
*1 ——--y'——......... .... .

TURIU parduoti savo 
veik naują grojiklĮ piai 
Cash $50, o kitus iši ‘ .
| mėnesj. Mr. Kujawski, 1723 South 
Ashland Avė.


