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Lietuvos-Vokietijos 
draugingumo, pre

kybos sutartys

Prapuolė submari 
nas S-3 su 41 įgu

los žmonių

Uetuva patampa Vokiečiams 
"tiltu i Rusiją”; sutartimi 
nustatomos vokiečių nuosa
vybės teisės Klaipėdos krašte

.liuese

paties tipo
S-4, kuris

prapuolė Jungtinių 
submarinas S-3, to 
kaip ir submarinas 
nesenai paskendo

jūrėse ties Provincetovvn, Mass., 
ir kuriame žuvo per keturias*

Decker). — Lietuva, kaip Vo
kietijos “tiltas į Rusiją“, tapo 
sustiprinta ministerio pirminin
ko Voldemaro 
Berliną, kame 
pert raktacijos

atsilankymu į 
tapo pabaigtos 
dėl draugingu- 
sutnrėiu tarp

Voldemaras turėjo ilgų pasi
kalbėjimų su Vokietijos užsie
nio reikalų ministeriu Strese- 
mannu, kuris dabar jau yra pa
sveikęs iš savo ligos. Komuni
katas iš Vokiečių oficialių vers
mių rodo bendras tos ką tik pa-
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I Italų fašistai vėl su
sibarė su apaštališ

kuoju sostu

Submarinas S-3, kuriame bu
vo 41 įgulos žmonių, plaukė iš 
Hampton Roads, Virginijos pa
krašty, į Guantanamo, Kuboj, 
bet kelionėj pasimetė su kitais I 
laivais ir nuo praeito šeštadie
nio nieko apie jį nebegirdėt.

laivyno departamentas įsa
kė keliems kreiseriams ir ardy
tu vams ieškoti jo.

Airijos prezidento 
traukinys susikūlė

Tiaukinio mašinistas užmuštas, 
du tarnautojai sužeisti

Abudu diplomatai susitarė 
dvi draugiškumo ir arbitražo1 
politikos. Politinių ir ekonomi
nių santykių klauzulės taipjau 
patvirtintos. Sutarty yra tech
niškų klauzulių dėl sienos tra-į 
fiko, tranzito santykių, žvejy-j 
bos. jūrių ir upių prekybos ir, 
turbut, dėl miško prekybos. Bu-Į^as» 0 du tarnautojai 
vusieji Vokietijos valdiniai tu
rės gauti pensijas. Sutartimi iš
lyginama Klaipėdos klausimas 
dėl vokiečių nuosavybės ir dėl 

ivo

MONTBEAL, Kanada, sausio

lė traukinys, kuriuo važiavo 
Laisvosios Airių Valstybės pre
zidentas Wm. T. Cosgrave. Jo 
vagonas lėčiau neapvirto. Trau
kinio mašinistas buvo užinuš- 

i sužeisti.
Nelaimė atsitiko šiandie po 

pietų, apie dvidešimt tris my- 
ilias nuo ()ttawa.

vokiečių teisės steigti 
skyrius Lietuvoje.

Berlinas tikisi, kad 
kai sutartis su Lietuva jau pa
daryta, palengvėsią derybos il
su Lenkija.

Gaisras sunaikino įmo
nę; $500,000 nuostoliu

dabar. Ohio, sausio 30.

Paštas neleido vartoti 
Sandino “protesto 

ženklelių”

nitary kompanijos įstaiga, ku
rios ugny žuvo taipjau įstaigos 
? argas Beinetz, 59 metų am
žiaus, Nuostoliai/siekia daugiau 
kaip $500,000. Gaisrą gesinant 
šeši ugniagesiai buvo sužeisti.

Vatikanas nepatenkintas švieti
mo ministerijos padaryta 
mokyklų sistemos reforma ir 
pašalinimu iš jų tikybos dog
mų

ROMA, Italija, sausio 30.— 
"Nemalonus ir z nedraugingas 
Vatikano nusistatymas prieš 
fašistų mokyklų reformas 
kiai rodo, kad ginčai tarp 
mos bažnyčios ir valstybės 
lijoje negalės būt išlyginti

aiš- 
Ro- 
Ha- 
ma-

metų.”
Taip pareiškia laikrašty Po- 

polo d’ltalia Arnaldo Mussoli- 
ni, Italijos diktatoriaus bro-

senatorius 
katalikų 
fašizmo 

pateisina- 
ir, per

Naujus barnius pradėjo Va
tikano organas Osservatore Ro
mano su senatorium Giovanni 
Gentile, buvusiu švietimo mi
nisteriu. kuris reformavo Itali
jos valstybinių mokyklų siste
mą. Mat, kalbėdamas praeitą 
savaitę Neapoly, 
Gentile pasakė, kati 
bažnyčia neįvertinus 
pastangų patenkinti 
mus bažnyčois norus 
mokyklas, atsteigti k
ros ir religijos normas. Atbulai, 
bažnyčia norinti dar daugiau 
galios ir siekianti į viešąsias 
mokyklas įvesti tikybines dog
mas.

Osservatore Romano dėl to 
aštriai puolė senatorių, pareik
šdamas, kad, girdi, mokyklos, 
jei jos nesą dogmatinės, nega
linčios būti dorovės ir religijos 
auklėtojos. Vatikano organą, 
žinoma, tuojau pasekė ir kiti 
katalikų laikraščiai, tuo tarpu 
fašistiV spauda gina senatoriaus 
Gentile pažvalgą, kad viešosios 
mokyklos turi būt laisvos 
tikybinės netolerancijos.

nuo
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NEW YOBKAS, sausio 30.
Organizacija, vadinama “Visos 
Amerikos Anti-lmperialistų 
Sąjunga“, išleido tam tikrus 
"protesto ženklelius“, kurie ža
dama pardavinėti žmonėms lip
dyti ant antros pusės laiškų. 
Surinkti iš tų ženklelių pini
gai turėtų eiti Nikaraguos su
kilėlių vadui, generoliui Sandi- 
no, remti. Ant ženklelių išspau
sdintas toks parašas: "Protes
tuokite prieš laivyno kareivių 
viešpatavimą Nikaraguoj.”

Pašto vyriausybė betgi išlei
do įspėjimą, kad laiškai su to
kiais ženkleliais busią traktuo
jami kaip "nesiųstini“ ,o siun
tėjams busią iškeltos kriminali
nės bvlos.

Lietuva” ir Lietuvis’* 
busią uždaryti

KAl NAS. [Lž].- “Echo” iš 
(ikrų šaltinių praneša, kad da
bartinis valdžios oficiozas “Lie
tuva“ ir tautininkų partijos

laiku uždaryti, o jų vietoje bu
siąs leidžiamas vienas laikraštis 
“Lietuvos Balsas.”

Artistas, netekęs 
bo, nusižudė

dar-

Vokiečiai papirkinėja 
Klaipėdos spaudų

“Memeler Dampfboct” gavęs 
100,000 markių vokietinimo 

reikalams

NEVM YOBKAS, sausio 30.
Vakar rytą čia nusižudė 
Hans Stengei, artistas ir rašy
tojas, dirbęs vienam laikraš
čiui kaip teatro kritikas, bet 
dabar to darbo netekęs.

Stengei, kuris buvo dar tik 
32 metų amžiaus, pasikorė. Jo 
draugai sako, kad jis parėjęs iš 
savižudų giminės, nes Vokieti- 
ioje panašiu budu yra nusižudę 
Stengelio sesuo ir du dėdės.

“Klaipėdos Garsas” 
sustojo ėjęs

“Klaipėdos Garso” N r. 118, 
gruodžio mėn. 30 įdėtas redak
cijos ir administraiijos prane
šimas, kad nuo Naujųjų Metų 
leidimas laikinai sustabdomas.

“Klaipėdos Garsas” ėjo jau 
antrus metus. Dabar Klaipėdoje 
pasilieka tiktai lietuvių kalba 
iotiškomis raidėmis spausdina
mas dienraštis "Lietuvos Ke
leivis.“

Naujos ar motos aero
planams šaudyti

“Lietuvos Keleivis" paskuti
niame savo numerių praneša iš 
Berlino išeinančio Voelkische 
partijos leidžiamo savaitraščio 
"Deutsche Wochenscbau” gruo- 
džo 18 d. numerio paimtą žinią, 
kad klaipėdiškis Voki čių laik
raštis "Memeler Dampfboot” 
nesenai gavo iš Vokietijos 100,- 
(M>0 vokiškų markių kovai už 
vokiečių kultūrą Klaipėdos kraš
te.

Nugina žinias apie rau
donarmiečių maištą 

Maskvoje
MASKVA, sausio 30. — So- 

zietų vyriausybė oficialiai nu- 
'ina, pranešimus iš Rygos, buk 
Maskvoje kilęs raudonarmie
čių maištas. Tuos pranešimus 
iovietų vyriausybė vadina “gry
niausiais prasimanymais.”

Apie šitą “dovaną” minėtas 
Berlino savaitraštis prasitarė iš

DU KALINIAI IŠTRUKO 
KALĖJIMO

Iš

nepasitenkinimo “Memeler
Dampfbooto” varemaja politika 
Mat, "M. Dampfboot” esąs Klai
pėdos masonų organas ir per- 
mažai ginąs vokiškumą.

PEOBIA, III., sausio 30. — 
Poulone iš kauntės kalėjimo 
>raeitą naktį pabėgo du nusi- 
:altėliai, Arthur Depapa ir Al- 

in Bunvell.

WASHINGTONAS, sausio 
30. Jungtinių Valstybių ka
ro departamentas įsitaiso nau
jas anuotas, pritaikytas aero
planams šaudyti. Iššautas auk
štyn anuotos šovinys lekia sep
tynias mylias, ir per vieną mi
nutę armota gali šauti penkio
likę šovinių.

Susekę sąmokslų prieš
Airių gubernatorių

LONDONAS, sauiso 30. — 
Daily Mail praneša, kad Lais
vosios Airių Valstybės vyriau
sybė susekus sąmokslą prieš Ja
mes McNeill, naująjį Airių ge
neralgubernatorių. Sąmoksli
ninkų planas buvęs nužudyti 
generalgubernatorių, kai jis iš 
Anglijos keliaus į Airiją.

NEW YORKAS, sausio 30. — 
Anonymus newyorkietis padova
nojo $100,000 amerikiečių meto
distų misijos laikomai mergai
čių kolegijai Santiago, Čilėje.

[Atlantic and Pacific Photo)

Grayson, kuri kartu su trimis aviatoriais 
“Dawn” per Atlantiką, bet žuvo kur nors 
pakraščiuose. Ji yra antra moteris žuvusi

Sovietu Raudonoji 
armija gaus 60 
naujų aeroplanų

MASKVA, sausio 30. — Al- 
eiantį mėnesį, švenčiant dešimt- 
metines sovietų karo jėgų or
ganizavimo sukaktuves, Rau
donajai armijai bus suteikta še
šiasdešimt naujų karo aeropla
nų, pastatytų privačiomis duok
lėmis. Trisdešimt aeroplanų do
vanoja profsojuzai. Visos tos 
mašinos yra pačių' rusų darbo.

35 angliakasiai žuvo 
kasyklose

EATAVIJA, Java., sausio 30.
Savarosoje, kilus anglies ka

syklose gaisrui, žuvo trisdešimt 
penki angliakasiai. Visi jie nu- 
troško durnais ir smalkėmis. 
Kitiems dvidešimt keturiems 
darbininkams pavyko išsigelbė
ti.

Kruvinas mušis tarp 
kariuomenės ir mai
štininkų Meksikoj

Susikirtime daug maištininkų 
nukauta ir sužeista; krito ir 
šešiolika kareivių; pasidavė 
maištininkų generolas

Mrs. Frances VVilson 
skrido jos aeroplanu 
vandeny ne Amerikos 
skrendant per Atlantiką.

Balodis — naujasis 
Latvijos užsienio 

ministeris

re i

die-

Ragina Kanadą su 
si jungti su Jungti 
nėmis Valstybėmis
KETCHIKAN, Alaska, sausio 

30. Del Britų Kolumbijos 
parlamente nesenai padaryto 
sumanymo aneksuoti tam tikrą 
Alaskos dalį, dabar duota suma
nymas, kad Kanada ir Jungti
nės Valstybės susijungtų daik- 

i tan.

RYGA, Latvija, sausio 30. 
Latvių užsienio reikalų ministe
riu | m ta po Anton Balodis, ku
ris nuo 1924 metų buvo Latvių 
ministeriu Kaune. Užsienio 
kalų ministerio pareigas 
pradėjo eiti nuo sausio 27 
nos.

Trumpame pasikalbėjime su 
spaudos atstovais Balodis pa
reiškė, kad ir toliau jis steng
sis stabilizuoti krašto santy
kius su užsieniais ir išlaikyti.

N * I

draugiškumą su visomis valsty
bėmis.

Balodis yra žinomas
Baltijos valstybių unijos šali
ninkas. Manoma, kad jis suge
bės atsteigti draugiškumą su 
Estija, kuri gerokai atšalo nuo 
Latvijos po to, kai pastaroji 
padarė prekybos sutartį su so
vietų Rusija.

Ministeris Balodis yra drau
gingai nusistatęs Lietuvai, o 
todėl galima tikėtis, kad sukūri
mas Baltijos unijos iš Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos netolimoj 
ateity bus įvykęs faktas.

Lietuvos laikraščiai 
Balodžio paskyrimą 
reikalų ministeriu.

Laikraštis Ketchikan C h ro
mele pasiuntė šitokią telegra
mą Britų Kolumbijos provinci
jos parlamento pirmininkui:

“Kadangi ponas H. F. Kergiu, 
tos provincijos liberalų narys, 
siūlo, kad dominija pradėtų 

ka*p pertraktacijas su Jungtinėmis 
(Valstybėmis dėl prijungimo prie 
Kanados vadinamos Alaskos 
Panhandle dalies, tai mes, nors 
oficialiai dar nesame atstovau
jami jūsų aukštame seime, drį- 

, štame pasiūlyti jam apsvarstyti 
kitokį sumanymą, būtent, dary
ti žinysnių dėl visiško, visos Ka
nados ir Jungtinių Valstybių su
sijungimo. Geografiškai, kil- 

1 miškai ir temperamentiškai 
• mes esame viena tauta. Žengki- 

' line, tad visą žingsnį ir visai
I e.iLnvinnvl/imA SIHIP 3F

žmonijos istorijos eigoj 
bus galų gale neišvengia-

sveikina susivienykime’ nes’ 
užsienio ta,p’ 

tatai
ma.”

NUSIŠOVĖ TĖVAS IR SŪNŪS

beržuoniai. — Pomiėlio . Turkai buvo suėmę Bri-
Gruodžio 23 d. gauta žinių, kad 
nusišovė tėvas su sunumi M. 
Nusišovimo priežastis esanti, 
nesantaika šeimoj.

tų garlaivi, bet paleido

buvo sue-
garlaivį Daltoną,

gabenimo

ORH
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; nedidelė' 
temperatūros atmaina; viduti
nis mainąsis vėjas.

ATĖNAI, Graikija, sausio 30. 
— Praneša, kad Turkijos vy
riausybė Zunguldakc 
mus Britų
kaltindama jį dėl’ 
kontrabandos.

Britų legacijai tečiau 
rius protestą, garlaivis 
paleistas.

pada- 
buvo

Haig, buvęs Britų 
mijų vadas, mirė

ar-

LONDONAS, sausio 30.—šir-
Vakar temperatūros buvo dies liga mirė generolas Doug- 

tarp 15° ir 25° F. Į las Haig, didžiojo karo metais
Šiandie saulė teka 7:05, lei- buvęs vyriausias Britų armijų 

džiasi 5:02. Mėnuo 'leidžiasi Francijoje ir Belgijoje vadas. 
2:16 ryto. I Jis buvo 66 metų amžiaus.

Francuzų lakūnai Mek
sikos mieste

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 30. — Francuzų aviatoriai, 
Dieudonne Gostes ir Joseph 
Lerbix, iš Guatemalos šiandie 
atskrido į Meksikos Miestą. 
Drąsius lakūnus, skrendančius 
iš Paryžiaus į New Yorką, mil
žiniškos žmonių minios pasiti
ko su didelėmis ovacijomis
Lindbergh atskrido į Venezue- 

los sostinę

(’ABAI'AS, Venezuela, sau
sio *30. • Amerikos lakūnas
oulk. Lindbergh atskrido 
Begotos, Kolumbijos, i Cara- 
casą.

Šalčiai daug žalos daro 
Floridoje

MIAMI, Fla., sauiso 30. Ne
tikėtai užėję šalčiai paprastai 
šiltoje Floridoje padarė didelės 
žalos daržams ir sodams. Kai 
kuriose Everglades vietose 
temperatūra nukritus iki 18 
laipsnių * Fahrenheito.

4 užmušti traukiniui 
užgavus automobili

DETROIT, Mieli., sausio 30. 
— Pasažieriniam traukiniui už
gavus sustojusį bėgiuose auto
mobilį, šiandie čia buvo užmuš
ti keturi asmens, Joseph Wal- 
czak, jo žmona ir kūdikis ir 
viena moteriškė Mapeora. Wal- 
czako tėvas, kurs kartu važia
vo, buvo pavojingai sužeistas.

NUŽUDĖ DRAUGĄ, KAD GA
LĖTŲ VESTI JO PAČIĄ

SPRINįGFIELD, Mo., sausio 
30. — Poliiija areštavo Char- 
lęsą Ethvanlsą, 28 metų vyrą, 
kaltinamą dėl žmogžudybės. 
Suimtasis, kvočiamas, prisipaži
no, kad jis nužudęs savo drau
gą, Sliermaną Thompsoną, kad 
oats galėtų vesti jo jauną pa
čią, kurią jis mylėjęs.

Ledai nunešė i jūres 
daug žmonių ir arklių

MASKVA, sausio 30. Pra
neša, kad Azovo jūrių pakrašty, 
ledui atitrukus, milžiniškų le
do lyčių buvo nunešti į jūres 
kelios dešimtys žmonių su še
šiasdešimt rogių ir arkliais.

LARAMIE, Wyo., sausio 30. 
— Union Pacific viename pre
kių traukinio vagone rado su
šalusius du žmones, vieną bal
tą, antrą negrą.

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 30. — EI Universal praneša, 
kad Michoacano kalnuose įvy
kęs kruvinas susikirtimas tarp 
banditiškų maištininkų būrio ir 
federalinės kariuomenės sky
riaus. Daug banditų buvę nu
kauta, bet taipjau kritę šešioli
ka kareivių. Kautynės ėjusios 
per keletą valandų, ligi pagaliau 
banditai, sumušti, pabėgę į kal
nus, palikę daug nukautų ir su
žeistų.

Pranešimai iš Orizabos, Ve
ra Gružo valstijoj, sako, kad 
maištininkų vadas gen. Rodolfo 
Lozada, kurs per keletą mėne
sių su savo maištininkų banda 
operavo Orizabos kalnų pašlai- 
čiuose, dabar pasidavęs federa- 
linei karo vyriausylie.i Pasidavę 
taipjau ir kiti jo bandos vadai.

Sudegė katalikų kolegija
PHLLADELPHIA, Pa., sau- i • •šio 30. —Praeitą nakt) gaisras 

sunaikino Villanova katalikų 
kolegiją. Gerokai apdegė ir ar
timas vienuolynas.

UŽSIMUŠĖ, ŠOKĘS NUO WA- 
SHINGTONO MONUMENTO

BALTIMORE, Md., sausio 
30. Nežinomas vyras nusižu
dė, šokęs 180 pėdų žemėn nuo 
Washingtono monumento vir
šūnės Mount Vemono aikštėje. 
Jo kišenėje rasta tik 1 centas, 
nors už įleidimą į monumentą 
jis buvo pasimokėjęs 15 centų.

DU FRANCUZŲ AVIATORIAI 
UŽSIMUŠĖ

ALMERIA, Ispanija, sausio 
30. — Netoli nuo Felix kaimo 
nukrito žemėn francuzų aerop- 
’anas ir du lakūnai užsimušė.

Darbo Laukas
5,000 batų siuvėjų streikas pa

sibaigė

HAVERHILL, Mass., sausio 
30. Daugiau kaip 5,000 batų 
pramonės darbininkų, kurie per 
Ivi savaites streikavo, streiką 
>abaigė. Darbininkai sutiko 
grįžti į darbą tokia pat alga, 

kuri buvo mokama 1927 me
tais.
Tekstilės darbininkai priima 

mažesnę algą
FALL RIVER, Mass., sausio 

30. — Fall Biver tekstilės fab
rikų darbininkai, sutikę pri
imti 10 nuoš. mažesnę algą, visi 
Tfrįžo į darbą. Streikas buvo vi
suotinu balsavimu atmestas.

't .................... =sį
“Naujienų” Kon-

testas Eina
Virš šimtas “Naujienų” 
kontestantų veikia po 
jvairias 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.L -IĮ
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| KORESPONDENCIJOS ... . . ....
Žiežirbos

l’hiladelphia, Pa
Mirė Stanislovas Špokas

Sausio 19 d. staigia mirtimi 
pasimirė vienas iš žymiausių 
Philadelphijos lietuvių, Stanis
lovas špokas. Mirė sulaukęs 42 
metų amžiaus.

Velionis buvo pirmininkas 
vietos lietuvių biznierių, taipgi 
priklausė prie daugelio kitų 
draugijų ir jose darbavosi su-

Paliko nuliūdime savo žmo
ną Oną (Ežerskiutę), sūnų Ed
mondą ir dukrelę Ireną. Phila- 
delphijos lietuviai liūdi netekę 
savo mylimo draugo. —E. U.

Lawrence, Mass
Visko po biskį.

laikuKadangi pastaruoju 
“Naujienose” mažai telpa ži
nučių iš Lavvrence, tai bandy
siu šiek tiek plačiau parašyti 
apie Lavvrence lietuvius, jų vei
kimą ir gyvenimą.

Lavvrence gyvena gana skait
lingas būrelis lietuvių — gal 
bus čia apie 4,000 lietuvių. 
Prieš karą gyveno dar daugiau 
lietuvių, bet karui pasibaigus 
daug dirbtuvių užsidarė ir dau
gelis turėjo važiuoti kitur sau 
duonos kąsnį pelnyti.

Pasilikusieji gi nenusimena, 
bet kiek galėdami veikia. Va
saros laiku jie piknikus, drau
giškus išvažiavimus ir šiaip vi
sokias pramogas rengia. Lavv
rence lietuviai turi net tris 
parkus (vasarnamius), kur va
saros laiku galima pasilsėti ir 
pasilinksminti tyrame ore.

žiemos parengimams lavv
rence lietuviai irgi turi puiki 
namą. Tas namas priklauso 
Lietuvių Ukėsų Kliubui, kuris 
jį 1919 m. nupirko nuo vokie
čių. Namas randasi labai pui
kioj vietoj ir jame lavvrence 
lietuviai žiemos laikų smagiai 
praleidžia laiką. Taipgi turi 
įsisteigę ir knygyną, kur visi, 
kas tik nori, gali gauti pasis
kaitymui knygų dykai.

Lavvrence lietuviai turi su 
organizavę ir korporacinę duon 
kepyklą. Ta korporacija likt 
suorganizuota 1918 m. Pirmo 
sios dienos buvo labai sunkios, 
nes turėjo daug konkurentų 
kurie norėjo ją numarinti. Bet 
darbas vistiek nenuėjo niekais. 
Lavvrence gyventojai pamylėjo 
korporaciją ir išlaikė ją 
šių dienų. Ir šiandie jie 
pasidžiaugti savo darbo 
siais. Korporacija dabar 
laiko 8 darbininkus, —
lietuviai, turi murinę kepyk- 

turi 
veži- 

pi- 
vis 
jų 
jų

“Laisvėje“ A. D. P. L. F.
i Biuras atsišaukia į darbinrtn- 

matyt, kad savo profesija rim- 1<US» kad remtų Agitacijos Fon- 
tai užsiima ir jo pacientai juo dą.
yra pilnai patenkinti, žinoma, 
pradžia yra sunki kiekvienam, 
bet su laiku ir jis prasimuš 
sau kelią. Patartina vietos lie
tuviams remti savus profesio
nalus, Dr. Mikolaitj ir Dr. Alek
są. Girdėtis, kad neužilgo su- 
silauksime ir daugiau daktarų.

Kaip visur, taip ir Lawren- 
ce yra visokių partijų. Yra 
socialistų, yra sandariečių, y- 
ra ir keletas komunistų. Pir- 
miaus tos partijos viena kitą 
kandžiojo per spaudų, bet šiuo 
laiku gyvena santaikoj. Pe
reitais metais bendrai buvo su
rengtos prakalbos—protestas 
prieš Lietuvos smurtininkus.

Ypač nemažai darbuojasi 
LSS. 61 kuopa. Ji dėl Lietu
vos socialdemokratų surinko 
$36 su centais, kurie tapo pa
siųsti per LSS. VI Rajono iž
dininką J. Jankauską. Taipgi 
nemažai surinko ir dėl Dėbso 
Badio Stoties — viso $30. Tai
gi Lavvrence socialistai ne mie
ga, bet veikia kiek galėdami. 
Reikia tikėtis, kad ateityje jų 
darbas bus dar platesnis ir sėk
mingesnis.

šiuo laiku darbai Lavvrence 
eina labai silpnai. Minios dar
bininkų vaikšto be darbo ir vis 
laukia geresnių laikų, bet tik 
niekas negali pasakyti kada tie | 
laukiamieji 
Darbininkai 
tis, nes tik 
linkai gali 
o. Lietuviams darbininkams 
patartina stoti prie LSS. 61 
tuopos, politinės organizacijos, 
dūri kovoja lygiai už visų dar- 
jininkų reikalus. Reikia die
vyti darbininkišką dvasių irsa- 
zo jaunajoj 
uolose, kad 
avo klesos 
;ai, drąsus 
linkų reikalus.

“geri laikai“ ateis, 
turėtų organizuo- 
organizuoti darbi- 

pasiekti savo tiks-

kartoj, jų jaunose 
jie užaugę butų ne 
priešai, bet drau- 

kovotojai už darbi- 
—F. U. J.

Branch, Mieli.

vai- 
už- 
visi

kepyklos stubą.

Virš 10 metų atgal pirkau 
akį netoli Branch, Mich. Ti
kėjaus, kad prie pagelbos dvie
jų sūnų, 16 ir 17 metų, bus 
engviau gyventi, negu kasyk- 
ose. Pats nemokėdamas rašy- 
j, raštų darymą pavedžiau su- 
įams, kurie ukj užrašė sau. 
Tai, žinoma, nėra bloga, jeigu 
lesikeistų aplinkybės.

Gyvenimas ant ūkio nors ir 
juvo sunkus, bet visgi paken
kiamas. O ir buvo vilties, kad 
amams sunkiai dirbant, ateity 
jus dar geriau.

Bet štai vaikai suaugo, lai
kas jiems vesti ir štai viskas 
jakrypo kiton pusėn. Ant ne- 
aimės, miršta mano moteris. 
Netekę motinos vaikai spiria

mus ir visą įrengimą, o ir 
nigiškai gerai stovi. Tai 
Lavvrence lietuvių darbas, 
pasišventimas, nes viskas 
pastangomis liko sukurta.

Reikia pagirti ir Lavvrence 
inteligentus, kuru turime ke
letą. Pirmoj vietoj mes, Law- 
rence lietuviai, turime gydyto
ją Dr. Mikolaitj. Dr. Mikolai- 
tis kelioliką metų atgal baigė 
medicinos mokslą Illinois vals
tijoje ir tuoj apsigyveno Lavv
rence, atidarydamas ofisą prie 
Lavvrence Avė.. Pirmosios die
nos buvo gana sunkios, bet sa
vo gabumu ir geru* pažinoji
mu savo profesijos greitai pru
ski nė sau puikų kelią ir dabar 
yra gerbiamas netik vietos lie
tuvių, bet ir visų svetimtau
čių. D r. M i ko lai tis visur sten
giasi patarnauti lietuviams, 
kur tik yra kviečiamas. Ypač 
daug yra pasitarnavęs Lietu
vių l kėsų Kliubui, kuriam yra 
davęs keletą paskaitų apie svei-

luoti. Bet iš rendos negalima 
pragyventi. Vaikai sumano 
žemę parduoti, tėvas esą ga- 
lys pas juos gyventi. Bet me
tas nenori būti maitinamas iš 
loskos. Teko daryti labai ne
malonų žingsnį — kreiptis į 
teismą prieš savo sūnūs. Lai
mei, patekau į rankas labai ge
ro, gabaus ir sąžiningo lietu
vio advokato J. P. l'vick, Det- 
roit, Mich.

Nesenai įvyko byla, 
advokatas J. P. Uviek 
liūs ir teismui parėmus 
siūlymą, visas ūkis liko
tas man iki gyvos galvos, taip
gi dar sunai primokės pragy
venimui po $10 į mėnesį ir už
mokės valdžiai taksus.

Didžiausias nesmagumas yra 
tąsytis po teismus, o ypač su 
savo vaikais, ir kiekvienam lin
kėčiau teismų lenktis, lx3t kar
tu džiaugtas, kad pasidėkavo- 
jant teisdariui ir mano advo
katui viskas taip gražiai be di
delio susipilamo, užsibaigė.

P. Stankus.

Mano 
pasiu- 
jo pa
pu ves-

f " 1 ................— . ......................"
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bų. Dr. Mikolaitis yra kliubie- 
tis, myli kliubą ir ateity žada 
dar daugiau jam pasidarbuoti.

Taipgi reikia priminti ir a- 
pie antrą daktarą Aleksą, den- 
tistą. Nors Dr. Aleksa dar ne
senai Lavvrvncc gyvena, bet

»el greito piniginių 
•eikalų atlikimo su 
tetuva, už Pigi* 

<ainą, naudokitės 
Sfaujieinų kablegramų

Jau kelinti metai kaip tas 
“Ag. Fond.” gyvuoja, bet dau
giau nieko neagituoja, kaip tik 
iš kišenių skambučius dėl par- 
tijinių vadų palaikymo, ir tas 
fondas nėra atskira įstaiga nuo 
A. I). P. O jeigu netikit, 
pažiūrėkit . “Vilnies

lai 
No. 64, 

1925, ten rasit atskaitų A. D. 
P. L. S., kurių paduoda J. Ga- 
siunas, sek r. Toje atskaitoje 
yra pažymėta: Iš Carnegie, Pa., 
Agit. Fondui $5.00. St. čiapo 
aukos: $25 Agit. Fondui. L. M. 
P. S. 60 kp. Agit. Fondui $5.00. 
A. I). P. L. S. 5 Distrikto Ag. 
Fondui $10.00. P. Baltutis Le
nino raštų leidimui $11.00. St. 
čiupo $25 pol. kalin., $5 mot. 
ag. Viso pinigų, kurie nepri
klauso A. 1). P. L. S. — $86. 

štai dabar tos skaitlinės iš
laidų:

‘'Partijai štampos $237.30 
“Sekr. alga 
“V. Zalpiui 
išlaidos ... 
“Vilniai už 
ir pren. ..
“Popiera, s tampos 
kit. išlaidos..........
“Čekių mainymas .

4 sav. 
kelionės

spaudą

120.00

24.00 
ir

5.00
... .20

“Viso ..................... $414.13
“Nedateklius iš pereito 
mėn......................... 22.83

“Viso Sjšlaidų .... $436.96 
“Su rugpj. 1 d. ižde 
randasi .............. $83.93“.
čia dabar aiškiai matosi, kad 

nepaisant, kam yra skiriami pi
nigai: ar Lenino raštų išleidi
mui, ar agitacijos fondui, ar 
“mot. ag.“, visi eina j vienų

Prie to išlaidos parodo, jog 
pats A. 1). P. L. S. Biuras tu
ri prenumeruot “Viloj“. Taip
gi rodo, kad V. Žaįpis turė
jo raidą už $27.63. Su kokiais 
reikalais važinėjo, nepasako.

Jeigu but išmokėti pinigai 
Agitacijos Fondui, Lenino raš
tų išleidimui, pol. kaliniams ir 
kokiai tai “mot. ag.“ tie $86.00, 
tai A. I). P. L. S. iždas rody
tų $2.07 nedatekliaus. Bet kai 
tuos pinigus pasilaikė sau, tai 
iždas rodo $83.93 kapitalo.

Ot, kodėl sakau, kad parti- 
jinių vadų labui reik pinigų iš 
“Agitacijos Fondo”. Ir kada 
algų negauna “už viršlaikį”, tai 
tada atsimena visokius 
O kol gauna pinigų iš

TUESDAY
770k—WBBM-WJBMT—389m.

I— Dance program; pianist
5— Organ concert
6— Orchestra; tenor; ensemble
7— Musical comedy hits; orchestra; 

organ
8— Artist recital; orchestra; pianist
9— -College program; orchestra; or- 

«an
aO—brolic; pianist; orchestra. 

920k—VVJJD-VVEBil—3b6 m.
10 a. m.—Nevvs digest; househo’d 

institute; organ concert
II— VVoman’s program
12—Petite symphony; farm talk; 

soloist ,
1— Organ program
2— Children’s program
3— Piano reverie; string trio; talk
4— Children’s program
.j—Children’s chib
6— Symphony orchestra; dance or

chestra
7— Orchestra; trio; New York pro

gram
8— Theater program; children’s pro

gram
9— Theater musical program; nevvs; 

time.
11- 1—Studio program.

870k—WLS—345m.
9 a m.—News; time signals; ques- 

Tion box
9:30—Opening board of trade (Ser

vice repeated every half hour 
to 1:30)

9:35—Live stock market
10:15—Farm talk
11:30—Live stock market; pianist; 

time
12— \Veather; organ; live stock 

market; talk.
1:25—Board of trade elose
2:30—Homemakers’ hour; music;

t alks
5:15—Sports; organ; time signals
J—Markets; orchestra; sports; 

weather
7—Scrapbook; orchestra; contralto 

980k—-WIB0—306m.
2:30—Organ recital
3—Orchestra; songs; pianist

:30—Organ recital.
7—Sports; orchestra; trio; songs
i—Song recital; trio
10— 1—Orchestra; “Order of Saps”

980k—WHT—306m.
10 a. m.—Woman’s hour program; 

music
2—Organ; farm nevvs; markets; 
yveather

1—String trio; pianist; sports
>—Sports; organ program
1:30—Weather; pianist; songs

1— Your Hour leaguc.
1040—-WENR-WBCN—288m.

1 a. m.—Home Service
2— Koncerl; vocal selečtions; pia
nist

—Classical; organ and artists
'—Popular program; orchestra; 

songs
—Classical; organ and artist.

‘—Dinner music; orchestra and or
gan >» ’•

7—Popular hour; orchestra; vocal
I—Classical; vocal; violinist; sangs; 

pianist
’:30—Orchestra; quartet; feature 

songs
H40k—WJAZ—263m.

7—Orchestra; vocal seleetions
9—Studio program; dance orchestra

1190k—WMBB- W0K—252m.
7— Ensemblc; vocal artists in semi- 

classical program
8:30-12:30—Orchestra; vocal artist. 

1240k—WEDC—242m.
6— Heųuest program; songs
7:30—String ,trio
9:30—Studio program
11— Reęuest program

1290k—WSBC—-232m.
5-7—Dance concert progi ani
8- 11—Popular program
12— Orchestra; songs.

1290—WJKS—232m.
7- 9—Popular program; orchestra
11—Studio program; orchestra 

1320—WW AE—227 m.
7— Anti-Saloon league program
7:30-9:30—Vocal seleetions; harmo- 

nies
1340k—WCKW—224m.

11:30 a. m.—Popular program 
5-7:30—Popular program; orchestra 
9:30—Popular program; orchestra

1390—WEHS—216m.
11:30 a. m.—Popular program 
5-7:30—Popular program; orchestra 
9:30—Popular program; orchestra 

1390k—WEHS—216m
5:15—Children’s program; concert; 

nevvs.
6:30—Dinner concert; ballad time 
8:30—Popular program
11—Popular program; studio artists 
STATIONS OUTSIDE CHICAGO 

Evening I’rograms
8— ('NBA (930), Moncton—Artists
8—KFAB (940), Lincoln Program
8—KSO (1320), Clarinda—Orchest

ra
8—KTHS (780), Rot Springs—Or

chestra
8—WBAP (600), Dalias—Quartet
8—WEAF (610), New York— No

vell y program
8—WJZ (660), Ncw York—Conti- 

nentals.
8—WGHP (1080), Detro4—Orchest

ra
8—WS0E (1110) Milwaukee—C!as- 

sic hour
8:30—WJZ (660), Nevv York— Tor- 

rid Tots.
8:30—wil() (560), Dės Moines — 

Program
8:30—VVTMJ (1020), Milvvaukee — 

Songs
y—CNRA—(930), Moncton —Con

cert

KTHS (780), Hot Springs - 
Sextet.

9—WEAF (610), Nevv York —Auc- 
tlon bridge.
THUKSDAY, February 2, 1928

245.8 M. Nevv York City—WEVI) 
1220 KC

1:()()—Lichterman’s Orchestra
2:00—Roland Weber, Ibscn, the

Firebrand
2:20—Gudrun Ekeland, Norvvegian 

soprano
2:40—Lydia Mason, piano
3:30—Jennie Wallach, lyric soprano
3:20—Professor Pauline Taylor,

French literature
3:40—Pauline Spivack, mezzo-so

prano f
4:00—Adolf Otterstein, violinist and leeturer
4:40—Nina Shakman, dramatie so

prano
4:40—Bosą Kovar, contralto
5:00—Hints from Suzanc
9:00—Debs Opera Company, quar 

tet
9:20—McAllister Coleman, I^abor

Looks at the VVcek
9:35—Debs String Quartet
9:50—Norman Thomas, Western

Impressions
10:10—Debs Opera Company Quar- 

tet
10:30—The Sočiai ist Parį y and 1928 
10:45— Debs, String Quartėt
11:05—Debs Opera Company

Ouartat
1 -25—RobeTt J. Uranu, popular 
baritone

11:45—Cardinal Dance Orchestra.

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

fondus, 
kitokių 
pamir-

STABDO ŠALČIUS
Šiltom^

Liuoti 
Viduriai

Stabdo
Šaltį

Nuveja Gripą—FIu
Nes atlieka keturius darbus vienu sy

kiu. HILUS Cascara-Broniide-Quiūinc 
parmuša šaltį į dieną. Pora HILL’S tab- 
letų iš vakaro reiškia rytoj šalčio jau nė
ra. Saugumas reikalauja HILL’S.

> HILL’S CaMara-BroMlJ*-Quhb*
Bukite tikri, kad perkate HILL’S raudonoj 

dižaj »u paveikslu. Aptiekoea — 30a.

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. III.

Petternų Skyrius

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Įsigyk

GERIAUSI
įsigyk

NAUJAUSI
Atwter

MeCadio
ČIONAI

Lengvais Išmokėjimais!

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. 87833, 
už ... ................................ $48.00

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

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

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

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

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

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

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

VICTROLOS

A-C SETAS
$15

MAŽIAU TŪBŲ
Mes suelektrizuosime jūsų setą 

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

iš bėdos, padaloma iš jūsų bate
rijų typo seto, vartojant stiprius 
ARCTURUS A-C TUBUS.

Atsineškit šj skelbimą su sa
vim, jis vertas 50c. už tuną.

Arcturus Radio 
Service Co., 

701 S. Wells St.
Harrison 8233

ATEIK ŠIANDIE

Victrola, Ortophonic No. 30795, 
vertės $125.00, 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
Brunsvvick Radiola 35, Phono-

i grafas ir Radio krūvoje už $98.00
Brunsvvick Phonografas, 4 

springsų, išgrajina 10 rekor
dų vienu užsukimu už $39.00

Harmony naujas garsus console 
Phonografas už __  $54.00

Geneva Radio ir Phonagrafas $91.00

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO. 
3621—23 S. Halsted St.

RADIO

NASH
Vadovauja Pasauly Motorinių karų Vertėj

The New
Convertible 

Standard Six Cabriolet
(F«r 4

$995
f. o. b. factory

Superb Naujas Coupe-Roadster Modelis
Naujas Nash Standard Six 4 pasažie- 
rių “convertible” Cabriolet parduoda
mas labai pigia kaina $995 f. o. b. 
Nash dirbtuvėj.

Ir atsiminkite — jis yra tikras “con
vertible”, ar tai tan Burbank arba juo
das, be ekstra iškaščių.

Su pakeltu viršų, jis yra šiltas UŽDA
ROMAS karas. Su nukeltu viršų į 
užpakalį ir su nuleistais langais, tuo
met pasidaro smarkus ATDARAS 
roadster. Tikrai du karai už vieną 
kainą! «

Užpakalinė sėdynė didelė ir ruiminga 
ApmuŠLnas yra pilkas (kloniai sku- 
ros. Važiavimas lengvas ir kontroliuo
jamas prie valdymo rato. Visi instru

mentai yra sudėti gražioje walnut 
užbaigimo skrynutėje. Smart karas 
visais atžvilgiais su žvilgančiais nike
liniais trimingais.

(greitas ir stiprus karas, su dideliu 
7-bearingų inžinu, gurnu dengtas ir 
tinkamai balansuotas greitam veiki
mui. 2-rušių, 4-ratų brekiai Nash ka
rų yra didesni dėl super-apsaugojimo. 
Ir naujai pagerintas valdymo mecha
nizmas yra lengviausias važiavimui vi
same pasaulyje.

Visą šią savaitę Cabriolet specialiai 
yra rodomas visuose musų parodų 
kambariuose. Klauskite apie specialės 
išlygas kurias teiksime už jūsų dabar
tinį karą.

Cicero Auto Shop, 5912-14 West 22nd Street 
Chicago Nash Co., 2000 So. Michigan Avenue 
Roseland Motor Car Co., 10857 Michigan Avė.

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

Atvvator Kent !2O, 5 t uiuž $29.00 
Atvvater Kent, 6 tūbų, su elekt

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

kuo, už ............................ $40.00
Crosley, 6 tūbų, už ............. $42.00
Crosley, 6 tūbų elektrinis už $85.00 
Freshman, 5 tūbų už .......... $19.00
Mohawk, 5 tūbų už .............  $23.00
Mohavvk 6 tūbų už ............. $32.00
Spartan 6 tūbų už ............. $90.00
Howard 6 tūbų už............... $90.00
Columbia, Victor, Brunswick

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

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

Tel. Boulevard 4705

IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Automobilių Paroda Coliseum, Chicagoj

Trgr
£-TS£ X SUPEJP - py FOU* - DOOJę 
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Hudson-Essex

Hudson-Essex automobiliai 
visuomet puikiai atrodė, bet da
bar matosi dar didesnis page
rinimas. Automobilių parodoje, 
prasidėjusioje pereitų šeštadie- 

c.hieagoje yra. išstaty ta visa 

eilė ir nepaprastai traukia lan
kytojų domę. Laikraščiuose ra
šo, kad ir New York e automobi
lių parodoje publikos akys bu
vo atkreiptos į Hudson-Essex.

Tečiaus nežiūrint i didelį pa
gražinimą ir pagerinimą, abel
nai imant, kainos numažintos, 

palyginus su praėjusiais melais. 
Pavyzdžiui Essex 4-rių durų se
danas nupigintas $40. Hudson 
Essex 4-rių durų, 6-šių cilinde* 
rių parduodamas žemiau $800; 
ant kitų karų kainos palikusios 
senoviškos, o dar kitų biskutį 
pakeltos.

Didelis karų pasirinkimas

Jau dabar yra apie 10 skir- 
ingų medelių ir sako, kad grei
ti laiku busią dirbama atdari c

karai pa vasario ir vasaros se
zonams. čionai randifsi: 4 du
rių sedanas, 7 pasažierių sėda- 

L/UDSON SUP£P-Fl/ 
JPAD/ATOP EM0L£M

nas, pabudavotas ant 127 colių 
“chasis”, patogus coupe, coach 
ir kitokių karų pritaikinta prie 
šių dienų reikalavimų ir pato
gumų.

Lietuvis pardavėjas.

Centralinčje Iludson Motor 
Sales kompanijoje dirba gabus 
pardavėjas Ch. Montvidas ir, 
sako, turi gera pasisekimą. Jis 
sako, kad šie karai labai leng
va parduoti, kadangi jie yra 
gero darbo, turi puikių išvaiz- 
dr ir yra parduodami labai pri
einama kaina.

W. S. KNUDSEN 
ų Preddent & General Manager 

L Chevrolet Motor Co«

Chevrolet motorų kompanijos 
prezidentas

W. S. Knudsen, Chevrolet 
motorų kompanijos prezidentas, 
kalbėdamas apie šių metų pra
monės padėtį ir apie automo
bilių pramonę ypatingai sako:

Head-on View of 1928 Chevrolet

COLISEUM
Wabash Avė. & 16 St.

Žymiausieji biznio atstovai 
visose biznio šakose žiuri laimi 
optimistiškai į tai, ką žada 
1928 metai. Bankininkai, staty
tojai, ekonomistai ir pramoni
ninkai rengiasi pasekminges- 
niam metui ir pažymi tuo pačiu 
laiku, kad automobilių pramo
nei šie metai žada daugiausia.

Nežiūri visi, kuire yra auto
mobilių biznyje, ir tie, kūne 
nėra tame biznyje, kad šiems 
metams bus padirbta tarp 4,- 
500,000 ir 5,000,000 automobi
liu.

EVERY DAY
THIS WEEK

■ 10 A. M.—10:30 P. M.

Chevrolet Sedan

Kaip gali atsiliepti automobi
lių pramonė j kitas biznio ša
kas? Apie tai galime spręsti iš 
sekamų davinių. Automobilių 
pramonė yra didžiausia pramo
nė, jei atsižvelgsime, kokios ver 
tės produktų ji išleidžia. Ji su
naudoja 11 nuošimčių viso su-1 
naudojamo šalyje kieto medžio; 
ji sunaudoja 13 nuošimčių viso 
sunaudojamo vario; 14 nuošim
čių geleži-e« ir plieno; 14 iivio- 
šimčių švino; 13 nuošimčių pa
prasto medžio (himber): 21 
nuošimtį blekūs; 25 nuoš. alu- 
mino; 28 nuošimčius nikelio; 
50 nuošimčių šlifuoto (geriau
sios rūšies) stiklo; 63 nuošim
čius odos, naudojamos apmu
šimui, 83 nuošimčius gumos; 
80 nuošimčių gąsdino, išperka
mo automobilistu. I

The Buick Chassis for 1928

Nash motorų kompani 
jos autas

Milton H. Pettit — generalis
Nash motorų kompanijos 

manadžeris
Nash motorų kompanija pra

neša, kad Milton H. Pettit tapo 
paskirtas generaliu kompanijos 
manadžeriu. P-nas Pettit kom
panijos vice-prezidentas per
pastaruosius 18 mėnesių, senaitą metų buvo Simons Manufac-

jau yra žinomas pramonei.
Paskirimas jo šiai vietai 

Nash kompanijoje yra pripaži
nimu nepaprastiems jo gabu
mams, kuriuos jis parodė, kai 
susijungė su šia kompanija 
pirm pusantrų metų laiko. Taip 
pareiškė p. Nash, pasakydamas, 
kad jam smagu paskelbti pil
nai užtarnautų pakėlimą.

Pirm negu jis susijungė su 
Nash kompanija, p. Pettit kele- 

lurers kompanijos vice-prėzi- 
dentas. Pirm negu jis susidėjo 
su šia kompanija p. Pettit dau
gelį metų darbavosi vienai 
stambiausių šios šalies kompa
nijų, išdirbančių žemės ūkio 
padargus, šioje srityje p. Pet- 
tit’o gabumai buvo pripažinti 
visoje šalies pramonėje.

Pradėjęs nuo apačios, jis 
pakilo per visų organizacijų ir 
paėmė vadovauti netik ūkio 
padargų skyriui, bet kartu ir 
automobilių skyriui.

Apskaitliuojama, kad 15,000,- 
000 žmonių turės tiesioginio pel
no iš padidėjimo automobilių 
biznio šiemet.

Mes, kurie dirbame Chevro
let motorų kompanijai, mošia- 
mės didžiausiam savo biznio 
metui. Planai, kurie jau pradė
ta vykinti, nužiūri padirbimų 
daugiau kaip vieno millono au 
tomobilių, — tūkstančiais di
desnio skaičiaus karų, negu 
1927 metuose. Musų dirbtuvių 
ir pardavimo organizacija šian
dien yra kur kas geriau sutvar
kyta, negu kuomet nors praei
tyje, ir matydami kokiu prie
lankumu publika pasitiko musų 
“didesnį ir geresnį” Chevrolet, 
mes turime tvirčiausių pamatą 
žiūrėti į 1928 metus kaip į di
džiausio musų biznio metus.

Naujas Buick
....—4-----

Šiomis dienomis Chicagoje 
yra automobilių paroda. Vieną 
žymių vietų parodoje užima 
Buick.

Lapkričio mėnesyje, 1927 
metuose, tapo išleistas iš dirb
tuvės 2,000,000 Buick karas. 
Tai yra vienintelis brangiosios 
rųšies karų, kurįs iki šiam lai
kui pasiekė tokių skaitlingų— 
dviejų milionų dolerių ženklą. 
Ir tai reiškia, kad publika, au
tomobilių pirkėjai įvertino karą, 
kurį galėjo gautj už tokius pi
nigus, už kokius ji gavo Bui- 
cką.

Kokių reikšmę turi Buick ta
rpe tų žmonių, kuriems yra rei
kalingi karai, rodo tas faktas, 
kad po to, kai pasirodę 1928 
mėtų modelio Buick tik per tris 
dienas po pasirodymui ir tik 
didesniuose miestuose, kur bu
vo sužymėta atsilankiusiųjų pa
žiūrėti skaičius, Buicko paro
dos krautuves atlankė 1,526,- 
152 asmenys!

Trumpa Buicko istorija yra r • ' 

Aplankykit automobilių parodų. Ji yra Coliseum, S. Wabash 
avė. ir 16th St.
Ten pamatysit daug naujų ir žingeidžių dalykų autų industri
joj. Aplankykit ją dabar. Nelaukit paskutinės dienos.

tokia: Pirmasis Buick karas 
buvo išleistas iš dirbtuvės lie
pos 1 dienų, 1904 m. Jis turė
jo tik du cilinderiu. Per visus 
1904 metus išleista iš dirbtu
vės 37 Buickai.

Tie karai jau nebepanašus 
šių dienų Buickams. Vienintelis 
panašumas rasi tas, kad taip 
praeities Buickai, kaip šių die
nų, buvo dirbami keturiais ra
tais. Ir dar, rasi, kaina kiek 
arčiau stovi. Mat, pirmieji Bui
ckai kainavo apie $1,000. šian
dien tečiaus, jei paimsime do
mėn visus pagerinimus, ir abel- 
ną reikmenų kainų pakilimą, 
turėsime pasakyti, kad, abelnai 
imant, jų kaina nupigo.

Praslinko tečiaus dvidešimt 
metų, ir štai jums pasekmes: 
kuomet 1904 metuose išleista 
lik 37 Buickai, tai 1927 metuo
se jų išleista kuone 250,000

1904 metuose pradėta dirbi
mas Buiekų viename trobesyje, 
kuriame tilpo 100 darbininkų. 
Šiandien Buicko dirbtuvės turi 
72 trobesiu ir samdo nuo 25,- 

000 iki 30,000 darbininkų, vy
rų ir moterų. Kuomet 1904 
metuose pradėta Buicko dirbi
mas su kapitalu $75,000, tar 
1927 metuose vien tik naujų 
trobesių buvo pridėta, kad pra
platinus išdirbystę ir patenki
nus šio karo pirkėjų reikalavi
mus, už $5,500,000.

šiandieninio Buicko dirbtu
vės užima vietą daugiau kaip 
2 mylių ilgio ir penkių blokų 
platumo. Buicko dirbtuvės yra 
pačios vienos tikras miestas.

“Tyrinėjimas” sako C. W. 
Churchill, Buick motorų kom
panijos generalinis pardavinėji
mo manadžeris, “parodo, kad 
pilnai trys ketvirtadaliai visų 
Buick karų, kurie tik buvo 
padaryti, dar tebetarnauja. Tas 
faktas turi tokios jau Buicko 
savininkams reikšmes, kaip ir 
2,000,000 padirbtų Buiekų skai
tlinė. šiose skaitlinėse mes ga
lime numatyti nepaprastą iš
laikymą ir tarnavimą Buick ka
ro ir dar tai kad publika įverti
na Buicko, kaipo automobiliaus, 
ypatybes.”

________ ______ ___———_
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’ jogei toje linkmėje eina visuomenės plėtojimąsi. Jos nešiojasi su savim žirkles,
Pačioje bolševikų viešpatavimo pradžioje tas didis siuIus ir lopus. Prie progos 

mokslininkas ištisoje eilėje veikalų nurodė kad Lenino “(kuHe
eksperimentas ’ nepasiseks. Ir jo žodžiai, kaip šiandie gyvena būriais) įvairius namų 

jau visiems aišku, — išsipildė. darbus. Gatvėmis valkiojasi
_______________________________ _ ________ siuvėjai, batsiuviai, plaukų kir- 
—mmmmmmmimsmmsmimmn Pėjai ir visokie amatninkai. 

Kiekvienas jų tam tikrais gar
sais duoda apie save žinoti.

Vakarais biznio gatvės yra 
elektros šviesos apšviečiamos. 
Mirguliuoja įvairios iškabos. 
Gatvės ir šaligatviai pilni žmo
nių. Baubia svetimšalių auto
mobiliai. Biznieriai traukia į 
šantanus ir arbatinei, kur gir
disi nepaliaujama muzika. Gat
vėmis paroduoja gražuolės, ku
rias lydi praeivių aistringos a- 
kys. Kampuose akrobatai ir 
štukadariai rengia spektaklius,

; Apie Įvairius Dalykus !

Pekinas

Rubsiuvių amalgameitų unijos lietuvių skyriuje No. 
54, Brooklyno, komunistai vėl gavo į kailį.

Sausio 25 d. ta organizacija laikė savo metinį susi
rinkimą, kuriame turėjo būt išrinkta dauguma skyriaus 
(lokalo) valdybos narių. Iki šiol valdybą kontroliavo 
komunistai, bet dabar jie tapo visiškai supliekti. Ofi- 
cialis lokalo korespondentas, “tavorščius” Buivydas, 
praneša šitokius rinkimų rezultatus:

Jokūbas Šerkvietis tapo išrinktas 162 balsais, prieš 
K. Jankaičio (komunistų kandidato) 105 balsus. A. Ži
linskas vienbalsiai išrinktas finansų raštininku (komu
nistai visai nestatė savo kandidato). I New Yorko 
Amalgameitų unijos direktorių tarybą (board of direc- 
tors) išrinkta Šnyras 120 balsų prieš J. Buivydo (ko
munisto) 112 balsų. J lokalo korespondentus išrinktas 
sekančiam pusmečiui A. Žilinskas 136 balsais prieš J. 
Buivydo (komunisto) 124 balsus. J 54 lokalo Pildomą
jį Komitetą išrinkti: Masiulis, Jonaitis ir F. Černevi- 
čius. New Yorko Amalgameitų unijos Joint Board na
riai išrinkta J. Žekas ir F. Vaitukaitis (komunistų 
priešas).

Ne apie visus išrinktuosius viršininkus mes tikrai 
žinome, kurioms srovėms jie priklauso. Bet yra aišku 
tiek, kad į visas svarbesniąsias vietas praėjo komunistų 
priešai. Išrodo, kad komunistams neteko nė vienos vie-

Senovės kopija. — Imperatorius 
ir parlamentas. — Palociai, 
kurie tapo muzėjais paversti. 
Kur bedarbiai nėra įsileidžia
mi. — Kiniečių labirintas. — 
Valgyklos. — žmogaus darbo 
pigumas. — Policmonų man
dagumas. — Turtingųjų kvar
talai. — Biednuomenės gyve
nimo vietos. — Siuvėjos. — 
Pekinas nakties laiku. — 
Darbo diena.
Daug visko yra matęs Pe

kinas — Kinijos sostinė. Pa- 
bastunai mongolai ir karingie
ji mančžurai ne kartą sulygi
no su žeme pilkas lūšneles, ap
siaustas aukštomis sienomis. 
iMangolijos dykumų smiltys 
kiekvieną kartą užnešdavo so
stinės kapus po gaisrų ir des
trukcijų įvykimo. Bet ant 
griuvėsių visuomet išaugdavo 
naujas 
senojo: 
praeitis, 
Pekinas
milžinišką kiniečių kaimą, ap
tvertą aplinkui trimis sienų 
eilėmis.

ributai. Lošiama tenis, fut
bolas ir jodinėjamą puikiais ark
liais. Sargybiniai budriai žiu
ri, kad pro vartus neįsigautų 
elgeta arba bedarbis kuli. Tie 
nelaimingieji sugadintų ūpą 
diplomatams ir komersantams.

Tarp europiečių kvartalo ir 
miesto sienos randasi gelžkelio 
stotis, t milžiniškas trobesys.

bubnu kviesdami publiką. Uba
gai rodo sužeistas savo 
dalis ir verkdami prašo i 
dų.

Dundėjimas ir užimąs 
ne nesiliauja per kiaurą 
tį.

Hytui auštant žmonių 
sai pasidaro tylesni, 
ma nuovargis.
kaimų ūkininkai pradeda vežti 
daržoves ir kitokius maisto 
produktus. Girdisi skardus ve
žėjo balsas:

-—Jo-gu... jo-gu... jo-gu,-gu...
Išaušta rytas, šiaurinėj so 

stinėj vėl prasideda darbo die
na.

Taip maž daug rašo apie Ki
nijos sostinę E. Magaram, ku 
ris ten yra gan ilgoką laikę 
išgyvenęs. —K. A.

kūno 
išmal-

Peki- 
nak-

bal-
Jaučia-

Iš aplinkinių

Prie stoties prieina cien-Men Leonide Andrejevas 
aikštė. Ta aikštė yra lyg ir

Gražus Gyvenimas AtgijusiemsPekino centras.
Iš Čien-Men eina visas tink

las siauručių ir kreivų chu- 
tungų bei skersgatvių. Pifkos
sienos išbraižytos įvairiais žen- Ar nepasitaikė jums vaikščioti a • • •• 1 i • • v • * 1. J ~ Oklais bei arbatinių parašais. į kapinėse? 
žmonių minioj matosi turtin
gųjų šilkiniai apsiaustai.

kaitis ir t. t.) naujoje unijos skyriaus vyriausybėje 
sai nebesimato.

lo- 
su-kalas rinkosi pirmiaus, ir tuomet komunistai buvo 

mušti dar didesnėmis balsų daugumomis. }
Taigi išrodo, kad Brooklyno lietuviai rubsiuviai, 

pagaliau, apsivalė nuo bolševikiško šlamšto taip pat, 
kaip tai yra prieš keletą metų padarę chicagiečiai. Pa
žymėtina yra tai, kad komunistai tapo supliekti Brook
lyno rubsiuvių unijoje, nežiūrint net to, kad per “Lais
vę” jie turi progos vesti smarkią agitaciją prieš savo 
oponentus, kuomet pastarieji neturi vietoje nė vieno 
lemto spaudos organo.

Yra tiktai keista, kad lietuviai rubsiuviai, kurių 
milžinišką daugumą sudaro komunistų priešai, dar pa
kenčia rubsiuvių laikraščio “Darbo” redakcijoje tokį 
begėdišką bolševikų monelninkų agentą, kaip Vabalas- 
Pruseika!

KAUTSKIS PRANAŠAUJA GALĄ BOLŠEVIZMUI 
IR FAŠIZMUI

Pekinas, tikra kopija 
miela kiniečio širdžiai 
senovė. Ir net dabar 
yra labiau panašus i

Centre aukšta akmeninė sie
na apsupa buvusių Kinijos val
dovų rezidenciją. Tai uždrau
stas miestas. Prie vartų sto
vi kiniečių kareiviai. Uždrau
stame mieste viešpatauja tyla. 
Plačiosiomis alėjomis siaučia 
dulkių debesys. Retkarčiais 
pasigirsta praeivių žingsniai ir 
sargybinių balsai, kurie milži

no šitą sunkią lavyną, Jus mąs
tote apie duoną alkaniems? 
luokite pabučiuoti kojytes. Aš 
žinau, kur jos tuojau eis jūsų 
engvutės greitos kojytės, aš 
žinau, kad ten, kur žengs jos, 
šaugs gėlės—stebulingos kve
piančios gėlės.

Jus kviečiate su savim? Ei
me. Čionai, mano atgijęs Ta- 
ante—ko užsižiopsojai ten į 
riaukiančius debesėlius?

Čionai, mano mažutės, links- 
nutės Viltys.

Sustokite!..
Aš girdžiu muziką. Nerėk-gi 

aip drūčiai! Iš kur šitie ste
buklingi garsai. Tylus, rui- 
ningi, beprotiškai džiaugsmin
gi ir liūdnus. Apie amžiną gy
venimą kalba jie.

...Ne, nenusigąskite. Tas 
luoj praeis. Juk iš džiaugsmo 
/erkių aš.

Ach, kaip stebėtinai gražus 
gyvenimas atgijusiems.

Vertė B. Buiša.

jos sergančio žaizdas ir gydė 
jas! Ir jos mirė šitos seserys. 
Nuo prasišaldimo mirė jos, taip 
pasakyta paminkle.

Neišlaiko šalto žiauraus vė
jo, kuris apsupo jas gyvenime

O štai toliau palinkęs kryžius 
ženklina vietą, kur užkastas į 
žemę Talentas. Koks jis buvo 
gyvas, triukšmingas, linksmas: 
Užvisko griebėsi, viską norėjo 
padaryti ir buvo įsitikinęs, kad 
nugalės ir pavergs jmsaulį!

Ir mirė—kaip tai nežymiai ir 
tyliai. Nuėjo vieną sykį į žmo
nes, ilgai buvo ten dingęs ir grį
žo suvargęs, nusiminęs. Ilgai 
verkė, ilgai ryžosi ką tai pasa
kyti—ir taip nepasakęs ir mirė, 

štai ilga eile mažiukų, įdu
busių kalnelių. Kas ten?

Tai vaikai. Mažutės, žvarios, 
šposininkės, Viltys. Jų buvo tiek

šypsančiais, mylinčiais: jus ma- daug, ir taip linksma ir gerai 
tote juos gyvais, kalbiais, drą
siai įsitikinusiais į gyvenimo

BLOGOS SLOGOS? VAR- 
TOKIT “CASCARETS" 
1EL PRAVALNINIMO S] 

VAKARį

Yra jose savotiška 
gųjų šilkiniai apsiaustai, ša-'dinanti ir sukelianti 
lia jų eina nudriskę kuli, ku-i poezija šituose 
rių drabužiai tanikiauslia yra 
pasiūti iš maišų, kuriais neša
ma anglis.

šaukia, 
rankomis, 
vos muša 
plaka geležį, dirbtuvėse mono
toniškai ūžia motorai, o krau
tuvėj spiegia gramafonas, ku- 

! ris nuo pat ryto iki vėlaus va
karo kartoja vieną 
čia dainą.

Iš lengva plaukia 
karčiais sustodama 
pų, kur pardavėjai 
savo prekes, 
jaunų moterų balsai, 
juodi 
iriais 
Eina 
tarsi 
ke...

rėkia, mastaguoja 
Kurpiai be palio- 

plaktukais, kalviai

ir tą pa-

minia, ret- 
prie kam- 
rėklamuoja 

Garsiai skamba 
Jų ilgi,

plaukai papuošti sidabri- 
ir auksiniais 
jos mažyčiais 
išdresiruotos

kiek ga- 
nerimastį 

tyliuose, a]>- 
tvertuose ir apaugusiuose sul
tinga žole kampeliuose taip 
niūriuose ir taip besočiuose.

Tyliai, užsimąstę einate jus 
per kapines.

Ausys jūsų gaudo tylius at
garsius gilių vaitojimų ir aša
rų, akys-gi susilaiko ties turtin
gais 
žiais 
pais, 
nes, 
savo 
gražus.
lų skaitote jus, ir atgyja jūsų 
akyvaizdoje visi šitie dingusieji 
iš pasaulio žmonės. Jus mato
te. Jus matote juos jaunais,

Nebus galvos skaudėjimo, užkie
tėjimo, slogų ar rugštumo 

viduriuose iš ryto

blizgučiais. 
žingsniais, 

ožkos cir-

paminklais, prastais kry- 
ir nebyliais nežinomais ka- 
pridenguslais savimi žmo- 
kurie buvo nebyliais visą 
gyvenimą, nežymus ir ne 

Ir užrašus ant pamink-

niškų palocių kampuose mėtoj šalia krautuvių 
kauliukus. Tarp palocių mato-į dvokiančios kiniečių 
si dirbtini prūdai, kalneliai ir 
grotai. Atsiduoda pelėsiais ir 
tolima senove.

čia, niūrame palociuj, gyve
na Kinijos prezidentas ir par
lamento nariai, kurie vieną die
ną susirenka, o kitą dieną yra 
išvaikomi. Už aukštos 
prieš kiek laiko gyveno 
čių imperatorius, kuris 
jo didelį haremą ir visą 
eunuchų-skapų.
metų imperatoriui teko daug 
nesmagumų pergyventi, kuo
met eunuchai paskelbė genera
linį streiką, o valdžia nutarė 
paskutinį Kinijos imperatorių 
įpėdinį iškraustyti iš uždraus
to miesto.

Dauguma palocių tapo paver
sta istoriniais ir dailės muzė
jais, kur surinkta žymiausi me
no paminklai: aukso dirbiniai, 
seniausi paveikslai ir kilimai.

sienos 
kinie
ti! rė- 
štabą

Prieš trejetą

“Lietuvos Žinių” pranešimu, garsusis socializmo 
teoretikas, Kari Kautsky, išleido knygą “Socialistinis^ 
Internacionalas , kurioje išreikšta įdomių minčių apie lš lauko tie palociai papuošti 

. įvairia mozaika. Marmoro laip-
kad komunistų valdžios žlugimas tai veda į sosto salę. Atrodo, 

kad palocius yra iškilęs iš mar
moro terasos. Visas palocius 
yra papuoštas gražiais nėriniais 
iš marmoro. Apie palocių ma
tosi daugybė palapinių, kur Ki
nijos imperatoriai betiksliai 
leisdavo laiką. Sunku tikėti, 
kad galėtų būti toks puošnu
mas vergijos ir skurdo šalyj.

Arti prie uždrausto miesto, 
stovi masyve siena, kuri apsu- 

tik sustiprintų bolševikų režimą, pa pasiuntinybių kvartalą. Sie
noj yra [mūryti milžiniški ge
ležiniai vartai, kuriuos budriai 
daboja svetimų valstybių sar
gybiniai. Iš dvokiančių chutun- 
gų ir kiniečių minios netikė
tai patenki į europiečių Cent
rą, iš kur “užjūrio velniai” 
plečia savo nagus į visą Kini
ją. Puikiausios vilos tarp pui
kių sodų, puošnios krautuvės, 
dideli pasiuntinybių trobesiai 
ir bankai, — tai to kvartalo 
savybės. Asfaltinėmis gatvė
mis ūžia automobiliai, kuriuo
se sėdi puošniai apsirengusios 
moterys. Iš pasiuntinybių ei
na dykaduoniai apsikabinėję 
deimantais. Visur matosi ci
garai, monokliai, cilindrai, - 

•uropiškos kultūros at-

kovą su komunistų diktatūra.
Kautskis sako,

Rusijoje atves prie visų diktatūrų puolimo Europoje. 
Italų fašizmas, Ispanų utilitarinės klikos valdžia ir ki
tos diktatūros minta dvasiniais komunistų diktatūros 
syvais. Jos mokinasi iš komunistų, vartoja jų kovos 
metodus ir skolina jų etiką bei jėzuitizmo papročius.

“Pučais” (slaptais sąmokslais ir ginkluotais sukili
mais), pasak Kautskio, diktatūrą nuversti negalima. 
Garsusis socialistų rašytojas “pučus” griežtai smerkia, 
kaipo kenksmingus liaudies jėgų organizavimui avan
tiūros žygius. “Pučai” 
nes “pučuose” paprastai dalyvauja neskaitlingos gru
pės. Geriausia priemonė kovot su diktatūra tai — liau
dies politinės sąmonės kėlimas. Liaudies nuotaikai 
(upui) pakilus, pati liaudis nuvers diktatūrą.

Kautskis tvirtina, kad bendra liaudies revoliucija 
prieš diktatūras yra neišvengiama ir ji laimės. Diktatū
ros atsilaiko prieš “pučus”, bet neatsilaikys prieš visuo
tiną liaudies revoliuciją. Kovodama su bolševikų dikta
tūra, Rusijos liaudis galinti prarasti tik savo retežius, 
o užkariaut laisvę ir ekonominę gerovę.

Kaip matoipe, Karolis Kautskis, nežiūrint savo 73 
metų amžiaus, dar ir šiandie tebėra revoliucionierius, 
pilnas energijos ir šviesių vilčių ateičiai. Jis tvirtai tiki, 
kad demokratija ir laisvė paims viršų ant diktatūros ir 
priespaudos. Ir jisai tiki į tai ne dėlto, kad jisai to 
trokšta, bet dėlto, kad gilus visuomenės gyvenimo tyri
nėjimai, kuriems jisai pašventė visą savo amžių, rodo, žodžiu, c

randasi ir 
kamšlynės 
valgyklose 
dideliuose

Ir jie mirė šitie žmonės.

buvo nuo jų sieloje bet viena, 
po kitos išmirė jos.

Kaip daug buvo jų, ir kdip 
linksmai su jomis buvo sieloje!

Smarvė neįma- 
Bet alkani kuli nieko 
Jie valgo, kas papuo-

barška kiniečių dvi- 
Kuli velkė- 

vežimukais)

(valgyklos). Tose 
pusnuogiai virėjai 
katiluose verda žuvų, paukš
čių ir gyvulių atmatas. Pur
vinomis rankomis jie minko teš
lą ir kepa pyragaičius. Prie 
valgyklų praeiviai be jokių ce
remonijų atlieka savo gamtiš
kus reikalus.
noma. 
nepaiso.
la.

Gatvėj
račiai vežimukai, 
mis (vienračiais 
važinėja pasažierius ir visokias 
prekes. Važiuodami prieš kal
ną, jie patys save akstiną šau
ksmais: — Che-a-o.. che-a-o...•
che-a-cho...

žmogaus darbas Kinijoj yra 
pigus, neįmanomai pigus. Ku
li (darbininkai) ten yra gyvu
lių vietoj.

Policmonai šypsosi praeinan
tiems turčiams, bet užtat be 
jokio pasigailėjimo savo laz
domis muša nelaiminguosius 
kuli, kurie pasipainioja jiems 
po kojų.

Iš centralines gatves eina 
siauri chutungai, kur gyvena 
turtingieji kiniečiai. Vieno 
aukšto namukai yra apsupti sie
nomis. Sienoj randasi nedi
delis įėjimas, kuris veda į ma
žutį sodą — protėvių kapines. 
Kiekvieno kapas pažymėtas sa
vo rųšies budele. Pats namas 
irgi turi didelės budos išvaiz
dą.

Kiek toliau nuo tų namų ma
tosi molinės fanzos. 
lipinamos be jokios 
žmonės, gyvuliai ir 
gyvena visi kartu.

Jos yra 
tvarkos, 

paukščiai 
Siaurutė- 
smirdan-

čios srutos. Pūvančių atmatų 
krūvose knisasi alkani vaikai', 
kiaules, ubagai ir paklydę šu
nys. Prie kiekvieno namuko 
būtinai randasi kapus.

Kampuose senos kinietės už 
tam tikrą atlyginimą lopo dra
bužius. Nusimovęs paskuti
nes kelines arba švarką, kuli 
ramiai sau laukia, kol jo dra
bužiai bus sulopyti. Tos mote
rys našles vaikšto grupėmis, kokiu meiliu

Bet ar yra reikalas eiti iš 
namų, kad rastis kaplrese? Ar
gi neužtenka tam, kad nakties 
tamsuma apsiaustų jus ir pra
rytų dienos garsus.

Kiek paminklų turtingų ir 
nuikių! Kiek nebylių, nežinomų 
vietų.

Bet ar reikalinga nakties, kad 
atsidurti kapinėse? Ar pakanka 
tam • dienos—neramios, triukš
mingos dienas, kurios neapykan
ta slegia jus? Pažvelkite į savo 
sielą, ir ar bus tuomet diena ar 
naktis, jus atrasite ten kapines. 
Mažos, besotės, taip daug pra
rijusios.

Ir tylų, liūdną šnabždesį iš
girsite jus—atspindį šviesių, 
sunkių dejavimų, kuomet bran
gus buvo velionis, kurį laido
jo j kapus ir jus dar nesate nu
stoję mylėtį jį, nesate dar pa
miršę; ir paminklus pamatysi
te jus, ir užrašus, kurie pusiau 
nuplauti ašaromis, ir tylus, kur
ti kapeliai—mažiukai, niūrus 
kalneliai, po kuriais paslėpta 
tas, kas buvo gyva, nors jus 
nežinojote jų gyvenimo ir ne
pastebėjote mirties

O gal būti, tai buvo geriau
sia jūsų sieloje... Bet kam kal
bu aš: pažvelgkite, argi ir taip 
nematote savo kapinių kas die
ną... kiek yra šitų dienų ilguo
se, sunkiuose metuose.

Gal būti, dar vakar jus mi
nėjote brangius velionis ir ver
kėte ties jais: Gal būti dar tik 
vakar jus palaidojote ką nors, 
ilgai ir sunkiai sirgusį ir dar 
prie gyvenimo užmirštą.

Štai po sunkiu marmuru, ap
suptas tankiais geležiniais gro
tais ilsisi Meilė prie žmonių ir 
jos sesuo Viltis į juos.

Kaip jos buvo gražios ir skai
sčios
Kokia skaidria šviesa žibėjo jų 
akys, kokia stebuklingą galią 
turėjo jų baltos, dailios rankos!

Kaip maloniai paduodavo ši
tos baltos rankos šaltą 
gaivinaintį gėrimą ištrošku- 
sioms, karščio apimtoms lu
poms ir valgydino alkanus. Su 

atsargumu lietė

dailios, šitos seserys!

iTylu kapinėse, ir liūdna 
šnabžda lapais balti berželiai.

Te atgija numirėliai! Atsida
rykite niūrus kapai, subirėkite 
jus, sunkus paminklai ir pra- 
siskirkite, o geležiniai grotai!

Nors vienai tik dienai, nors 
vienam akimirksniui duokite 
laisvę tiems, kuriuos jus slė- 
giate savo sunkumu ir tamsa.

Jus manote, jie mirė? O ne, 
jie gyvi. Jie tylus, bet jie gy
vi.

Gyvi!
Duokite jiems pamatyti spin

dėjimą mėlyno, židraus dan
gaus, pakvėpuoti grynu pava
sario oru, prisisotinti šiluma ir 
meile. Ateik pas mane, man 
užmigęs Talante. Ko taip juo
kingai tryni akis—tave apaki
no saule? Ar ne tiesa, kaip 
skaisčiai ji šviečia? Tu juokie
si? Ach, juokis, juokis—taip 
maža juoko pas žmones. Juo
ksiuos su tavim ir aš. Aha kur 
skrenda kregždė—skrisiu pas
kui ją!... Tu apsunkėjai kapuo
se? Ir kokį keistą pasibaisėji
mą matau aš tavo akyse —lyg 
atsispindėjimą kapų tamsumos.

Ne, ne nereikia... Neverki, ne
verk, sakau aš tau.

Juk taip gražus gyvenimas 
atgijusiems!

O jus mano mažytės Viltys! 
Kokie malonus ir juokingi jūsų 
veideliai! Koks tu juokingas ma
žutis driučki, aš nebepamenu 
tavęs! Ir ko tu juokiesi? Ar ir 
patys kapai nenugązdino tavęs? 
Tyliau mano vaikučiai, tyliau. 
Kam-gi tu skriaudi ją? Tu ma
tai, kokia ji mažytų, išbalusi ir 
silpna? Gyvenkite taikoj 
nesupkite manęs.
note jus, ^ad aš irgi buvau ka
puose, ir dabar svaigsta mano 
galva nuo saules, nuo oro, iš 
džiaugsmo.

Ach, kaip gražus gyvenimas 
atgijusioms!

Atėjote ir jus, didingos, 
kios seserys!

Duokite pabučiuoti jūsų 
tas dailias rankas. Ką aš 
tau? Jus nešate duoną? 
dailias, menkutes ir silpna;
nugąsdina kapu tamsą, ir ten,

Nusipirkit už 10c baksuką.
Galvos skaudėjimas, raugėji

mas, apsivėlęs liežuvis, užkimu
si nosis nuo slogų — visuomet 
atsiranda nuo sugadintų kepe
nų, lėtai virškinamo maisto vi
duriuose arba didelių rugštumų 
viduriuose.

Nuodingos medžiagos susigrū
da žarnose, vietoje, kad butų iš
mestos lauk, jos įsigauna į krau
ją. Kuomet tie nuodai dasiekia 
švelnių smegenų ir užgula juos, 
tuomet greit pasidaro galvos 
skaudėjimas.

Cascarets greitai išvalo skilvį, 
prašalina skilvio rugštumus, ne
suvirškintą maistą, gasus, pra
šalina perviršį syvų iš kepenų ir 
prašalina visus nuodingus liku
čius iš žarnų.

Cascarets pavartoti iš vakaro, 
tikrai sustiprins jumis iki ryto. 
Jos veikia kuomet jus miegate 
— už 10c baksiukas nupirktas 
nuo aptiekoriaus reikš švarią 
galvą, skilvį, atšviežins kepenis, 
žarnas mėnesiams laiko.

Tel. Boulevard 0214
Piumbing, HeaUng 

Kaipo lietuvis, lietuviam* visado, 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & €0 

<♦>04 So. Paelina St„ Chicagu iii
— - ■»
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PEOPLES BANK 
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Antradienis, saus. 31, 1928 NAUJIENOS, Chicago, 

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

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

Kontesto Numeratorius 
Antanas Ripkevičius. 
Kontesto Vigilijus: 
Marė Kemešienė.

Kontesto Pradžia Sausio Kontesto Baiga Balandžio
16, 1928 30, 1928

Musų kontestantai I savo kontestantę p-ią A. Bakes- 
Bakienę. Musų kontestantė yra 
darbuotoja vietos lietuvių drau
gijose — turi gerą vardą ir 
plačią pažintį vietos ir apielin- 
kių lietuviuose. Neabejotina, 
kad vietos lietuviai kontestan
tę Bakienę šiame “Naujienų” 
konteste tinkamai parems.

Musų kontestantu Westville 
yra Thamas Lucas, senas šio 
miesto gyventojas — daugiau 
kaip 30 metų čia gyvena ir dar
buojasi lietuvių draugijose ir 
miesto politikoje. Pastaruoju 
laiku aprinktas Westvilles mies
to iždininkių Virš 20 metų kaip 
turi bizni — General Merchan- 
dise krautuvę. Pereitame “Nau
jienų” konteste dalyvavo Joe 
Norkus, darbavosi gana sėk
mingai. Be abejo, kad dabarti
nis kontestantas p. Lucas, tu
rės nemažesni pasisekimą, ne
gu jo pirmtakunas p. J. Nor
kus. Gero pasisekimo kontes
tantu i Lucui. I

Mihvaukec šiame “Naujienų”j 
konteste irgi turi kontestantu 
gana darbštų vietos darbuotoją

Vincą Staupicką. Musų ger
biamo kontestanto sąlygos vei
kimo Milwaukee yra gana ne-
patogios dauguma vietos lie
tuvių veik jokių laikraščių ne
skaito, o kurie skaito, tai dau- 
ffiausia lenkiškus laikraščius. 
Kad tinkamą dirvą išdirbus 
“Naujienoms“, čia reikia sun
kiai padirbėti. Musų kontestan
tas Staupickas atrodo, kad sun
kaus darbo dirbti nebijo, per-, 
tat pasitikėtina. kad jam sek-' 
sis visų sunkenybių kliūtis pa
šalinti — savo tiksliam darbui 
praskinti kelią.

Kontestantas St. Sherpitis iš 
St. Charles, senas “‘naujienie- 
tis”. .Jo amatas gerus namus 
budavoti, nes yra nariu žino
mos vietos firmos — Sherpitis 
Brothers Construction Co. Jei
gu kontestantas Sherpitis mo
kės taip sėkmingai po St. 
Charles ir Batavia “Naujienas“, 
užrašinėti, kaip kad jis moka
namus budavoti, tai pasekmės 
jo darbo šiame “Naujienų“

Auna Bakienė

Dominikai Riauka
Clinton, Ind. irgi mažiukė 

lietuvių kolonija, bet musų kon
testantas ir sykiu “Naujienų“ 
patriotas D. Riauka yra pasi
ryžęs visus vietos lietuvius pa
daryti gerais “Naujienų“ pa- 
triotais-skaitytojais. Kontestan
tas Riauka čia gyvena virš 20 
metų, yra rimtas darbuotojas 
angliakasių unijos vietiniame 
lokale, pertat pasitikėtina, kad 
Riauka šiame “Naujienų“ kon
teste savo pažadą išteisės.

Kazys Ivanauskas
Kontestantas Kazys Ivanaus

kas Zeigler, III., senas dar
buotojas — gyvena virš 15 me
tų šiame miestelyje, turi gerą
vardą ir plačią pažintį vietos 
lietuviuose. Su vietiniais ir apie- 
linkių lietuviais draugiškai su
gyvena. Zeiglerio lietuviai yra 
nusitarę šiame “Naujienų” kon
teste tinkamai paremti kontes
tantą Ivanauską, kad jo darbas 
butų pilnai sėkmingas.

Sophie M. Kolas
Pereitame “Naujienų“ kon

teste iš Indiana Harbos sėk
mingai darbavosi p-ia Viktori
ja Kolas, o šiame konteste 
dirbs jos duktė p-lė Sophie M. 
Kolas. Kaip p-lei Koliutei sek
sis darbuotis šiame “Naujienų” 
konteste, nūnai dar sunku nu
matyti. Galimas daiktas, kad 
jai pasiseks pasiekti nežemes- 
nį laipsni negu pasiekė jos mo
tutė pereitame konteste, o gal 
pasirodys dar geriau. Pagyve
nę pamatysime.

Mažiukas miestas Benton, 
III., nepasiliko užpakalyje di
delių lietuvių kolonijų — turi

K^prodactcl bvcourtetv of tbb new york*R

The Smith Brothers start out for vengeance

“SANDARA” UŽ $1 VISIEMS METAMS 
Užsisakymas pratęstas ligi vasario 

16-tai dienai
Nupigintos “Sandaros” kontestas pratęstas ligi Lietuvos Nepri

klausomybės šventės vasario 16 <1. imtinai. Vasario 16 d. išeina 
“Sandaros” didelis dvigubas numeris, pašvęstas, Nepriklausomybės 
10 metų sukaktuvėms paminėti. Visi užsirašę “Sandarą” ligi tai 
dienai gaus ją už $1.00 per ištisus metus. Užrašiusieji kitiems 
daugiau 5 prenumeratų gaus iš “Sandaros” knygyno dovanų $1.00 
vertės knygų. . ' . .

Iškirpęs žemiau dedamų čekį, užrašyk savo adresą ir pridėjęs 
tik $1.00 atsiųsk “Sandaros” Administracijai, 327 E Street, So. 
Boston, Mass., o jei nenori sukarpyti laikrašti, tai atsiųsk tik $1.00 
su savo adresu, pažymėdamas, iš kurio laikraščio sužinojai. Naudo
kitės proga!
(P 4 Aft Užsirašiusiam laikraštį “Sandarą’* ant (G* 4
H* I «UU metų šis čekis skaitomas vieno dolerio < I sUU 
vertės. Užsirašymo laikas nuo 1927 m. gruodžio 20 d. iki 1928 
Vasario 16 <1. “Sandaros” kaina metams $2.00. Atsiųsk “Sandaros” 
Administracijai tą čekį pridėjęs TIK VIENĄ DOLERĮ ir gausi 
laikraštį visiems metams. šis čekis galioja vieną mėnesį nuo 
gruodžio 20 ligi vasario 16 dienai.

* /
Užsirašančio vardas, pavardė

Pavardė ..................................................................................................

Numeris ir gatvė ...................................................... ............................

Miestas, valstija ............................ ........................................................
“SANDARA”, 327 E STREET, SO. BOSTON, MASS.

AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?
Auksine proga lietuviams vyrams ir moterims 

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

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

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

BLANKA

“NAUJIENŲ” KONTESTO DEP.,
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDSJAS:

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

Mano Vardas, Pavardė .......................................................................

Gatvė ........ ;.................................. .........................................................

Miestas .............................................. Valstija .................................. ;

Telefonas ..........................................

APSIDRAUSK!
I *

$10,000 ACCIDENT POLIGY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ........................................ .............................
Adresas (gatvė) ........................................................
Miestas ir Valst........................................................-
Užsiėmimas ...........,..................... Amžius...........
Pašelpgavis ........... ....... ...........................................

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 kelionės 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.

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Bus Gegužio 29 d. iš New Yorko
Rašyk arba atsilankyk! —r “NAUJIENOS”

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudŽiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu ii pažiūros 
daiktu.
'TAI yra piuku jeigu gali taip 

‘ padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenorotns turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustatė 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas. ,*>

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
La m bert Pharmacsd Co., Saint 
Levis, U. S. A. .

Babies Love lt
Del skilvio U vidurią aeama- 
gumą ii prieiastieti danty 
augimo, nieko nira geresnio 
kaip iis saugia Kudikią 
Lasative.

Mrs. Winslow’S 
Syrup

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

. Large Tube

25*
MOKYKLOS N URS®, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukitesnės mo
kyklos merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusi distrik- 
to n u r* ė pasakė:

"Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia raank- 
itiniinas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų' būti varto
jamas. Paimk Jaukėtą kiek
vieną vakarą. Jos nepadarys 
nesmagumo."

Nujol galit vartoti nežiū
rint kaip jus jaučiatės. Riek- 
vien' moteris privalo turėti 
bųt j namie.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Canty nesiliovė puolęs, tai po
licininkas jau šovęs tiesiai j 

JCanty ir sunkiai sužeidęs.

Meras kintamųjų paveikslų 
cenzoriaus rolėje

Tarp Chicagos 
Lietuvių

tarptu-(mas, koks pasiaukavimas! O 
Vienas pamėgink papraštyti, idant ne- 
dudele,

Bėda grūmoja bunco salėms

Frank
Peska paskelbė, kad 
siąs vajų prieš tas 
riose lošiama bunko lošiai 
Chicagoje randasi keli 
tokių vietų. šitos salės turėsi 
arba gauti laisnius (leidimus) ' 
arba taps uždarytos. Daugiau-1 
šia bunko salėse lošia moterys.1 
Jos sudarančios 95 nuošimčius 

šios vietos bus pa-

Miesto tarybon tapo įnešta 
! rezoliucija, kuri, jei taryba ją 
'priims, miesto merą padarys 
'vyriausiuoju krutamųjų paveik- 
| slų cenzoriumi. Rezoliucija į-

sales, ku-įgalioja sudaryti paveikslų cen- 
. Esą, | zuravimo tarybą. Jos pirmi- 
šimtai | ninkas butų komisionierius, ku- 

skirtų miesto mėras.

Ką Matė Ir Nugirdo 
Reporteris

Nelaimė naujam vagiliui.

Burley llillmore, 16 metų
juodveidis vaikėzas, gyv. 1241

pirmiausiai išpirk- Roosevelt Rd., mėgino įlisti At-
3155 VVallace St., (antie and Pacific krautuvėn

, 5212 S. Halsted per langą. Krautuvė randa- 
Kedzie Avė., 3593 į si 941 N. Wells St. Langas pri- 
1070 Archer Avė. spaudė jam kaklą. Vaikėzas, 

i negalėdamas pasiliuosuoti, su- 
I šalo iki atėjo rytas ir pastebė- 

Pašauta todėl, kad jos vaikai ta, kas su juo atsitiko.
verkė 

publikos, 
reikalautos 
ti laisnius, 
1836 35th St 
St., 6349 So.

l žsukau andai Taunoleikėn 
pas pažįstamą biznierių. Sto
vime, kalbame, šnekučiuojame, 
vanojame likimą, kad šios ša
lies gelžkelių relės sudėtos ne 
taip, kaip kad mums patiktų.

Staiga krautuvėn įeina dvi 
mamos ir vienos jų duktė, mer
gaitė kokių 
Pasisveikino, 
bilo:

— O mes

dešimties 
nusijuokė

metų, 
ir p ra-

na, stovi potamsiame 
ryje ir daro ženklus, 
jų toks: sulenkia delną 
prideda tą dūdelę prie gerklės
ir užriečia kaklą. Ir veik tuo 
pačiu laiku ji daro kitokį žen
klą, būtent — pakreipia veidą, 
palenkia galvą šonan ir pride
da plaštaką, kaip pagalvę prie 
palenktos veido pusės.

Nežinau ar tamstoms supran
tami šie ženklai. Bet mudviem 
jie buvo suprantami, ba k vi e- koks 
te išsigerti ir... pasilsėti.

— Sustok - sakau draugui 
— čia, brolau, proga kokių re
tai pasitaiko.

— Ne šun dešra — atkirto 
jis. — Ar ne matai, kad kitoje 
gatvės pusėje antrame aukšte 
vyras stovi ir žiuri per langą iš 
vidaus tai jam.

Pasižiūrėkite I Savo 
Liežuvį

Lietuvis Kontraktorius

, . i Traukinys sudaužė gatvekarį.
Kadangi p. Dorothy Fox gi

mimo diena buvo šeštadienyje, j 
tai šeimyna labai smagiai jau
tėsi. Vaikai kėlė didelio triuk
šmo. Tas triukšmas taip suer-| 
žino senbernį Cosmos 
gyvenus tame pačiame 
kur Fox gyveno, būtent 1D14L 
N. Kilpatrick Avė., kad jis, v; * 
priėjęs prie 
du kartu šovė į duris 
je sužeidė p-nią Fox. 
nai kuone nulinčiavo 
Policija išgelbėjo.

Fox’u buto durti, 
ir vidu- 
Kaimy-

aktį iš penktadienio i šeš- 
j tądien į Chicago ir West Town 
i gatvekaris susikūlė su Indiana 
; llarhor Beit gelžkelio lokomo- 

. aiaci, Į tivu. Nelaimė atsitiko mylios 
a e’Į tolumoje nuo | a Grange, lau- 

Sužeista 14 žmonių. 
Vienas sužeistųjų buvo Robertą 
Virkus (matyt, lietuvis), gyv. 
91 Seventh Avė., Ixi Grange. 
Gatvekaris užsidegė.

Brangi degtinės įninka. Laiškai Naujienos 
Ofise

Pasta-1
ar i

Richerd Otley, 26 metų, gy-1 
venas Įlydė Park Y. M. C. A. 
trobesyje, tapo tur būt mirti
nai pašautas. Jis nusipirko j 
aptiekoje snapso bonką. Išėjo Į 
laukan. Tuo tarpu pro šalį va-{ 
žiavo policijos būrys,
roji norėjo persitikrinti, 
kartais Otley nėra vagis, 
paliepė jam sustoti. 'Pas g 
gaudęs, kad nesurastų degti-1 
nės, leidosi bėgti. Policistai pra-J 
dėjo šaudyti. Pataikė Į bėgan- | 
tį. Ir pasekmė tokia bunka 
degtinės gali kainuoti gyvastį, i

Thompson u i grūmojimai

išsprogdinti.
policija

I)el tų 1 
padarė 1

Majoras Thompsonas aplaikė, 
grūmojimų, kad jo namai bu-| 
siantyj 
grūmojimų
daug kratų, 
lika asmenų, 
suradusi bomboms dirbti me-j 
degos ir įnagius jų padirbimui, i

Policija sakosi

Andrikonis, J. 3 
Bertulis, VVm. 
Beliachas, J. 
Butėnas, C. 
Chevinskas, S. 
Chavey, J. 
Greitjurgis, V. 
Jankus, F. 
Jonaitis, S. 
Janke, Frank 
Kazlauskis, Chas. 
J. iM. K. K. 
Haitis P. M. 
Kučinskas, M. 
Kirsnis, Geo. 
Laurinaitienė, A. 
Markus, J. 
Martinkus, F. 
Mikna, M. 
Norkus, V. 
Petkus, J. 3 
Kantautas, K. 
Sabeckis, J. 
Sh įnikus, C. 2 
Staumans, S.

Pašautas dėl 7 centų.

šeštadienio vakare į prisikim-l 
šusį 47 gatvės karą įlipo An-1 
thony ('anty, 5145 S. Morgan I 
St. Jis padavė konduktoriui Į 
Grapinskiui transferį. Kon-I 
duktorius pareiškė, kad trans- 
feris negeras, ir pareikalavo 
užmokėti 7 centus. Canty, sa
koma kirtęs smūgį Grapins
kiui. Už konduktorių užsistojo 
policininkas Lowery, kuris bu
vo civiliais drabužiais pasirė
dęs. Tada ('.anty parmušė ir 
policininką ant grindžių. Poli-1 
cininkas išsitraukęs revolverį’ 
ir šovęs į grindis. Kadangi I

Žilinskas, J.
Venslov, J.
Walantis, A.
Žukas, John.

Ten ir iš LIETUVOS
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

Old COld- 130 La Šalie St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

JUOKAI

Sutartys tęsiasi.
Aukšto ūgio italas vedė mažo 

ūgio vokietaitę. Gavo nuo juodran; 
kių laišką kuriame rašoma: “Jei 
neduosi musų pasiuntiniui $1,000 se
kamą nedėldienį, mes pavogsime ta
vo pačią.”

Jis greit atsakė: “Aš neturiu pi
nigų.”

Išvažiuojant į kelionę iaunam sa- 
lesmenui prižiūrėtojas sako: “Gero 
pasisekimo. Telegrafuok svarbesnes 
žiniąs.”

Sekamą dieną gautas sekamas 
pranešimas. “Atvažiavau laimingai, 
geras kambarys, šilta vana, gen 
pietus, jaučiu gerai.”

Prižiūrėtojas jam atsakė: “Labai 
malonu, meilė ir bučkiai, sudie.’’

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

reikalu.
Siurpraiz parę rengiame. Ko- 
lektas renkame, kiek kas duo
da: po du, po tris dolerius... 
nieko nesakysime, jei ir dau
giau duosite.

Siurpraiz parems neturiu 
dolerių — atsakė krautuvės sa
vininkas.

— Ale kad ji biedna moteris’;
— aiškina kolektorkos.

bepasišvęstų, nebesiaukautų 
įsižeis. Reiškia, patinka “au- 
kautis” ir “pasišvęsti”. O jei
gu taip, tai koks čia pasišven
timas, arba pasiaukavimas?

Sutinka kuris nors asmuo, 
turįs reikiamų žinių ir suma
numo, prakalbų pasakyti arba 
prelekciją skaityti. Ir vėl gar- 
siavimas: koks pasišventimas, 

pasiaukavimas! O tuo
tarpu tai yra tik pasižadėjimas 
atlikti gerą darbą, pageidauja
mą darbą. Sakau: tik pasiža
dėjimas, kadangi dar nežinia, 
ar prelegentas atliks užduotį, 
ar jis deramai prisirengs.

Nekalbėsiu daugiau apie pa
sišventimą. Tarsiu betgi žodį 
apie pasiaukavimą: jeigu kas 
šiandien pasiaukauja, tai mulo 
ir dinamito, o taipgi lajufkos 
mėgėjai; jie tai tikrai pasiau
kauja. Vienok niekas jų paki- 
aukavimo nei neskaito pasiau- 
kavimu. Reporteris.

Jei jųn tik n<*Rljaučlate Kerai, eikite pns • 
veidrodi ir paa'žiurėkite j hhvo liežuvi. Jei 
jin yra apsivėlęs, tada jūsų skilvis, kepenis 
ar viduriai neveikia atsakančiai. Tai pras
tas ženklas. Tada nusipirkit buteli Tanlac 
ir sustiprinkit visų savo Kintemi}. Daugeliu 
tūkstančių kentėjusių nuo įvairių ncvii'ški- 
n mo negalių rašo nuims, kad Tanlac jiems 
pagelbėjo labai Kerai.

Štai, pavyzdžiui, laiškas nuo Mr. A. L. 
Dcgenhart, East Dubuųue, III. '.Kuomet aš 
jaučiuosi nusilpęs, būna menkas mano ape
titas ir nevirškina vidur'ai, Tanlac visuomet 
man pagelbsti. Aš su jo pagelba prašalinau 
visus nevirškinimo trubelius, sustiprinau »«• Į 
vo nervus, gal u dabar viską valgyti ir jis I 
suteikė man daug pep!”

I 
Apsivėlęs liežuvis pasako jums kodėl kad 

ir menkas darbas taip greit nuvargina ju
mis ; kodėl jus turite skausmus žarnuose, 
turite gasus, rukštumus ir svaiguli > kode! 
jų-s neturite apet'to ir negalite miegoti. Pa
bandykit Tanlac ir pamatysit kiek jums 
pagelbės pirmas butelis. Kainuoja mažinu 
negu 2c. vieno sykio vartojimas.

Tanlac neturi savyj minernlių gyduol.'ų, 
jis yra apdarytas iš šaknų, žievių ir žiedų 
— gamtinių gyduolių di< sergančių. Nusi_ 
pirkit buteli nuo savo va'stininko šiandie. 
Jūsų pinigai bus grąžinami jei nepagelbės.

Suvedam šviesai b 
elektros jiegą | nau 
jus ir senus namus Ii 
mainom naujas Iian> 
pas | senas; duodam* 
unt lengvo iimokiji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2211 W. 22nd Street 
Phone. Caual 2491 k -----------------

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės'ir 
taip pataria Lietuvos banlo>

TtilllciC VANAGO
52 MIUJON BOTTLES VSED PLUNKSNA

;Jyni burdingierius 
iJis sumanė ve ką. 
' pianą.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Meilė ir vynas, vynas ir mei
lė. Kaip tvirtas yra meilės 
šauksmas, galima suprasti iš 
to, kokios pastangos dedamos 

i.jai pavilioti, ypač kokias pas
tangas daro senberniai.

Nesakysiu nei vardo, nei pa- 
I vardės, bet pasakysiu, kad jis 

senbernis. 
Nusipirko

Kai apsigyvena kur
— Jei biedna, tegul ateina į norg anį burdo, tai “dovanoja”

krautuvę, r ~~ '
duosiu; biednam aš neišsižadu 
pagelbėti sulig išgale.

Ne, almužnos mums ne
reikia, mes kolektuojame siur
praiz parei.

— Siurpraiz parei neduosiu j persikelia kiton,
— griežtai pareiškė krautuv-jir pianą, ir vėl 
ninkas.

Manote, mamos ir išėjo? Kly
state, jos ėmė koliotis ir dar 
tokiais žodžiais, kad ir rašyti 
negalima. Abi girtos. Viena 
taip nusilakusi, kad nežinau 
nei kaip ji namo parėjo.

o aš ką galėsiu, tai' pianą šeimininkei. žinoma, 
šeimininkė, gavusi tokią bran-. 
gią dovaną, stengiasi būti kuo 
geriausi musų burdingieriui.

Kada jau burdingieriui nusi- 
j bosta gyventi toje vietoje, jis 

pasiimdamas 
dovanoja” jį 

naujai šeimininkei, kad gera 
butų... kol persikelia kitur.

prietikis.
į tūlo realeste-
Tik įsiprašęs 
paklausti, kur

važiuoja.
Sakau,

O štai kitas 
žinkaip patekau 
tininko autą, 
vidun sumaniau 
link jis 
Taunoleikį. Sakau, gerai... ir 
man ten reikia, ba man vis 
vien kur važiuoti.... nors ir pa- 
čian pragaran.

Na, gerai. Atvažiavome į 
Taunoleikį. Važiuojame 46-ta 
tarp Hermitage ir Paulina. Va
žiuojam pamažu...

— Aure, veižek — sako re- 
alsteitininkas, kurio profesija, 
kaip ir mano, reikalauja viską 
matyti.

žiūriu: moteriškė, dar ne se-

Biznis To Rei
kalauja

Kam pavydėti senesniems žmo
nėms negu jus kurie išrodo 
stipresni ir vikresni už jus? 
Nenusiminkit. Tas "all-in” pa
jautimas gali bitl lengvai pru- 
Aahntas su Hevera’s Esorka. 
naudingas virškinimo ir pra- 
valninimo tonikas. John Ja- 
nish, Lark. S. D. rašo: "Aš 
kentėjau dėl vidurių nevirški
nimo ir turėjau nesmagumų po 
valgio. Mano draugas patarė 
man vartoti Severa's Esorka. 
Greitai aš ir vėl pastojau ant 
kelio sveikatos." Tūkstančiai 
surado, ka<l jiems pagelbsti ge
riau miegoti. geriau valgyti, 
geriau jaustis. Spręskite patys. 
Reikalaukit asvo uptiekoj bu
telio šiandie.

W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Kapids, Iown.

Ka

SEVERAS
esorka

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILK

Daili linksmų dainų 
knygelė

\

Kiekvienas gali skaityti
Kiekvienas gali suprasti 

Kiekvienas gali dainuoti!

Liko tik mažas skaitlius

Pasišventimas ir pasiaukavi- 
mas — gražus žodžiai, turin
tys gilios reikšmės. Bet, vieš- 
patie, kaip dažnai jie naudoja
mi ne vietoje.

Tik klausykite: sumano kuri 
šeimininkė pavaišinti savo 
drauges; sumanyta padaryta — 
pavaišino. Porai dienų praslin
kus girdi kalbas: koks pasiau- 
kavimas — paršiuką nupirko, 2 
tris dolerius sumokėjo, 
pasišventimas — visą 
apie paršiuką tupinėjo!

Apsiima kas nors bet
je draugystėje raštininkauti — 
vėl šauksmas: koks pasišventi-

TIKTAI $5 PILNA EGZAMIN AGI JA, $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 
— kas jums yra.

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

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

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Kaina su prisiuntimu

30 centų

Rašyk:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

Koks 
dieha

li u r i o-

“No Instroduction Card 
No Commission!”

UPI40LSTUR1NG

OVor/C
arba olselio kaina. Už-

Kada jums 
prisieina 

pirkti sek
lyčių rakan 
dus, jus vi
suomet mė
ginat gau
ti pigiau, 
per k o k j 
vertelgą ar 
ba žmogų, 
kuris turi 
teisę pirkti 
iš dirbtuvės
tai jums reikia privedimo ir sumo
kėti paskirtą dalį komiso. Iš musų 
šapos tiesiai j jūsų namus dirbtuvės 
kainomis.

CALIFORNIA 
UPHOLSTERING 

SHOP
Parlor setas made to order 

3327 Archer Avė.
Show Room 3306 Archer Avė.

Phone Lafayette 8936

Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus
perkami: ir parduodame

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

170 BROADWAY NEW YORK
Firma įsteigta 55 metai

JAU ARTINASI DIDELĖ IŠKILMĖ

NAUJIENŲ
KONCERTAS IR BALIUS

Tatai įvyks

Kovo 11 d., 1928
WICKER PARK HALLS
2040-2046 W. North Avė.

Pradžia 4:00 po pietų. Įžanga $1.
. Mes kviečiame kiekvieną būti prisirengu- 

siais, ir kada ateis paskirta diena ir valanda, ' 
atvykti į šį didelį ir gražų koncertą ir balių. . Čia 
bus galima išgirsti puikiausi programą, kokį tik 
galima surengti; pasimatyti su draugais, pasi
šokti ir pasistiprinti.

Rengkitės ir pakvieskit kitus.
NAUJIENOS.

RULY’S VNCLE
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Tarp Chicagos

Bridgeportas

Pirm keleto metų šv. Jurgit I 
parapija buvo padariusi ve ko- į 
kį tarimą: parapijos klebonas, 
pralotas turi išduoti spausdin-i 
tą atskaitą iš parapijos reikalų 
stovio keliomis dienomis anks
čiau, negu šaukiama metinis! 
parapijos susirinkimas.

Toks tarimas buvo padary
tas, idant davus parapijonams! 
progos susipažinti, kokia yra 
padėtis parapijos reikalų ir, jei j 
kas neaišku, parapijos susirin-Į 
kimo paprašyti paaiškinimo.

Dabai tečiaus parapijos mi
tingas įvyks trečiadienyje, va
sario pirmą dieną, o parapijos! 
atskaitos iki šiol dar neišdalin
tos parapijonams.

Ką tai reiškia? Ogi tai, kad! 
pralotas nepildo parapijonų ta- J 
rimo, padaryto pirm keletos 
metų.

Kodėl pralotas taip elgiasi. į 
aš nežinau. Bet turiu pasakyti I 
kad nedavimas atskaitos iš kai j 
no, kaip kad tarimas reikalai! Į 
ja. gali duoti pamato ne vie Į 
nam nužiūrėti, jog gal kas ne ; 
gerai su parapijos reikalais.

Susirinkimas prasidės 7 :3^ ; 
vai. vakaro, Šv. Jurgio parapi I 
jos svetainėj. —Parapijonas. *

Nėra jokios pa- i 
reigos :

(Neva feljetonėlis)
'lai nebus istoriška šventė 

Nebus jokia rimto meno iškil 
mė. Ir nėra jokios pareigo* 
prie to dalyko už dviejų. mė 
nėšių ruoštis. Nėra jokio 
prievolės !

Jei neužkves kur į krikšty 
nas, ar dar koks kitas siurpri 
zas nepasipainios, tai kodėl g 
ne... galima, aišku, nuvažiuo 
ti. Kas turi automobilių, gal 
važiuot su savo mašina, o kas 
iki šiol dar neturi locnos maši
nos, bet turi užtektinai ambi 
cijos ir kišeniuje pinigų, ta I 
gali pasišaukti taxi, bet ben 1 
drai, tai pat su gerom pasek- . 
meni galima nuvažiuoti ir strit | 
kariu — ir dar pigiau kainuos. |

Yra Chicagoje teatras. Toks 
žinote, keistas. Po žeme. Tiki 
stogas iš požemių išlindęs. Ka1’ 
kas sako, kad sunku nežinan
čiam ta teatrą net surast. Bet 
kai tik užeini ant tilto, — tas 
žinot, tiltas prie paties Dailės 
Instituto, — tai čia pat po| 
dešinei yra tas teatras.

Vakare iškaba elektros švie I 
sos pagelba parašo “Goodmar- 
teatras.” Kas moka skaityt 
tai tam visai lengva perskai
tyt, bet ką čia aš sakau, — to
kių, kurie nemoka skaityt, mu
sų tarpe jau visai nėra. Tai, 
vadinasi, apie tai nereikia nei 
kalbėti, dalykas jau užbaigtas. 
Kam įdomu, tai daugelis tą 
teatrą ir iš lauko ir iš 
vidaus jau esate matę, ar ne? 
O kas nežino, tai pasiklauskit 
gerų kaimynų (o kaimynai juk 
visi geri, — ar ne tiesą sa
kau?), tai kaimynai jums tik
rai parodys. Bet kam čia ir 
klausti, ar mes ne Chicagoj gy
venam, kad klausinėtis apie 
tokius paprastus dalykus.

Taip sakant, bus tame teat
re (apie kurį jau aukščiau 
taip gražiai pakalbėjau), bus 
tam teatre du vaidinimai. Vie
nas ankščiau, kitas vėliau. Bus 
tragedija iš žinomos praeities. 
O paskui bus komedija iš šian
dieninės dabarties. Kas ruo
šia tuos du vaidinimus ir kasi
juose dalyvaus, apie tai girdė
jom: Ir dar išgirsim! Ir
turbut, atsiminsim ir neužmir-
šim. () kaip ten bus, tai mes i sudarė viso $185 metuose. Ren- 
nežinome. žinom, kaip buvo[dos svetainėms tebūna kiekvie- 
pirmiau. Pagyvensim, puma- nai $10 metuose, o visoms kai

tysim, kaip bus dabar. Vieni 
sako, kad bus apvaikščiojinąo 
sukaktuvės, kiti sako, kad bus 
po sukaktuvių apvaikščiojimas. 
Vieni, kurie tuos dalykus mėg
sta, tie eis žiūrėti, o kiti sėdės 
namie. Ir tie, kurie nueis ir 
tie kurie sėdės namuose, visi, 
turbut bus išganyti. Ir niekas 
nebus prakeiktas. Ar jus ne

šaukiamas šv. Jurgio parapijos taip manote?
susirinkimas. Pralotas nepil-I —Garsintojas,
do parapijonų tarimo. ■

Pašalpinių draugijų 
gyvenimas ir ateitis

Pirm dvidešimt penkių me
tų, kai ėmė apsigyventi lietu
viai Jungtinėse Valstijose, pra
sidėjo tvėrimas ir pašalpinių 
draugijų ir draugijėlių. De
šimties ar dvylikos metų laiko- 
tąrpyje^ pirm* pasaulinio karo, 
buvo smarkiausias jų kūrimąsi 
ir veikimas įvairių įvairiausio
se vietose ir įvairiausiais var
dais, bet vienam ir tam pačiam 
tikslui (aš kalbu apie pašalpi- 
nes draugijas): kad ligai ar
ba kuriai kitai nelaimei išti
kus butų galima gauti keletas 
centų pragyvenimui ir šeimos 
užlaikymui. Reikia pasakyti, 
kad tai buvo gražus, kiltas 
tikslas.

Pasauliniam karui pasibai
gus pasirodė lyg butų užėjusi 
pašalpines draugijas kokia 
epidemija, lyg tas gražus pa
šaipiais judėjimas butų apsi
stojęs pažvelgti atgal, ar toli 
jis nužengė, ar daug prągreso 
padarė.

Pastovėjusios kurį laiką ir 
nebesulaukdamos naujų narių 
š tos bakūžės samanotos, kai 
kurios draugijos, palikusios kil
tus idealus, užmiršusius dary
tus tarimus ir kalbėtas kalbas, 
luėjo ir atsigulė ir užmigo am
žinu miegu, iš kurio jau nie
kas jų nebeprikels. Povai vie
la kita draugija pradeda pa
mėgdžioti šioms pirmosioms, ir 
eigų Amerikos lietuviai neieš
kos geresnių priemonių gyvuo
ti, laikytis, tai, laikui bėgant, 
jos išmirs arba išklys svetimt
aučių tarpe kaip tas avių bu
dis girioje vilkų išgainiotas. 
>ings grynai lietuviški bure- 
iai, lietuviškos diskusijos, lie- 
uviška broliška pašalpa.

šis pavojus aiškiai reiškiasi. 
Nariai nebelanko susirinkimų, 
nebeįdomauja tuo, kas juose 
tariama, ir kas metas desėtkai 
narių išstoja iš draugijų, ne
skaitant mirusiųjų narių.

Reiškia, visuomenė reikalau
ja ko nors geresnio, dvidešimt 
penkiems metams praslinkus 
nebenori lankyti susirinkimų. 
Gal iš dalies ne mažai pakenkė 
tam ir naminėlė.

Dabar pažiūrėkime, ar gali
ma rasti nors koki priemonė 
draugijų padėčiai pagerinti, 
joms sustiprinti. Nežinau, 
kiek lietuviai sumoka įvairioms 
svetimtaučių apdraudos kom
panijoms. Neabejoju tečiaus, 
kad sumoka šimtais tūkstančių 
talerių, kuriuos galėtų apvers

ti savųjų tarpe. Kiek draugi
jos išlaiko valdybų, kurioms 
sumoka tūkstančius dolerių 
metinės algos? O tie pinigai 
visai menką nauda neša val
dybų nariams. Kiek dolerių 
kas metai bereikalo išleidžia
ma? O sudėjus viską krūvon 
pasidarytų milžiniška suma pi
nigų, ir sutraukus visas drau
gijas krūvon susidarytų milži
niška įstaiga.

Aš paduosiu vienos apielin- 
kės draugijų skaitlines, būtent 
Town of Lake apielinkes. 1916 
metais čia gyvavo 37 draugi
jos. Po du ršatininku kiek
vienai draugijai ir kiekvieno 
raštininko alga metams $25 su
darė sumą $1950. 37 draugi
jų pirmininkai, kiekvienas gau
damas, sakysime, po $12 me
tuose, viso gavo $444. 37 drau
gijos, turinčios po tris kasos 
globėjus ir mokančios po $3 
algos kiekvienam, išmokėjo 
$333 metuose. Pašto ženklai 
kiekvienai draugijai, sakysime, 
kainuodavo $5 metuose, o tai 

navo $870 metuose. Neskai
tant spaudos darbų, susidaro 
suma $3182.

Narių kai kurios draugijos 
turi po keletą šimtų, o kitos 
po keletą desėtkų. Išdalinus 
narius visoms draugijoms ly
giai, kiekvienai išpultų po 80 
narių. Susidaro būrys 2960 
žmonių. Ir kapitalo kai ku
rios draugijos turi po keletą 
šimtų, bet yra ir tokių, kurios 
po penkis tūkstančius dolerių. 
Jei lygiai padalintumėm, tai 
kiekvienai draugystei tektų po 
$1500. Pasirodo, kad susida
rytų suma siekianti $55,500.

Taigi, sujungus tas visas 
draugijas kiekvienoje apielin- 
kėje į vieną krūvą, pasidarytų 
puiki organizacija su gražiu 
pamatiniu kapitalu. Įkorpora- 
vus tokią organizaciją sulyg 
Illinois valstijos įstatymais j- 
vairiausiems pašalpos ir ap
draudos laipsniams, butų gali
ma iš viršminėtų išlaidų užlai
kyti nuolatinę raštinę, butų 
galima ir meno skyrių turėti, 
simpatizuotų tokiai organizaci
jai ir čiagimis jaunimas. Inte
resuotus! jaja kiekvienas drau
gijos narys, nereikėtų lietu
viams ieškoti apdraudos sve
timtaučių bendrovėse.

Pranas Puleikis.

So. Chicago
So. Chicagoje sekmadienyje, 

sausio 22 d., įvyko Draugystės 
švento Izidoriaus susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė p. Pocius. 
Bet susirinkimas prasidėjo vi
sai betvarkiai. Ponas Pocius 
mšaukė naują valdybą užimti 
/ietas, bet kadangi neatsilan
kė naujas pirmininkas, tai jis 
pats pasiliko prie stalo. Pas
kui liepė raštininkui perskaity
si protokolą iš pereito susirin- 
umo. Protokolas buvo perskai
tytas. Pirmininkas klausia, 
ir priimsite protokolą. Daugu 
ma draugų pradėjo kritikuot: 
įrodinėdami, kad yra protokole 
klaidų. Pagalios balso papra
šė Svcreckis. Bet p. Pocius 
pareiškė •Svereckiui: tu, girdi 
3ik durų daboti, tu pereituose 
•inkimuose negavai pirmininko 
vietos. Svereckis tuo pasaky- 
nu užsigavo, ba toks pasaky- 
nas buvo išjuokimas. Jis me- 
ė knygelę ir išėjo.

Taip nedera elgtis su draugi- 
ios nariais. Metai laiko atgal 
Svereckis dirbo daug šiai drau
gijai ir padarė jai ne mažai pi
nigų. O ką p. Pocius ypatin
go nuveikė? Nieko ypatingo. 
Tuo gi tarpu kitus draugijos 
narius jis pajuokti mėgia.

Pirm savaitės laiko čai susi
tvėrė Sandaros draugijėlė. Gy
vuoja čia ir daugiau draugys
čių, kaip Šv. Juozapo ir Sal
džiausios širdies Jėzaus, o taip
gi vyčių kuopa. Vyčių kuo
pa iki šiol buvo veikliausia, 
bet paskutiniuoju laiku ir ji 
apsnūdo. Dar randasi Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
kuopa, bet labai nusilpnėjusį.

So. Chicagos pisorius.

A + A
VLADISLOVAS 

BERNATAVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

netikėta mirčia, nes gatvekario 
liko užmuštas sausio <30 die
ną, 1 valandą ryto, 1928 m., 
sulaukęs 28 metų, amžiaus, gi
męs Chicago, sausio .15, 1905. 
Paliko dideliame nubudime tė
velius, Vincentą ir Oną, 3 bro
lius: Joną, Vincentą ir Juoza
pą, seserį Juozafiną ir švogerj 
Gedvilą. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3322 S. Morgan St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
vasario 2 diena, 8 vai. ryto iš 
namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtus j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vladislovo Berno- 
taičio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai ir Sesuo.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

North Side
Apvogė lietuvį.

šeštadienyje, sausio 21 d., 
apie vienuoliktą valandą ryto 
vagiliai įsiveržė pas Petrą Ber- 
žinskį, kuris turi valgyklą ir 
saliuną, 1874 Cortland St., ir 
grąsindami revolveriais Ber- 
žinskį su moterimi suvarė į 
ledų skrynią ir tenai uždarė, o 
patys greitai griebėsi savo 
darbo ir nutvėrę $800 (aštuo- 
nius šimtus dolerių) ir šiaip 
auksinių daiktų už kelias de- 
šims dolerių pabėgo. Kadangi 
buvo da ankstyvas priešpietis, 
tai valgykloj tuo laiku buvo tik 
patys šeimininkai ir mažas, sep
tynių metų amžiaus kaimynų 
vaikutis, kuris vienas tiktai tą 
viską matė. Vagiliams pabė
gus, jis atidarė ledų skrynią 
ir paliuosavo šeimininkus. Ki
taip gal butų prisiėję jiems ga
na ilgai būt uždarytiems, nes 
šeimininkų sūnūs tuo laiku bu
vo išėjęs į garadžių mašinos tai
syti.

Kaip girdėti, North Sidės 
Morning Star Kliubas rengiasi 
pajudinti žemę, nes šeštadie
nyje vasario 4 d., Meldažio sve
tainėj rengia maskių balių. 
Taigi patartina visiems atsilan
kyti, nes, sakoma, kad prteų 
turi labai daug ir gerų, — tat 
kiekvienas galės gauti jų.

X. S.

PRANEŠIMAI
Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 

335 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadieny], vasario 1 d., 1928 
7:30 vai. va. Mark White Sųuare 
Park svet., So. Halsted ir 30 St. Chi- 
•ago, 111. Visn nariai atsilankykite 
ant paskirto laiko. — Valdybų.

Jaunuolių Orkestro praktika ir su- 
įtrinkimas jvyks seredoj, vasario 1, 
1928, 7:30 vai. vakare, Mark White 
Sųuare Parko svet., 30-ta ir Halsted 
<?-vė. Visi Jaunuolių orkestro nariai 
malonėkite atvykti. — Vaidyba.

20-to Wardo Lietuvių Politikos ir 
Pafielpos Kliubo mėnesinis susirinki
mas atsibus seredoj, 'vasario 1 die
ną, 7:30 vai. vak., J. Savicko svet., 
Union Avė., kampas 19-tos gatvės 
Visi bukite laiku ir naujų narių at
siveskite. — Valdyba.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
i ūsą patar n a v i m 8 į 
lidotuvėse ir kokiame 
eikale, visuomet • • 11 
anžiningas ir nebran 

<U8. todėl kad neturi 
ne išlaidų uilaikymui 
kyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius b 

Balzamuotojaa

2314 W 23rd PI. 
Chilago. III

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

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

J, F. Eudeikis Komp, 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
1605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicere 3794 ‘r 8094 
SKYRIUS

1201 Auburn Avė.. Tel. Blvd. 3201 
l'el. Boulevard 0313

J. F. RADZIUS 1
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel., Victory 4088 ■

Roseland repeticija “Kalvio Duk
tė” bus seredos iv pfctnyčios vakare,
Strumilo svet.

Susivienijimas Draugijų ir Kliubų 
Bridgeporte laikys priesmetinj susi
rinkimą anlradienyj, sausio 31 dieną 
šių metų 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 
rinkimus valdybos sekantiems me
tams ir daug kitokių reikalų aptar
ti. P. K., rašt.

Visuomlo Prakalba prie# krikščio
nybę, vas. 2 d. ketvirtadienyj, 7:30 
vai. vak., Liuosybės svetainėje,' 1822 
Wabansia Avė.. N. S. Visuomis pa
rodys katalikybės bei krikščionybės 
blogąsias puses. Rengia: Visuomenės 
Darbo Sąjunga.

VISUOMIS APSIGYVENO: 3622 
S. Parnell Avė., Chicago, III. Tele
fonas Yards 2465.

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

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
ĄKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1U57 
Baigusi ak u še- 
rijos kolegiją; 
ilgai nrakti ka
lusi Pensy I v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin 
gai patarnauja 
visokiose ligos* 
prieš gimdymą, 
'aike gimdy m 
ir po gimdymo 
Už dyka patari 
nas, dar ir k*, 

nikiuose reika 
uose moterim- 

.r mergi n o m s. 
<reipkitės, o ra 
dte pagelbą 
valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Pelephune Republic 0083

Oi. V. B. Milaszewicz
Dcntistas 

2559 West 63rd Street 
Cor Rockvvell Si

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

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray laboratorija 

7054 S. VVestem Avė.
! Ofiso Valandos: 9:00 A M. iki 12:00 

i 00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M 
CHICAGO »

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSli-KAUSHILLAS 

A K. U Š E R K A
3252 South Halsted Street

Viršui Unlversal 
^tnte Bank 

Moterys ir mergi- 
'»« kreipkitės su 

"'kalais nuo 12 iki 
s karo Kitu Ifti- 
oa gal sutarti.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių (tempimą, kuris 

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

Phone Boalevard 7589

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenne 

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

Tel. Victory 6279
DR. G SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

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

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Kęs. 3201 South Wulluce Street

Lietuviai Daktarai
K. — — ■ — - - ... ^

1 Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland A vena* 

Ant Zaleskio Aptiekon 
CHICAGO, ILL

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Ree^ 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4. 6 8 Nedėlioj 10-12 d.

A. MONTVII), M. D.
1579 Milwaukee Avenue. Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunsuvick 0597 
Ultravioletinė iviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwo<xi 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 ”alandai vakare

Off. & res. Yards 8557 .
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street 

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

Nedalioms nuo 11 iki 1 po pietų

Rps 6600 South Artesian Avenu* 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0251
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

ChicHto, III

i’hone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgą* 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitl St.)
Vai.; 1—3 ir 7—8; Ned 10—12 rytu
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL

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

Tel. Lafayette 4146 
Blandos

nuo 9 iki 11 v. ryt< 
nuo 6 iki 9 vai vak

DR. MARGIRIS
3421 South Halsted Street 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:30 iki 9:80 v
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago. III

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1028
Res. 2859 S. Leavit St., Canal 2330 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutarti

Įvairus Gydytojai
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai ........
Ofisas

4729 South Ashland Avenue. 2 Inboe 
Chicago, lllinoia.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Dreael 9191

DR.A.A.R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare. 
Nedaliomis ir šventini, 1Q—12 dienąt

įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwuukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius e>ek 
Iros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18tb St. netoli Morgan SU 
V alandos: Nuo 10—12 pietų ir 

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

Naktį Su. Shore 2238. Bou.evard 6488

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS «r 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

lekphone Yards 0994

DR. MAUBICE 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 Pihzh 3200

Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

1631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 
Tetef. Boulevard 2800

Namų Telefonas Republic 9728

J almės M. Burke
Res l'el. Stewail 1713 
GEORGE M GRANE 

Res. Tel. Saginaw 9528 

Burke ir Crane
Advokatai

Ofisas Tel. State 5368 -1731 
155 N. Clark Si

Room

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St.. Room liti
Telefonas Central 4411 

balandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 rvto

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa- 
' skyrimo telefonu.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street

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

Namų Tel.: Hyde Park 8895

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

A. A. DUS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St 

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

PCluyčios.
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Roseland
Jei kas ir turile reikalo, tai1 

šią savaitę neieškokite ratelie- 1 
ėiu. Jie visi dabar vra užimti ' 
prisiruošimui prie “Kalvio Dūk- MALEVOJIMAS, poperinvimas, 
terš” ir dirba tam dalvkui die- ,an«U užlaidos, eale.—geras darbas, 

. .. . 'i. i. pigi kaina, greitas dailus darbas,
ną ir naktį. Net ir sekinauic-Į grej|as apskaitliavimas. Mr. Foster. 
niais, kada visi ilsisi, ar važi- Junipor 0717.
nėia su savo šeimomis ir sve- ~
v: • • * • .. PIRMOS klesos karpenterystes jciuojasi, tai latdidia ept .darbas. Ūžganėdinimas garantuoja- 
tuoja ar net sušilę dirba ruošda- į mas.
mi, puošdami Srumilo svetai-Į 
ne ir taisydami naujas dekorą-1 
ciįas. Publika gi pamatys lą 
gražią “Kalvio Dukterį” atei-1 
nantį sekmadienį, vasario 
C. Strumilo svetainėje, 
6:30 v. vak. Velta kiekvienam . . . . | ar jus įimnuur ttpiv įsuvynių uiua.
pamatyti taip gerai, taip rūpės- taisymą namo? Jei taip, tai susiži-1 
tingai pastatytą veikalą, o pas
kui dar ir pasišokti. — R.

Radio

PASTABA

Business Service
Biznio PatnvnnvimaH

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Namai-Žemi Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

MALEVOJIMAS, popieravimas, 
calcim. ekspertas, medžio greinavi- 

5 (| : mas specialėmis žiemos kainomis, 10 
. ’’ metų patyrimas. Apskaitliavimas 

lygtai veltui. Tel.‘Irving 1408.
ATYDA BUDAVOTOJAMS

Ar jus manote apie tsatymą arba

nokft su mumis, mes atliekame vi-. 
šokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį, 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji-

CtASSIFIED ADSi

mais. Ūžganėdinimas garantuotas. 
ABBOTT CONSTRUCTION CO. 

5201 West Grand Avė. 
Bershire 1321 

MR. PARIS

Miscellaneous Auto Travel
Automobiliaia Kelionė

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

Help Wanted—Malė 
Darbininkių Reikia 

Darbininkų Reikia
gerai kalbėti lietuviškai, kad tin
kamai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
VVestern Avė. prie 65 St., James 
Lovy Motor Co., 3832 Roosevelt Rd„ 

I Cicero Buick Sales Co. 5312 West

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos, i 22 St., Cicero, III. 

nlz ria nnc 1 - __ -. -- -Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
3.335 So. Halsted St.

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

Boulevard 1036

$4
$4

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

EKSKURSIJA
Patogus apšildomi karai į 

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

Checker Coach Lines, Ine.
Planters Hotel

19 N. Clark St., 
Randolph 4800

$4
$4

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.

Parlor Car Motor Coach 
Užbonsuoti ir apdrausti.

Du syk į dieną išvažiavimai
9 ryto ir 8 vakare

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

DE LUXE MOTOR STAGES
8 So. Jefferson

Tel. Dearbom 0681
Tel Lalayette 8705—87t0

Chicago
Atsineškit su savim šį skel 

bimą, nuleisime pigiau 5%

Financial
Finansai-Paskolos

SPECIALI SPĖČIAU SPĖČIAU
Didelė Muzikos ir radio krautuvė 

Norlh Side. —f Parduosime šią sa
vaitę tik naujus Standard garantuo
tus radio nupgintomis kainomis. 
Veikit tuoj, sutaupyki! pinigų ant 
naujo radio.

Johnson'« Music & Radio Shop 
2772 Lincoln Avė. 
Buckingham 6358

_____ ______________ Mums reikia lietuvių setų.
paskolinsim mm $50 iki $300 automobilių salesmanų 

už 2*/2 nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
2281 West Divisuon St.

Tel. Armitage 1199.

IšMOKfcJIMAMS 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

Legalės kainos, valstijos valdžios 
priežiūroj.

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

Douglas 9362.

Sterling Shop Radio
įsigyk Crosley

Mes turime vi
, Atsilankykit ir išgirskit 

PERSITIKRINK IT 
jo gerumu ir jo balsu

Sterling Sana stovi užpakalyj 
kiekvieno Crosley seto. 7

isus modelius Crosloy

MES turime gerą vietą su
didele proga dėl jaunų lietuvių parduosime ir garantuosime užganė-; 

i su tikra ambicija prie automo- ^i,užtikrinta ge’
! bilių biznio. Mums nesvarbu MUSŲ CROSIJSY SETŲ 
jūsų patyrimas, jei tik jus tu-; ju;Sųte\^^ y-ai
rite užtektinai apšvietos ir rei-1 priimtuvų. Atsilankykit šiandie ir

— 1 daleiskit jums parodyti. Crosley ra
dio yra jūsų rĮadio setas ir Sterling 

vimas garantuoja.

Proga kurios neturetu- 
i met praleisti 
! Tai yra proga asmenims jvestuoti sa- - 
j vo pinigus kaip ir j banką, valstijos lyKom1*1*- 
• ir valdžios priežiūroj, dėl apsaugoji- 
' mo savo pinigų.

Jūsų investmentai jums atneš! 
6’/2%.

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

Su $100 galit pradėti.
Del daugiau informacijų rašykit. 

Be jokios atsakomybės.

KAMBARIŲ FRONTAS MURO 
KAINA $6,540

sas plieno konstrukcijos, 2 auk
šti!, tile vana, įmūryta vana, pentrę, 
3 miegruimiai, ugnavietč, ekstra toi- 
letas, aržuolo grindys, furnas, pa 
tatytas ant jūsų loto lengvomis są-

Apžiurėkit namus,
8 So. Dearbom, 

Room 701, 
Central 2364

Mes^ jums j Atsiųskit savo vardą ir adresą, | 
Naujienos, 

1739 So. Halsted St. 
Box 1026.

kalingą asmenybę susitikti su ‘J- 
lietuviais ir pardavinėti jiems šapoš pa'tarnaįimar. garantuoja.I.....i,.. o. UAGANED NĄN’fl PIRKINI

puikiausių radio < NACIONALĖ ĮSTAIGA REIKA- 
kykit šiandie ir LAUJA 3 “SALE DISTRI- 

BUTORS”

grindys, furnas, pas-

PUIKUS naujas 6 kam. bungalo\v 
tilo vana, karštu vandeniu šildomas, 
2 karų garažas, cementuota gatvė ir 
ėlė, lotas 32x125, pusė bloko nuo 
^atvekarių, kainavo $13,000, atiduo
du už $10,800, 5842 S. Washtenaw 
Avė., arba Phone Hemlock 4373.

DABAR LAIKAS ĮSTOTI, 
Į NAUJIENŲ SPULKĄ ! 
20 serija prasideda nuo1 

1 sausio pirmos, 1928 metų 1 
(Kiekvienas, kuris rūpinasi 
įsavo ateičia, turėtų prisira

'geriausius automobilius Ameri
koj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
i turėti norą dirbti.

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

STERLING SHOP RADIO 
4328 Lincoln av. 3243 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800

Illinois, Indiana ir Michįgan val
stijose, 1,000 parduota Califomijoj i • ZY/\/\ v 1 J — 1 1 _ 4 A

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

3 ŠMOTŲ parloro setas, $35, 7 
šmotų valgomo kambario setas, $15' 
gasinis pečius, $6, pastatomos liam-| 
pos, $15 ir daugiau. Schwartz Bros. .

! Storage, 640 E. 61st St.

ir 5,000 užsakyta per kitus dastaty- 
tojus. Galima darodyti, kad keturi 
garažai iš penkių pirks, šis invest- 
mentas reikalauja geriausių vyrų, 
dar labiau negu sumos pinigų. Vyrai 
turi turėti vadovaujamų gabumų ir j 
organizacinių gabumų. Investuoti pi
nigai pilnai apsaugoti.

AL. ROBINSON, •
Morrison Hotel.

Ekstra Specialis 
Bargenas

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

šaukit
M R SWEENEY, 

Saginaw 7900

LOTAS 50x135 ant Wabash į pie
tus nuo 69 St. karų linijos, kaina 

su puse cesh. Išimtini agen- 

J. COLEMAN AND CO. 
129 E. Pershing Road 

Tel. Boulevard 7769.

55,000 
tai.

H.PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
6 metai ant vietos, labai geras 

,__ „ , ___ Ji — nesutikimas
setas padarytas: partnerių, parduosiu viena arba dvi 

Michigan Avė.

i : nė, 6 metai ant vii
KAM prisigauti ir mokėti daugiau ? | bargenas, priežastis 

ieiUzVyrų į! 2 šmotu parloro setas i._ ,______ _
‘hanišką, elektros ^ir j>attery j ant orderio, garantuotas, įmokėti j dalis, 10742 So.

i bižnj. Kad turėtij mechaniko ga-, $66 ir daugiau. Coxwell krėslai, $24. Phone Pullman 6762.isyti prie Naujienų spulkos ' bumus su norais progresavimo. Pro- Į Sutaupykit $5(| iki $150. Atdara |  ________________ 1
Atdara dienomis ir vaka «a patiems įstoti į biznį. . savo vardą ir adresą,

DIDELIS automobilių industrija j 
reikalauja vieno arba dvį^ 
auto mechanišką, elektrosJir

$4.00
$4.00
$8.00 rais-

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 ji nupirkti uz $51,000. 
Iš PRIEŽASTIES didesnio užsiė-1 . turi P1™18 morgičius $23,-

Atsiųskit1 utarninke, ketverge ir subatoj
■ .. Naujienos, nedėlioj iki 6.
■ 1739 So. Ilalsted St. Box 1039. ’ ”

1739 S. Halsted St., Chicago. j----------------------------------------
KEIKIA patyrusių arba ne-i   

'patyrusių salesmcnų į real[ r- 
! estate biznį, be automobilio.: dėl 
' Mes mokame didelį komisą. Se- ,ncs
nai įsteigtas ofisas. B. R. Piet-

Wholesale Fum.
3837 Gri'envievr Avė.

Tel. Buckingham 6764

iki i PARDAVIMUI eleetrie ratų taisy- 
, mo dirbtuvė, 4507 So. Wentworth 
I Avė.

Personai
Asmenų Ieško

VĖLTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

I wrights. Rašyk šiandie.
ANTRIEJI morgičiai byle kokia su

•tpamuvativp pi TTMRTN ma’ Pa<^ary^ nupirkti į vieną die i AVI lAčtiAJf I\ KltAUlilCJe A Cl VC

o 1 1 iivu, i Liuiuonv-'geromis sąlygomis. Pamatykit reikalais kreipkitės prie manęs
GAS, 24 MĖNESIAI DEL IŠ- 'nane pirmiausia.
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE- let'.Na cTa^št.

KO ĮMOKĖTI. Įvedam plum-{ Room 82t Central 6260
bingą ir namų apšildymą. Ap-! ———————--------
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. RIGHT WAY PLUMB- 
ING & HEATING CO., 4532 
Cottage Grove Avė.

pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
; Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.2-RUS MORGIČIUS
Padarome j porą dienų

PETRZILEK BROS. & CO. Help Wantcd—Male-Female
16-17 W. 47th St. Darbininkių Reikia

SOL ELLIS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo ir 

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

r, a nvnr nr, • • i I virėjo, kukoriaus,
PASKOLOS namų savininkams — I Street 

gaminame ir perkame 1, 2 ir 3 mor-, “ 
gičiue ir kontraktus, Rm. 2016, 1341 
N. I^a Šalie: Randolph 4210 arba j 
6347 So. VVestern Avė. Hemlock 
2636.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Business Service
Biznio Patarnavimas

A. OLSZEWSKI 
32-11 S. Halsted St„ 2nd Flooi 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

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

vakarasELECTRIC KONTR AKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Įvvedam elektros
Uratus, motorus, taisom elektros

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

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

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

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

3149 Šo. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČION1S. Sav.

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

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

Hemlock 7817.

50% PIGIAU už sausį ir vasari. 
Pleitseriavimas, popieravimas, cai- 
cim, malevojimaa. Matyk mus šian
die,

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

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

KARPENTERIS. Taisau namus, 
oorčius, garažus, 1198 ir daugiau, 
Kainos nebrangios. Tel. Bittersweet 
5168.

NAMŲ KONTRAKTORIUS. Mu- 
rininkystės, karpenterystės, cemen
tinis darbas, pleisteriavimas, taisy
mas namų, garažų nebrangiai, 
t STANLEY SIWIEC & CO.

1076 N. Hermitage Avė.
Humboldt 5556

MALEVOJU, dekoruoju — dar
bas pirmos rųšies ir garantuotas.

230 W. Division, 
Lincoln 0474.

mimo t esu priverstas parduoti arba I ^^0 dviem metam, galima padidinti pSi teiKingp motinTpartneriu“ Galima įmokėti $15,OoĮ,
i prie gero Rooming House biznio ne- hr»V/8 an^ru morgictu. Galite gauti 
šančio gerą pelną, reikia įnešti $3,000 ' $0 uz saY9 investmentą.

i o likusius ant lenirvu išmokėiimu. .. . ~ Jv __

šis skelbimas yra vertas pinigų 
’ jūsų. Atsineškit jį su savim ir 
_.i jums nuleisime

10% pigiau
FRIEZE PARLOR SĖT.
MOHAIRj PARLOR SĖT 
WALNUT BEDROOM SĖT $48 
AVALNU7 DIN. RM SĖT $38 

$22 
‘ $17 

Daugelis kitų bargenų bus išpar
duota tuojau

Available Storage
<7732 Stony Island

Atdara fyakarąis iki 10 vai. Nedė
tomis iki 6 vakaro.

$300 
i $250 
! $200

REIKIA tuojau 3 vyrų dėl<išai- AVILTON RUG
......... .................C 'S’ $60 COXAVELL CHAIR .

Patentų kievvicz, 2608 W. 47th St.
i su _ _________________________ _

ir j .....

mokinimo auto eleetrie . .
aviacijos, gera mokestis kol išmok
site. Atsišaukite

2024 Wabash
M R. DAVIES arba THOMAS

i o likusius ant lengvu išmokėjimų.
KAZIMIERAS KSENOWICZ 

$58 ‘ 1652 Monroe St., Chicago, UI.
H. J. COLEMAN AND CO.

4705 S. State St. 
Drexel 1800.

REIKIA vyro arba moteries, kaip 
, 1403 S. Jefferson

REIKIA berniukų muzikantų 10- 
16 metų amžiaus. Visi instrumentai 
dėl pradedančių, dabar organizuoja
mas orkestras. Atsišaukit nuo 
iki 10 vak.

APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Miulison St.

10 PARDAVIMUI 12 kambarių ra
kandai, kartu su elektriniu, pianu. 
Buick automobiliu, kaina už viską, 
$2200. 2937 S. Michigan Avė.

DEL svarbios priežasties par
davimui pigiai lunch ruimis; 
vieni fikčeriai kainuoja $1,000 
Parduosiu už trečdalį. Kas pir
mesnis, tas laimės. Kreipkitės 
ant vietos. 5340 S. Wentworth 
Avė.

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

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

Help VVanted—Feinale
Darbininkų Reikia

Furnished Rooms

REIKIA MOTERŲ kurids nori 
tapti Beauti specialistėmis. Gera
alga mokama tame biznyje, ir proga I 
atsidaryti savo šapą. Reikia tik ke- f
lėtą mėnesiu dėl išmokimo. Klesos 
dienomis arba vakarais. Reikia tu
rėti pradinės mokyklos mokslą. At- 
sišauKjte. Moler Collage, 512 North 

i State St.

REIKALINGA agentu dėl parda
vinėjimo .smulkių daiktų. Gera pro
ga dėl vyrų ir moterų uždirbti pi- 
nigų. Galima dirbti dienomis arba 

os. i vakarais. Atsišaukti galima nuo 9
Metropolitan Bond & ik‘ ’

LABAI ŽEMA KAINA 
Pirmų ir antrų morjęičių. Greitas pa- 
tamvimas — Construction paskofo

Mtge. Co.
134 N. La Šalie St.

Room 2006 Dearbom 4636, State 5864

INDI A LABORATORY
1407 Milxvaukee avė., Chicago, III.

2 lubos

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augš^iausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Kam reikalingi pinigai
Pirm jieškant paskolos ant namo, 

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

Juatin Mackiewich
2342 So. Leavitt St.

Tel. Canal 1678

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms

KUOMET JUMS REIKIA PINIGŲ 
Atsišaukit pas:

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

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

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

Tel Canal 1875 
j visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

REIKIA patyrusios moteries in
dų plovėjos, 4169 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA VYRŲ dėl išsimokinimo 
barberiavimo. Didelės algos vy-

I rams šiame biznyje, su puikia užtik-' 
■ rinta ateičia. .Tik reikia kelių mč- 
nėšių dėl išmokimo. Klesos dieno-; 
mis ir vakarais. Reikia turėti pra
dinės mokyklos mokslą. Atsišau- i 
kitę. Moler College, 512 N. State 

; Street.

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų 

Mes turime labai gerą progą 
lietuvių salesmanų pardavinėti
dovaujančius produkus General Mo
tors Corporation. Salesmanai turi

dėl 
va-

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 
AMATĄ. OFISAS ATDARAS 
NUO 9 RYTO IKI 8 VAKARO. 
ILLINOIS WELDING W,ORKS 
512 N. LA SALE ST. CHICAGO

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

REIKALINGAS patyręs draiverys 
Fordo troku išvažinėti duoną. Atsi- 
šaukit tuojau. 3357 Aubum Avė.

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

Scwing Macfiine
Siuvamos Mašinos

PARDAVIMUI restaurantas, geroj 
vietoj, priežastį pardavimo patirsi! 
ant vietos. 3518 S. Wallace St.

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

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

For Rent
RENDON flatas, 5 kambarių, yra 

garadžius, 2 automobiliams, 3611 S. 
Sceley Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Bubnai, Banjos,
Smuikos

’25c. į savaitę
Organizojame nadją instrumentų 

kliubą, nariai gauna instrukcijas po- 
puliarėmis kainomis ir instrumentus 
už jų kainą. $75 vertės instrumentu 
už $30, išmokėjimais net po 25c. ~ 
savaitę.

Mumford Music
Studios,

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

1

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

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

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

$10 IKI $20 ĮMOKĖTI
Kitus 12 iki 18 mėnesių. Visi ga
rantuoti automobiliai visokių iš- 
dlrbysčių ir modelių, 100 karu pa
sirinkimui. Montrose Motor Sales, 
3106 Montrose Avė,

CASH UŽ KARUS
Turim pirkti 100 karų tuojau.

Mokam aukščiausias kainas. 670/ S.
State St. Went. 1974.

Exchange-—Mainai
MAINYSIU savo bungalow arba ? 

ar 3 fiatų namą į farmą lotą, bizn: 
ar kitą, 2031 W. 35 St. Tel. Lafaytt< 
0909.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimtii

TURI BŪT PARDUOTA ŠIA 
SAVAITĘ

$1,000 cash ar daugiau, kitus leng
vais iftmokėjimais, 6 kambarių ir 
sun parloras, mūrinis bungalow, ar- 
žuolo trimas ir grindys, garu šildo
mas, stikliniai »miegojimui porčiai, 1 
karo mūrinis garažas, lotas 30x125, 
Yra daug krūmų, medžių ir t. t. 
Randasi netoli 60 St. ir Mozart St. 
Parodysim tik pagal sutartį.

Šaukit po 6 vai. vakare.
šaukit Prospect 2468

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

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

TIKTAI sausio mėnesyj — 25% 
pigiau namų ir kaminų taisymo ir 
pleisteriavimo. Veikit tuojau. Phone 
Wellington 7*73.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
3ungalow randasi Marąuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

EKSTRA SPECIALIS 
BARGENAS

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

Saukit
M R. SWEENEY,

Tel. Saginaw 7901.

Miscellaneous for Sale
" Įvairua Pardavimai

MOTERYS 1
štai Jums gijos nėriniams ir siu

vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų mot- 
kas nuo 25 iki 40 centų; marško
nės 1,000 yardų 10 iki 35 centų.
kelnėms, kelnaitėms, dresiukėms ir ražas, 50 kanapines lotas,$255 
lumberdžiakiams. Nepraleiskit pro
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o

MAN reikalingi pinigai, parduosiu sekmatHeniais po pietų.
savo Schumann grojiklį pianą su ben- Pft. w ,2.iLA vlrmni Avn
čiumi Ir Tolėliau už $66 cash. i504 w- 33rd St„ prie Normai Avė.

MR. JARTZ, ' Chicago, III.
2918 Milwaukee Avė., Ist floor i-------------------------------------------------

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

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

BARGENAS, 6 fiatų mūrinis na
mas, po 6 kambarius kiekvienas, pe
čium ir fumas šildomas, 2 karų ga- 

mėnesinių įplaukų, viskas išrenduota, 
kaina tik $27,000, savininkas, 

5542 So. Aberdeen, 
Ist flat.

bungalows budavotojo 
lengvais išmokėjimais.

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.

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

NAUJI 
kainomis, 
5616 Grace St. Kild. 3695.

Patarimas Publikai!

Radio

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

RADIOS, $2 į savaitę. Geras 5 tū
bų radio setas, pilnai garantuotas, 
tiktai $98.50, įmokėti $25, kitus $2 j 
savaitę. Mr. Kujawski, 1723 South 
Ashland Avė. /

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

DELIGHT SHOP
3428 W. 63rd St. Hemlock 3352

Business Chances
Pardayim ui Bizniai________

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

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 Si, Chicago

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

GAUTI į mainus ir sampelial .bus 
išparduoti plgiaulomis kainomis. 
Atsineškit šį skelbimą, gausit pi
giau.

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

PARDAVIMUI barbernė 3 krėslų 
ir beauty parlor. Gera vieta ir ge
ras biznis. Tikslas, važiuoju Lietu
von, kaina $1500, lysas 3’/6 metams. 
A. S. Box 1316, Deiroit, Mich.

(IKRAS INVESTMENTAS 
Pardavimui naujau mūriniu naman 

tų arti Halnted ir 79th, parduosiu 
arba mainysiu bito | ką kaipo <lal| 
kfijitno. VVALTER J. PAUL. 9001 
Weatern Avė., Tel. Republic 4170.

9 fla- 
plKlai. 
inmo- 
South

GREITAM pardavimui cigarų, 
kendžių, soft drinks krautuvė, dėl 
ligos šeimynoj. Vertės $600, tik už 
$150, 17 E. 61 St.

PARDAVIMUI didelis mūrinis na
mas ir krautuvė ir flatai, Milwau- 
kee, netoli Ixigan blvd. Geras de1 
bile kokio biznio. Tuoj galit kraus 
tytis, bargenas, $25,000, cash $7,000.

Savininkas
Tel. Keystono 2044 arba 4465

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

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

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

i

2 FLATŲ. 5-5 kambarių, mierojimui por- 
Clai. su RtiklaiR. karfitu vandeniu ftildomas, 2 
I:arų garažai, lotas 33x126. Arteaian. netoli 
Devon, kaina $10.000. Tiktai bi«k| (mokŠU. 
kitus lengvai* iAinok/ijiniais. l^tlkua barg- 
genas. T. H. Evans, 7100 N. We8tern Avė. 
llogere Park 27S7.

PARDAVIMUI pirmos klesos 6 
kambarių mūrinis bungalow, aržuolo 
užbaigimo, karštu vandeniu Šildo
mas, lietaus lašų vana ir vėliau
sios mados maudynės

• fikčeriai, lotas 80x125, 
prie 6647 So. Talman Avė. 
savininką, Rainbow Electric, 
Park 2976.

kambario 
apžiurėkit 

Saukit 
Hydo

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

Atsišaukit
ED. DUBSKY, 

2135 So. 56 Avė.

NAMAS 2 augštų po 2 flatu ir 1 
cottage pusantro aukšto, lotas 50 
pėdų, rendų $125 į mėnesį. šaukit 
nuo 11 iki 4 Yaras 6328, o dėt su
tarties, Maywood 2968-M.
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