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Lietuva -VoKietija daro arbitražo paKtą
Voldemaras-Strese- 
bannas jau prirengę 
sutartį pasirašyti

Lietuvos-Vokieti jos 
paktas pasirašytas

Lietuves diktatorius prisipaži
no Vokiečiams neteisėtai el-

žadėjo pasitaisyti

Vokietijos užsienio reikalų mi
nisteris Stresemannas ir Lie-

sutai-

nuomonių skirtumų kilo dėl su
tarties redakcijos, 
noma, kad 
ir sutarti 
rašyta.

lėčiau nui- 
ir tai bus išlyginta 
bus veikiai pasi-

laikosi valdžioj tikVoldemaras
su policijos pagalba

Vokietija pilnai supranta Lie
tuvos padėties tarp Lenkijos 
ir Rusijos silpnumą, o dar di
desnį ministerio pirmininko Vol
demaro |>ozicijos silpnumą, ka
dangi Voldemaras savo valdžioj 
laikosi vien su pagalba sti|>- 
rios policijos, kuri be jokios 
atežvalgos areštuoja visus 
priešininkus.

jo

laetuvoj areštuojami dagi 
metų vaikai kaip “politi

niai nusikaltėliai“
Policija Lietuvoje kontroliuo

ja dagi slaptus mokyklų vaikų 
klubus. Vakar laikraščiai vėl 
pranešė apie suėmimą vieno ke
turiolikos metų amžiaus vai
ko, kaltinamo dėl komunistinės 
agitacijos Vilkmergėje. Toki 
areštai dedasi daugely kilų Lie
tuvos miestelių.

Vokietijai rupi savieji Klaipė
doj ir Lietuvoj

To nežiūrint, Vokietija pasi
davė Lietuvos diktatoriaus 
maldavimams daryti arbitražo 
sutartį, nes mat ji tikisi, kad 
tokia sutartis sumažins kiek 
nervingumą tame chroniškai 
karštine sergančiame krašte, 
bet dar labiau dėl to, kad Vo
kietija nori 
Klaipėdos 
Lietuvoj.

padėti vokiečiams 
krašte ir tikrojoj

Prisipažjsta prie vartojimo re
presiją Klaipėdos krašte

Voldemaras prisipažino, kad 
Lietuvos valdžia peržengė savo 
galią Klaipėdos krašte, kuris 
pirmiau buvo Vokietijos pro
vincija, deportuodama vokiečių 
laikraštininkus, uždarydama 
vokiečių laikraščius ir užginda
ma skelbti spaudoj pranešimus 
apie Klaipėdos seimelį. Del ši
tokio neteisingo su jais elgesio 
Klaii>ėdos gyventojai, pasipik
tinę, kelia protestus.

Premjeras Voldemaras dabar 
garantavo, kad jisai pats pasi
rūpinsiąs tas represijas paša
linti.

Voldemaras tikis didelės pasko
los iš Vokiečių

Už tai Voldemaras tikisi gau
ti iš Vokietijos dideles pasko
los. Jis sako, kad 20 milionų 
dolerių galėtų pastatyti Lietu
vą ant tvirtų kojų. Pakviesti 
pasitariman bankininkai pareiš
kė sutikimo ištirti Lietuva® 
turto stovį.

— Girdėt, kad Vokiečių užsie
nio reikalų ministeris Strese- 
munnay. ir Lietuvos premjeras 
Voldemarus pasirašę Lietuvos- 
Vokietijos arbitražo paktą.

Tasai paktas lyg rodo, kad 
laetuva nori daryti tarptauti
nes sutartis ir trokšta įmigti 
savo ginčą su įlenki ja dėl Vil
niaus.

Zinovjevas ir Kame- 
nevas šliaužioja 

prieš Staliną
Prisipažįsta klydę, visą kaltę 

versdami Trockini, kuri jie 
vadina komunizmo principų 
išdaviku, sovietų priešu

MASKVA, sausio 29. [Chica- 
go Tribūne koresp. Henry \Va- 
lesj. — Maskvos laikraštis 
T>ravda įdėjo išmestų iš parti
jos Zinovjevo ir Kamenevo laiš
ką, kuriuo jie iškelia į aikštę 
opozicijos partijos siekimus, dėl 
kurių 121 svarbiausių jos na
rių, jų tarpe ir Trockis, tapo 
ištremti.

menevas, kurie d; 
tremti į Tambovą, kad 
Trockis organizavęs atskirą par
tiją kovai prieš pripažintą val
dančiąją komunistų partiją. Jie 
patčs buvo opozicijos grupės 
vadai, dirbę kartu su Trockiu, 
Lot dabai’ Trockio programų iš- 

ir kaltina ji (Trockį) 
komunizmo 

...... .... .   kurs siekas i 4.........1 C......................................t '.................................................. £

į nuverst esamąją, Stalino vado
vaujamą, valdžią tuo pretekstu, 
kad dabartiniai vadai atsižadėję 
Lenino mokslo ir pasukę griež
tai j dešinę po priedanga nau
jos ekonominės politikos. [Nau
ją ekonominę politiką arba 
“nep’ą” pradėjo patsai Leni
nas.]

Zinovjevas ir Kamenevas gi
nasi, kad juodu niekados neno- 
rėję skaldyti komunistų parti
ją; juodu tik “per klaidą” pri 
tarę, idant pačioj partijoj bu
tų “mažumos frakcija” kaip at- 
osvoris, kad savo kritika padė- 
4 u geriau plėtotis komunizmo 
idealams.

“Jei pagaliau mes jgysime 
ilną istoriją, tai tik per rusų 

komunistų partiją, istoriškai 
sukurtą ir gyvuojančią”, sako 
avo laiške Zinovjevas ir Ka

menevas. “Lenino idėjos pasi
sekimas gali pareit tik iš viena- 
’Vtės partijos. Antra partija ta- 
>tų tik žaislas buržuazijos ran

kose ir ginklas proletariato dik- 
’aturai sunaikinti.

sižada 
kaip pamatinių 
principų išdaviką,

“Mes norime dirbti su parti
ja ir būti vėl bolševikais. Mes 
likime į idėjų kovą pačioj parti
joj, bet nepareinant į jokį at
virą konfliktą.”

Gal būt, kati dėl šitokio stai
gaus atvirtimo ponų Zinovjevo 
ir Kamenevo, kurie pirma pro
pagavo grįžimą Į pirmykštį ko
munizmą su painia kortų sis- 
’ema maistui, drabužiui ir ki
tiems reikalingiems daiktams, 
vietoj pinigų ir algų, viską val
stybei kontroliuojant ir ope
ruojant, — gal būt kad netru
kus jie bus vėl priimti į komu
nistų partiją.

Lenkai kelia protes
tą dėl pasmerkimo 
vykskupo so vieti jo j

Kijevo vyskupas Skalskis, kalti
namas dėl šnipavimo Varša
vos valdžiai, nuteistas 10 me
tų kalėjimo Soloveeko saloj 

VARSA VA, sausio 29. —Vi
soj Lenkijoj šaukiami masiniai 
mitingai protestuoti prieš so
vietų Rusijos valdžią dėl i>a- 
smerkimo lenkų vyskupu Teofi
lio Skalskiu, kurį rust^ teismas 
nuteisė dešimčiai metų kalėji
mo. Skalskis buvo kaltinamas
ir dėl padėjimo lenkams pabė

gti nuo rusų vyriausybės.
Lenkų laikraščiai sako, kad 

vyskupas Skalskis busiąs išva
rytas Į Soloveeko salą, kame 
ne vienas kalinys negyvenąs il
giau kaip dvejus metus. Laik
raščiai sako dar, kad iš 200 
lenkų kunigų Rusijoj, septynios 
dešimtys esą kalėjimuose.
Vyskupas Skalskis kaltinamas 

kaip šnipas
Vyskupas Skalskis 

kaltintas kaip lenkų 
kontr-revol i neini ūkas,
nyčia Kijeve buvus vartojama 
kaip centras propagandai prieš 
sovietų valdžia. 1920 metais, 
kai bolševikai išvijo gen. Pet- 
liurą iš Ukrainos, Skalskis, kurs 
tuomet dar buvo paprastas ku
nigas, bijodamas egzekucijos, 
buvo pasislėpęs savo bažnyčios 
rūsy, bei kai sovietai pagaliau

buvo ap- 
šnipas ir

sovie-

lenkai

ko-

133 
menesio 
jų byla 
kaltina-

vra

dęs ir, netrukus po to, buvęs 
pakeltas Į vyskupus.

Skalskis buvo kaltinamas dėl 
slėpimo lenkų šnipų, šnipinėju- 
sių kariškų informacijų Uk
rainoj, ir dėl teikimo Varšavos 
valdžiai žinių apie politinį ir 
militarinį judėjimą Ukrainoj.

'reisine vyskupas Skalskis 
prisipažino, kad jis padėdavęe 
sąmokslininkams dirbtais do
kumentais atvykti i R 
išvykti, v
Nori už Skalski duoti 

tams bolševikus
Protesto milinguose

žada reikalauti, kad Lenkijos 
diplomatai Maskvoj, kurie ten 
veda derybas dėl prekybos su
tarties, tas derybas paliautų, 
kol sovietų valdžia sutiksianti 
apsimainyti vyskupu Skalskiu 
ir kitais lenkų kunigais su bol
ševikų agitatoriais, esančiais 
kalėjimuose Lenkijoje.
Lenkų kalėjimuose yra 

munistai
Lenkijos kalėjimuose 

komunistai. Vasario 
oradžioj bus tardoma 
Bielostoke, kur jie bus
mi dėl valstybes išdavimo. Len
kai tad nori kai kuriuos jų ati
duoti Rusijai už Skalskį ir ki
tus galėjimuose laikomus lenkų 
kunigus.

Vyskupas Skalskis iš
vengė mirties bausmės

MASKVA, sausio 29. — Len
kų vyskupas Skalskis, kurs bu
vo skundžiamas dėl įvairių nu
sikaltimų, tarp to ir dėl šnipa- 
vimo Lenkijos valdžiai, tapo 
nuteistas dešimčiai metų kalė
jimo. Skiriant bausmę, teismas 
atsižvelgė į tai, kad nusikalti
mai buvo papildyti dar prieš 
paskelbimą amnestijos ryšy su 
dešimtmetinėmis 
sukaktuvėmis, 
mirties basumės, 
Italėj imą.

revoliucijos
Todėl, vietoj

paskyrė jam

(Atlantic mul Pacific PhotoI

Edvvard Hickman, kuris prisipažino nužudęs Mariau Par
ker, 12 m. mergaitę ir dar išreikalavęs iš jos tėvų $1,500, su
grąžindamas jiems tik jų dukters lavoną, Jis tapo sugautas 
Oregon valstijoj ii’ atgabentas Į Los Angeles, kur jis buvo tei
siamas už dvi žmogžudystes, nes jis prisipažino laike plėšimo 
užmušęs ir aptiekorių. Jis esą rinkęs pinigus stoti kolegijon.

Didele traukinio ne- Kinų komunistai iš
žudė 1500 žmoniųlaimė Indijoj

40 žinomų žuvo traukiniui 
virtus nuo tilto

nu- Skerdynės Įvykę dviejuose Kan
toną krašto miesteliuose

Lenkų ir Vokiečių 
derybos nevyksta

Vokietija nemato galimumo su- 
sutarti su lenkais dėl preky
bos pakto

BERLINAS, sausio 29. —Tuo 
tarpu kai Lietuva-Vokietija be
veik jau visai susitarė dėl pre
kybos ir arbitražo sutarčių, 
Lenkijos derybos su Vokietija 
dėl prekybos sutarties nekaip 
sekasi. Atrodo, kad svarbiau
sia dabar klintis yra nesuradi
mas bendro pamato klausimu, 
kuo bildu Lenkija valiorizuos 
savo panaikintus pinigus, kurie 
buvo apyvartoj prieš zlotų jve- dimn. C

\Villiehnstrasse labai pesi
mistiškai žiuri j dalyką ir ne
mato, kad butų šansų prieiti 
prie sutarties. Labai tad gali 
būt, kad lenkų-vokiečių pertrak- 
tacijos, kurios tęsėsi jau dau
giau kiap dveji metai, ir dabar 
neduos nė kokių vaisių.

Proponuos Įstatymą 
prieš indžonkšenus
VVASHINGTONAS, sausio

29. — New Yorko kongresma- 
nas La Guardia 
įnešti kongrese bilių 
teisėjams butų 
samdytojams
prieš darbininkus streikų atsi
tikimais.

žada netrukus 
kuriuo 

užginta duoti 
indžionkšenus”

Pittstone vėl ' išsprog
dinta bomba

29.

Kas kliudo Lietuvai 
Lenkijai pradėti tai

kos derybas
I Lietuva reikalauja, kad. prieš 

pradėsiant pertrakcijas, len
kai pateiktų savo taikos su
tarties projektą

VARsAVA, sausio 29. [Chi- 
cago Daily News koresp. Darsie 
Gillie.] — Paskelbtos dabar 
Lenkijos-Lietuvos notos pa
tvirtina tai, kas jau anksčiau 
buvo pranešta. Lenkija savo no
toj Lietuvai proponuoja pradė
ti derybas pašto ir geležinke
lių susisiekimo, tranzito ir sie- 
uos trafiko klausimais, patar

dama tas derybas pradėti Ry
goje sausio mėnesio 31 dieną.

Lietuva savo notoj Lenkijai 
iškelia visą eilę smulkesnių gin
čijamo pobūdžio punktų. Ji 
kaltina lenkų užsienio reikalų 
ministerį Zaleskj dėl nuolatinių 
su tiesa apsilenkiančių pareiški
mų, dėl kurių pertraktacijos 
darosi negalimos. Kaltina jį 
taipjau dėl vilkinimų. Lietuvos 
vyriausybė pareiškia, kad sie
nos trafikas vargiai begu gali
mas diskusuoti, kadangi Lietu
va dabartinės demarkacijos li
nijos visai kaip sienos nepripa
žįsta. Reikalaudama, kad Len
kija pateiktų savo sutarties pro
jektą prieš derybų p ra dėjimą, 
Kauno valdžia sako, kad Lietu
va reikalausianti nuostoliu at
lyginimo pinigais už Želigovskio 
smurto žygį.

Nota baigiasi pareiškimu, 
kad Lietuva karštai trokštanti 
prieiti prie susitarimo.

RANGOON, Burma, sausio 
29. Baisi katastrofa atsitiko 
Manda.lay-Rangoon 
linijoje, apie 109 
čia. fijęs per tiltą 
traukinys ištruko
lokomotyvą, du bagažo 

ir trys trečios klasės 
nusirito į upę. Kiek 
žuvo, tikrai dar nėra
nors iš vagonų griuvėsių 

vandeny jau išimta 40 kūnų.

geležinkelio 
mylias nuo’ 
pasažierinis 
iš bėgių ir 

vago-
nai 
nai 
nių 
ma,

žmo- 
žino-

Maskvoj bus nugriau
ta 11 cerkvių

MASKVA, sausio 29. —Mies
to komisija nutarė šiais 1928 
metais nugriauti Maskvoje vie- 
nuoliką cerkvių. Jos esą nebe
reikalingos, ir tik trukdą trafi- 
ką. Jų užimamos vietos bus su
vartotos kitokiems tikslams.

KANTONAS, Kinai, sausio 
29. — Pranešimai iš šiaurinės 
Kantono provincijos sienos sa
ko, kad apie keturi tūkstančiai 
tariamų komunistų iš Honano 
provincijos puolę du pasienio 
miestelius ir ėmę plėšti ir 
skersti gyventojus. Apie pusan
tro tūkstančio žmonių — vyrų, 
moterų ir vaikų — buvę išsker
sta. Smulkesnių žinių trūksta.

Kcnferencija išrinkti Čangą 
prezidentu nepavykę

PEKINAS, Kinai, sausio 29. 
— šiaurės Kinų sąjungos karo 
vadų ir kabineto narių konfe
rencija, kurios tikslas 
rinkti maršalą čang’ 
prezidentu, pasibaigė 
kadangi konferencijos
negalėjo tarp savęs susitaikyti.

P1TTSTON, Pa., sausio
— Anksti vakar rytą bombos 
sprogimo buvo čia suardytas 
visas West End Grain Market 
frontas. Daugelio artimesnių 
namų langai išlakstė. Vienas 
asmuo buvo sužeistas.

Per pastarus šešis
tai jau devinta bomba 
Pittstone išsprogdinta.

mėnesius 
buvo

Ibanez bus palaidotas 
savo tėvynėj

sausio 
rašyto* 
Ibanez,

AKTORIUS NUSIŽUDĖ

LOS ANGELES, Cal., sausio 
29. Nusižudė čia žinomas akto
rius Wallace McCutcheon. Prie
žastis nežinoma.

ORH
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; glai būt 
sniego; 
atmaina; 
jas.

Vakar
vidutiniškai 18° F.

Šiandie saulė teka 7:06, lei
džiasi 5:01. Mėnuo leidžiasi 
1:02 ryto.

nedidele temperatūros 
stiprokas mainąsis ve-

temperatūros buvo

buvo iš- 
Tsoliną 
niekais,

BANDITAI PASPRUKO
$30,000 GRAZNŲ

SU

NEW YORKAS, sausio 29.— 
Du ginkluoti jauni banditai 
puolė vakar Madison avė. graz
nų krautuvę ir paspruko su 
$30,000 vertės brangmenų.

LENKAI KONFISKAVO ŽYDŲ 
LAIKRAŠTI

V ARS A V A, sausio 29. —Po
licija konfiskavo žydų laikraš
čio “Haint” visą penktadienio 
leidinį. Priežastis nežinoma.

GRAIKŲ KARO SKOLŲ FUN- 
DAVIMO SUTARTIS

ATĖNAI, Graikija, sausio 29. 
—. Atstovų butas ratifikavo su
tartį su Jungtinėmis Valstijo
mis dėl Graikijos karo skolų 
fundavimo. ' ? *71

MENTONE, Francija, 
29. — Miręs čia ispanų 
jas Vincente Blasco 
nors jis buvo didžiausias kara
liaus Alfonso priešas, vis tik 
bus palaidotas Ispanijoje, nors 
ir ne tuoj aus. šiuo tarpu jo kū
nas bus čia palaidotas, bet vė
liau bus atkastas ir pargaben
tas j Valenciją.

Garsioj Notre Dome ba
zilikoj rodys kruta- 
muosius paveikslus

PAHYŽIUS, sausio 2!». Gar- 
šioj Paryžiaus Notre Dame ba
zilikoje netrukus bus rodomi 
krutamieji paveikslai — pačių 
franeuzų pagaminta filmą “Joa
na d’Ark” (“Orleano Merge- 
’ė”), kurioj mergelės rolę vaidi
na italų žvaigžde franeuzų sce
noje, Falconetti.

Del šitokio bazilikos “profa
navimo” katalikų dvasiškijos 
rateliuose visoj Francijoj kilo 
didelio ūžimo ir riksmo.

BOLIVIJOS MINISTERIŲ KA
BINETAS REORGANIZUOTAS

Traukinių katastrofa 
Pažerunų stoty

Keturi vagonai sutriuškinta.
Garvežys aplaužyta, žmonių 
aukų nėra

KAUNAS. — 1928 m. sausio 
dieną prekių traukinys 406 

Nr. atėjęs nuo Šiaulių puses ap
sistojo Pažerėnų stoty ir čmč 
vandenį. Prekių traukinys 407 
Nr. iš priešingos pusės įvažia
vo j tą pat stotį prie uždaro 
semaforo didele skuba ir nega
lint 
nys 
406 
mą,

Trauk. 406 Nr. sugadinta 4 
tušti vagonai ir trauk. 407 
aplaužyta garvežio kairysis 
nas. ’

Nelaimingų atsitikimų 
žmonėmis nebuvo.

8

greitai sustabdyti trauki- 
užvažiavo ant traukinio 
Ni4., nepraėjusios pro ieš- 
uodegos.

Nr.
Su

su

LA PAZ, Bolivija, sausio 29.
Bolivijos ministerių kabine

tas tapo reorganizuotas. Užsie
nio reikalų ministerių paskir
tas Abel Iturralde, buvęs mi- 
nisteriu Peruvijai.

*i q
“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.

j ' .J.. - .. -L —' ‘JzD
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Pirmadienis, saus. 30, 1928

[KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich

vę progų pabėgo iš sovietų ro
jaus. Aiškino, kad laiškas buk 
(‘sus rašytas teisėjo. Taipjau 
nurodinėjo, kad minėtas plytų 
fabrikas kainuojąs šimtą tuks- 
tančų rublių. čia ir pasidaro

Prakalbos ir bolševikų 
manevrai

Sausio 16 d. Lietuvių svetai
nėj Įvyko A. Kupreišio prakal-. 
bos. Prakalbos nusisekė vidu
tiniškai. Publikos buvo ftpįi 
pusantro šimto. Nebuvo nė 
manyta, kad tiek žmonių sueis, 
nes prakalbos buvo rengtos Ant 
greitųjų, šiokia diena, o be to 
dar buvo labai slidu—visą die
ną lijo ir šalo. Prakalbas ren
gė socialistai. Jokios rinkliavos 
nebuvo, nes buvo imama 15c 
įžangos, kas padengė visas ren
gimo lėšas.

Laikui atėjus publika lig ir 
nerimauja, nori, kad kuogrei- 
sia prasidėtų prakalbos. Pasiro-, 
do ir kalbėtojas, 
siima rusiškąjį 
mentus.
mų Rusijoje 
abejoja, kad jis 
ir išgyveno ten 
metų laiko.

Pirmiausia iš- 
pasą ir doku- 

kurie liudija jo buvi- 
nors niekas ir ne

tikrai ten buvo 
apie dvejetą

pranešus, kad galima duot klau
simus, tuoj ir prasidėjo bolše- skirtumas ne minčių tų dvie- 
vikiški manevrai. Tuoj vienas 
bolševikų pašoka ir pradeda 
kalbą. Pirmininkas pastebi, 
kad nelaikytų prakalbos, bet 
duotų klausimą. Bolševikas at
sisėda. Bet tuoj pašoka kitas 
bolševikas, labai smarkus, o ūž

ėtai smarkus, kad apšvietiečiai 
jį išspyrė lauk ir dabar jis pri
siplakė prie darbiečių, pas ku
riuos dabar visiems perėjūnams 
vieta, o kaipo naujas prisipla
kėlis, tai savo ištikimumą 
parodyti savo smarkumu, 
nuraminti nesiseka ir jis 
gęs į priekį prašo leisti 
perskaityti iš “Vilnies” 
laišką iš Rusijos. Bet publika 
protestuoja ir neleidžia jam 
skaityti. Jis atsisėda, bet vėl 
tuoj pašoka ir šaukia: “Einam, 
draugai, čia mums 
Jis norėtų eiti, bet 
nė vienas jį neseka, 
atsisėda. Tik štai 
didesnis triukšmas. Tai dzuke-

nori

išbė- 
jam 
neva

ne vieta”, 
mato, kad 
tai ir vėl 
iškįla dar

A. Kupreisis kalbėjo apie: 
pusantros valandos laiko ir! 
nors sunku į tokį trumpą laiką 
viską papasakoti smulkmeniš-

lį įdomių dalykų, kurie ameri
kiečiams dar nebuvo žinomi. A. 
Kupreišis kalba iš lėto ir iš

lis, labai karšto kraujo žmo
gus, ėmė kelti revoliuciją. 
Tvarkadariai bando jį nuramin
ti, bet kur tau! Dar vienam 
tvarkadariui šėrė į krutinę. 
Smarkusis dzūkelis pareiškė, 
kad revoliucija jau prasidėjusi, 
bet tą revoliuciją jis tik vienas 
ir kėlė, o kiti tik juokėsi iš jo. 
Aš sakyčiau, kad tokio žmo-

jų draugų, bet skaitlinių. Tas 
pats žmogus nurodinėjo iš sta
tistikų knygutės, kad mirtin
gumas Rusijos gyventojų žy
miai sumažėjęs. Esą prieš ka
rą mirdavo 26 iš tūkstančio, o 
dabar tiktai 13. Rusija buk 
jau pasiekusi prieškarinį gy
ventojų skaičių ir visu kuo 
esanti pasiekusi prieškarinį sto
vį. (Tai visgi Rusija yra atsi
likusi visu kuo keturiolika me
tų, nes nieko per tą laiką nė
ra pasiekusi). Taipigi labai 
džiaugės, kad 
gi m d imas esąs pakilęs, 
rys ėmė juoktis iš 
kio išsireiškimo, 
džiuojasi.

Kitas svečias 
esąs parvažiavęs 
gus iš jųjų miestelio iš sovietų 
Rusijos. Jis sakąs, kad so
vietuose esą gerai, tik verčia
mas sąlygų turėjęs gryžti at
gal. Nežinia kokios ten tos są
lygos buvo, kad žmogus nuva
žiavęs su šeimyna ir savo au
tomobilių nusivežęs, reiškia 
manęs ten visiškai apsigyventi 

ėmė ir sugryžo atgal.
liaus tas pats žmogus nurodi
nėjo apie 
žmogų, 
lavinęs 
tvarką,

kurnu J. Bernotu, kuris ne vi
suomet sutinka kaip jie mano.

Po J. Bernoto yėl “svečiai” 
griebėsi įgirti Rusiją. Paskiau 
S. Parednis nurodinėjo, kad so
vietų valdžia nesusideda iš to
kių darbininkų, kaip mes ir nu
rodė, kad tokie darbininkai, kaip 
mes, kurie save vadinamės 
“susipratę”, negali valdžios į 
savo rankas paimti ir šalį val
dyti ir net tokie mužikai, kaip 
mes, nė revoliucijos negalim į- 
vykdinti.
nepatiko musų susipratusiems, 
nes jie turbuti jaučiasi, kad 
esą lygus Stalinui.

Turiu priminti vieną nema
loni; įspūdį padarė musų mies
to “susipratusiems” vienas sve
čias, kurs kalbėdamas po Ber
noto išstarė, kad jis beveik su
tinka su J. Bernoto nuomone. 
Tai labai nustebino musų ‘‘su
sipratusius”, nes jiems J. Ber- 

. notas yra kaulas gerklėj. Mat
. . jis nėra jiems lygus žioplys ir nurodė, kad . - „ .vartoja savo protą, vienas žmo- ...
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rgy-
ventus Rusijoje laikus. Jis, 
mat nuvažiavo j Rusiją su ku
pina širdžių ir pasiryžimu 
dirbti dėl visuomenės labo. Bet 
nuvažiavęs Rusijon ir viską sa
vo akimis pamatęs jis skaudžiai
apsivylė, nes ten, Rusijoj, pa
sak jo, yra ne darbininkų, bet 
banditu valdžia. Ir ve delko. 
Jis sako, kad Rusijoje negalima 
turėti daugiau pusantro šimto 
dol. pinigais. Jei krėsdami ran
da daugiau pinigų, tai netik 
kad atima pinigus, bet dar ka
lėjimai! pasodina. Taip, sako 
kapitalistų šaly banditai api
plėšinėja žmones, o Rusijoje 
apiplėšinėja pati valdžia ir api
plėštąjį žmogų dar kalėjimai) 
pasodina. Toliau sake, kad ne 
darbininkai valdo šalį, bet ko
misarai su gerai apginkluota 
kariuomene. Todėl yra didelis 
skirtumas tarp darbininkų ir 

valdininkų,
darbininkas gauna

jokius parengimus, nes jis vi
siems tvarką suardo.

Prakalbos nusisekė visais at
žvilgiais ir jos ilgai pasiliks 
detroitiečių atminty. Reikėtų 
daugiau tokių prakalbų. Gal A. 
Kupreišis vėl pas mus apsilan
kytų i pavaasrj? Gal tokiu bu
do pasisektų ir bolševikus iš
mokinti kaip reikia susirinki
muose užsilaikyti, nes dabar jie 
užsilaiko tarsi kokie laukiniai

Zeigler, III
Sausio 15 d., K. Paleikio sve 

tainėj, buvo surengtos diskusi 
jos A. 1.. I). L. I). kp. api< 
sovietų Rusiją. Nukiutinau i:

Ta i pigi 
sovietų piliečių

Mote-
“svečio” to- 

kad tuo di-

ir

O kai

bet 
kol 
do- 
di- 

mo-

komisarų ir kitų 
Paprastas 
30 rublių 
ba ilgas valandas, o komisarai 

kiti valdininkai dirba trum
pas valandas ir gauna keletą 
kartų didesnę algą. Tad koks 
skirtumas tarp Rusijos ir kitų 
kapitalistinių valdžių? Daug 
lietuvių nuvažiavę į Rusiją, 
jiems tik tol ten patiko, 
jie turėjo dolerių,
lerius pabaigė, tai prasidėjo 
džiausiąs verksmas, ypač 
torų, kmios buvo pripratę 
Amerikoj gyventi lengviau už 
vyrus. Kupreišis sakė, kad jis 
iš Rusijos parašęs keliems 
draugams, kad jie išsiimtų 
pilietybės popieras, paliktų sa
vo šeimynas ir vieni atvažiuo
tų. Bet kur jie tau klausys! 
Jie atvažiavo su visomis savo 
šemynomis, atsivežė ir rakan
dus. Ir kas atsitiko? Rusijoje 
gyvent negalima, nes darbą la
bai sunku gauti, kadangi ir ant 
vietos yra didelės minios bedar
bių. Sugryšti Amerikon 
negali. Tad ir tun
Rusijoje verkt ir badant visą 
savo amžių. Visoje šalyje bai
siausias nešvarumas, o ir jokioj 
kitoj 
tvirkavimo ir vagysčių,
Rusijoje. Kupreišis sakosi 
ėjęs j turgų pažiūrėti kaip 
mynai valstiečiai atrodo, 
net baisu žiūrėti: gyvuliai 
vargę, ūkininkai apiplyšę, 
skurę.

Kada jis visą tai pasakojo, 
tai musų bolševikai nė nusčdėt 
negali: tai keliasi, tai murma 
ką tai po nose. Laimė, kad 
dar mažai jų buvo.

Kalbėtojui pabaigų* kalbėt ir

irgi 
pasilikti

dy nėra tiek girtavimo, 
kaip 
mi

Esą 
su- 
nu-
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ATYDAI
Pianų tyčeriai, mokiniai ir tč- 
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:

MONDAY 
570k—KYW-KFKX—526m.

9 n. m.—Food talks and orchestra
10— Time signals; vveuther; niar- 

kets (serviee repeated at 11, 12, 
1:30 and 3)

1— Musical program
2— Health talk

• 5:30—Health talk
5:30—Sports nevvs
6—Bedtnnc story; wcathcr report 
6:30-8—Roxy program
8— Ward program froni Chicago 
8:30—Rise and shine9— Neo Russiun String quartet 
9:30—Rook talk; carnival 
10:30—Weather; time; orchestra

620k—WCFL—484m.
10 a. m.—Municipal program 
12—Organ reęuest concert 
Ir—Ręst hour program
5— Organ recitai
6— Musical program; talks
7— 10—Popular musical program 

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

670k—WMAQ-WQJ—448m.
9:30 a. m.—<Excrciscs; family 

ship
9— Public schools program 
9:45—Overture hour; trio
11— Rome economics; music
12— Melodies; farm talks 
1:30—Musical potpourri 
2:30—Harpist; French iesson 
I—Pianist; Y. W. C. A. program

5— 'lopšy Turvy time
6— Organ recitai; dinner concert
7— Musical program; musical calen- 

dar
8— 10—Columbia chain program
10- 1—Dance orchestra; popular

I songs
720k—WGN-WLIB—416m.

a. m.—Nevvs digest 
Priežastis, 10—Home management; shut-in

read-

Tas, žinoma, labai

o neima 
Vilnies” ar “Laisvės”.

d. sausio SLA. 308 kp. tu- 
parengusi balių Laisvės 

Kaip teko
Tėjo 
svetainėj. Kaip teko girdėti, 
pelno nuo baliaus liks apie 50 
dolerių. Girdėjau baliaus ko
misijos nusiskundimą, kad na-j 

. rių veik nebuvo baliuje išsky- 9 
i rus darbininkus. L _______ ,,

... ........... • kad nariai ant parengimų nesi- H-Mac Sattley’s half hour; i.į pat) sugiyzusi |anko yra turbut de|ei vietinių 
.. ,;|ls n.e uv's ’ssl"!bolševikų užsispyrimo, kad na-, 

pažinti sovietų valdžiosL;„;__ ■____________________

ings
12—Childrcn’s 

cert
story period;

New York —

Vocal
8:30—WBZ (900), Springfield — 

Musical
8:30—WEAF (610), 

Party
8:30—WLW (700), Cincinnati —

I Feature
8:3p—WOI (1130), !«««

i Farm and honie week program
0—KMA (760), Shenandoah—Sym- 

phony
0—KOA (920), Denvcr—Orchestra
9—KFI (640), Los Angeles—Sym- 

phonettc
9—KTHS (780), Hot Springs — Ensemble
9—WLW (700), Cincinnati — Or- 

! chestra
9—WOS (830), Jefferson City —

1 Christian eollego
9—W0R (710), Newark—Columbia

Į netvvork—Captivators orchestra 
9—WSOE (1110), Milwaukee — 

Organ
Wednesday, Fabruady 1, 1928

245.8 M — WEVi) — New Yor City
i — 1220 KC
1:00—Joe Zimmerman, piano 

wor- 1:30—Roland Weber, readings
50—Richard E. Paiks, bass

2:10—Helen Bierling, lyric soprano
2:20—Debs Vocal Quartet ’
2:10—Carlos Press, cello
3:00—Radiana Pazmer, contralto

į 3:20—Paul Carver, tenor
i 3;40—Profesšor Pedro Fernandez,
| Snanish literature
4:00—Maude Tollefson, contralto 

, 4;20—Conservatory of Musical 
solists

4:40—Bernard Carp, baritone
5:00—MicheI Ingerman, piano 
5:15—Margaret Fray’s Kiddies 
5.30—Wolf Sisters Piano Quintet

Atneš, Iowa —

1

Art,

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

Kerzheim pianas No. 87838, 
už ..................................... $48.00

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

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

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

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

namas, įmetant nikeli, 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 .............. $236.00

con-

nes jis ži- 
ir priešingų 

Nie- 
pirmininkas pri- 

Bernotą, kaipo 
Tam 

rašosi i

Jau čionais

Dar kitas kiek pagyrė sovie
tų valdžią. Bet pirmininkas vis 
reikalauja, kad kas eitų iš prie
šingos pusės ginti, 
nąs kad čia esą
soyietų valdžiai žmonių, 
kam neinant, 
stato vardu J. 
priešingos pusės žmogų
pradėjus kalbėti, visi 
popieriukes, kad paskui kriti
kuoti J. Bernotą.
pamirštama diskusuoti apie so
vietų valdžią ir imama asme
niniai J. Bernotą pulti. čia 
ir pasirodė, kad jiems ne dis
kusijos rupi apie sovietus, bet 
vesti ginčius su jiems nepatin-

kusi jų”, nes maniau, kad dis- 
kusuos kokius svarbius klausi
mus apie dabartinę suirutę ko
munistų partijoje. Pirmiausia 
nustebau įėjęs į svetainę ir ra
dęs “svečų” iš kito artimo mie
stelio, W. Frankfort, 111., apie' 
dešimtį. Na, maniau, tai bus 
svarbios diskusijos, nes tai bu
vo svečiai vadinami geriausiai 
“išsilavinę”. Palaukus apie 
valandą laiko prisirinko publi
kos per virš keturios dešimts; 
bet išskyrus dešimtį pašalinės 
publikos, kiti visi buvo klasi
niai “susipratę”.

Diskusijų pirmininkas atida
ro diskusijas ir liepia diskusan- 
tams pradėti diskusuot. Nie
kas nenori, matyt, nedrysta. 
Atsiradęs vienas vietinis drą
suolis tuojaus nurodė, kad A. 
Kupreišis, kuris ėionais kalbė-1 
jo kiek laiko atgal, labai apme
lavęs sovietų Rusiją. Pirmiau
sia nurodė, kad buk A. Kuprei
šis sakęs kur jie buvę norėję 
pradėti plytas dirbti, tai reikė
ję 50 tūkstančių rublių įsteigi
mui tokios plytų dirbtuvės. Tai 

melagis: kur 
tokią suma

esąs didžiausis 
jus, girdi, matėt
pinigų padėti dėl plytnyčios?
(Jis turbut tokią 
ir tėra matęs, kur vienas žmo
gus plytas dirba), 
žmogutis vėl nurodė.
sija buvusi greitai 
ta. Girdi, Rusijos 
valdžia atstatė šalį
metų, kur kapitalistinės valsty
bės nebūtų įgalėjusios to pada-

dirbtuvę tik

Tas pats 
kaip Ru- 
atbudavo- 
dabartine 
į dešimtį

Nie-
‘sve-

Pirmininkas reikalauja 
bėti iš priešingos pusės, 
kas' neatsiranda. Stoja 
čias” diskusuot. Išsitraukia
laišką neva rašytą iš Rusijos, 
lame laiške giriama sovietų 
valdžia ir duodama vėjo A. 
Kuprcibiui ir kitiems, kurie ga-

riai mokėtų dešimtukus kuopos 2:30— Recitai;
palaikimui. čia seniaus per '4_^X,ra. cnsen)b|c 
pereitus 7 metus niekas nemo- 5—Organ recitai; time signale 

" t
7— I.nsemble; <(uintet; alamanac

> Gypsics 
18:30—New York program; party 
| violinist

10— Feature; Sam ‘n’ Henry; mu
sic box

11— Hoodhims; dance program
STATIONS OL’TSIDE CHICAGO 

Evening Programa
8— KFAB (940), Lincoln—Scxtette 
8—KY\V. (570), Chicago—Riverside

hour
8—W0R (710), Newark—Columbia 

network—Musical album
8—WOS (830), Jefferson City — 

Collego
8—VVSOE (1110), Milwaukee — 

Dance musit
8—WSM (890), Nashville—Orches

tra
8:30—KOA (920), Denvcr—Program 
8:30—KPRC (1020), Houston - j 

| Concert
8:30—KTHS (780), Hot Springs —

women’s club; or-

kėjo dešimtukų, tai turbut na- (į—Jhmch and Judy; concert
* 7 ____ I« ii L'ntuhln • /.ninlul • oImivim <. . • | . • . v t----- l/lint IIIB/lCy VĮCIAIIIVI)riai ir nelanko parengimų is 7:30-Ncw York program, 

tos priežasties.
l'eko girdėti, kad yra rengia

mos prakalbos Zalpiui.
—Liepa.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

(o prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

A-C SETAS
$15

MAŽIAU TŪBŲ
Mes suelektrizuosime jūsų setą 

už $15.
Tikras A-C darbas, ne užvadas 

iš bėdqs, padaroma iš jūsų bate
rijų typo seto, vartojant stiprius 
ARCTŲRUS A-C TU BUS.

Atsinješkit ši skelbimą su sa
vim, jis vertas 50c. už tubĄ

Arcturus Radio 
Service Co., 

701 S. Wells St.
Harrison 8233

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Tikrieji žmones namuose (j^adio skelbėjo žmoncij J3R1GGS

'PABUČIUOK M/S*š

M^.ANDRIUKJREIK L 
j LOVĄ NES JAU AŠ - 
TUNTĄ VALANDA f

/b-J AŠ NENORIU\
> EIT GULT Į f AŠ MĖ6-]

STU SĖDĖTI IR KLAU-j

y O-HM f/TIK DEVYNIOS f AŠ DUO-\ 

dAU MILIONĄ, JEIGU GALĖČIAU UZ - 
> MIGTI I H|-O-HM

1 BET AŠ PAŽADĖJAU AL-(O-MM) KAD \ 

AŠ SĖDĖSIU IKI DESIMTOS IR KLAUSYSIU 
JO NAUJI/ DALYKĖLIŲ PROGRAMOJE - < 

O-HM >

VICTROLOS

Victrola, Ortophonic No. 30795, 
vertės $125.0Q, už ...... $69.00

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

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

Victor vertės $200, už ----- $62.00
Brunswick Radiola 35, Phono- 

grafas ir Radio krūvoje už $98.00
Brunšwick Phonografas, 4 

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

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

Geneva Radio ir Phonagrafas $91.00

RADIO

<GEE į AL BALSAS DABAR

\ ore ^^.^Tgerbiamos ir
K ^GERBIAMIEJI radiC>

JIS LABAI BLO6Ą 
BALSA TURI ŠIĄ 
N AKT į KAS GI 
SU JUO PASI
DARĖ?

6RIE2S (KOSĖJAI A 
OVERTUR^(KOSEJA) < 
IŠ ( KO S ĖJA, KOSĖJĘ 

1 KOŠE JA) jį

žinojau r Jis paliko ologold > 
.NAMUOSE---112 JIS RUKO TOKIUS Cl 
GARĖTUS , NUO KURIĮ/ VISUOMET 
t JIS KOSEJA U

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

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

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

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

kuo, už .........................  $40.00
Crosley, 6 tūbų, už ........ „i... $42.00
Crosley, 6 tūbų elektrinis už $85.00 
Freshman, 5 tūbų už .......... $19.00
Mohavvk, 5 tūbų už .........   $23.00
Mohavvk 6 tūbų 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
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Babies Love It

OLDCOLD
Tai švelnesnis ir geresnis cigaretas 

Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi 
lithvc*ian □ rroMtoi F. IFroMtoi P. J^rllioriJ Qv . I*1,

Del skilvio ir vidurį* iešmu- 
gumų i« priežasties dantų 
augimo, nieko nžra geresnio 
kaip iia saugus Kūdikių 
Laxative.

MRS. WlN8L0Wtt
Syrup

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingo*. _ .
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Pirmadienis 30, 1928

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

reikalingi. Linkime gero pasi
sekimo kontestantui Overaičiui, 
kad jo darbo našumas nebūtų, 
mažesnis negu pirmųjų kontes
tantų. f

Kontesto Honoraty Komisija: 
Dr. K. Kliauga, 
Ona Biežienė, 
Jonas Degutis.

Kontesto Numeratorius
Antanas Ripkevičius.
Kontesto Vi k iii jus: 
Marė Kemešienė.

NAUJIENOS, Chicago, III. 
~~ =1928 METAI YRA HARTMAN METAI = ..........

Hartmano Didžiausis Vasario Menesio 
Rakandu Išpardavimas in 63 Metus

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Kontesto Baiga Balandžio
30, 1928 *

jauna čiagimė mo
teris, savo veikimą šiame “Nau
jienų“ konteste pradėjo gana 
sėkmingai. Nėra abejones, kad 
Kenosha lietuviai veikiančią 

Tempus Primum išsibaigs at- kontestantę jos kontesto darbe 
einančioj subatoj, vasario 4 d.
8 v. v. Panedėlyje, vasario 6 d.

Pranešimas kontes-! S‘ZTU 
fantams

tinkamai parems. P-ia Kasper 
šiame konteste nori laimėti pia- 

bus paskelbta “Naujienose” dar na.
kontestantų kadmusu

Geriausio pasisekimo jai, 
jos norai tikrai išsipildytų.

niais. Kiekvieno kontestanto, 
kurio paveikslą turime, sykiu 
su paveikslu eis ir balsų suma 
— kontestantai bus surikiuoti 
atatinkamoj tvarkoj. Pradedant j 
vasario 6 .<!., bus tokioje pati 
tvarkoje kontestantų balsai!

J. N. Zičkus Hartmano “ A c e 
dėl ankstybesnių 

pirkėjų!
Musų padarytas Kartoms Gro
ti staliukas. Kieto medžio rė
mai; viršus storos žalios leat- 
herette. Apru- C i OC 
beži uotas skaičius I afcv 
Tiktai vienas kostumeriui. Te

lefonu tų orderių nei m am

Roselando krautuvė atdara kiekvieno panedėlio, sercdos 
ir subatos vakarais

■Ibiami kiekvieno panedėlio 
aujienu” laidoje iki pat kon-

Visi “Naujienų” kontesetan- 
tai prašomi iki virš nužymėtam;

1 • • I

laikui priduoti padarytą biznį 
“Naujienų” kontesto departa- P-

P. A. Deltuva.

St. Louis ir Kast St. Louisj 
yra kontestantų J. N. ŽiČkus, 
rimtas vietos veikėjas ir ap
sukrus biznierius. Dirva kon-! 
testantui žičkui čia yra gana' 
plati veikimui, bet deja, šitos 

į kolonijos lietuviai pusėtinai pri
snūdę — juos išbudinti reikia 
dėti daug spėkų. Tiesa, kontes
tantas žičkus turi gerą vardą 
ir plačią pažintį vietos ir apie- 
linkės'lietuviuose. Jam darbuo
tis yra lengviau negu butų bile 
kuriam kitam kontestantui ši
toje kolonijoje, bet visgi yra 
numatoma, kad laužant pirmą 
ledą reik’ės žičkui pusėtinai 
sunkiai padirbėti.

menuli, kita p neims galima jū
sų gautų balsų sumos paskelb
ti vasario 6 d. panedėlio

Rockfordo kontestantų
A. Deltuva, senas 

j darbuotojas ir “Naujienų’

u tikra pagarba jums,
Julius Mickevičius

“N-nų” Kon tęst A Vedė ji

Musu kontestantai

A n na
Racine 

kon‘ este

kinu
nom

Raein
Sl< kll;

yra 
vietos 
’ ben

dradarbis. “Naujienų“ draugai 
Rockforde privalo tinkamai pa
remti kontestantę Deltuvą, kad 
jam sektųsi padauginti skaičių 
“Naujienų” • skaitytojų Rock
forde nors trigubai. Tokios pa
ramos kontestantas Deltuva iš 
vietos lietuvių, kaipo rimtas 
darbuotojas, pilnai yra užsipel
nęs. Tikime, kad Rockfordo lie
tuviai teiks visą galimą paramą 

savo 1_________ ____
ji įkėlus į aukštesni laipsnį.

Naujo-

Išparda
vimui!

Ruimingas 4 
stalčiais Chest; 
geros konstruk
cijos ir puikiai 
užbaigtas. Stik
liniai “knobs”. 
Vasario mėn. 
išpardavimas

$7.98

Super-Bargenas! Du Hartman-Padaryti Šmotai!
Tik pagalvokit! Hartmano konstrukcijos už šią pigią kainą! Puikus Jacųuard velour 
apmuštas; pritaikintas plain velour iš užpakalio ir šonų; demask apverčiamos paduš- 
kaitės. Konstukcija juodo “vvealting”; “moss filling;“ pilnai “webbing” 
konctrukcijos. Davenport ir pasirinkimas krėslų ...................................... w I I v

Mokėkit tik $1.50 i savaitę

Vienas Musų Didžiausias Vadovaujantis Vasario 
Mėnesio Išpardavimas!

Štai bargenas už gerą rųšį! Trys gražus šmotai, gražiai išmarginti ir 
puikios konstrukcijos už pigią kainą Vasario Mėnesio 
Išpardavime. Lova, Chest ir Dreseris dabar tik ..........

Mokėkit tik $1 į savaitę

Musų Lovų Specialai:
2 šmotų — Visos Simmons!

Didelis sutaupymas perkant 3 šmotų lovų out
fitą. Simmons metalines Tx>vos walnut užbai
gimo. Simmonp 45 svarų vatinis M atrašas. 
Simmons labai geri Springsai. CIO
Viskas tiktą! ............................

Jonas Naujokas

Kontestantas Jonas ■ 
kas iš Detroito, vietos darbuo-l 

kontestantui Deltuvai, kad ^ojas h’ fibras naujienietis ,| 
! stojo į šitą kontestą vien tuo 
tikslu, kad veikdami abudu su. 
J. Overaičiu galėtų tinkamai 
apdirbti visą Detroitą, tinka-į 
mai išnaudoti visas progas, kad 

i “Naujienų“ cirkuliaciją pakė
lus šimtą nuošimčių. “Naujie
nos” pasitiki, kad darbštus 

1 “Naujienų“ kontestantai Det
roite savo pažadus išteisės.

S88.95

DIDŽIAUSIOS RADIO VERTĖS

J. OverMtis

SINGLE

MODEL

CHICAGOS
Yra Padėta Musu Vasario Men. Išpardavime 

Vėliausi Modeliai

r U5ING 
The Nevy

TU BES

E ■jw Emv.EcAC-RADioDekshus-Daukšienė
šiame “Naujienų” 
i sumanią kontes- 

ksbus-Daukšienę, 
sto pradžios ]i-ia 
įėjo darbuotis rin- 
ikaitytojų “Naujic- 
jejo, ji mokės tin-

tu

nauiu

išplėtuoti
lietuviuose, 
kiek galint
Vietos lietuviai privalo
kontestantę veikiamo

aukštesnį

mirų
dai bo lauke paremti. P-ia Dek- 
sbus yra rimta darbuotoja vie
tos lietuvių organizacijose; tos 
organizacijos. kuriose darbuo
jasi musų kontestante, privalė
tu irgi šiame kontesto darbe 

jos
name kontesto
i tinkamą paramą 

naudingam darbui.

Mažai kuris iš Detroito lietu
vių nepažįsta apsukraus vietos 
darbuotojo Juozo Overaičio. Jis 
šiame “Naujienų“ konteste yra 
kontestantų. Piati J. Overaičio 
pažintis vietos lietuviuose, ne
abejotinai, jam bus didelė pa
rama jo sėkmingo darbo plėto
jimui šiame “Naujienų kontes
to. Draugai ir pažįstami teiks 
jam paspirtį. Pereitame ir už- 

: pereitame “Naujienų“ konteste 
Detroito kontestaantai laimėjo 

: gana stambias dovanas. Kon- 
, testantui Overaičiui yra nema
žesnė proga pasiekti aukštesnį 
laipsnį,
kontestantai. 
teste yra du 
roite, bet ir 
nų” konteste
čiaus kontestantas Girštautas 
tada laimėjo automobilių. Det
roitas yra perdidelė kolonija; 
vienam kontestantui nėra gali
ma apdirbti, pertat du kontes
tantai Detroite būtinai buvo

negu pasiekė pirmieji 
Tiesa, šiame kon- 
kontestantai Det- 

pirmame “Naujie- 
irgi buvo du, te-o

Jonas Ruiko 
mtestantas Jonas 
rimtas Roselando

ATLYŽT/

L.ddU.

Pasalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

VIsom aptukote—35c 1^15c puodukas ir 
dūdelė. Children’a Mutterole (lengves

nė forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

A.'*-UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

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

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, UI. 

Petternų Skyrius

l’hllj/l

*2
A.

Nei*a Ba^nų
Nėra Acid 

Nėra 
Eliminatorių

Gražus Highboy, Žvilgantis, Rankomis 
Trintas V/alnut Užbaigimas

Viskas

Mokėti tik $3 j savaitę

Nedidelis įmokėjimas 
Biskį primokėti už pristatymą

Štai yra puiki vertė! Gražus cabinet, yra 
įdirbti tonai, nepaprasto gerumo ir grynumo. 
Jus turit pamatyti šį outfitą, kad įvertinus 
gerumą musų pasiūlymo.

Paliko 
yra rimtas noseiaimo lietuvių 
organizacijose darbuotojas, su
manus namų vertelga ir geras 
“Naujienų” patriotas. Kontes
tantas Kiliko priklauso prie tų 
žmonių grupės, kurių rimti dar
bai visuomenės labui yra tinka
mai įvertinami pačios'visuome
nės, kuriai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooaevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL.

Tuos pačius ATWATER KENT ELECTRIC A. C. Modelius 37 galite pasirinkti 
iš 3 Artistinių, Custom-Built Highboys, Pigiausiomis Kainomis kokiomis mes 
dabar pasiūlome tuos puikius outfit’us.
Du iš tų cabinet — vienas classic Colonial Secretary modelis, o kitas gražiai Ispaniškai išmargintas — turi gražią spal
vuotą tapestry grills kurie paslepia tonų chambers. Trečias — puikus Credenza modelis — nepaprastai 4 TO 
gražaus išmarginimo. Visi yra custom-built iš rinktino medžio. Atiduodami su A. C. tūbais, kiekvienas....... w I f v

jie dirba.

Anna Kasper
Kontestantę Anna Kasper-

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINAGIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chomiškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo — kaa 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 7:80 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
■K TTIBilMI Mi

DIDŽIAUSI PASAULYJ RAKANDŲ VERTELGOS
12 AUKŠTU VIDUR. ALBANY PARK STORE

MIESčIO KRAUTUVft 3210 Lawrence Avė.
VVahash ir Adams

NORTH SIDE STORE 
3043-45 Lincoln Avė.

NEVV 26th ST. STORE 
W. 26th St. and 

Hamlin Avė.

VVEST SIDE STORE 
3510-12 W. Rooeevelt Rd.

ENGLEWOOD STORE 
N.W. Cor. 62 and Ilalsted

HUMBOLDT PARK
STORE

2550-58 W. North Avė.

Nacionalė Institucija — Viskas dėl Namų 
11417-19 Michigan Avė. \ 

ROSELAND

MILWAUKEE AVĖ. 
STORE 

1272-78 Milwaukee Avė.
HARVEY STORE 
157 East 154th St.
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Chicago, III.
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Edi to r P. GRIGAITIS

Subscription Ra tęs j
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago, 
$8.00 per year in Chicago.
8c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drovi, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500

UŽSIDARO DU DIENRAŠČIU LIETUVOJE

Du “smarkiausieji” Lietuvos dieniniai laikraščiai, 
“Lietuva” ir “Lietuvis”, rengiasi užsidaryti.

“Lietuva” yra valdžios leidžiamas laikraštis; jo re
daktoriai ir kiti darbininkai gauna algas iš valstybės 
iždo. “Lietuva” buvo įsteigta daugiaus kaip astuoni me
tai atgal ir, rodos, daugiausia dėlto, kad privačiai as
mens nepajėgė sukurti tokio dienraščio, kuris pasiektų 
platesnes žmonių minias, o be didelio dienraščio tautai 
gyventi butų lyg ir negražu.

Šiandie periodinė Lietuvos spauda yra nedaug ką 
stipresnė, negu buvo Steigiamojo Seimo metu. Kodėl 
tad Voldemaras eina prie “Lietuvos” uždarymo?

Atsakymą į šitą klausimą duoda žinia apie suma
nytą Lietuvos tautininkų partijos organą, “Lietuvį”. 
Jisai, pasirodo, irgi bus uždarytas.

Tautininkų partija ketina savo laikraštį uždaryti 
ir “suliet” su valdžios laikraščiu. Ve ką apie tai rašo 
pats “Lietuvis”:

“. prie dabartinės tautinės vyriausybės ‘Lietu
vos’ politinė linkmė nedaug tesiskyrė nuo ‘Lietuvio’ 
linkmės (teisingiaus pasakius, visai nesiskyrė! “N.” 
Red.), juo labiau, kad abiejuose laikraščiuose dirbo 
maždaug tos pačios linkmės žmonės.

“lodei: ‘Lietuvos ir ‘Lietuvio’ bendradarbiai 
priėjo išvados, kad tiksliausia butų sujungti šių 
dviejų dienraščių kuriamąsias pajėgas ir bendro
mis jėgomis le.sii naują dienraštį, kuris turėtų at
stoti ‘Lietuvą’ ir ‘Lietuvį’. ”
Tas naujas laikraštis, kuris “atstos” valdžios dien

raštį ir tautininkų partijos organą, vadinsis, rodos, 
“Lietuvos Aidas”.

“Lietuvos” uždarymo priežastis, kaip matome, yra 
ta, kad tautininkai nežino, kur dėti savo laikraštį, kuris 
yra visiškai bereikalingas, kuomet jame yra rašoma tas 
pat, kas ir valdžios organe.

Logiškiausia išeitis iš tokios situacijos butų — tie
siog uždaryti tautininkų “Lietuvį” (juo labiaus, kad 
žmonės jo beveik neskaito ir jisai neša tiktai nuosto
lius tautininkams). Bet uždarymas reikštų “neunarą” 
Voldemaro partijai. Todėl, kad neparodžius visuomenei, 
jogei tautininkų “Lietuvis” subankrotavo, tapo sugalvo
tas “skymas” neva dėl “spaudos pagerinimo” uždaryti 
kartu su tautininkų organu ir valdžios laikraštį, pakei
čiant juodu abu visai nauju dienraščiu.

Naująjį dienraštį, žinoma, leis savo pinigais val
džia. Tautininkų partijai nereikės prie jo nė cento! 
pridėti, bet jisai vistiek bus laikomas ir jų organu. Tuo 
budu bankrotas labai patogiai prisišlies prie valstybes 
ėdžių ir galės gyvuoti švilpaudamas.

Visai panašiu budu Voldemaro valdžia nesenai iš
gelbėjo nuo žuvimo subankrotavusią privatinę bendro
vę, “Švyturį”. Šios bendrovės spaustuvę ir kitokį turtą 
jau turėjo parduoti teismas iš licitacijos. Bet kadangi 
“Šviturio” savininkai yra geri bičiuliai Smetonos ir kitų 
“tautiškos eros” stulpų, tai valdžia padarė taip: ažuot 
išlicitavus “Švyturį”, ji uždare valstybės spaustuvę, 

“sujungdama” ją su “švyturio” spaustuve, Si bendrove 
dabar varys biznį išvien su valdžia, o pastoroji užmo
kės jos skolas.

Tai šitaip dedasi “tautinės vyriausybės” valdomo
je Lietuvoje. Privatiniai bankrotai, priklausantys tau
tininkų partijai, “atiduoda” savo skolas valstybei, o 
valstybė, “atsilygindama” už tai, pasiima juos savo iž
du šerti!

Puikus biznis, ar ne?
Jsivaizduokite, kad Amerikoje subankrotuotų koks 

nors privatinis bankas. Valdžia, ažuot jį uždariusi, nu
tartų uždaryt federalį banką ir jo biznį “suliet” su tuo 
privatiniu banku. Tai butų lygiai taip, kaip tapo pa
sielgta- Lietuvoje, subankrotavus “Švyturio” bendrovei 
ir tautininkų “Lietuviui”.

Valdžios žmonės, darantys tokias tranzakcijas, 
Amerikoje atsidurtų kriminaliam teisme. O Lietuvoje 
už tai ne tik niekas nebus patrauktas atsakomybėn, bet 
dar atsiras ir daugiaus norinčių pasinaudot taip, kaip 
pasinaudojo “Švyturys” ir tautininkų partija.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

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

Chicagoje per i&ne&iotojuai
Viena kopija ___ ____________ 3c
Savaitei ..........................18c
Mėnesiui ___..._______________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje. 
paštui

Metams -----  $7.00
Pusei metų ------  3.50
Trims mėnesiams ____ —__ 1.75
Dviem mėnesiams ------------ 1.25
Vienam mėnesiui —....................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] i

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

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

ŪKININKŲ SĄJUNGA NUPIRKTA MUSU JAUNIMO 
ATEITISVienas Lietuvos krikščionių bloko šulas jau turbut 

kapituliavo prieš smetonininkus.
Kauno “Lietuvis” praneša, kad krelikalinės ūkinin

kų sąjungos viršininkai atsilankė pas žemės ūkio minisr 
terį ir pasakė daug komplimentų “tautinės vyriausy
bės” adresu. Valdžia buvo tuo taip sujudinta, kad tuo- 
jaus (po atatinkamų derybų) padarė štai ką:

“Lietuvos ūkininkų koperatyvų sąjunga (ūki
ninkų sąjungos dukra. “N.” Red.) Žemės Ūkio Mi
nisterijos jau pripažinta kaipo gamintojų organi
zacija, turinti teisės be varžytinių statyti gaminius 
Intendantūrai ir kitoms valdiškoms įstaigoms. Iš 
Žemės Banko ir kitų įstaigų kreditai ir garantijos

* šiai sąjungai bus duodamos, kaip tai reikalaus jos 
darbų vykdymas, lygiomis sąlygomis su ‘Lietūkiu’. 
Skolas, kurias ‘Lietuvos ūkininkų koperatyvų są
jungai’ teko prisiimti iš ‘Lietuvos Ūkininkų Sąjun
gos’, Žemės Ūkio Ministerija sutinka išdėstyti ke- 
leriems metams — dažniausia 5 metams — ir dary
ti visų kitų galimų lengvatų.”
Tuo budu klerikalinė ūkininkų sąjunga tapo nu

pirkta. Voldemaras, vadinasi, atplėšė nuo krikščionių 
bloko ne tik darbo federaciją, bet ir ūkininkų sąjungą. 
Klausimas, kaip ilgai dabar galės dar spyriuotis prieš 
smetonininkus patys krikščionys demokratai?

Ve delko pastaruoju laiku nutilo kalbos apie koali-i 
cinės valdžios sudarymą. Klerikalai vienas po kito len
da į fašistų maišą. Su klerikalų pagalba fašistinė dikta
tūra tikisi galėsianti dar ilgokai pasilaikyti.

Badas Kinijoj.—Mir
ties slėnis

Laikraščiai praneša, kad Ki
nijai gręsia naujas bado pavo
jus. Jau dabar Shantungo pro
vincijoj apie keturi milionai 
kiniečių gyvena pusbadžiu. Ne- 
užilgio pasirodys atsišaukimai 
gelbėti badaujančius. Nėra abe
jonės, kad Europos ir Ameri
kos žmonės ateis j pagalbą. 
Bet nežiūrint net tos pagalbos, 
keli milionai kiniečių žus nuo 
bado.

Kai kurie sako, kad badavi
mas Kinijoj pareinu nuo tar
pusaviu karų. Bet gal bus tei
singiau pasakyti, kad badas pa
gimdo karus.

Kinijoj jau nuo senai 
daugiau žmonių, negu ji 
tinkamai pramaitinti. Apie 
50,000,000 kiniečių, sako Hen
ry K. Norton, nuo gimimo die
nos iki pat mirties turi pasi
tenkinti mažiau ,< nei minimum 
maisto, kuris yra reikalingas 
gyvybės palaikymui. Kiti 30,- 
000,000 gauna tik minimum 
miasto. Vienok mažiausia ne
laimė ar liga priveda prie to, 
kad kinietis miršta iš bado. 
Eaktinai tuo budu kas dieną 
tūkstančiai kiniečių miršta. Ta
čiau Kinijoj tai nėra joki nau
jiena. Laikraščiai pradeda ra
šyti tik tada, kai prasideda ma
sinis badavimas.

Kiniečiai, kaip žinia, gerbia 
savo protėvius. Tai jų savo
tiška religija. Kiekvienas ki
nietis į savo vietą turi palik
ti įpėdin]. Ir kadangi mer
gaitės nesiskaito, o berniukai 
nėra apsaugoti nuo mirties, tai 
tankiai kinietis turi šeimą iš 
penkių ar net dešimties vaikų. 
Ačiū tam, tiek Kinijos mies
tuose, tiek kaimuose pasireiš
kia gyventojų perviršis.

Kuomet nėra maisto, tai ba
do spiriami kaikurie kiniečiai 
pradeda užsiimti plėšimais. Kad 
išsisukti nuo bausmės, jie pa
sišalina j kalnus ir tampa re
guliariais banditais. Ten jie 
susitinka su kitais banditais 
ir kartu su jais sudaro savo 
saikas. Ant galo, sumanesnis 
vadas surenka skaitlingą būrį 
tų banditų ir pasiskelbia “ge
nerolu”. Tuo budu susidaro 
“armijos”, kurios faktinai už
siima plėšimais. Plėšimus tos 
armijos atlieka neva po prie
danga civilio karo vedimo. Sėk- 
mingesni “generolai” pasivadi
na “maršalais” ir sudaro savo 
“kabinetus”. Bertrand Rus- 
sėli, garsusis anglų filosofus. 

sako, jog dauguma Kinijos ge
nerolų ir tachunų yra niekas 
daugiau, kaip tik banditai.

Prie dabartinių aplinkybių 
Kinija negali patvarią valdžią 
turėti. Jeigu kokiam “marša
lui” ir pasisektų diktatorium 
tapti, tai jis visvien savo ran
kose valdžią ilgai negalėtų iš
laikyti. Atsirastų pakanka
mai generolų, prieš kurių ar
mijas diktatorius nebegalėtų 
atsilaikyti.

Emigracija, žinoma, yra 
geriausias būdas nuo gyvento
jų perviršio pasiliuosuoti. Bet 
Kinija yra per daug dizorgani- 
zuota, kad galėtų tą reikalą 
tinkamai sųįyarkyti. Tiesa, 
emigravusių kiniečių šiandien 
yra priskaitorųa iki 8,000,000.

yra Tačiatų turint galvoj Kinijos 
gali I gyventojų skaičių, ta emigra

cija dalykų padėties nei kiek 
negalėjo pakeisti.

Gyventojų perviršį jaučia ne 
tik Kinija, bet ir kitos šalys. 
Prieš keletą metų emigraci
jos klausimą buvo pakėlusi Ja
ponija, o vėliau Italija. Japo
nija Paryžiaus konferencijoj 
tvirtino, kad baltoji rasė pa
sigrobė sau liuosas žemes ir 
nenori kitų rasių žmones įsi
leisti. Sakysime, Jungtinėse 
Valstijose ketvirtainiš^ai my
liai tenka 63 gyventojai, tuo 
tarpu Japonijoj net 392. Toks 
patvarkymas, pasak japonų, 
nėra 'teisingas. Ypač todėl, 
kad baltieji toli gražu ne visą 
žemę tedirba. Liuosą žemę 
esą turėtų būti pavesta azia- 
tams, kur pastarieji galėtų 
sau gerą pragyvenimą pasida
ryti.

Italija primeta kitoms vals
tybėms egoizmą. Diktatorius 
MuSsolini prieš kiek, laiko pa- 

reiškė, jog ginklo pagalba ita- 
lai bus priversti savo teritori
jas praplatinti.

Tačiau emigracija nėra ga
lima be imigracijos, žmogus 
negali apleisti savo šalį, jeigu 
jis nėra įleidžiamas į kitą. Kai
po taisyklė, žmonės nori įsi
gauti į tas šalis, kur geriau y- 
ra gyventi. O tos šalys pa
prastai turi tam tikrus patvar
kymus, kurie varžo imigraciją. 
Kuomet joms daroma kokie 
užmetimai, tai jos atsako, jog 
imigracija yra vidujinis šalies 
reikalas, lokiu budu nėra jo
kios galimybės tinkamai tas 
klausimas išspręsti.

štai kodėl sunku tikėtis, kad 
Kinijoj bent netolimoj ateityj 
dalykų padėtis pagerėtų. Gy
ventojų perviršį nebus galimu 
į kitus kraštus ir prie geriau-

[ Patine uiid Atlantic motu j

H. T. Devvhirst, buvęs teisė
jas, kuris liko galva Dovydo 
kolonijos Benton Harbor, Mich., 
pasimirus “karaliui” Benjamin 
Purnell, pagarsėjusiam savo 
tvirkavimu su jaunom mergai
tėm.

šių norų išvežti. Mažai taip
gi yra vilties, kad gimdymų 
kontrolė ten prasiplatintų. O 
prie tokių aplinkybių nuo ba
do šmėklos Kinija per ilgą dar 
laiką negalės atsiginti.

Senovėj druska buvo labai 
brangus daiktas. Ji buvo var
tojama vietoj pinigų. Sakysi
me, kai kuriose šalyse druska 
buvo mokama kareiviams.

Šiandien druska yra viena 
pigiausių (gyvenimo reikmenų. 
Kalifornijoj randasi “mirties 
slėnis”. Tas slėnis turi tiek 
druskos, jog jos pakaktų dau
geliui metų visam pasauliui. 
Tame slėnyj nuo neįmanomo 
karščio ir vandens trukumo y- 
ra žuvę nemažai žmonių. Tos 
priežasties dėliai jis ir tapo 
pavadintas mirties slėniu.

Slėnyj vienas druskos sluok
snis tęsiasi per keletą ketvir- 
tainiškų mylių. Apskaičiuoja
ma, kad vien tik to sluksnio 
druskos pasauliui pakaktų ko
kiems metams. Kiek milionų 
tonų druskos randasi tame slė
nyj, — niekas negali pasaky
ti. Po lietaus druska ištirps
ta ir slėnis atrodo lyg ledo ap
dengtas. Sausai užėjus iš pa
viršiaus išsikelia druskos bokš- 
tukai, kurie kartais siekia še
šių pėdų aukštumą.

Per slėnį eina tik vienas 
siahras keliukas. Iki šiol ne
buvo daroma jokių pastangų 
pasinaudoti tuo druskos san
dėliu, o tai todėl, kad dėl tru
kumo gerų kelių druską iš ten 
vežti neapsimoka. Vidurvasa
rį karštis ten siekia 130 laips
nių suviršum. Nuolat pučia 
sausas vėjas, kuris tiesiog de
gina akis. Lupos nuo jo pra
deda aižėti.

Tačiau iMistaraisitvit; metais 
tapo pašalintas vienas didelis 

pavojus. Pirmiau ne mažai 
žmonių žūdavo dėl to, kad slė
nyj nebūdavo vandens. Bet 
prieš kiek laiko inž. H. W. 
Eichbaum išgręžė 500 pėdų gi
lumo šulinį, kuriame randasi 
tyras šaltas vanduo.

—K. A.

PIRMYN naujas Nr. 7 
tik ką iš Vilniaus atėjo. Ga
lima gauti Naujienose. Kai
na 10 centų.
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LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas 

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai

Protarpiais pasitaiko laikra
ščiuose patėmyti vieną, kitą 
strapsnelį apie musų čion au
gančio jaunimo reikalus. Pa
dejuojame, pasiskundžiame, kad 
musų jaunimas tolsta nuo mu
sų, vis,giliau skęsdamas i§tau- 
tėjimo bangose ir vėl padejavę 
nutilstame ir paliekame jį liki
mui.

šis 'klausimas, man rodos y- 
ra vienas svarbiausiųjų ir juo 
privalome rūpintis ne tam tik
rais protarpiais, bet nuolat ir 
neprivalome nuo jo nutolti, iki 
šis tas bus nuveikta bei atsiek
ta.

Juk mes diena po dienos, me
tai po metų einame senyn. 
Imant visą Ameriką šimtai kas 
metas iš musų tarpo išsiskiria, 
miršta. Kas diena musų eilės 
retėja, organizacijos ir draugi
jos silpsta, o naujų jėgų iš Lie
tuvos neatvyksta užpildyti pra
retėjusias musų eiles. žodžiu 
sakant, pesimistiškai žiūrint, 
matosi Amerikos lietuvių išny
kimas ir pakrikimas.

Bet ar tai nebūtų klaida ir 
net kvailyste pulti į pesimizmą 
ir dejonėmis viską nuleisti, jei
gu prieš save matome didele 
optimistišką pusę ir galimybes 
daug ką atsiekti. Tik tankiau 
šiame klausime pasidalinkime 
sveikomis mintimis, o galimy
bė atsiras ir dejuoti nebus rei
kalo.

Čion augantį jaunimą su
grupuoti dvasioje, tais keliais 
eidami, kuriais dabar einame 
nesupgrupuosime, ir tai butų 
bergždžia ir manyti. Juk me: 

atkeliavę iš Lietuvos, turime 
skirtingą išauklėjimą, skirtin 
gus palinkimus ir siekimus 
Mes, nors toli nuo Letuvos gy
vename, bet esame artimai su 
ja surišti. Savo susirinkimu© 
se ar prakalbose daugiausia 
kalbame apie Lietuvos reikalus. 
Laikraščiai daugiausiai irgi už
pildyti Lietuvos rekalais.

Gi čia augantis jaunimas 
savo tėvyne skaito šią šalį. To
dėl mes toli vieni nuo kitu 
palinkimais skiriamės ir tokiu 
budu jaunimą negalima pri
traukti nei į savo susirinkimus 
nei prie laikrašti jos. Jei ran
dasi vienas, kitas, kuris pri
pranta prie musų veikimo ir 
mums padeda veikti, tai tik 
retenybė. Gi visa jaunimo ma
sė palaida, neorganizuota ir 
nieko konkrečio neveikia ir ne
kuria savo ateičiai, savo tau
tiniam gyvenimui ateityje. Tai 
kokia ateitis jaunimą laukia?

Aš iš savo pusės turėčiau pa
siūlymą štai kaip pradėti dar
buotis jaunimo organizavime.

1. Pasirūpinti sušaukti atski
rų meistų generalius jaunimo 
susirinkimus. Tokius susirin
kimus galima vesti ir anglų kal
boje, jei jaunimas pageidauja. 
Iš musų tarpo į tokius susirin
kimus turi nueiti, tik keli, ku
rie, kad ir anglų kalboje galė
tų suteikti jiems tinkamų pa
tarimų bei nurodymų.

2. Tokiame susirinkime rei
kia padaryti to miesto jaunimo 
organizacijos skyrių, laikinai 
bile kaip jį užvadinus.

3. Sudarius atskirų miestų 
arba kolonijų jaunimo organi- 

zacijėles, šaukt visos valstijos 
jaunuolių suvažiavimą, į kurį 
galėtų suvažiuoti ar tai esan
čių skyrių atstovai ar ir šiaip 
pavieniai jaunuoliai. Tokiame 
suvažiavime butų galima iš
dirbti kiek platesnis ir tobules
nis jaunuolių gyvavimui, tvar- 
kimosi bei veikimo jlrogramas.

4. Sudarius tokius apskričius, 
tada jau šaukti artai pirma 
kelių apskričų suvažiavimus, 
arba kad ir generalį Amerikos 
Lietuvių Jaunimo suvažiavimą 
galutinam viso jaunimo sujun
gimui bei įstegimui jaunuolių 
organizacijos.

Nurodytu keliu, arba dar 
daugiau apgalvotu ir patobu
lintu, laipsniškai einant ma
nau, butų galima siekti prie 
tikslo (kokio? Red.).

Čion augančio ir suaugusio

jaunimo gal jau rasime dau
giau, negu musų ateivių skai
čius siekia. Jų tarpe yra tūk
stančiai baigusių daktarystės, 
advokatūros bei kitus mokslus, 
įvairių profesijų bei biznių ša
kose. Neorganizuotam jauni
mui esant, šiandien mes neturi
me apie jį jokio rekordo ir ne
žinome, kiek Amerikos lietu
viai pavyzdingų vyrų bei mo
terų išauklėjo arba auklėja.

Turint jaunimo organizaciją, 
tokis rekordas butų galima len
gvai sudaryti, nes organizacijon 
priimamas jaunuolis, butų ga
lima atsiklausti.

Tokia jaunuolių organizaci
ja laipsniškai galėtų iš mus 
perimti tą viską, ką mes esa
me sukurę ir nebepajėgiame 
išlaikyti. .

Jaunuolių organizacijos na- 
rės-nariai, būdami organizuoti 
ir pilnamečiai šios šalies pilie
čiai, galėtų sulošti gan svarbią 
rolę šios šalies politikoje ir len
gviau įeiti į žymias valdiškas 
vietas (ar tai tas yra “tiks
las”? Red.).

Taipgi tokia jaunuolių orga
nizacija galėtų, kad ir anglų 
kalba leisti keletą žurnalų ir 
dienraščių. Kalėtų rasti iš 
įvairių šaltinių sau paramos 
seikimui stipendijų biedniems 
jaunuoliams, turintiems gabu
mus siekti įvairaus mokslo.

Butų malonu matyti kuotan- 
kiausia musų laikraščių išsirei
škimus šiuo klausimu. Kalbė
kime, bet kalbomis nepasiten
kinkime. Imkimės darbo ir 
padarykime jo pradžią. Ne
leiskime auksui rudyti po mu- 
jų kojomis!

—Padubysietis.

Dar vienas vajus
I)r. Herman Bundesen, bu- 

/ęs sveikatos komisionierius, 
kreipiasi į visuomenę prašyda
mas paramos naujam vajui. 
Dalykas toks, kad skaitlinės 
parodo, jogei Chicagoj kas me- 
;ai miršta daugiau žmonių dėl 
širdies ligų. Taigi asociacija 
kovoti su širdies ligomis ren
ka fondus savo darbuotei. Tuo 
liksiu atspausdinta tfim tįk- 
.08 stampos (ženklai), kurias 
galima ir pirkti ir lipinti ant 
konvertų, kai siunčiama laiš
kai. ženklus, galima pirkti į- 
vairiuose bankuose, o taipgi a- 
sociacijos ofise, kuris randasi 
adresu 203 N. Wabash Avė., 
kambaris 1208.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

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

<604 So. Pailin. St. Chlc.ro, Iii

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

N AM V 
Matykit Mr. MACIKĄ 

PEOPLES BANK 
47 St. & Ashland Avė.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Skaitykit
Ir patarkit

Savo
Draugams
Skaityti
GYVENIMĄ

Jrenunierata metams ....... $2
Pusei metų ............................. $1
iopija ..................................... 20c

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Chlc.ro
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MUSŲ MOTERIMS
-------------------------- —Veda Dora Vilkiene-------------------------

BULVIŲ IR RY21Ų SRIUBA

1 svogūnas, sutarkuok
1 šaukštas sviesto

2 bulvės, sumaigyk
2 kvortos sriubos, buljono 
^puoduko virtų ryžių
1 puodukas milko arba sal

džios Smetonos
Druskos, pipirų.
Pakepink svogūnus svieste, 

sudėk bulves ir pakepink, pas
kui supilk buljoną ir virk 20 
minutų. Pridėk ryžius ir pas
kui perkošk per šitą, gerai iš
trink. Kuomet išvirs dapilk mil
ko ir paduok stalan.

das. Supiaustyk, padėk ant 
salotų lapų, apipilk Mayonnai- 
se dažalu. Paduok prie mėsos.

KEPTI BANANAI

VIRTŲ BULVIŲ BANDUTES 
SU GRYBAIS

Paimk kiek tinka šaltos bul
vių košės, pridėk 2 kiaušiniu, 
išmaišyk ir padaryk apvalias 
arba pailgas bandutes ir kepk 
taukuose taip, kad abi pusės 
gerai parustų.

Padaryk dažalą iš sviesto, 
vieno svogūno, saldžios smeto-; 
nos ir virtų, sukapotų grybų. 
Apipilk bandutes prieš paduo- 
siant stalan. Reikia paduoti 
karštas.

SUŠALDYTOS TOMATŲ 
SALATOS

Paimk blėkinę< tomatų, iš
virk, perkošk, pripilk tiek van
dens, kad pasidarytų viena • 
kvorta. Pridėk druskos, pipi
rų, 2 šaukštu cukraus, supilk i 
blėtin, sudėk tarp ledų( dvi da
lis ledo, viena dalis stambios

6 bananai
1 kiaušinis
1/2 puoduko baltos duonos 

trupinių.
Taukų.
Nulupk bananus. Supiaustyk 

į keturias dalis. Išplak kiauši
nį. Apiberk bananus duonos 
trupiniais, įmerk į išplaktą 
kiaušinį, paskui vėl apibarstyk 
duonos trupiniais. Virk giliuo
se taukuose pakol gerai parus. 
Paduok stalan karstus kaip dar
žoves prie mėsos.

BANANŲ PUDINGAS

2 puoduku pieno
1 puoduką baltos duonos tru

pinių
1 šaukštas sviesto
3 šaukštai cukraus, jeigu 

kam patinka saldžiau, gali dė
ti */2 puoduko cukraus ,

1 šaukštukas vanillos
2 kiaušiniu

šaukštuko druskos
2 bananu
14 puoduko virtų uogų jelly 
Saldžios, plaktos Smetonos.
Nušutink pieną. Pridėk svie

stą ir duonos trupinius. Kuo
met duonos trupiniai suminkš
tės ir mišinys bus kiek atšalęs, 
dėk išplaktus kiaušinius, cuk
rų, druską ir vanillą. Sudėk j 
išsyiestuotą bliudą, bliudą įs- 
tatyk indan su trupučiu van
dens, idant apsaugojus nuo pri-

IPacilic uiul Aiiuiitiv l'hoiu)

Avonne Taylor Gess, sako
ma, gražiausia choristė Zieg- 
fieldo muzikalūse komedijose. 
Ji buvo vedusi muzikalį direk
torių Lewis Gess, bet su juo 
dabar skiriasi.

nekarštame pečiuje, išlengvo, 
60 minučių pakol gerai parus.

Kuomet pudingas dar bus 
karštas, dėk eilėmis supiausty- 
tus bananus ir jello. Išplaktą 
smetoną dėk prieš paduosiant 
stalan. Paduok šaltą.

druskos) tegul stovi 3 valan- svilimo ir padėk pečiun. Kepk
prieskonių kėksas

MADOS.
1 puodukas rusvaus cukraus
Į4 puoduko sviesto •
2 kiaušiniu

1 puodukas daktylių ("da
lės”) smulkiai sukapotų

2 šaukštai miltų
1 šaukštukas baking pauder
2 šaukštai riebaus pieno
14 šaukštuko vanillos
Lengvai išplak kiaušinius, 

pridėk cukrų ir pieną, ir vėl 
plak. Pridėk miltus persijotus 
su baking pauderiu, ir ant ga
lo sudėk. riešutus ir daktylius. 
Kepk ant paplokščios blėties 
nekarštame pečiuje vieną va
landą. Jeigu nori valgyti tor
tą prie pietų, uždėk viršun iš
plaktos, saldžios Smetonos.

vartojamą prie skalbimo su 
Jelly soap (skystu muilu), ap
tepk nešvarias vietas ir tegul 
stovi pakol visai išdžius. Pas
kui su šėpečiu nutrink. Atkar
tok, jeigu iškarto nepagelbėtų.

Nors geriausia valyti su tam 
tikru prietaisu pridėtu prie 
vakum klinerio.

Išimti blogą kvapą iš bute
lių. Pripilk pusiau su šaltu 
vandeniu ir kiekvienan butelyn 
supilk pusę šaukštuko sausos 
mustardos. Gerai išplak ir te
gul stovi valandą laiko, paskui 
išplauk su šaltu vandeniu.

KITAIP RIEŠUTŲ IR 
TYLIŲ TORTAS

DAK-

Musių pėdsakės nuo paveik
slų, bronzinių lempų etę. gali
ma lengvai riuvalyti su kempi
ne (sponge) suvilgyta alkoho
liu ir paskui nutrynus su cha- 
mois (minkšta skurele), arba 
patrynus su kiaušinio balty
mu ir paskui su švelniu sku
durėliu nuvalius — nupoliša- 
vus.

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam šviesas I 
elektros jlegą j nau
jus Ir senus namus L 
mainom naujas liam- 
pas j senas; duodam 
ant lengvo ilmokiji- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

221* W. 22nd Street 
Phone Canal 2i91

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą 

šeši mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Ne- 
reik nieko įmo
kėti, nereik mo
kėti nuošimčių. '( 
Jūsų dantys pa
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad Jums reikės 
mokėti:

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

Dr. C. W. De Roųue 
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7589

kiaušiniai, lengvai išplakti 
puodukas cukraus 
šaukštukai baking pauderio 

’/i šaukštuko druskos 
1 puodukas gerų miltų 
1 puod. sukapotų daktylių 
1 puodukas sukapotų vala

kiškų riešutų
*/•> šaukštuko vanillos.
Dėk cukrų ne sykiu prie len

gvai išplaktų kaušinių. Sumai
šyk ir persijok sausus prideč- 
kus, pridėk riešutus ir dakty- 
liūs, paskui dėk prie išplaktų 
kiaušinių su cukrum, o ant ga-J^B 
lo dėk vanillą. Kepk nekaršta- H 
me 
su

1
2 ■IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1

pečiuje 40 minutė. Paduok 
išplakta, saldžia Smetona.

Šeimininkėms 
patarimai

Valymas running board prie 
automobiliaus

Pirmiausia nuplauk su van
deniu ir muilu, nuėmus pirmiau
sia visą purvą. Gerai su sku
duru nušluoščius, gerai ištrink 
su skuduru suvilgytu kerosinu. 
Kerosimi irgi gerai ištrinti iš
plautas grindis kambary.

$70

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

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

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

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

TANLAC
DEL JUSU EVEIKATOS

REAL ESTATE 
Paskolos Reikalaujamos

llllillllllllllllllllllllllllllt

Y> puoduko pieno 
1% puoduko miltų (gerųjų) 
1/o šaukštuko “allspice”
1 šaukštuką cinamonų 
i/i šaukštuko nutmego
2 skyrius šokoliado (ištarpyk)

puoduko sutarkuoto co- 
coanut

2 šaukštugu baking pauderio 
l/2 šaukštuko druskos 
1 puodukas razinkų

Ištrink cukrų su sviestu ir 
paskui sudėk išplaktus kiauši
nius. Persijok pusę puoduko 
miltų su cinamonais, allspice, 
nutmeg, druska ir baking' pnu- 
deriu, palikdama miltus dvi ra
zinkų. Dėk prie sviesto, cuk
raus ir kiaušinių mišinio, pa
maišydama su pienu gerai iš
maišyk. Pridėk tirpytą šoko- 
liadą, cocoanut ir razinkas ge
rai apipiltas miltais. Kepk ant 
paplokščios blėties. Įkaitink 
pečiui. Kepk kokias 40 minu
tų. Kaip atšals, aptepk kokiu 
nori liukeru, geriausia kaviniu 
liukeru.

Matrasus valyti reikia šiaip: 
Sumaišyk paprastą krakmolą

BOSTON RUSVA DUONA

2 puoduku rūgštaus pieno 
•4 puoduko molasses 
1/2 puoduko kornų siropo
1 puoduką geltonųjų kornų 

miltų

Trijų dienų 
kosulys yra 

pavojaus ženklu
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priininas vartoti. Creo
mulsion yra naujas mcdikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria j kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “flu.” Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalcngvintų vartojant 
jj taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptickorių. Creomulsion Com« 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25*

3223—Naujausios mados suknelė. 
Galima siūdinti iš bilo kokios ma
terijos. . 'I’inka namie ir svcčiuos- 
na. Sukirptos mierrfs 16 ir 18 me
tų, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių 
per kurtinę.

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

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chioago, III.

3219—Naujos mados suknelė. Ga
lima siūdinti iŠ bile kokios lengvos 
materijos—šilko arba batisto.

Sukirptos mieros 16 ir 18 metų, 
taipgi 36, 38, 10 ir 12 colių per 
krutinę. 36 mierai reikia 3% yar- 
dų 10 colių materijos.

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

1 puoduką Graham miltų
1 puoduką ruginių miltų
1 puoduką beseklių razinkų
V/z šaukštuko sodos
1 šaukštuką baking pauderio
1 šaukštuką druskos.
Išmaišyk šlapius prideckus, 

paskui sausus, išskyriant sodos 
ir baking pauderio, juos pridėk 
pirmiausia prie šlapio mišinio. 
Sudėk bliudan, o bliudą padėk 
ant garų ir laikyk taip 2 va-

Daili linksmų dainų 
knygelė

Kiekvienas
Kiekvienas
Kiekvienas

gali 
gali 
gali

skaityti
suprasti
dainuoti!

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

siųsti man pavyzdi No _______—

M i eros______ » ..... per krutiną

(Vardas ir pavardl)

įkdresas)

(Miestas ir vali t.)

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. landas. Paskui įkaitink pečių 
Halsted St., Chicago, 111. Į sudėk duoną. Kepk 15 mi

nutų.
Padarysi 2 mažus bakaniu- 

kus.

^NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ...................

Mieros .................. ..... per krutiną

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.j

DAKTYLIŲ IR VALAKIŠKŲ 
RIEŠUTŲ TORTAS

1 puodukas cukraus
2 kiaušiniu
1 puodukas valakiškų riešu

tų, smulkiai sukapotų

Liko tik

Kaina su

mažas skaitlius

prisiuntimu

30 centų

Kasyk:

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

Del Keliavimo Lietuvon
Perskaityk šį pranešimą ir 

veik tuojaus
Kad galėjus keliauti Lietuvon, reikia iš anksto 

prisirengti. Reikia turėti užsienio pasą, Lietuvos 
ar Jungtinių Valstijų, tų šalių vizas, per kurias 
keliaujate; jeigu Lietuvos pilietis ir nori grįžti čion 
atgal, reikia gauti sugrįžimui leidimas. Pagaliaus 
reikia turėti laivakortę ir gelžkelio tikietą.

Gavimas aukščiau paminėtų dokumentų užima 
daug laiko ir todėl prie tokios keliones reikia pra
dėti rengtis iš anksto.

Delei gavimo kai kurių dokumentų dar reikia 
turėti pagelbiniai dokumentai, būtent: dėl Lietuvos 
paso reikalinga turėti gimimo metrikos iš to vals
čiaus, kuriame asmuo gimęs; dėl pakvitavimo įei- 
gos taksų (income tax), reikia turėti taksų mokė
jimo kvitas arba darbdavio liudijimą už paskuti
nius penkis metus, įskaitant įdirbtą laiką 1928 me
tų. Darbdavio liudijime turi būt parašyta kiek kat
rą metą asmuo yra uždirbęs. Del gavimo leidimo 
sugrįžti reikia žinoti ir paduoti savo vardą ir pa
vardę raidė į raidę, taip kaip rašėties įvažiuoda
mas, taipgi įvažiavimo dieną ir, jei galima, laivo 
vardą.

Parupinimas visų dokumentų ir prirengimas 
asmenų į kelionę reikalauja gero patyrimo ir atsa
kančių tame reikale žinovų darbo. Taigi, jei mano
te keliauti Lietuvon šį metą, ir norite, kad jūsų ke
lionės reikalai butų tinkamai aprūpinti, tuojau 
kreipkitės į “Naujienas”. Musų asmeniškas patar
navimas yra taip pat geras, kaip ir per laiškus.

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Bus Gegužio 29 d. iš New Yorko
Rašyk arba atsilankyk! — “NAUJIENOS” 1 1Pbtrw. *E < :o . S*int U. $ A.



NAUJIENOS, Chicago, III Pirmadienis, saus. 30, 1928

IkorespondencijosĮ
» .— -   J

Grand Rapids, Midi
Kupreiš'o prakalbos.

60 kp. jaunųjų skyrius suren
gė prakalbas A. Kupreišiui. Ne
toli aštuntos valandos tuoj pri
sipildė gana didelė švento Jur
gio l)r-jos svetainė pilna žmo
nių. Tokie parengimai musų 
mieste daugiausia įvyksta sek
madieniais ir rengimo komite
tas buvo susirūpinęs, manyda
mas, kad šeštadienio vakare 
bus mažai publikos. Ret kaip 
lik priešingai — publikos atsi
lankė daugiau ne kaip galima 
buvo tikėlis.

t.s perorganizuoti. A. Kuprei- 
šis gi šiandie jų tą propagan
dą veja lauk iš SLA., atideng
damas visus bolševikų melus 
ir parodydamas SLA. nariams 
kas gi iStikro yra ta Sovietų 
Rusija. Patartina kiekvienai 
SLA. kuopai parsikviesti A. 
Kupreišį pasakyti prakalbą, o 
tuosyk gal ir tie SLA. nariai, 
kurie dar šiandie svajoja apie

’ tos dalies nesudaro. Apie kitus 
ūkininkus teks pakalbėti vė
liau. Daugelis yra pirkę ūkius 
lik pereitais metais; iš jų, ži
noma,
bet visi stengiasi kiek galėda
mi, tad su laiku ir jie 
sieks ir atsistos greta savo tur
tingesnių kaimynų. Tie nau Ja
kuliai irgi ketina neatsiliKU ir 
visi jie ketina užsirašyti “Nau
jienas”, taip kad su laiku “Nau
jienos” apsups visą Michigan

• ežerą. Pentvvater irgi yra prie 
i Michigan ežero ir tikimąsi, kad 
' už kelių metų ūkininkų koloni

ja nusities visu paežerių iki pat
• Chicagos. Jau ir dabar nemažai 

lietuvių ūkininkų yra veik apie 
visus paežerio miestus.

Knipis.

prasi-

per duris dingsta, tai gal tik! 
kunigai težino. O tokių durų 
sienose pilna. Ant stogo irgi 
pilna laiptų ir durų, taipgi yra 
laiptų, kurie veda šiaip į sky- 
’es, reiškia, be durų. Taipgi ant 
katedros stogo yra ir namų, ku-

25c, bile leidi; išsiėmęs iš ki- 
šeniaus, ir duodu. Ret jis at
sako, kąd viduj paims. Aš įei
nu j vidų, tikėdamasis patekti 

tikėtis, į bažnyčią. Ret priseina lipti 
ratu laiptais ir atsiduriu ant 
bažnyčios stogo, 'lik tada ir
pamačiau kur įlipęs. Pasirodo, riuose gyvena keletas šeiminų. 
kad ten prilipo žmonių netik 
pasidairimui, bet ir keletas kup- 
čių įsibriovė su savo tavorais 
— bananų, oranžių. ir kitokių 
vaisių prisinešė ant bažnyčios 
stogo pardavoti. Man iš pra
džių buvo baugu lipti ant baž
nyčios stogo, kad 
stogu neįgriuvus į 
Ret pamatęs drąsiai 
čius meksikiečius il
sinau. Dagi įsižiurėjau, kad laip
tai ant stogo yra visais pasie
niais, o iš bokšto į bokštą, sker
sai bažnyčią, jau ne takos, o 
stačiai kelias. Pasibaigęs nuo 
stogo, sumaniau lipti į bokštą.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrių* gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad siu 
tieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
ekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa 

ėmėjo parašais. Čia jeina telegrafines 
los ir pašto siuntiniai. Tėm\ ’ 
vito ir orą vėjo vardą.

Pinigus gavo:

Penkios minutės iki astuonių 
prasidėjo programas. Pirminin
kas T. Aleksynas atidarydamas 
susirinkimą pasakė, kad be 
prakalbos bus dar ir trumpas 
programas, kuris susidės iš dai
nų. piano solo ir eilių. Pir
miausia sudainavo Lietuvos 
Himną panelės Marčiulaičiutė 
ir Naviskaitė ir .1. Luckus. 
Himnas sudainuotas neperge
riausiai, bei kadangi musų jau
nimas dar tik pradeda lavintis, 
tai geriau ir negalima norėti. 
Reikia pasakyti, kad iš tų jau
nuolių ateityje gali būti žymus 
visuomenės veikėjai. Po to pa
nelė R. Midviskaitė skambino 
piano solo. Panelė Midviskai
tė yra dar jauna mergina, bet 
jau pusėtinai gerai prasilavinus 
pianą skambinti ir jeigu ji ir

galima sulaukti gabios pianis
tės. Toliau sekė eilės, kurias 
pasakė .1. šuičius. čia reikia pa
žymėti, kad šulcius atliko savo 
pareigą tikrai artistiškai ir mu
sų mieste vargiai galėtum kitą 
tokį surasti, kuris taip puikiai 
galėtų eiles sakyti. Buvo ir 
daugiau programų, kurie atliko 
gerai.

Po programo likosi pristaty
tas kalbėti A. Kupreišis. Pir
moj savo kalboj nušvietė šiek 
tiek SLA. jaunimą, nurodęs rei
kalingumą Amerikos jaunimu1’ 
organizuotis, ragino visus jau
niu,liūs rašytis į SLA. Antru 
atveju kalbėjo apie sovietų Ru-

vendamas. Publika ramiai klau
sėsi ir užsilaikvmas buvo la-

Kadangi rengimo komitetas 
po prakalbų rengė šokius, tai 
paprašė kalbėtoją, kad prakal
bą ilgai netęstų, todėl prakal
bos ir pasibaigė apie lt) va
landą. Po prakalbų pirmininkas 
paklausė publikos, ar nesiran-
da norinčių duoti kokių klau
simų Nežiūrint, kad buvo pri
sirinkę pusėtinai ir bolševikų, 
dagi kibiausios galvos, kokias 
jie čia turi, bet klausimų nie
kas nedavė, — turbūt jau ir 
musų bolševikai bijosi viešai pa- 
siiodyti publikoje. Sakau bijo
si pasirodyti todėl, kad Kup
rį'i ši s kaiĮ> pabaigė savo pra
kalbą ir nuėjo žemyn, tik tą
syk musų bolševikų klapčiukai 
apspito jį ir pradėjo jam sta
tyti visokius klausimus. Reiš
kia, kada buvo laikas paskir
tas klausimams, tai bolševikai 
tylėjo bijodami publikai pasiro
dyti, bet paskui pakampėm, kuo
met mažai kas girdi, tai jie 
pradėjo Kupreišį kritikuoti. Ir 
žvirbliai smarkus kuomet nie
kas jų nebaido.

l’rie pabaigos dar turiu pa
žymėti, kad nekurie SLA. 60 
kp. nariai buvo priešingi A. 
Kupreišiui rengti prakalbas; 
girdi, SLA. netinka kviesti to
kius kalbėtojus, kurie politiško 
pobūdžio prakalbas sako. Man 
rodos, kad tokie nariai labai 
klysta taip sakydami; jau vien 
dėlto, kad Kupreišis jokios po
litikos nebando įskiepti SLA., 
atpenč dar jis išsklaido tą biau- 
rią politiką, kurią bolševikai 
per daugelį metų bandė įsiūly
ti SLA. ir dėl tos politikos kil
davo kuopų susirinkimuose 
triukšmai ir visokį nesutikimai, 
taip kad teko net kelias kuo-

numeri

įtraukta l

Pentwater, Midi

šileikiui

AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?
O “Naujie

uki-

sai netyčiomis

BLANKA

Mano Vardas, Pavarde

GatvC

ValstijaMiestas

Telefonas
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Rubeniutei
Adomaičiui

nuklotų visą
iš Chicagos

ir

sod- 
gry-

kartu su 
bažnyčią, 
bėgi o j an

as isidra- T •

23813 
23814—M.

sienų pilioriai, kur 
dairydamies, bus ko- 
pėdų aukščio, iki lu
tų stulpų eina bok-

Laisvės šventė Meksikos 
mieste

23*27—B
1 23831—L

“NAUJIENŲ” KONTESTO DEP.į
1739 So. Halsted St.,
Chicago, UI.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS: „ M t

Noriu įsiregistruoti ir veikti šiame trečiame “Naujienų kon- 
teste laimėjimui dovanų, prašau priimti mane i kontesto dalyvius 
ir suteikti reikalingas informacijas šiuo adresu:

ia- d’e buvau užlipęs į ka- 
Tai pasitaikė vi-

23733—S. Bumblauskienei 
Keterienei 
Šatienei

tik jų svajonė apie tą darbinin
kišką valdžią, ir kad melagin
ga propaganda likosi 
į bolševikų tarpi).

— Gulbiniškis.

YSuroES
Night and Moming to kecp 
them Clean, Clear and Hcalthy 

Write for Free aEyc Care,> 
or tfEye Beauty” Book

Mūriu* C®^ D*pt. U. S., 9 E. Ohio St.,ChicaSo

“Naujienų“ nr. 18 sakoma, 
kad "Naujienos” nemaniusios, 
kad Pentwater tiek daug lietu
vių butų. Taip, čia yra didelė 
lietuvių ūkininkų kolonija. Tik 
“Naujienos” mažai apie ją ži
nojo dėlto, kad čia nebuvo ap
sukraus žmogaus, kuris para
gintų vietos lietuvius 'užsirašy
ti “Naujienas”. Bet dabar, ka
da ir ši kolonija stojo “Naujie
nų” kontestan, tai reikia tikė
tis, kad ir čia dabar “Naujie
nos“ plačiai pasklis. Jei visi 
vietos lietuviai ūkininkai imtų 
skaityti “Naujienas”, tai musų 
kontestantas P. D. Andrekus 
tikrai parsivežtų iš “Naujienų” 
naują Studebaker. Nors jis ir 
dabar turi gražų Studebaker, 
bet gavęs dovanų ir kitą auto- 
mobilių, pralotų dar geriau patai* 
nauti taimeriams, 
nos” tada, jei jas 
noj linijoj, kasdie 
210 m. ilgio kelią 
iki Pentwater.

Taip,' čia yra didelė lietuvių 
ūkininkų kolonija. Daug lietu
vių ūkininkų jau senai čia gy
vena ir yra pasiturintys. Kiti 
dar ne taip senai apsigyveno ir. 
v;noma, dar nespėjo taip gerai 

b’rengti, nes kaip visur, taip ir 
nt ūkių ima laiko įsigyventi. 

’ ;a paminėsiu, keletą tų

IŠ MEKSIKOS 
SOSTINĖS

MENICO, I). F. — Bugsėjo 
16 d. būna Meksikos šalies ne
priklausomybės apvaikščioįimas. 
Tai ir šįmet tą Nepriklausomy
bės šventę iškilmingai apvaikš
čiota.

Jau iš vakaro žmonių buvo 
pilnas miestas. Vidurnakty bu
vo paroda. O pasipuošimas ir 
prisirengimas prasidėjo pusant
ros dienos atgal. Vidurdienyje 
buvo kariuomAiės paradas gat
vėse ir miesto centre, prieš ka-

matosi visas miestas su daugy
be jo bažnyčių. Vien centre su
skaičiau daugiau kaip 40 baž
nyčių, o tolinus nė suskaityti, 
nė įžiūrėt jų negalima — to
kia jų daugybė. Miestas stovi 
lygumoj. Nors daug vietos už
ėmęs, bet dar daugiau vietos 
turi kur plėstis. O aplinkui stūk
so į debesis įlindę kalnai.

Apžiūrėjęs iš bokšto visą mie
stą ir visas apie linkės, pradė
jau apžiurinėti katedrą, kaip 
iš viršaus žiūrint ji atrodo. Ati
džiai Įsižiūrėjęs pamačiau visais 
pasieniais laiptų ir laiptelių ir 
sienose durų. Kur ten sienose

Pasiteiravęs apie tuos gyvento
jus sužinojau, kad tai bažny
čios Sargai.^

Bokšto 
stovėjom 
kie 40-50 
bų. Virš
što stogas. Atsirado tokių drą
suolių, kurie šiaip taip graiby- 
damies, už šio to nusitverda
mi, pilioriais net ant bokšto 
viršaus užsirioglino. Kada nuo 
pilioriaus kabinosi ant stogo, 
buv6 baugu ir žiūrėti, nes sto
gas, kaip visi stogai, — atsi
kišęs nuo sienos. O tokių kvai
lų drąsuolių buvo ne vienas, 
bet keliolika. O žmonių ant 
bažnyčios stogo ir bokštuose tai 
kniždėte knibžda, — tarsi baž
nyčioj.

Vakare, prie katedros, buvo 
visa užbaiga šventės iškilmių, 
nes prieš katedrą buvo palei
sta daugiausia yisokių ugnių ir 
raketų. Pirmiausia iš bokštų 
pradėjo berti visokias ugnis, or 
paskui jau ir visur prasidėjo { 
piškinimas. I

Tuo ir baigėsi šios nepri
klausomybės šventes apvaikš
čiojimas. Visuose programuose 
ir skelbimuose buvo žymimi 
šie metai: 1810-1927.

— Perėjūnas.

9834—B.
23089—B.
9906—M. Fabijonaitei
9935—F. Sakalauskui

22666—S. Juknevičienei
9944—Liaudies Balsui

Dunauskaitei

Zvibienei 
šeputaitei 
Mileiniutei

Geneitienei 
Giruckiui 
Venciui

Miesto centre, prieš katedrą 
yra didelė aikštė, vidury jos — 
parkutis. Ten yra ir didelės 
kareivinės. Toj aikštėj visados 
būna didelis judėjimas, nes ten 
visokį važiavimai prasideda ir 
baigiasi: gatvekarių, bosų, au
tomobilių ir šiaip vežimų. Bet 
kada būna paradai, tai visokių 
vežimų judėjimas būna sustab
domas, vien tik pėsti ten vaikš
čioja.

šventei, prieš kareivines, ir 
kitoj aikštės pusėj, prieš val
džios trobesius pastate prožek
torius, atkreiptus į tuos namus. 
Nuo tų prožektorių atrodo net 
šviesinus negu dieną. Aikštėj gi, 
apie visą parkutį, vienas palei 
kitą, per tris eiles apstoję gat
viniai kupčiai su visokiausiais 
savo tavorais, kad nė pereit ne- 
ga’ima.- ši yra trijų eilių vidaus 
juosta. Kita irgi trijų eilių juo
sei e1 na pa’ei šalygatvį apie vi-

na, iš kurio kasmet padaro 
m pelno po $5,000.

J. Lucas turi 60 akrų sodną, 
š kurio pelno į metuš gauna 

*7,000.
J. Sarafin turi 80 puikią ūkį

’ ivu ir cvvulių ir kasmet pelno trdros bokštą.
>o $1,500.

T. Lucas turi 80 akrų .pelnin-j norėjau įeiti į vidų tos bažny- 
gą javų ūkį ir manoma, kad iš 
:os kasmet turi nemažą pelną.

E. Gerulis turi 40 akrų gerą 
itkį, iš kurio netik gražiai pra
gyvena, bet ir po keletą šimti
nių atlieka.

I. Konpik turi 200 akrų ūkį, 
vertą $20,000, iš kurios padaro 
gražų pelną.

C. Subatis nesenai pirko 40 
akrų sodną ir jau pirmais me
tais, pernai, gavo iš jo $3,500

čics pasidairyt. Bet visada bū
davo uždaryta. Bet per šią šven
tę va’kati nedarnas po aikštę pa
mačiau, kad pro vienas duris 
vaigšto žmones — vieni išeina, 
kiti įeina. Panorėjau ir aš įei
ti. Pas vartus stovintį žmogų 
paklausiau, ar ir mane leis ten 
įeiti. Sako, kad reikia 25c su
mokėti. Manau sau: še tau ir
---------i--------------------------------------------------------------------- -

Auksine proga lietuviams vyrams ir moterims 
gyvenantiems mieste Chicagos, taipgi tolimose ir 
artimose kolonijose už Chicagos, turintiems liuoso 
laiko, kuri Jums butų galima pašvęsti naudai “Nau
jienų”. “Naujienos”1 kviečia i 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 i Lie
tuvą ir atgal, gramafonais,. auksiniais-deimanti- 
niais žiedais, laikrodėliais, špilkoms arba ir “cash” 
pinigais.

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

Jeigu Tamsta nori įstoti i šitą “Naujienų” kon- f._ A__ 5.. J______ _ 1 V. - - J << XT -t * Irrfcrl InivviA

jus tinkamas dovanas daiktais arba pinigais 
lonėkite tuoj išpildyti čia esamą blanką ir prisiųsti 
į “Naujienų” kontesto Dep., arba atsilankykite.as
meniškai į “Naujienų” Kontesto Dep. Suteikiam 
paaiškinimus asmeniškai arba laiškais.

testą ir darbuotis labui “Naujienų”, kad.sau laimė
ms tinkamas dovanas daiktais arba pinigais,—ma-

9951— F.
9948— M. Pranaitienei
9949— F. Orėntukui 
9959—St. Petkevičiui

13150—E. Brazauskienei
9952— J. Grigulai 
9946 -A.

13154—V.
9977— D. 
9973 - M.

13165—E. 
f 9981—U. 
‘ 9987—Ur. J. Pronskevičienei 

9965—K. Stanevičiai
I 9970- P. Urbonavičiui 
13163 A
9975— J.
9988—J. Bielskui 
9988—J.

13160—V. česnaičiui
9978— P. Laurinavičienei
9979— A. Kriukui

9976— J. Zemliauskui 
23126—A. Antanavičienei 
23789—A. Abelkaitei 
56288-- L. Keršienei 
56292 O. Gestautaitei
9993 L. Naudužienei 

13170—K. tėvui Roteikiui 
13172—O. A. Kaulinienei 
14007—V. Gilienei
9991—M. Ambrolevičienei 

10000—K. Stankevičienei 
14011—P. Mockienei- 
14019—S. Petraičiui 
14002—I. Braziuliui 
28181—V. Burbaitei 
14010—A. Mandriiauskaitei 
14016—M. Lechavičienei 
14040—J. Legeckienei 
"'•023—J. šilinskui 
14036—Kun. A. Kleibai 
14042—M. Vituviui 
14045—P. Meiželiui 
14050—K. Ruibienei 
14056—S. Songailienei 
23134—B. Baltrimaitei 
°3134—S. Misgeriui 
14029—A. Bielskaitei 
14058-14027—M. Ripkevičiui

Geldotienei 
čiuprinskienei 
Survilienei 
šilcikiui 
Norkaitei 
šerpitienei 
Bielskui

Šimkui
Glebauckui
Korženiauskienei
šinckiai

Každailienei 
Valentikoniutei 
Rastutienei ‘ 
Pikčiunienei 
Kazlauskaitei 
Stungienei

14089—C. 
14091—0. 
23148—M. 
13181-0. 
14066—A. 
14087—J. 
14093—K.
14094 - V. Griunui 
14099—K.
13186—J. 
14071 U. 
14072—P.
14073—P. Bankauskienei 
14102—J. Bagvilaitei 
23144—O. 'Curaitei 
13182—A. Žirniui 
24423—M. Trupaitieuei 
131887
14069—A. 
14076—0. 
14077—0.
13188—B. 
13183 -J. 
14085 Z. 
14100-0. 
14104—S. 
23146—S.

P. Kosiui 
Gaidžiui 
Tarvidaitei 
Ginkaitei 
Sauseraitei 
Kairienei 
Kupčiuniutei 
Petraitienei 
Marmakevičiai 
Papendick 
Treiniui

13185—o. Barauckienei 
14074—S. Agotai 
14084—J. Dantytei 
14088—J. Praninskienei 
14097—A. Kriukui 
14098—J. Karbauskui 
14103 M. Marm akytei 

| 14075 A. J. Kinderiui 
23145 Z. Maruškaitei 

j 23149—J. Magelinskienci 
24424—O. Pikelienei 

1007—Vališauskui 
23801—U. 
23803 -J. 

i 23804—L. 
23806—K. 
23807—P. 

, 22868—Z.

Pranckevičienei 
Faktui
Kuzmickiutei 
Ivanauskaitei 
Rudzinskienei 
Serafinienei

23809 K. Šimkūnui 
23812—J. Pjtfui

A. Stukui
Pagojienei 

Bagdonavičiui 
Putžemienei 
Staškui

1 56 J3- K. Pūkini 
56298—M. Gudelienei

'14134—Z. Kl. Paulauskienei 
Į14135—B. Janišauskienei
I 22674—P. Spirikavičiui 
i 23152—J. Ramučiui 
13190—O. Grinienei 
13195—J. 
14113—A.

F. Bačiulis turi gražų 40 ak
rų ūkį, vertą $10,000.

A. Atestraukas turi 60 akrų 
ūkį ir gražiai gyvena; kiek jis 
kasmet pelno padaro nežinoma, 
bet spėjama, kad vien iš bul
vių pernai pelne $2,800.

Tai tik maža dalelė vietos 
lietuvių ūkininkų, gal ne dešim-

14054—0. 
14024—L. 
14035—T. 
14044—J. 
23140—P. 
13176—J. 
14030—J.
14025—D. šaukštienei 
23137—A. Gricienei 
14053—O. Savickienei 
23136—M. Platakaitei 
23141—V. Savickienei 
14055—A. Rutčienei 
14095—D. Skirpšiui 
14096—V. Kruševičienei 
14106—Leirinui Staniui 
14090—P. Grisiunienei 
14063—O. Rusickienei 
14064—J. Kasparavičiui 
14070—U. Miliauskienei 
14079- 0. Beišinienei 
14082—S. Ližaičiui 
14084—P. Dantytei

Milušauskui 
Dambrauskui 
Budgienei 
Aprimienei 
Valantiejui 
Paskačiunui 
Morauskienei

14121—V. 
14136—P. 
11137—P. 
23150—S.
24479—O. K-nei Eskienei 
14120—A. Rudaitienei 
13192—S. Jokimavičienei 
14110—M. Blažiui 
J4114—K. Vaitekienei 
14116—B. Stupelienei 
14131—K. Senkevičienei 
23153—P. Kmeliauskui 
14149—P. Tribušiui 
14111—A. Dijokienei 
14125—K. Jonikui 
23155—P. Jonušui 
13194—A. Dauginiai
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Iš Pennsylvanijos 
angliakasių kovos 

lauko.

Kompanijoms nesiseka laužyti 
anglakasių streiką.

PORTAGE, Pa. — Portage j 
apielinkėje sausio 9 d. trys an
glių kompanijos pradėjo dirb- 
ti “open shop” sąlygomis, su 
streiklaužių pagelba. Bet tomsl 
anglių kompanijoms nesiseka! 
laužyti angliakasių streiką, nes 
streiklaužių iš vietinių anglia-' 
kasių negauna; — iš kitur at’j 
gabenti streiklaužių irgi nela-i 
bai sekasi, o ir atgabentieji 
streiklaužiai kompanijoms tik; 
nuostolius nrša.

Tiesa, atsirado keli išgamos

kas atvažiavo į Portage ir nu
ėjęs prie pikietavimo linijos 
ėmė maldauti vietinius anglia
kasius, kad jie gryštų į darbą, 
nes, jo paties pasukimu, sko
bai subankrutys kompaniją. 
Angliakasiai jam atsake, kad 
viskas, ką jis turi padaryti, 
tai turi pasirašyti sutartį su' 
t . M. W. of A. unija, o tada 
vietiniai angliakasiai tuoj su- 
gryš į darbą. Bet kompanio
nus ėmė teisintis, kad jis ne- 
galys rašyties jokios sutarties 
su unija ir negalys mokėti 
Jacksonville sutarties nustaty
tas algas, nes kompanija pri
guli prie anglių kompanijų a- 
sociacijos ir negali daryti su-: 
tarties su unija, nes netektų 
užsakymų ir vistiek negalėtų 
dirbti. Tada angliakasiai at
sakė jam, kad jei jis negali

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ir iš vietinių angliakasių, ku- j rašytis sutarties su unija, tai 
rie nuėjo streiklaužiauti, bet ir jie negali gryšti į darbą, nesi 
unija uždėjo didelę bausmę I angliakasiai tik tada sugryš į 
tiems, kurie eis streiklaužiuu- darbą, kai kompanijos pasira-Į 
ti: tokie žmonės visam laikui j šys sutartį su unija ir sutiks 
bus išmesti iš U. M. W. of A. j mokėti angliakasiams Jackson- 
angliakasių unijos ir negalės į ville sutarties nustatytas al- 
gauti darbo jokiose uninėse ka- gas.
syklose. O kadangi žmonės 1)aba,. p kl, klll už. 
yra apS1gyvenę ir ateityje ma-j veiz(1()s sak0 kad j(, lejgti
no čia gyventi, tai tokia baus-1 ,tai dirbo ta vjetini an. 
mė daugeli Sulaiko nuo streik- )iakasi ir buvo suraš net a. 
lauziavmio, nors daugelis ir bu•' 25.3(| lulog. vU ang|iaka.
vo pasirengę eiti dirbti open , . , ...‘ Y . 1 sių„ kurie buvo sutikę su pir-shop sąlygomis, be unijos. r v.. . . . u1 ‘ J J j ma diena grysti į darbą open

Pradėjus dirbti sausio 9 d. į ’ shop” sąlygomis, be unijos. Bet 
Samon Shaft Coal Co. įėjo i atsidarius kasykloms, iš visos 
trys vietiniai streiklaužiai. Gal! Portage apielinkės gal tik 10 
ir iki šiai dienai ta kompanija 1 'Amonių nuėjo streiklaužiauti. 
daugiau streiklaužių neturi, bet Bet ir iš tų daugelis pabūgo ir 
vistiek kas rytą ir vakarą švil- jau nebeina streiklaužiauti, o 
pia švilpinę darbui pradėti ir | vienas streiklaužis, po dviejų 
baigti. Iš kitur gabentis I dienų sunkaus darbo, nuėjo į

Bronis Liudkevičius.

Jis dalyvauja vaidinime vei
kalo “Kalvio duktė”, statomo 
scenoje vasario 5 d. Strumilo 
svetainėje, Boselande. Bronis 
Liudkevičius yra vienas seniau
sių Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelio narių ir roselandicčių 
mylimas scenos darbuotojas. 
,oicaaorDlsnrwti ( paųE koga o

Nauji nariai Jauna
jai Birutei

jų ir šnipų aparate, gyvenimo 
apystovoms verčiant, įsigalėjo 
būrys žmonių su Robespięrre’u 
priešakyje, kuris, revoliucijos 
ir respublikos “labui”, siuntė 
giljotinai vieną paskui kitą net 
žymiausius revoliucijos vadus 
ir buvusius jo paties draugus. 
Prieš Robespierre’ų visi drebė
jo-

Ar nėra panašus tiems Fran- 
•ijos revoliucijos įvykiams ' 
)rietikiai, kuriuos matome šian- 
Hen Rusijoje, kai Stalinas 
ounčia ištremiman Trockj, Ka- 
nenevą, Zinovjevą ir kitus Du
žusius žymiausius Rusų revo- 
iucijos vadus?

Pagalios, įvyko Termidoro 
)-tos (1794 liepos 27 d.) per
versmas ir pats Robespierre 
lapo nužudytas. Francijos gy
ventojams jkirėjo teroras. Pra
sidėjo kontr-revoliucija.

Ar ne toks pat galas laukia

Rusijos revoliucijos? žinoma, 
kas atsitiko Francijoje pirm 
šimto su viršum metų, negali 
pasikartoti žinksnis į žinksnj 
Rusijoje. Bet kad Rusijos bol
ševikų revoliucijoje reiškiasi 
ženklų, labai panašių Termido- 
rui, to negalima paslėpti.

— Klausytojas.

Lietuviai Daktarai
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS I1ENT1STAS 

4645 South Ashland Avenae
Ant Zaleskio A p tiek ob

CHICAGO, ILL.

įvairus Gydytojai
Phone Annitagę 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2,ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Lietuves Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
i Telefonas Boulevard 7820 

Rea^ 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6 8. Nedėlioj 10-12 d.

PRANEŠIMAI
BridRcport — šv. Mateu6o Apašt. 

Draugystes metinis susirinkimas j- 
vyks pirmadienį. Sausio 30 d., 1928 
m., 7:30 v. vak., Lietuvių Audito- 
rijos salėj, 8133 So. Halšted St.

Visi nariai pribukit laiku, todėl, 
kad yra daug svarbių dalykų dėl 
tarimo. A. Bugailiškis, rašt.

Susivienijimas Draugijų ir Kliuhų 
Bridgeporte laikys priešmetinj susi
rinkimą antradienyj, sausio 31 dienų 
šių metu 8 vai. vak., Chicagos Lietu
vių Auditorijos svet., 3133 S. Halsted 
St.

Draugijų valdybos ir atstovai bū
tinai malonėkite laiku pribūti, nes 
yra svarbus susirinkimas. Taipgi bus 
rinkimas valdybos sekantiems me
tams ir daug kitokių reikalų aptar
ti. P. K., rašt.

AKUŠERKA 
3101 South Halsted Street 

Kampas 31-mos gatvės 
Phone Victory 1115

Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m <> 
ir po gimdymo 
Už dyka patari 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterim- 
ir mergi n o m s 
kreipkitės, o ra 
site pagelbą.
Valandos nuo K 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

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

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

Tel. Brunswlck 4983 
Namų telefonas Brunsvvick 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

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

Phone Victory 4952
MRS. A. JARIJSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS -

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

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

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

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

Naktį So. Shore 2288, Bouievard 6488

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

OR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 ▼. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

streiklaužių ta kompanija dar 
nebandė, o vietinių negauna.

Sausio 10 d. į Forge Mining 
Coal Co. kasyklą nuėjo dirbti I 
vienas mažažemis ūkininkas su , 
savo sunum. Jis buvo įspė
tas neiti streiklaužiauti, bet 
jis vieton atsiprašyti uniją už 
savo negražų darbą, dar išsi
barė su įmigtais ir pareiškęs, 
kad ir. ateityje jis streiklau- 
žiausiąs. Sausio 12 d. einant 
į darbą nežinia kas tą streik
laužį pastvėrė, jį skaudžiai su
mušė, net šonkaulius įlaužė ir 
koją išsuko, taip kad dabar ta-1 
sis streiklaužis randasi ligoni-! 
nė j ir gal keletą mėnesių ten, 
išbus. Vaikas, kuris ėjo kar
tu su juo, liko nepaliestas, nes' 
jis nėra kaltas, kad tėvas ve
da vaiką streiklaužiauti.

Beachley Coal Co. negauda- j 
ma streiklaužių iš vietinių an
gliakasių, bandė streiklaužius; 
vežtis iš kitur, kur tik agen- ■ 
tai jų sugriebdavo. Bet su at
gabentais streiklaužiais dirbti 
nesiseka, nes daugelis streik
laužių nėra dirbę kasyklose iri 
apie kasimą anglių nenusima
no. Be to šioje apielinkėje an- ; 
glis yra žema, vos trijų pėdų, i 
ar dar mažiau, tai darbas yra | 
sunkus ir tokioje vietoje streik-' 
laužiai ilgai nesilaiko. Po 16J 
dienų laužimo streiko Beachley] 
kompanija teturėjo tik 17 Į 
streiklaužių. Tiesa, ji buvo 
prifūgabenusi daugiau streik
laužių, bet kiti jau metė dar
bą.

Greitai ta kompanija atkąs 
dantį su streiklaužiais, nes ji 
dirbdama su streiklaužiais, nuo
latos eina į skolą. Ji iš pra
džių mokėjo streiklaužiams po 
$6.10 į dieną, o streikalužiai 
daugiau anglių į dieną neiškas- 
davo, kaip po vieną karą — 
vieną toną su keliais šimtais 
svarų. Unistai angliakasiai pri-I 
kasdavo nuo 7 iki 10 tonų į i 
dieną ir gaudavo po 85c už to-' 
na. Streiklaužių gi iškastas i 
tonas kainuoja $6.10. O kurį 
dar kiti iškaščiai?

Beachley Coal Co. matyda-1 
ma, kad eina į skolą mokėda
ma streiklaužiams nuo dienos, 
o anglių negaudama, ėmė mo
kėti streiklaužiams nuo tonų, 
sulig Phihidelphijos algų ska
le. Nuskelus streiklaužiams 
mokestį, jie nebegalėdami pa
sidaryti pragyvenimo kasdami 
anglis nuo tonų, ėmė mesti dar
bą ir bėgti iš kasyklos. Sausio 
23 d. darbą metė 11 streiklau
žių, o sausio 24 d. dar 1.

Tada pats kasyklos savinin-

ligoninę poilsiui keliems mėne
siams. —Pasaulio Vergas.

Įsigykit bilietus 
šokiams

Lietuvių Studentų Asociacija 
Amerikoje rengia šokius stu
dentų pašalpos fondui, šokiai 
rengiama vasario 4 dieną — 
iteinantį šeštadienį.

Kilotus galima gauti šios vie
tose:

Bielskio ir Rakščio aptieko- 
je, 2125 VVest Marųuette Rd.

Daliklis vaistinėje, 2957 W. 
63 Street.

Bielskio vaistinėje, 1900 So. 
Halsted Street.

Rašinskio krautuvėje, 5022 
VVest 16 st.. Cicero.

F. Stasulis and Co., Real Es- 
tate ofise, 1107 So. Fairfield 
avenue.

l’niversal vaistinėje, 3301 S. 
Halsted st.

Perka automobilius
P-nia Verlelkiene nusipirko 

automobilių iš p. Suromskio. 
Nupirktasai automobilius yra 
gražus sedanas Paige išdirbimo. 
P-nai Vertelkos turi duonos 
kepyklą Bridgeporte, Auburn 
avė., prie 33 plące. Gyvena 
jie \Villow Springs, kur taipgi 
turi užeigą.

Iš p. Suromskio pirko naują 
Paige sedaną ir p. Bagočius, 
realestatininkas, dirbąs šiame 
biznyje kartu su p. Savicku. 
Jie turi ofisą 18-toje gatvėje, 
arti Halsted str. — Report.

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

6

Lietuvių kalbos pamokos ir dai
nos pirmadieniais 6 vai. po 
pietų.

Delei vaikų ir pačių tėvų pa
togumo, dainų repeticijos per
keltos iš ketvergi) į pirmadie
nį. Be to Jaunoji Birutė įvedė 
tą pačią dieną ir lietuvių kal
bos pamokas, kadangi dauguma 
tėvų pageidauja, kad vaikai pra
moktų lietuviškai kalbėti bei 
rašyti.

Todėl senieji ir nauji Jau
nosios Birutės nariai kviečiami 
atsilankyti šį vakarą į Mark 
VVIiite Sųuare parką, 30 gat. ir 
Halsted st., lygiai 6 vai. po pie
tų. Daugiau informacijų pa
tirsite vietoj. — M.

Visuomio Prakalba prieš krikščio
nybę, vasario 1 d. (trečiad.), 7:30 
vai. vak., Liuosybčs svetainėje, 1822 
Wabansia Avė., N. S. Visuomis pa
rodys katalikybės bei krikščionybės 
blogąsias puses. Rengia: Visuomenės 
Darbo Sąjunga.

Šiandie, sausio 30 d. susirinkimas 
— Chicagos Lietuvių Draugijos val
dybos ir finansų ir biznio komisijų. 
Pradžia 8 vai. vakare, Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė.

Kviečia Pirmininkas.

Viršui Unlversal į 
State Bank ...

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
•eikalais nuo 12 iki 

vakaro. Kitu lai- 
” nagai sutartį.

Pelephone Bepublic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 VVest 63rd Street
Cor. Rockvvell St 

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

DR. M. .L SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel Fairfax 6358

Akiij Gydytojai
pustnba: Mano ofisas dabar randasi

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. We«tem 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

Naują Tyrą Tikybą 
pažįsi nusipirkęs už $1 221 
nusl. knygą aVISU0MY 
BĘ”. Gaunama “Naujieno 
se”, 1739 S. Halsted St.

naujo’ vietoj
DR. VATTUSH, O. D.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių iaptemimo, nervuotu- 
rno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri- 
engia teisingai akinius. Visuose at

sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
I mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
•ki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
1712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street 

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

NedSlioma nuo 11 iki 1 po pietų

Termidoro pervartas

Penktadienyje, sausio 27 d., 
‘Naujienų” redaktorius, P. 
Grigaitis, laike paskaitą temo
je “Termidoro pervartas” arba 
kaip įsigalėjo Francijoje kon- 
r-revoliucija.

Aiškino jis įvykius, kuriuos 
Francija pergyveno pirm šimto 
su viršum metų. Rodosi, kal
bėjo apie pasenusius, nebeįdo
mius šių dienų gyvenimui nuo- 
tikius. Bet aiškinimas buvo taip 
vaizdingas, taip pamokinantis, 
kad, sakytumei, klausiusieji sa
vo akimis matė anuos laikus.

Ir dar viena ypatybe pasižy
mėjo paskaita: ji verte klausy
tojus palyginti anos, didžiosios 
Francijos revoliucijos eigą su 
kilos, daug vėlesnės, Rusijos 
bolševikiškos revoliucijos eiga.

Kovai su respublikos priešais, 
su spekuliantais ir kitokiu pik
tu konventas, Francijos revo
liucijos seimas, išleido aštrius 
įstatymus, idant teroro (gąs
dinimo) priemonėmis sulaikius 
pasireiškiantį piktą, grūmojusį 
respublikai pavojumi. Tiems 
įstatymams vykinti buvo suda
rytas aparatas, kuris ilgainiui 
tapo galingesnis už patį kon
ventą. šiame įstatymų vykinto-

A t A
ONA ALBAČAUŠKIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 28 dieną, 2 valandą ry
to, 1928 m., sulaukus 41 metų 
amžiaus, gimus Raseinių ap., 
Skaudvilės parap., Kalniškių 
kaime. Amerikoj išgyvenus 20 
metų. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Dominiką, 4 bro
lius, Antaną, Joną, Kazimierą 
ir Stanislovą, vieną seserj An
taniną Kuinienę ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4531 
So. Paulina St.

Laidotuves įvyks utarninke, 
sausio 31 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų j šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Albačauskie- 
nės gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Broliai, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis. Tel. Yards 
1741.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
182! South Halsted Street 

Chicaro. III

Telephone Yards 0994

DR. MIURIDE 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 Plnza 3200

Advokatai______
JOSEPH J. GltlSH 

(Juozas J. Griiius) ADVOKATAS
1631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
Namą Telefonas Republic 9723

James M. Burke
Res. Tel. Stewart 1713 
GEORGE M. GRANE 

Res. Tol. Saginaw 9528
Burke ir Grane

Advokatai 
Ofisas Tel. State 5368—1731 

155 N. Clark Si 
Room 1002

■■■

Čraboriai
Phone Boulevard 4139

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

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

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

OPTCĮHiETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street 
Phone Ken\vood 1752 
Praktikuoja 20 metų

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. MARGERIS .
3421sSouth Halsted Street 

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

Tel. Victoi-y 6279
DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
, Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tek Boulevard 1315

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

25 METU PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0, D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebekit mano iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedčlioj nuo 9:80 iki 11 v. dieną.

Phone Canal 0523

Telefonas Boulevard 1939
1 DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 diena ir 6:30 iki 9:30 ▼.
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 2830
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

‘ NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Banketams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Chicago.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

$. D. LACHAV1CZ

Įvairus Gydytojai
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai------
Ofisas

4729 South Ashland Avenue, 2 labos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedčl. nuo 10 iki 12 v. dienų

Phone Midwuy 2880

1. A. SUKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3895

JOHN B. BORDEN
(John Bągdžiunas 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

Lietuvis Graborias ir 
Balza inuotojas

2314 W 23rd PI.
Chilago. I1L

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

Lietuviai Daktarai
Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 5913 'i
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Rfs, 3201 South VYailace Street '

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 S'o. Halsted St„ Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare. 
Nedaliomis ir šventud. 10—12 dien|(

A, A. DUS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St. 

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

Pilny Šios.
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RadioBusiness Service
Biznio Patarnavimas

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Help Wanted—Malė 
Darbininkių Reikia

Educational
Mokyklos

Financial
Finnnsai-Paskolos

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS Į taisymą namo 
rramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
cnygvedystės, stenografijos, ir

ma pradinį mokslą į devynis įnėne- 1 
sius; aukštesni mokslą j vienus me- 1 
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje: 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus, l 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa- i 
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi I 
te abelnai ir visose mokslo šakos* 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas. Mokytojas 
4|Ofi Halsted St„ (’hiragn.

Negirdėti Mainai

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekamo vi- 

kitų šokius pataisymus, įskaitant phim- 
hincrii ir npAildyma. Tiktai biskį 
jmokėti, kitus į <iu motus iSmokeji- 
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTKUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Rershire 1321 
M K. PARIS

1 PIRMOS klesos karpenterystes
I darbas. Užganėdinimas garantuoja-,
1 mas.

Tel. Kedzie 716G

lh

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskolinamo jums $100, $200 
arba $300, imame tegalį nuošim
ti. • Pinigus gausite į 12 valandij. 
Industrial Loan Service 

1726 5AT. Chicago Avė., 
Kampas Hermituge Avė.

AR jums reikia pinigų? Privatiš- 
kas žmogus turi pinigų investuoti j 
real estate 2 morgičius, 4% komiso.i c.
Dearbom '4020.

MALEVOJIMAS, popieravimas, 
calciin. ekspertas, medžio greinavi-1 
mas specialėmis žiemos kainomis, 10 
metų patyrimas. Apskaitliavimas 
veltui. Tel. Irving 1408.

NAMŲ KONTRAKTORIUS. Mu-i 
rininkystės, karpenterystės, cemen-1 
tinis darbas, pleisteriavimas, taisy- 

KRAUTUVIŲ F aCERlAJ lmM
Grosemių, Bučer I . 1076 N. Hermitage Avė.
nių, Delikatessen. Humboldt 5556
Rebtau rantų, Ken 
džių, Bckemių, Mu 

specialurnas Ge 
ras patarnavimas temo 
kainus.

SOSTHEIMS. 1912 S< ^ate Street

Misceilaneous
|vairUH

MALEVOJIMAS, poperiavimas, 
langų užlaidos, calc.—geras darbas, 
pigi kaina, greitas dailus darbas, 
greitas apskaitliavimas. Mr. Foster. 
Juniper 0717.

KAM MOKĖTI daugiau už anglis, 
kad mes galim datsatyti jums už ' 
$6.50 toną už car load iš Illinois1 
Southern kasyklų. Jos yra dideliais 
šmotais.

Boulevard 1036

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

Auto TraveI
Automobiliais Kelionė

EKSKURSIJA
Patogus apšildomi karai i 

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

Checker Coach Lines, Ine. 
Planters Hotel 

19 N. Clark St., 
Randolph 4800

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJA.

4156 Archer Avė.
Tel lAfayettc 8706—K7td 

Chicago

REIKIA vyrų (tel 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 pasimokinimo galit už- 
<iirbti gerą ulnro- Klesos dienomis ir 
Vitkumis, ofisas atdaras vakarais. 
Chicago Auto Service Bureau, 309 S. 
I>a Šalie St. Room 101.

RADIOS, $2 į savaitę. Geras 5 tū
bų radio setas, pilnai garantuotas, 
tiktai $98.50, įmokėti $25, kitus $2 j 
savaitę. Mr. Kujawski, J 723 South 
Ashland Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žem? Pardavimui

7 KAMBARIŲ FRONTAS MURO 
KAINA $6,540

Visas plieno konstrukcijos, 2 auk
štų, tilo vana, įmūryta vana, pentrč, 
3 miegruimiai, ugnavietė, ekstra toi- 
lotas, aržuolo grindys, furnas, pas
tatytas ant jūsų loto lengvomis są-

PARDAVIMUI bučernč ir groser-i 
ne, G metai ant vietos, labai geras i 
bargenas, priežastis —• i_________ ,
partnerių, parduosiu viena arba dvi 
dalis, 10712 So. Michigan Avė. 
Phone Pullman 6762.

nesutikimas 1

4-5-G-7-8 tūbų radio setai pardavi
mui, erarunluoti. Išparduodame, kad 
pučia vi vieton <lcl Taij3fęi pro-
riausi radio taisytojai.

DELIGHT SHpP
3428 W. 68rd St. Hemlock .3852

GAUTI j mainus ir sampeliai bus 
Išparduoti pigiauiomis kainomis. 
Atsineškit šį skelbimą, gausit pi
giau.

W0NDER RADIO SALES CO. 
8152 Irvink Pk. blvd.

Rooin 701,
Central 2364Proga kurios neturėtu

mėt praleistiDarbininkų Reikia 
-erai kalbėti lietuviškai, kad tin- 

j 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., 
VVestern Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 3882 Roosevelt Rd„: 
Cicero Buick Sales Co. 5812 West< 
22 St., Cicero, III.

!. Helberg, 192 N. Clark, rm. 607 K®ra>. *ca,.a«t.iti lietuviški ipnrbom 4020. kamai i«ąi8kinus dalyką

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms

KUOMET JUMS REIKIA PINIGŲ 
Atsišaukit pas:

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

1618 W. 18th St.
I. F. DANKOVVSKI, Prez.

C. J. DANKOVYSKI, Sekr Ižd. 
Pirmi, antri ir treti inorgičiai

Tel Canal 1875 
j visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300$4 _________________ ...
$4 j už 2^4 nuošimčio ir lengvais išmokė- 

| jimais. Be jokio komišino.Be jokio komišino.
S. OSGOOD, 

2231 West Division St 
Tel. Armitage 1199.

PUIKUS naujas 6 kam. bungalow
Tai yra proga asmenims jvestuoti sa- 1 Ulę vana, karstu vandeniu Šildomas, 
vo pinigus kaip ir j banką, valstijos i ? karų garažas, cementuota gatve ir 
ir valdžios priežiūroj, dėl apsaugoji- , ‘ ,e» lota.s 32x125, PJ,S| įjoko. .nu<) 

! nm savo triniau I gatvekanų, kainavo .$13,000, atiduo-

Furniture & Fixtures
Rakandai-|taisai

3 ŠMOTŲ parloro setas, $35, 7
I šmotų valgomo kambario setas, $15 
; gasinis pečius, $6, pastatomos liam- 
gos, $15 ir daugiau. Schvvartz Bros.Mums reikia lietuvių! M’st

automobilių salesmanų
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-į 
rite užtektinai apšvietos ir rei- 

i kalingą asmenybę susitikti su 
lietuviais ir pardavinėti jiems 
geriausius automobilius Ameri
koj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

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

KAM prisigauti ir mokėti daugiau? 
2 šmotų parloro setas padarytas 
ant orderio, garantuotas, jmokėti 
$66) ir daugiau. Coxwell krėslai, $24. 
Sutaupykit $50 iki $150. Atdara 
utarninke, ketverge ir subatoj iki 9, 
ncdčlioj iki G.

Wholesale Furn.
3837 Greenview Avė.

Tel. Buckingham 6764

Key 2499 j n)0 savo pinigų.
Jūsų investmentą i Jums atneš

G‘/2%.
I keletą metų jūsų pinigai bus grą

žinti ir jus gausite užtektinai pinigų 
visam savo amžiui.

Su $100 galit pradėti.
Del daugiau informacijų rašykit, i 

Be jokios atsakomybės.
Atsiųskit savo vardą ir adresą, 

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Box 102G.

PARDAVIMUI pekarnė, 
nuo Wilkes BarreJ Pa. Čia 
venta tūkstančiais lietuvių 
nų, o lietuviška pekarnė tik 
Proga apsukriam vyrui uždirbti pi ■
nigų. Del daugiau informacijų i 
kreipkitės asmeniškai ar per laišką.1 
C. S., 60 Lincoln st., Exetcr Boro, i

netoli 
apgy- 

šeimy- i 
viena

siu už $10,800, 5842 S. Washtenaw 
Avė., arba Phone Hemlock 4.373.

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 moderniškais įtaisymais, tile sie
nos maudynėj, lietaus la'šų vana, 
įmūryta vana, su $5,000 cash galit 
veikti. Apžiurėkit tą puikų bargeną 
-iandie kol jis bus parduotas. Tikras 
?su, kad jums patiks.

Šaukit
M R SWEENEY, 

Saginaw 7900

šis skelbimas yra vertas pinigų 
(te! jūsų. Atsineškit jį su savim ir 
mes

Parlor Car Motor Coach 
Užbonsuoti ir apdrausti.

Du syk į dieną išvažiavimai 
9 ryto ir 8 vakare 

(DETROIT .................................. $4.00
iST. LOUIS ..........................  $4.00
iKANSAS CITY ...................... $8.00

DE LUXE MOTOR STAGES 
3 So. Jefferson

Tel. Dearbom 0681

Financial
Finansai-Paskolos

IŠMOKĖJIMAMS IR RAKAN
DAMS PASKOLOS

Greitas ir geras patarnavimas,
$25 iki $300.

$25 jums kainos 89c.
$50 jums kainos $1.75
$100 jums kainos $3.50

nriSoi 1“in08’ VaWži0B i 1So. Halsted St fiox IMK
j * I lt Z*l I VJ»

Atsišaukit arba telefonuokit.
UNITED FINANCE CO.
3449 So. Michigan Avė.

Douglas 9362.

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuteisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN-I 
GAS, 24 MĖNESIAI DEL Iš-' 
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE-I

ANTRIEJI morgičiai pyle kokia su 
-na padaryti ir nupirkti į vieną die 
ą, geromis sąlygomis Famatykit 
>ane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Kuom 82t Central 6260

Personai
Asmenų Ieško

bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland I 
0398. R1GHT WAY PLUMB-i 
ING & HEATING CO., 4532' 
Cottage Grove Avė.

2-RUS MORGIČIUS
Padarome į porą dienų 

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

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

1 wrights. Rašyk Šiandie,
reikalais kreipkitės prie manęs

, pilnu užsitikėjitnu. Teisingas 
■ Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

SOL ELLIS & SONS
.pŠildymo ir I 
icnys

State St, Chicago 
Cicero Branch 4606-OG W. Ž2nd St. j
Phone Victory 2454. Lawndale 2454 i

Plumbingas, namų 
elektros rei

20-22 So.

PASKOLOS namų savininkams — 
gaminame ir perkame 1, 2 ir 3 mor- 
gičius ir kontraktus, Rin. 2016, 134 
N. La Šalie: Randulph 4210 arba 
6347 So. VVestern Avė. Hemlock 
'636 i

Business Service
Biznio Patarnavimas

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Jvvedam elektros j 
dratus, motorus, taisom elektros 

reikmenis, fikėerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc 1 

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

A. OLSZEWSKI
<241 S Halsted St.. 2nd Flooi 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

Makvojam ii popieruojam. Užlai 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J S. RAMANČIONIS. Sav

LABAI ŽEMA KAINA 
Pirmų ir antrų morgičiu. Greitas pa- 
tarnvimas — Construction paskolos.
Metropolitan Bond & 

Mtg*e. Co.
134 N La Šalie St.

Room 2006 Dearbom 4636. State 5864

PERKAME

Lietuvos Paskalos Bonus

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

Mokame

A aiškiausias kainas
Del informacijų kreipkitės

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

Hemlock 7817.

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
50% PIGIAU už sausį ir vasari.; 

Pleitseriavimas, popieravimas, cal- j 
cim, malevojimas. Matyk mus šian
die,

1739 So. Halsted St.
Chicago. III.

Brunswick 5023.

. IŠKABŲ malevojimas nupiginto
mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.

MALEVOJIMAS, popieravimas, caL 
cimining, darbas garantuotas 4 kamb. 
apt. $32. Materiolą teikiam. Apskait
liavimas veltui. Darė, Tel. Kedzie 4391

Kam reikalingi pinigai
Pirm jieškant paskolos ant namo, 

ateikite pasikalbėti pas mus; gau
site teisingą patarimą ir patamavi- 

I mą.
Justin Mackiewich

2342 So. Leavitt St
Tel. Canal 1678

KARPENTERIS — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co. 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

SLIP covers, 3 šmotų visokių 
spalvų, $10. Taipgi 3 šmotu setui, Į 
Belgian druželėmis, $13. Tel. 
nyside 4245 ar Lincoln 2911.

KARPENTERIS. Taisau namus, 
porčius, garažus, 1198 ir daugiau, pais 
kainos nebrangios. Tel. Bittersweet 
5168.

DABAR LAIKAS ĮSTOTI 
I NAUJIENŲ SPULK4 
20 serija prasideda nuo 

sausio pirmos, 1928 metų 
Kiekvienas, kuris rūpinasi 

šun- savo afeičia, turėtų prisira 
'syti prie Naujienų spulkos 

Atdara dienomis ir vaka

1739 S. HNsted St., Chicago.

■■ kUNKflKiEHOMBnH

Wabash Į pie- 
linijos, kaina 
Išimtini agen-

1,03’AS 50x135 ant 
lūs nuo 69 St. karų 
5,000 

tai.
su puse cesh.

jums nuteisime
10% pigiau 

fr'ieze pablVib sėt.... 
MOHAIll PARI.OR SĖT 

\VALNUT BEDBOOM SĖT 
\VAI.NTJT DIN. HM SĖT 

$75 9X12 MTLTON BI’G ......
$60 C0XWELL CIIAIR ..........
Daugelis kilų bargenų bus išpar

duota tuojau
Available Storage

7732 Stony Island

r$300

$200

II. AND CO.

$79

$33 l
$22 |
$17 i

DIDELIS BARGENAS. Parduosiu I 
bizniavą namą arba mainysiu i pri- ' 
valinį namą. Namas randasi, 5140 S. į 
Halsted St. šaukit Prospect 8476.

J. COLEMAN 
129 E. Pershing Road 

Tel. Boulevard 7769.

DIDELĖ automobilių industrija!

NACIONALĖ IŠTAIGA REIKA 
LAUJA 3 “SALE DISTR1- 

BUTORS”
Illinois, Indiana ir Michigan vai 

stijose, 1,000 parduota Califomijojreikalauja vieno arba dviejų vyrų j; Atdara vakarais iki 10 vai. Nedė j ^.’s’ooo užsakyta per kitus dastaty 
.......  .r I |lom|s iki 6 vakaro i dan>dyti, kad keturi 

garažai iš penkių pirks, šis invest 
mentas reikalauja geriausių vyrų 
dar labiau negu sumos pinigų. Vyrai 
turi turėti vadovaujamų gabumų ir 
organizacinių gabumų. Investuoti 
nigai pilnai apsaugoti.

auto mechanišką, elektros ir battery:
biznį. Kad turėtų mechaniko ga-1
bumus su norais progresavimo. Pro-1 A7t»<TtT i ♦ - / i *.. .. , Atsiųskit! PARDAVIMUI krautuves fikče-

Naujienos, riai, turiu parduoti j savaitę laiko 
Patys pasiulykit kainą. 10515 Ed- 
brooke Avė.

' ga patiems įstoti į biznj. 
savo vardą ir adresą,

BEIRTA patyrusių arba ne
patyrusių salesmenų į real 
estate biznį, be automobilio. 
Mes mokame didelį komisą. Se
nai įsteigtas ofisas. B. R. Piet- 
kiewicz, 2608 W. 47th St.

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

pilnai apsaugoti.
AL. ROBINSON, 

Morrison Motei.

pi-

ŠTAI BARGENAS ‘
Aukštos klesos, tikrai moderniš

kas, su atdaru sun porčium, namas 
turi 15 apt. po 4 kambarius, randa- 
si netoli 47 St. ir Champlain (Juo- 
daspalvių distrikte), rendų virš $11,- 
,000, galit jj nupirkti už $51,000. 
Namas turi pirmus morgičius $23,- 
000 dviem metam, galima padidinti 
iki $30,000. Galima Įmokėti $15,000, 
kitus antru morgičiu. Galite gauti 
33*/i% už savo investmentą.

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

4705 S. State St.
Drexol 1800.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

NEPRALEISKIT šios progos. 
Kum nusibodo pas svetimus vergau
ti, eikit į pusininkus ant farmos su 
$1500 kapitalo, butų gerai nevedęs 
arba su maža šeimyna. Platesnių I 
žinių suteiksiu laišku.

J. DERMEITIS,
2252 — 24 St., Detroit, Mich.

JAUNA AMERIKIETĖ 
MERGINA

Norėčiau susipažinti su vaikinu, 
kuris sutiktų prisidėti į pusę prie 
biznio arba jeigu aš patikčiau ir ap- 
siženyti. — Del tolesnių informaci
jų kreipkitės.

Douglas 0341

Help VVanted—Feinale
Darbininkų Reikia

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

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS kriaušius prie vy
riškų kotų. 3 lubos. J. Sholis, 3133 
So. Halsted St.

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

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

LIETUVIŲ atidai. Kodėl nenusi

PARDAVIMUI karčiams, biznis 
gerai išilirbtas, visokių tautų apgy
venta vieta, priežastis — prašalinę 
vyras, vienai persunku. Mrs. K. 
Katkus, 715 W. 120 St.

6 KAMBARIŲ BEVERLY bun- 
.•alow? didelis lotas, taiktai $8700, 
Savininkas Beverly 7330.

REIKALINGAS patyręs draiverys pirkti sau siuvamos mašinos. Turime 
Fordo troku išvažinėti duoną. Atsi- pilną ■ - - - 
šaukit tuojau. 3357 Aubum Avė.

pasirinkimą Singer siuvamu

Furnished Rooms
: mašinų, demonstratorių ir pertaisy- 
į tų, .$10 ir daugiau arba išmokėjimais 
1 4251 Cottage Grove Avė.

Exchange—Mainai

AutomobilesRENDON kambarys dviem vaiki
nams arba vedusiai porai, jei reika
las bus duosiu ir 2 fornišiuotus kam-1 MOKAM GERAS CASH KAINAS už 
barius, 1821 W. 45 St. I Uzi;

RENDON kampinė krautuvė, 4 
kambarių flatas iš užpakalio, ant 
bizniavos gatvės; tinkama visokiam 
bizniui, renda prieinama, 3234 W. 
111 St.

visokių išdirbysčių karus, junk ar 
sulaužymui. 3515 Ogdcn avė. Craw- 
ford 3664

Musical Instruments
Muzikus Instrumentai

$10 IKI $20 ĮMOKĖTI
Kitus 12 iki 18 mėnesių. Visi ga
rantuoti automobiliai visokių iš 
dirbysčių ir modelių, 100 karų pa 
sirinkiniui. Montrosc Motor Sales 
31Q6 Montrose Avė.

MAINYSIU savo bungalow arba V 
ar 3 flatų namą į farmą lotą, bizn 
ar kitą, 2031 W. 35 St. Tel. Lafaytt« 
0909.

DIDELIS bargenas, turiu parduoti 
uojau, dėl užbaigimo reikalų, dvigu- 
ias namas 11 apt. garu šildomas, 
»rieš Douglas parką.

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

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

NEPAPRASTAS atsitikimas, ne 
girdėtas dalykas, labai pigiai parsi
duoda stocco namas baigiamas sta 
tyli, 5548 So. Nordica Avė. ir lotas 
3943 So. Kedzie Avė. Savininkas 
5127 S. Artesion Avė. Jos. Baltrėnas

GRAŽUS 2 flatų namas prie 7012 
S. Artesion Avė. G-6 kambarių, karš- 
.u vandeniu šildomas, namas 1 me- 
.ų senumo, turiu parduoti, kaina 

19,000, įmokėti $1200, kitus $125, 
įskaitant nuošimčius. Savininkas 
<012 S. Artesian Avė. 2 lubos, arba 
drospect 1177, po 6 vakare. Taipgi 
i kambarių medinė cottage, kaina 
J3000, jmokėti $500.

Bubnai, Banjos, 
Smuikos 

25c. j savaitę 
Organizojame naują instrumentų 

kliubą, nariai gauna instrukcijas po- 
puliarėmis kainomis ir instrumentus 
už jų kainą. $75 vertės instrumentų 
už $80, išmokėjimais net po ,25c. į 
savaitę.

Mumfoid Music
Studios,

Ine.,
18 So. Kedzie Avė. 
Phone Kedzie 6810

CASH Už KARUS
Turini pirkti 100 karų tuojau 

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

PARDAVIMUI namas su biznii 
arba saliunas rendon. 4405 Soutl 
Wood St.

Miscellaneous for Sale
{vairus Pardavimai 

BARGENAS. Pardavimui kerti 
nis lotas, 46x125, S. E. kampa; 
Campbell Avė. ir 56 St. Tel. Trian 
glc 2901.

4700 BELDEN AV. Pardavimui 8 
latų. Viskas išrenduota, turi būt par

duota. Kaina ir išmokėjimais teisin- 
<i. SavĮfiinkas. Pensacola 8164.

i TURIU parduoti savo gražų 
veik naują grojiklj pianą už

; Cash $50, o kitus išmokėjimais

į ir be- 
i $150. 

Cash $50, o kitus išmokėjimais po $10 
į mėnesi. Mr. Kujawski, 1723 South 
Ashland Avė.

MOTERYS!
Mai Jums gijos nėriniams ir siu 

vinČjiinams. Vilnončs: 4 incijų mot 
kas nuo 25 iki 40 centų; marŠko 
nės 1,000 yardų 10 iki 35 centų 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų 
kelnėms, kelnaitėms, dresiukčms ii 
lumberdžiakiaftis. Nepraleiskit pro 
gos! Atdara kasdieną ir vakarais < 
sekmadieniais po pietų. .

F. SELEMONAIČIA 
504 W. 33rU St., prie Normai 

Chicago, III.

MAINYSIU savo 2 pagyvenimų 
4-5 kamabrių mūrinį namą j bučer- 
nę arba grosernę. Atsišaukit. 315( 
So. Wallace St.

TIKTAI sausio mėnesyj — 25% 
ngiau namų ir kaminų taisymo ir 
aleisteriavimo. Veikit tuojau. Phone 
»Vellington 7473.

Avė

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

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

EKSTRA SPECIALIS 
BARGENAS

2 Flatų namas, 50x125 lotas, 5-6 
kambarių, 2 karų mūrinis garažas 
karštu vandeniu šildomas, 1 bloką: 
nuo 69 St. ir Ashland Avė., $13,000 
tiktai $1,000 cash, išmokėjimais.

Saukit
MR. SWEENEY,

Tel. Saginavv 7901.

BARGENAS ir lengvos išly- 
os. Beveik nauja 6 kambarių 
>ungalow ir dviejų karų gara- 
as, galima nupirkti lengvais 
^mokėjimais arba už cash. 
ungalow randasi Marųuette 
lanor prie boulevarų ir gat- 
“karių. Parsiduos $1,500., pi- 
iau negu verta. Del informa- 
’ių kreipkitės

R4O9 Sn. Kndzip Avenue

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
dinės mokyklos mokslą. Atsišau-! 
kitę. Moler College, 512 N. State 
Street.

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

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

PARDAVIMUI šiukšlių sudeginto- 
jas, ir labai didelis Acorn šildytu
vas. Mrs. W. Friedman, 5834 So. j 
Artesian Avė. Republic 2832.

BARGENAS, 6 flatų mūrinis na 
mas, po 6 kambarius kiekvienas, pe 
čium ir fumas šildomas, 2 karų ga 
ražas, 50 pėdų kampinis lotas, ,$25.r 
mėnesinių įplaukų, viskas išrenduota 
kaina tik $27,000, savininkas, 

5542 So. Aberdeen, 
Ist flat.

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų 

Mes turime labai gera progą 
lietuvių salesmanų pardavinėti

dėl 
va-

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

bungalolvs budavotoje 
lengvais išmokėjimais

dovaujančius produkus General Mo
tors Corporation. ' Salesmanai turi

TINKANTIEMS VY-

25 VYRŲ REIKIA TUOJAU, 
DEL IŠSIMOKINIMO WELD- 
ING AMATO. MES IŠMOKIN
SIME JUS ŠIO GERAI APMO
KAMO AMATO. GERA MOKE
STIS
RAMS. UNIJOS INSTRUKTO
RIAI. UNIJOS KORTOS VY
RAMS KURIE IŠMOKS ČIA 
AMAT^. OFISAS ATDARAS 
NUO 9 RYTO IKI 8 VAKARO. 
ILLINOIS WELDING WORKS 
512 N. LA SALE ST. CHICAGO 4823

«

Radio
Sterling Shop Radio

jeigyk Crosley
Mes turime visus modelius Crosley 

setų. Atsilankykit Ir išgirskit 
PERSltlKRINKIT 

jo gerumu ir jo balsu
Sterling šapa stovi užpakalyj 

kiekvieno Crosley seto. Mes jums 
Sarduosime ir garantuosime užganė- 

inimą. Jums yra užtikrinta ge
riausia balsas Ir rųšis.

MUSŲ CROSLEY SETŲ
Sterling šapos radio ekspertai yra 

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

' šapos patarnavimas garantuoja.
UŽGANĖDINANTI PIRKINI 
STERLING SHOP RADIO 

---------  . 8243 N. Ashland 
Phone Buckingham 8800

SPECIALI SPECIALI SPECIALI
Didelė Muzikos ir radio krautuvė 

North Side. — Parduosime šią sa
vaitę tik naujus Standard garantuo
tus radio nupgintomis kainomis. 
Veiki! tuoj, sutaupykit pinigų ant 
naujo radio.

JohnsonMusic & Radio Shop 
2772 Lincoln Avė. 
Buckingham 6358

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, biznis geras, parduosiu pigiai už 
pirmą pasiūlymą, priežastį pardavi
mo patirsit ant vietos. Turi būt par
duota greit, 314 E. Kensington Avė. 
Pullman 6421.

REIKALINGAS partneris j bučer- 
nę ir grosernę, ant dideles gatvės 
Michigan Avė. Vienam persunku. Tu
ru būt nevedęs, patyrimo nereikia, 
šaukit Pullman 4228.

PARDAVIMUI barbernė 3 krėslų 
ir beauty parlor. Gera vieta ir ge
ras biznis. Tikslas, važiuoju Lietu
von, kaina $1500, Jysas 3% metams. 
A. S. Box 1316, Detroit, Mich.

JUM*

NAUJI 
kainomis, 
5616 Grace St. Kild. 3695.

Patarimas Publikai!
Visi sako ir žino, kad su pirki

mu ir pardavimu turto, motgičių rei 
kalais, notariališku raštu padarytum 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

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

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

GERAS INVESTMENTĄS
Pardavimui naujas murinig iiiiinim 

tu arti Halsted ir 79th, parduosiu 
arba inaiu.VHiu bile į )u> kaipo dulj 
kėjinio. WALTER J. PAUL. 0B01 
VVestern Avė., Tel. Republic 4170.

O fln 
pigiai. 
ilUHO 
South

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

Savininkas
Tel. Keystone 2044 arba 4465

»i*Į|

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

'aru šildomas, 214 bloko nuo 63 St. 
r Halsted St., kaina $10.000, $50 į 
nėnesį. rendos $510 į mėnesį.

2 flatų mūrinis. 6-6 kambarių, 
arštu vandeniu šildomas, garažas, 2 

dokai iki 63 St. ir Halsted St. $3,000 
•ash. $100 j mėnesį, rendų $125 į 
nėnesį, savininkas. Radcliffe 2520. 
’519 So. Halsted St.

2 FLATŲ. S-6 kambarių, miegojimui por- 
•lai. au stiklais, karAtu vandeniu AUdoma*. 2 
a*ri) garažas, Jotas 33x126. Artesian, netoli 

’ievon, kaina $10.000. Tiktai biskj (mokėti, 
kitus lengvais ifimokėjlmais. Pulkus barg- 
r»na«. T. H. Evans. 7100 N. Western Avė. 
‘togera Park 2787.

PARDAVIMUI pirmos klesos 6 
’mmbarių mūrinis bungalovv, aržuolo 
užbaigimo, karštu vandeniu šildo- 

lietaus lašų vana ir vėliau- 
kambario 

apžiūrėk i t 
Šaukit 
Hyde

mas, 
rios mados maudynės 
fikČeriai, lotas 30x125, 
nrie 6647 So. Talman Avė. 
savininką, Rainbow Electric, 
Park 2976.

GRAŽUS 5 kambarių mūrinis 
bungalow, $7500. Galit pamatyti 
nrie 1621 So. 56 Aye. Cicero*. Netoli 
nuo 12 St. karų ir Douglas Park 
•levatorio. Cash reikia $2000.

Atsišaukit
ED. DUBSKY, 

2135 So. 56 Avė.

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


