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Vokietija reikalauja 
kad okupantai ap
leistų Reino kraštą

Užsienin ministeris pareiškia, 
kad Francuzai veidmainiau
ja, reikalaudami vis naujų 
saugumo nuo V" k i et i jos ga
rantijų

BEKLINAS, sansio 31. Kal
bėdamas reichstage (parlamen
te), Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris Stresemannas pasa
kė, kad Vokiečių visuomenė 
pradedanti abejoti traktatų 
verte, kadangi ji matanti, jogei, 
nežiūrint Lokarno sutarčių ir 
tikrinimų, kad kulkosvaidžių ir 
kanuolių dienos jau praėjusios, 
tie kulkosvaidžiai ir armotos 
vis dar tebėra atkreiptos prieš 
Meino krašto gyventojus.

Vokietijos darbai ‘augumo pro
blemoms išspręsti

“Nė viena valstybė nepada
rė daugiau, arba bent tiek 
kiek padarė Vokietija, saugumo 
problemoms išspręsti,” sakė 
Stresemannas. “Vokietija nu
siginklavus. Mes pasirašėme 
Lokarno sutartis. Mes sutikome 
pripažinti tarptautinio llaagos 
teismo kompetenciją visuose 
tarptautiniuose konfliktuose.. 
Mes sukūrėme beveik pUniau- 
sį arbitražo ir kompromiso su
tarčių tinklą. Mes pasirašėme 
pirmą Francijos-Vokit-tijos pre
kybos sutarti ir tuo būdu pir
mą kartą buvo pašalinti eko
nominio trynimosi akstinai. Da
bar turime eiti prie tolygaus 
sutarimo ]x>litikos sferose, Itet 
cai susiduriame su didele klin
tim: su Reino krašto okupa
cija.

ir

“Visai neloginga turėti la
kamo sutarti ir tuo pačiu kar
tu matyti okupuotą Reino kraš
tą. Lokarno sutartis turėjo 
reikšti naujosios sandaros eros 
pradžią, o ne pal/aigą.

Lokarno paktas—geriausia 
saugumo garantija

“Francuzų politikai ieško 
naujų saugumo formalų. Aš ne
matau nė kokios formulos, ku
ri geriau garantuotų saugumą 
tarp kaimynių valstybių, kaip 
kad Lokarno nepuolimo paktas, 
kartu su Anglijos duotomis ga
rantijomis. Jei to nepakanka 
tai kokia nauda butų rašytis 
naujus paktus. Ar francuzai, 
kurie reikalauja naujo‘saugu
mo, nepasitiki Anglijos žodžiu 
ar gal jie bijo, kad Francija 
išvien su Anglija nesugebės 
nuveikti 100,000 Vokietijos 
reichswehro vyrų? Vokietijos 
armija per maža dagi savo sie
noms saugoti, todėl šauksmas 
dėl apsigynimo nuo Vokietijos 
yra tik veidmainiavimas.

Okupacija — didžiausia kliūtis 
susiartinimui

“Mes reikalaujame, kad Rei
no kraštas butų evakuotas”, 
pareiškė Stresemannas. “Mes 
sakėme, kad mes neatsisakysi
me nuo aukų, kad tik greičiau 
butų evakuotas Reino kraštas, 
kaip kad Versalės traktate 
numatyta. Ne dėl to, kad mes 
bijotume, jogei Reino kraštas 
butų Vokietijai neištikimas, 
bet dėl to, kad militarinė oku
pacija yra viena didžiausių 
kliūčių Francijai-Vokietijai su
siartinti.”

Rumanijos ūkininkui 
partijos kongresas į

Dalyvauja per 8000 delegatų; 
atakuojama Bratianu valdžia 
kaip neteisėta

JASAI, Rumunija, sausio 31. 
— Čia prasidėjo Rumanijos 
t ’kininkų Partijos kongresas, 
kuriame dalyvauja daugiau 
kaip 8,000 ūkininkų iš visų 
krašto dalių, o taipjau opozici
jos vadai parlamente.

Ūkininku vadas Maniu savo A
kalboj kongrese smarkiai ata
kavo valdžią, kuri esanti ne tik 
neteisėta, liet ji ir savo galią 
išnaudojanti blogiems tikslams. 
Jis kritikavo ir regenturą, ku
ri, pasak Maniu, bandžius gau
ti iš jo prižadėjimą nekelti 
dinastijos klausimo. Regentu- 
ra, sakė jis, esąs niekas dau
giau, kaip liberalų valdžios 
protektoratas, nes ji nepildanti 
bešališkų savo priedermių žiū
rėti, kad tautos norai butų 
vykdomi.
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Į šitokį ūkininkų partijos va
lo pareiškimą žiūrima kaip j 
atvirą grūmojimą, kad jeigu 
•egentura nepaskelbs naujų 
rinkimų, tai jis pavaitos savo 
’ėgos padaryti galą monarchi
jai ir įsteigti respubliką.

Miestas saugojamas daugy
bės policijos ir kareivių sargy
bų.

Buvo paskleista pranešimų, 
kuriais ūkininkai kalbinta pasi
ekti savo kaimuose ir pasitikti 
pravažiuojančią karalienę Mari
ai. Ūkininkai tečiau suuodė. 
<ad tai tik vyriausybės klasta 

* ikslu sutrukdyti kongresą, ir 
ų pranešimų nepaklausė.

širmosios Norvegi
jos socialistinės val

džios deklaracija
Hornsrudc kabinetas siūlo pa

naikinti įstatymus prieš dar
bininkus, perkelti mokesnius 
turtingiems, panaikint armi
jų-

OSLO, Norvegija, sausio 31
Pirmas Norvegijos socialis- 

inis ministerių kabinetas, kn
is buvo praeitą savaitę darbo 

Partijos vado, Christofero Hor- 
įsrudo, sudarytas, šiandie pa
skelbė stortinge (parlamente) 
savo programą. Programas yra 
>erdėm komunistinis [?], o to
lei veikiausiai bus parlamento 
itmestas. Savo programų nau
joji valdžia siūlo pertaisyti vi- 
uomenę, kiek tai esamomis są

lygomis galima, į socialistinę 
valstybę; panaikinti visus jsta- 
’ymus prieš darbininkų klasę ir 
darbininkų organizacija^; per
kelti mokesnius nuo darbo žmo
nių ant ekonomiškai turtinges
nių klasių; paliauti kareivybės 
’avinimą ir prisiruošti visiškam 
nusiginklavmui.

Valdžios programas bus stor- 
'inge svarstomas ateinančią sa
vaitę. Kadangi darbo partijos 
'rakcija, nprs yra stipriausia 
Trupė parlamente, absoliučios 
laugumos vis tik nesudaro, tai 
manoma, kad kabinetas bus 
umuštas.

NUŠOVĖ MERGINĄ IR PATS 
NUSIŽUDĖ

ST. LOUIS, Mo., sausio 31. 
— Susikrimtęs, kad Miss Ella 
Oswald, 22 metų mergina, atsi
sakė už jo teketi, Frank Gries- 
sler, 22 metų vaikinas, abiems 
grįžtant iš šokių vakaro, nušo
vė ją, paskui pats nusišovė.

Chicagos aviatorius pulk. Joseph Francis Donnellan. kuris rengiasi skristi iš Chicagos į Pietinę 
Ameriką, kur jis mano aplankyti visas to kontinento respublikas.

Submarinas S-3 su
rastas sveikas

VVASILINGTONAS, sausio 31. 
’—Kontradini rotas Brumby pra- 
lešč luivyno departamentui, 
kad Jungtinių Valstybių sub- 
narinas S-3 surastas sveikas 
Floridos vandenyse ir plaukia

Guatanamo, Kuboj.
Submarinas S-3 buvo prapuo- 

ęs praeitą šeštadieni kelionėj 
š Jlampton Roads, Virginijoj, 

i Kuba. > *

Chicagos lakūnas 
skrenda į Pietų 

Ameriką
ET0WAH, Tenn., sausio 31. 

— Kapitonas Joseph Donnellan, 
Chicagos aviatorius, kuris iš 
Chicagos skrenda į Pietų A- 
meriką, dėl tirštos - miglos bu
vo priverstas čia nusileisti že
mėn.

Daug pasažierių sužeis
tų traukiniui susikūlus

GREENVILLE, Ilk, sausio 
31. — Netoli nuo čia ištrukę 
iš bųgių susikūlė keturi pas- 
•intinieji greitojo New York- 
3t. Louis Pennsylvania trauki
no vagonai. Devyni pasažieriai 
buvo pavojingai, o keliolika ki
tų lengviau sužeisti.

Rumanai suėmę du te
roristų vadu

BUČĮ[AREŠTAS, Rumunija, 
sausio 31. — Praneša, kad Be
sarabijoj tapę suimti du taria
mos teroristų organizacijos va
dai. Tos organizacijos centras 
buvęs Sorokoj, ir ji turėjus sa
vo skyrių kituose Besarabijos 
miestuose.

Del sprogimo penki as
mens žuvo namų gaisre

V-

• NEWT0N, Mass., sausio 31. 
— Vakarinėj miesto daly praei
tą naktį įvyko vienuose trijų 
aukštų namuose smarkus spro
gimas, kuris sudraskė trobesį. 
Griuvėsiuose kilo gaisras. Iš 
degėsių vėliau buvo išimti ke
turių suaugusių žmonių ir via- 
no vaiko kūnai. Bijoma, kad
nebūtų žuvę ir daugiau žmonių. 3:29 ryto.

Vatikanas atnaujina 
pasaulinės galios 

reikalavimą

KOMA, Italija, sausio 31.— 
Oficialiais Vatikano organas 
Osservatore Rumuno vėl kelia 
“Komos klausimą,3 tai yra, 
kąd papai butų grąžinta pasau- 
’inė galia, papus valstybė.

Atsakydamas Mussolinio laik
raščiui Popolo d’Italia į jo ve
damąjį straipsnį ryšy su bu
vusio švietimo ministerio Gen- 
tile pasakyta kalba apie mo
kyklų reformą, Osservatore Ro
mano ypač prieštarauja bet ku
riems tvirtinimams, kad Ro
mos katalikų bažnyčia nusilei
dus ir nebe taip labai protes- 
’uojanti’ dėl netekimo 1870 me
tais savo pasaulinės valstybės. 
Osservatore Romano sako, kad 
taip nesą, ir nurodo nusistaty
mų papų Pijaus IX, Leono 
XIII, Pijaus X, Benedikto XV ir 
dabartinio papos Pijaus. XI, ku
ris pirmoje savo pontifinėj kal
boj pasakęs, jogei savo viešpa
tavimo laikais visi tie papos 
laikęsi “stiprios, nuolatinės ir 
neatlaidžios opozicijos prieš 
antikrikščionišką liberalizmo ir 
socializmo ofensivą.”

Traukinys užmušė du 
jaunu farmeriu

BEAVEB DAM, Wis„ sau- 
šio 31. — Netoli nuo čia ge
ležinkelio kryžkelėj rado, ma
tyt traukinio, sudaužytą auto
mobilį ir du užmuštu jaunu vy
ru. Pasirodė, kad užmuštieji 
buvo vietos farmeriai, Paul 
Volkman, 29, ir George Geiger, 
26 metų amžiaus.

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

Debesiuola; gali būt sniego; 
šalčiau; stiprus, daugiausiai 
žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 136 ir 27* F.

šiandie saulė, teka 7:04, lei
džiasi 503.- Mėųv.o leidžiasi

Didelės audros pietų 
Italijoj, Ispanijoj

Katanijos uoste, Sicilijoje, ke
turi laivai paskendo

ROMA, Italija, sausio 31. — 
Italijos pietuose ir Sicilijoje 
siautė smarkios audros. Kata
nijos uoste, Sicilijoje, pasken
do keturi laivai, nors žmonių 
niekas nežuvo.
Penki žmonės žuvo ispanų lai

vui paskendus
MADRIDAS, Ispanija, sausio 

31. Pietų Ispanijos pakraš
čius kliudė didelės audros. Ma
lagoje paskendo laivas ir penki 
:gulos žmonės prigėrė Almeri- 
joj keletas mažesnių laivų sudu
žo.

Paprastai saulėta Valencija ir 
Alikantė sniegu nuklotos. Ke
liai pasidarė neišbrendami.

Fašistu teismas ne- V
leido nuskelti algos 

jurininkams
ROMA, Italija, sausio 31.— 

Fašistų valdžios įsteigtas ar
bitražo teismas darbo ginčams 
spręsti išklausė tūkstančių Ita
lijos jurininkų protestą ir ne
leido samdytojamk nuskelti 
jiems algos.

Laivų savininkai buvo nuta
rę ir paskelbę, kad algos ju
rininkams nuskeliamos prade
dant su šių metų sausio pirma 
diena, tečiau darbininkai ašt
riai užprotestavo ir kreipėsi į 
arbitražo teismą. Pastarasis va
kar išsprendė, kad algos turi 
pasilikti tokios pat, kokios bu
vo mokamos praeitais metais.

Kiek surūkėme cigare- 
tų praeitais metais

NEW YORKAS, sausio 31.— 
Statistikos parodymu, praeitais 
1927 metais Jungtinėse Valsty
bėse buvo pagaminta viso labo 
— suskaitykit, kad geri —97,- 
176,607,484 cigaretai, o tai 8.6 
nuoš. daugiau ne kad 1926 me
tais, kuriais cigaretų surūkėme 
89,447,114,951.

BOGOTA, Kolumbija, sausio 
31. Palmiros mieste sugriu
vo ką tik pastatytas muilo fab
rikui trobesys. Septyni žmonės 
buvo užmušti ir trys pavojin
gai sužeisti.
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Vatikanas planuojąs 
slaptą kampaniją 

prieš Meksiką
Susisielojęs dėl nepavykimo pa

judinti pasaulio valdžias įsi- 
.maišyti j Meksiką ir sustab
dyti “persekiojimus” kunigų

ROMA, Italija, sausio 31.
Nepavykus išjudinti pasaulio 

į valstybes, kad jos darytų inter- 
. vencijos Meksikoje ir sustabdy- 

1 tų tariamus “katalikų kunigų 
I i>ersekiojimus”; taipjau nepavy
kus prikalbinti delegatų i Pan- 
Amerikos kongresą, kad tas da- 

> lykas butų ten pakeltas, apaš- 
! tališkas sostas, pasak praneši- 
| mų iš Vatikano, dabar planuo
jąs daryti naujų žingsnių kata
likų tikėjimui Meksikoje ginti.
Koki bus tie nauji žingsniai, 
nepasakyta.

Pranešimai sako, kad Vatika
nas esąs labai susirūpinęs dėl 
pastarųjų areštų katalikų semi
narijoje ir mokyklose Meksikos 
Mieste ir dėl prezidentūros lai
ko pailginimo iš ketverių metų 
į šešerius. Vatikano nuomone, 
tai esąs “aiškus metimas pirš
tinės katalikybei,” kadangi Pre
zidentas ('.alies siekiąs, girdi, 

i sunaikinti katalikybę ir supa- 
saulinti visa kraštą, idant tuo 
budu galėtų savo diktatorišką 
valdžią išlaikyti.

Vatikano organas Osservatore 
Romano verkšlena, kad, nežiū
rint persekiojimų, Jungtinės 
Valstybės vis tik laikančios ge
rus santykius su Meksika, o tai 
rodą, kad joms niekas daugiau 
nerupįs, kaip tik ugdymaš gerų 
komercinių santykių.

Jungtines Valstybes 
neleis eksportuoti 

helium gazo
GENEVA, Šveicarija, sausio 

31. Jungtinės Valstybės pa
sirašė Genevos konvenciją, ku
ria pašalinama importo ir eks
porto užgynimai ir suvaržy
mai, su viena betgi išimtimi: 
Jungtinės Valstybės pasilaiko 
teisę neleisti eksportuoti be- 
lium guzo, kuris yra vartoja
mas dirižabliams ir kuris yra 
retai kur gaunamas.

Kanada ir Latinų Amerikos 
kraštai tos konvencijos dar nė
ra pasirašę.

8 asmens žuvo ugny; 
trys namai sudegė

GARDNER, Mass., sausio 31.
— Gaisre, kuris čia sunaikino 
gyventojo John Szymkowskio 
namus, žuvo trys jo vaikai, am
žiaus nuo vienų iki ketverių 
metų.

Du vaikai žuvo ugny
BRADFORD, Pa., sausio 31.

— Du vaikai žuvo ugny, o jų 
motina, Mrs. Parkhurst, skau
džiai apdegė gaisre, kurs pra
eitą naktį sunaikino čia jų na
mus.

Motina ir du vaikai sudegė
EW1NG, Neb., sausio 31. — 

Netoli nuo čia praeitą naktį sn
iege farmerio J. Honey\vellio 
gyvenamieji namai. Liepsnose 
žuvo farmerio žmona ir dveje
tas jų mažų vaikų.

SUDEGĖ POPIERIO ĮMONĖ

ST. JOSEPH, Mich., sausio 
31. Kilęs dėl nežinomos prie
žasties gaisras sunaikino čia 
St. Joseph Paper Board kompa
nijos įmonę, padarydamas apie 
$300,000 nuostolių.

No. 26

IŠ VILNIAUS
Vilniaus krašto lietu
viai ruošiasi Lenkijos 

seimo rinkimams
Lietuviai eina tautinių ma

žumų bLke
VILNIES, [Elta]. — Vyriau

siojo lietuvių rinkimo komite
to rupesniu Įvyko provincijos 
lietuviu atstovu suvažiavimas, 
kuriame buvo svarstoma seimo 
rinkimų klausimai. Suvažiavi
mas užtruko keletą valandų. 
Per tą laika buvo išaiškinta ir 
priimta nutarimai, kad seimo 
linkimuose lietuviai dalyvauja 
ir eina i rinkimus bendram 
bloke su kitomis tautinėmis 
Lenkijos mažumomis.

Be to, suvažiavime buvo pla
čiai svarstoma, kokios progra
mos turėtų laikytis busimieji 
lietuvių atstovai Lenkijos sei
me. ,

Galop, iškilus kandidatų klau
simui, Švenčionių apskrities at
stovai vienu balsu pareikšė, 
kad jie savo apskrity remsią 
p. Velecko kandidatūrą. Kitos 
apskritys paliko kandidatų klau
simą spręsti laikinajam komi
tetui.

Laikraščių bylos
Apygardos teisinas nagrinėjo 

penkių Vilniaus laikraščių, bū
tent: “Slowo”, “Kur. Wil.”, “2v- 

■ 'V

cie Bielorusa”, “Vilniaus Aido” 
ir “Kelio” bylas.

“Slovo” ir “Kur. Wil.” redak
torius, kaip paprastai išteisino, 
gudų laikraščių redaktoriui ne- 
alėjus i teismą, nutarta ji su
imti, o lietuvių laikraščių re
daktoriai nuteisti: “Vilniaus 
Aido” redaktorius K. Urbonas 
nuteistas .'RM) auks. pabaudos 
arba pusantro mėnesio kalėji
mo,' “Kelio” redaktorius J. Na
vikas 2(M) auks. arba mėnesį 
kalėjimo.

Suvalkų kalėjime yra kelias
dešimt lietuvių sodiečių, kurie 
\altinami politiniais nusižengi
mais.

Areštai lietuvių
VILNIUS. Prieš Kalėdas Pun- 

ko apylinkėj vėl suimta kele- 
as lietuvių: Stanelis Juozas, 

Vaitakiemio sodžiaus, Daniliau
skas Jonas, Mačiulskis Pranas, 
Vitkauskas, Kosickas ir Stan
kevičius — Šilainių sodžiaus ir 
Grigutis šlynakiemio so- 

žiaus. Visi • nuvaryti į Suval
kus.

SUĖMIMAI VILNIUJE

Varšavos laikraščių žinio- 
nis lenkų policija suėmė Vil
niuje du lietuviu žvalgybininku. 
Suimtieji kaltinami, kad slap- 
ai sekę gyvenančius Vilniuje 

politinius Lietuvos emigrantus.

“Komsomolcai” suruošę Vii- 
liuje demonstraciją, kurioj da- 
yvavo 60 žmonių. Demonstran
tus išsklaidė policija.

<1 — :

“Naujienų” Kon- 
testas Eina

Virš šimtas “Naujienų'’ 
kontestantų veikia po 
įvairias Amerikos lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos” ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek
tųsi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausiąs dovanas.
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KORESPONDENCIJOS
Racine, Wis

Nabašninkų komunistų 
vaiduokliai.

Sakau, tie musų “palieptie
ji” darbininkai po Kupreišio 
prakalbų ir palaidojimo komu
nistinių idėjų, vis verkšlena, 
nerimauja, o kai kurie tiesiog 
sąmonės, neteko.

Gasiunas, kaipo pranašystės 
pirmoji kregždė, laikė prakal
bą gruodžio 18 d. tikslu pa
kenkti Kupreišio prakalboms. 
Bet išėjo priešingai. Jo atkal
binėjimai ir buvo tuo akstinu, 
kuris sutraukė didžiausią pub
liką pasiklausyti A. Kupreišio 
tiesos žodžių. Matant tai, Ma
skvos davatkoms širdis plyšo 
iš pikčio, kad sandariečiams 
ramiu bodu sekasi pertikrinti 
žmones apie komunistų jau ke
liolika metų apmeluotą Rusiją.

štai jie su-|

■ l.ll

špygą tyli, buk nieko nežino
dami. Pasakykite, gerbiamie
ji©, ar galima stoti j diskusi
jas su tokiu Gasiunu ir ko
kiais klausimais su juo galima 

TTiskusuoti ? Komunistai yra 
Lietuvos priešai, žmonių žu
dytojai, diktatūros garbinto- 
tojai, didžiausi melagiai ir dar
bininkų apgaudinėtojai. Vis
ką jie yra prakeikę, o ir moks
las jiems yra nesuprantamas. 
Tad apie ką galima diskusuoti: 
ar kada raudona vėliava Kau
ne plevesuos? Nesuradęs 
“Martinuko”, Gasiunas savo 
kalboje niekino visus, kas tik 
gyvas, išskaitydamas atminti
nai visą komunistinį kelionių 
žodyną. Ypač jis puolė sanda- 
riečius, kam jie nepriima Rusi
jos komisarų patepimo, netiki 
į Lenino pantaplį ir nesiduoda 
save išnaudoti komunistiškiems 
pašlemėkams.

susitvėrė pašelpinis Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas iš 
tuzino pažangiųjų narių. Det- 
roitiečiai tada iš mus tik juo
kus darė ir pašiepdavo mus, 
kad esą susitvėrė Hamtramcko 
ubagų ir lozorių kliubas. Bet 
detroitiečiai apsiriko. Jie pa
tys šiandie visai kitaip žiuri į 
tą kliubą, nes 
A. P. Kliubas
narių ir $2,000 ižde.
jonės, kad dar už keturių me
tų šis kliubas pralenks ir di- 
džiausį Detroito I 
nes Hamtramck 
ga, bet dirba 
K Ii ubo gerovės 
gia balius, nuo
finansiniai ir nariais auga 
ant mielių.

Hamtramck L. 
dabar turi 150 

Nėra abe-

P. Kliubą, 
kliubas ne mie- 
sutartinąi dėl 

ir tankiai 
ko kliubas

ren- • 
kila

RADIO PROGRAM FOR NAUJIENOS 
READERS

rado ‘Vilnies
Kaip daugumus buvusių pa

sakoja/ visi liko nepatenkinti

dienos pasislėpęs už 
»al komunistų 

mane niela- 
Mane puolė žemint to- 

Kuprei-i 
Slapu-1 

kad jų 
ne tik-

mokslą pavadino 
gi u m.
dėl. kad aš dalyvauvau 
šio prakalbų rengime, 
kas taipjau teisinosi, 
prakalbos buvo rengtos 
siu pakenkti Kupreišio 
boms, bet paminėti 
keturių darbininku v v
Gerai. Bet kodėl 
šiate paminėjimų už 
nūs žmonių, kuriuos 
sijos komisarai 

ivo

prašo kritikos. Bet kaip to- 
kius kritikuoti, kurie stovi že
miau kritikos? Bet savo lai-! 
k u komunistų niekšybės bus į- 
rodytos Kacino lietuviams, tam | 

| tyčia surengtose prakalbose, 
kurios? bus galima išgirsti 
daugiau faktų, negu manote.

vietos lietuviai tu 
tų neremia.
dą ir nueina į jų prakalbas, tai

tautos atnia- 
Jei kada per klai-

vieni, nė cen-

nužudvma 
Lietuvoje, 

jus neįduo
tuos inilio-
išžudė Pu to neduoda ir neperka jų šiam- 

per dešimtį1 štų. Bando jie kviesti ir pri
metu savo viešpatavimo toje 
nelaimingoje šalyje? Bet ko
munistai, kasdien besimaudy- 
dami žmonių kraujuje ir išžu
do jau milionus žmonių Rusi
joje, mini keturių žmonių nu
žudymą Kaune. Tokie komu
nistų paminėjimai negali būti 
nuoširdus. Ir jie nėra. Jie 
vien rengiami kaipo dar viena 
proga pasikolektuoti aukų. Tie, 
kurie protestuoja prieš žudy
mus kitur, bet patys braido 
kraujo upeliuose, niekame ne
gali būti nuoširdus, 
mūsiškiai komunistai, 
protestuoja prieš Kauną, o 
taria masinėms žudynėms 

gali tik melais, 
veidmainystėmis 

demo- 
darba

dešimtį1 štų.
sirašyti prie jų, bet kviečia
mieji tik nusijuokia: nėra kvai
lių, kurie komunistus remtu. 
Jie buvo suruošę ir neva kon
certą, bet ir čia apsvilo, nes tik 
keli žmonės suėjo. Mano gi 
žinutės “Naujienose” jiems y- 
ra tiek nekošernos, kad į jas 
atsakyti net extra prakalbos 
yra ruošiamos.

ren
giamas balius lenkų svetainėj 
prie Holbrook ir Mitchell gat
vių, Hamtramck. Prasidės 7 
vai. vak. šiame baliuje nauji 
nariai j kliubą bus priimami 
tik už $1 .įstojimo. Kovo mė
nesy Kliubas irgi rengia d£- 
džiausį balių ir apvaikščioji- 
mą 4 metų L. A. P. Kliubo gy
vavimo sukaktuvių. Progra
mas ir diena to didelio paren
gimo bus paskelbta vėliau. Tas

štai ir vasario 5 d., yra

WEDNESDAY
570—KYW-K1KX—526m.

m.—Food talks and orchestra
10— Markds; tinie signals; weather 

(Service repeated at 11, 12, 
and 3).

1—Dinner concert
5:30—Murkets; sport news.
6— Bedtinic story; weather; 

chestra
7— N. B. C. blue network program; 

variety
9— Trombone soloist; string trio
10:30—MZeather; orchestra; time

signals
620—WCFIy—484m.

10 a. m.—Municipal program 
12—Organ concert.
1—Ręst hour program
5— Organ concert
6— 'talks; news; musie
7— Popuiar program; talks; songs
8— 11—Popuiar program; songs; or

chestra
11— Dance program

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

program
11— Organ; good health; time sig

nals
12— Children’s story period; con

cert ,
2:30—Recital; woman’s club; or

chestra
4— Orchestra; piano recital
5— Organ recital; orchestra; 

signals
6— Markets; Punch and Judy;

9 a.

1:30

or-

tini e

con-

siurprizas. 8:30—New York proginiu; Z.ipi>ers 
10—Feature; Sam *11’ Henry; music

Todėl ir 
, kurie 

pri- 
Ru- 
nie- 

ir
varyti savo 
ir griovimo

“Naujienas” gi daug vietos 
lietuvių skaito. šiuo laiku p- 
nia Ona Daukšienė kuosmar- 
kiausia dirba “Naujienų” kon- 
teste. Ji turi susidarius visą 
eilę pagelbininkių ir kas savai
tę gauna desėtkus naujų skai
tytojų “Naujienoms“. Komu
nistams tai baisiai nepatinka, 
bet pakenkti neįstengia, gi p-
nia Daukšienė dirba ir jai ge-i 
rai sekasi. Sandariečiai gi gi
riasi, kad kada komunistai pra-Į 
dėjo juos pulti, tai jų 35 kp. j 
sustirėjo ir jie gavę net 20 
naujų skaitytojų jų organui.

Tik vienas 
A. P. Kliube. 
lankymas į susirinkimus. Kuo 
daugiau narių lankysis j susi
rinkimus, tuo patys susirinki
mai bus gyvesni, o ir nariai 
žinotu visa kliubo veikimą ir' 
visus tarimus; pats veikimas į 
irgi butų tada gyvesnis ir dar 
našesnis.
riams daugiau atidos kreipti j! 
susirinkimus.

trukumas yra L. 11-12:30—Hoodlums; dance pro-
Tai narių nesi-| gl 77ok_WBBM-wjBT—389m.

t—Dance program; pianist; songs
5— Organ recital
0—Orchestra; songs
7— Dance program; organ concert
8— Artist recital; orchestra; pia- 

nlst.
9— Popuiar program; orchestra;

<ąiariet
10— Dance program
11— Orchestra; vocal seleetions

Taigi reikėtų na-, 12-1:30—Midnight frolic.
820—WJJ1)-WEBH—366m.

10 a. m.—Betty Croocker
household institute;
gram

VVoman’f program
12— Petite symphony;

Į 1—Organ program
i 2—Children’s program 
3—String trio; health

i Children’s program
i 5—Children’s club
6— Petite symphony;

talk
7— Great history monients; orchest

ra

Lietuvių Amerikos Piliečių ' 11— 
Kliubas moka ligoniams pašei-, 
pos po $7 į savaitę per 6 mėn., ' 
paskui po $3.50 į savaitę. Po
mirtinės moka $50 iš iždo ir; 
kiekvienas narys sumoka po 
$1. Šiems metams kliubo val
dyba yra sekama: pirmininkas! ... 
B. Šliužas, 1135 Jos. Compo.8—Children’s 
Avė., I lamtramck; vice-pirm.! <)_■ 
K. Salaviejus, 16617 Inverness 
St., Detroit; prot. rast, 
siliauskas, 5666 Caneff 
Detroit; fin. rast. C.
2666 Carpenter St., 
tramek;; iždo globėjai J. Zava- 
stas, 3055 Belmont. St., Ham
tramck ir J. Canbol, 3322 Ava- 
lain Avė., Hamtramck.

L. A. P. K. koresp.
A. J. Levulis.

Avė

Ham-

tu’k;
organ pro-

fanu talks

lalk; pianist

orchestra;

i program; theater
Į stage show

Theater program; ncws; thne 
weat hei-

lO :30—Orchestra; ųuartet; soloists
11— Musical program
12— Orchestra; infornial revue

980k—WHT—306m.
10 a. m.—Womcn\s program; talks; 

nmsic
11:30—Travel talks
12—Organ concert; fann ne\vs; 

markets
1—String trio; sporls and financial

ncws ,
6—Sports; organ program
8:30—Weather; violinist; pianist; 

sporls
9:30—Your Hour league

STATIONS OUTSIDE CHICAGO 
Evening l’rogram

8—WLW (700), Cinclnnatl—Trio
8—W0R (710), Nevvark—Coluinbia 

network
8—W0S (830), Jefferson City — 

Muslc
8—WS0E (1110), Wilwaukee —Po- 

pular niusic
8— WTM.J (1020), Houston— Con- 

cert
8:15—WPG (1100), Atlantic City— 

Concert
8:30—CFCA (840), Toronto—Organ
8:30—KFI (640), Los Angeles —Or

chestra
8:45—WLW (700), Cincinnati —Or

gan
9— KPRC (1020), Houston —Con

cert
9—KTHS (780), Hot Springs—Con

cert
9—\VJR
9—WJZ

band
<j_yV()R

netvvork
9—WTMJ (1020), Milvvaukee—Pro- 

grain.
FRIDĄ Y, February 3, 1928

245.8 M WEVD New York City 
1220 KC

1:00—Joe Zimmerman, piano
1:30—Carlos Press, lecturer —“Bee- 

thoven, Revolutlonist”

Caralos Press, cellist. Beethoven 
concerto; Norman Allen, Beetho- 
ven

2:10—Roland Weber, Hebei PoeU 
reading

2:30—Rosalie Erck, contralto
2:50—Rocco Rescigno, violinisl
3:10—Elsie Dut’ficld, dramatic 

prano
3:30—Norman Allen, baritone
3:50—Maude Kandied, piano
4:10—Oscur Goldstein, popular j)ia- 

n i.s t
4:45—Winifred Harper Cooley,
Problein Drama
5:00—Jewish Hour, Leon Schwartz, 

Jewish Violinist; Rosalie Cohen, 
soprano; Harry Rothpearl, reci- 
tations; George Schwiller, and 

) his ensemble.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

ATYDA1
so- Pianų tyčeriai, mokiniai ir tė

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

(080), Detroit—Musical 
(060), New York—Dance

(710), Newark—Coluinbia

A-t SETAS
515

MAŽIAU TŪBŲ
Mes suelektrizuosime jūsų setą 

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

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

Atsineškit šį skelbimą su 
vim, jis vertas 50c. už tuoą.

Arcturus Radio 
Service Co., 

701 S. Wells St.
Harrison 8233

sa-

Infant Care

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

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

No. 181116, už ................... $72.00
Kimball Grojiklis, $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
Stark Pianas, No. 84426, ver

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

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

nsimas, įmetant nikeli, gerame stovyje kaip naujus. IWo. 
121241 vertės $1000, už $295.00

Gulbransen Brojiklis už .... $2%.oo 
i H. C. Bay Grojiklis pianas ver

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

. ^95.00

VICTROLOS

sijoje, irgi 
kinimais, 
kelionėmis 
ralizacijos
tarpe lietuvių.

'lobaus tas 
kad jiems bandoma uždrausti 
laikyti prakalbas ir kritikuo
ti sandariečius. Visai ne. 
Sandariečiai, kaipo demokratai, 
yra dėkingi už kritiką, už rim
tą kritiką. Bet jeigu iš Chi- 
cagos koks stockyardų pašle- 
meka ir ima drumsti ramų vie
tos gyventojų sugyvenimą, tai 
ar tai yra kritika? Ir kaip nuo 
tokių gaivalų galima apsisau
goti kitaip, kaip' suteiktomis 
Amerikos piliečiams teisėmis? 
Ir jei nesiliausite keiksmų, nie
kinimų ir melų, tai, sakau 
sigailėkite paskui. Mes, 
dariečiai, jus nekliudome, 
smarvę pakliudžius dar 
giau pasmirsta, bet jeigu 
nuolatos pulsite, tai mes ! 
me priversti gintis nuo tų 
limų.

Kiek laiko atgal gavau ap
drausta laiška su visos troikos 
parašais. Kviečia mane, kad 
aš stočiau į diskusijas su Ga
siunu jų ruošiamose prakalbo
se sausio 18 d. (Tos prakalbos 
buvo ruoštos visai ne tam, kad 
su kuo nors diskusuoti, bet di
skusijas garsino, kad pritrau
kti daugiau publikos ir sura
minti verkšlenančius, po Kup
reišio prakalbų, savo sekėjus). 
Gavęs tą laišką parašiau vie
nam komisarų šitokį trumpą 
atsakymą: “šiuomi siunčiu pa
teptiems darbininkams 
gams ir draugėms su 
lietuvišką špygą” 
kad į “diskusijas’

rašo,

i, ne- 
san- 
nes 

dau- 
mus 

busi- 
puo-

drau- 
sijonais 

žinodami, 
neisiu, žmo

nėms susirinkus į svetainę, jie 
betgi ieškojo “Martinuko”, 
apie nuo “Marlinuko” gaut

Sausio 21 d. prigėrė Berno-' 
tų sūnūs ir duktė. Jie čiuži-l 
nėjosi ant ledo ir žuvo ledui j 
įlužus. Tai skaudi nelaimė tė
vams ir vietos lietuviai parodė 
didelę jiems užuojautą. Žu
vusieji jaunuoliai sausio 25 d. 
tapo palaidoti lydint dideliam 
buriui žmonių. Tėvai saugoki
te savo brangius vaikelius nuo 
panašių nelaimių.

—M. Kasparaitis.

Hamtranck, Mich
Lietuviu Amerikos Piliečių 

Kliubo progresavimas.

Amerikos lietuvių laikraš
čiuose daug rašoma apie Det
roitą. Bet apie Hamtramck vi
sai nieko nerašoma, tarsi šia
me mieste visai nebūtų lietu
vių ir kad čia nebūtų jokios 
lietuvių draugijos.

Tiesa, 
didžiumoj 
kų. 'I'uri 
jų ir yra 
tu, todėl
Hamtramck, 
pie Detroitą.

Tiesa, keli 
tramek buvo
Detroito, o ir - lietuvių veikimo 
kaipir nebuvo. 'Pečiaus pasi- 

o reiškus lietuvių veikimui, sau- 
a šio 27 d., 1924 m. Hamtramcko

Hamtramck miestas 
yra apgyventas len- 
viso 80,1)00 gyvento- 
susiliejęs su Detroi- 
niekas numini apie 

bet kalba vien a-

metai atgal Ham- 
labai atsilikęs nuo

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

Motinos, jums niekuomet nebus 
peranksti pradėti išdirbti savo kūdi
kių gerus tr nftialingus papročius. Jei 
kūdikis ir turėtų gerą sveikatą ir bū
ti} linksmas ir užganėdintas. Kas 
jam pagelbsti tai atsiekti? Papras
tas, grynai doržovių produktas, taip 
senas kaip ir jus: gryna Castoria.

Kodėl lašų Castorijos nuramins 
visus nemalonumus iš syk. Praša
lins taip vadinamą colic ir vidurių už-1 
ketėjimą, ir ištikrųjų prašalins diar- 
rhea.

Ištikus svarbiai ligai, šaukit gydy
toją. Bet daugelis gydytojų pataria 
vartoti vien tik Castoriją dėl tų kūdi
kių nemalonumų kuriems daugiau 
neko ir nereikia. Jums nėra jokios 
baimės duoti gryną Castoriją. Ji yra 
saugi ir visai nekenksminga, nes joje 
nėra paregoric, nėra opiates, nėra 
jokių svaigalų. Tas yra tikrai jei 
vartosit tikrą Fletcher’s Castoria: — 
ir tą rųšj gydytojai pataria nusi
pirkti.

Fletcher’s Castoria yra tinkama bi-

le kūdikiui. Visi kūdikiai mėgsta ją 1 
vaitoti. Turi gardų skonį ir labai 
gerai pagelbsti. Tiktai žiūrėkit Flet
cher’s parašo ant pakelio ir jus žino- 
sit, kad jus gaunat tikrą ir gryną Ca
storia.

SPECIALU PASTABA: Prie kiek
vieno butelio tikros Flatcher’s Casto- 
rijos yra įvyniota knygutė “Care and 
Feeding of Babies”, verta tiek aukso 
kiek ji pati sveria dėl kiekvienos mo
tinos arba busiančios motinos.

Victrola,
vertės

Victrola
vertės

Columbia Grafonola,
motoras už .........

Victor vertės $200, už
Brunsvvick

grafas ir
Brunswick

springsų,
dų vienu

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

Geneva Radio ir Phonlgrafas $91.00

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

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

3 springsų
$29.00
$62.00

Radiola 35, Phono- 
Radio krūvoje už $98.00

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

Ortophonic 
$125.00, už 
Ortophonic, 
$150.00, už

RADIO

Children Cry for

Castor i Ai
^l\XXXXXXXXXXXXXXXXX^X\XXX\X\XXX\X<\\XXX\

APSIDRAUSK!

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chemiškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaininavimus atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aS apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

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

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

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

$10,000 POLICY
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.

“REAL ESTATE 
Paskolos Reikalaujamos”

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chichgo, 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
Pašelpgavis

Amžius

tūbų vienu kont-Radiola 25, 6 
| rolių, neerikia nei dratų, ver- 
1 tės $250.00, už .................  $87.00
Radiola, 28, 8 tūbų, su elektra, 

i u? ................................... $190.00
Atwater Kent 20, 5 tūbų už $29.00 

I Atvvater Kent, 6 tūbų, su elekt
ra, vertes $150.00, už ..

Į Atwater Kent Model 35, su vis
kuo, UŽ .......................

Crosley, 6 tūbų, už ..............
Crosley, 6 tūbų elektrinis už 
Freshman, 5 tūbų už ..........
Mohawk, 5 tūbų už ..............
Mohavvk 6 tūbų už ....................
Spartan 6 tūbų už ..............
Howard 6 tūbų už ..............
Columbia. Victor, Brunswick

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

JOS. F. BUDRIK, Ine 
13417-21; So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705

fflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIN

$79.00

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

UŽSISAKYKITE
MADŲ KNYGĄ

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

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

visados butų madoj.
' Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Petternų Skyrius



Trečiadienis, vasario 1, 1928 NAUJIENOS, Chicago, III.

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Honoratų Komisija
Dr. K. Kliauga, 
Ona Bieįienė, 
Jonas Degutis.

Kontesto Numeratorius
Antanas RipkeviČius.
Kontesto Vigilijua: 

Maro Kemešiene.

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Kontesto Baiga Balandžio
30, 1928

Ona Matulienė

Čebatų ir kurpių indu 
strijos padėtis >

Darbo Departamento Statis
tikų Biuras ka tik išleido knv- 

‘, kuri paduoda 1926 me- 
uždarbius ir valandas če

ku rpių
tų
batu ir

valandas 
industrijoj.

Pranešimas kontes 
fantams

Tempus Primom išsibaigs at- 
einančioj subatoj, vasario 4 d., 
8 v. v. Panedėlyje, vasario 6 d., 
bus paskelbta "Naujienose" dar 1 I
pirmą sykį musų kontestantu | 
tikrasis balsų stovis sulig laips
niais. Kiekvieno kontestanto, 
kurio paveikslą turime, sykiu’ 
su paveikslu eis ir balsų suma 
— kontestantai bus surikiuoti 
atatinkamoj tvarkoj. Pradedant 
vasario 6 d., bus tokioje pat 
tvarkoje kontestantu balsai 
skelbiami kiekvieno 
“Naujienų” laidoje iki pat kon
testo užbaigai.

Visi “Naujienų” kontestan
tai prašomi iki virš nužymėtam

J. P. Raulinaitis

kon-Bostonas irgi turi savo 
testantą juomi yra J 
Raulinaitis. Mažai randasi pro
gresyvių lietuvių Naujojoj Ang
lijoj, kurie nepažintų seną lie
tuvių visuomenės darbuotoją —

panedėlio drg. Raulinaitį. Mažai randasi 
daug 
siau- 
kiek

••Naujienų” kontesto departa
mentui. kitaip nebus galima jū
sų gautų balsų sumos paskelb
ti vasario 6 d. — panedėlio 
‘‘Naujienų” laidoje.
' Su tikra pagarba jums,

Julius Mickevičius, 
“N-nų” Kontesto Vedėjas.

žmonių, kurie turėtų tiek 
ištvermės prieš gyvenime 
čiančias bangas kovoti, 
kad tų ištvermių randasi 
nenuilstantį darbuotoją Rauli- 

iiiaiti. Jis jau žmogus susenęs, 
daug visko patyręs gyvenime, 
bet jo dvasia, tarsi jauno, drū
to žmogaus, pilnas gerų norų, 
pasišventimo geriems darbams.

į šitą “Naujienų” kontestą 
Raulinaitis stojo dirbti, 

atatinkamą įža
idėjos dienraščiui.

Musų kontestantai

Jonas Urbonas 
ioj Anglijoj nuo dau- 

yra garsi lietuvių 
Lawrence. Vakari- 
lietuviai šitos ko-

gelio metų
kolonija 
nių valstijų
Jonijos vardą žino iš laikų gi-1
gantinio audėjų streiko, o Nau-Į 
jos Anglijos lietuviai, ypač ne-
vedėliai vyrai, jį skaitydavo 
garsiu daugiausia dėlto, kad 
Lawrenco mieste visuomet ras
davosi keli šimtai nevedusių 
lietuvaičių merginų. Regis, kad 
1916 metais vietos darbuotojas 
Zigmas Jankauskas buvo ap- 
skaitęs, kad kiekvienam Law- 
renco nevedėliui vyrui išpuola 
po 14 merginų. Pertat, būdavo 
nė nestebėtina, kad 
niais vaikinai, tarsi 
čiai, iš apielinkių 
miestelių traukdavo
cą, kad susipažinus su Lavvren- 
co skaistveidėmis. Kiek man 
žinoma, net kai kurie Chicagos 
lietuviai profesionalai turėjo 
progą susirasti sau pačiutę gar
siojo Lavvrenco nausėdijoje, ši
tos buvusios ir dar gal esan
čios žymios lietuvių nausėdijos 
kontestantu yra drg. Jonas Ur
bonas. —

šventadie- 
bičių spie- 
m i estų ir 
į Lawren-

Kontestantas Jonas Urbonas 
yra žymus vietos darbuotojas, 
daug dirbąs Lietuvių Ukėsų 
Kliube, pirmininkauja Lietuvių 
Duonkepių Kooperacijoje, eina 
organizatoriaus pareigas Lietu
vių Socialistų Sąjungos VI Ra
jone. Bet dar randa sau liuoso 
laiko ir turi gana energijos 
sėkmingai veikti šiame “Nau
jienų” konteste. Gero pasiseki
mo drg. Jonui Urbonui “Nau
jienų” konteste.

ATĖJO Liaudies Balsas 
Naujų 1928 m. No. 1. Kai
na tik 5c. Galima gauti 
“Naujienose”.

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE j

Chicago, Ind. kontestan- 
Ona Matulienė, sena šio 
gyventoja, darbšti ir 

kuri moka

į įsteigų 
balus, 
apie 
achusetts
užima 
turėjo 
(>9,000 
kurpių

drg.
kad suteikus 
r amą savo
Jis nusitaręs šiame “Naujienų”
konteste daugiausia veikti So. 
Boston. Boston, Cambridge, 
Brighton ir kitose artimose 
Boston apylinkėse. Gero pasi
sekimo kontesto darbe senam 
nepailstančiam veteranui!

P 1). Audickus

East 
te yra 
miesto 
taktinga moteris,
gražiai auginti savo šeimyną 
pati viena pasidaro pragyveni
mą sau ir trims vaikučiams. 
East Chicagos lietuviai, “Nau
jienų” skaitytojai, t 
paremti musų veikiančią kon- 

konteste 
naudai

testantę, kad šiame 
jai sektųsi darbuotis 
“Naujienų”.

iš vtko 1,460 
kurpes ir če- 

įsteigose dirbo 
207,000 darbininkų. Mass- 

kuri vis 
1923 m„ 

su suvirš 
Buvo 367

metais 
gamino 
Jose

valstija, 
pirmą vietą, 
595 įstaigas 
darbininku.

su suvirs 40,000 darbi- 
130 fabrikų Pennsylva- 

privalėtų n*i()j» 68 \Visconsine, 60 Obio, 
45 Maine ir 27 New Jersey. 

1925 metuose net 
000 porų kurpių 
produkuota Suv.
Ohio valstijoj kiekvienas dar
bininkas gamino net 1,242 po
ras kurpių, 
poras 1923
ko paprasta metine alga bu
vo $926.12 Michigane ir $1,-

ninkų,

323,553,- 
ir čebatų 
Valstijose.

New Yorke l,83ž 
me tais. Darbi n i n-

Jeannette Stankiutė
Šita jauna lietuvaitė, Jeanne

tte Stankiutė, yra musų kon- 
testantė Maywood ir Melrose 
Park. Dar tiktai trys metai 
kaip atvažiavo iš Lietuvos, bet 
atrodo kaip ir čiagimė. Mitrio 
budo, gabi kalboje, inteligentiš
ka apsiėjime — tai brangiau
sios i>-lės Stankiutės ypatybės. 
Neabejotina, kad kontestantė 
Stankiutė turės pasisekimą šia
me “Naujienų” konteste. Vie
tos lietuviai tinkamai parems 
musų jaunutę kontestantę.

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą 

šeši mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Ne- 
reik nieko įmo
kėti. nereik mo
kėti 
Ju<sų dantys pa
taisomi

Daleidžiant, kad jums reikės 
mokėti:

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

Dr. C. W. De Roque
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7589

nuošimčių.
tuojau.

325.50 New Yorke. Vidutinė I j 
alga visoms Suv. Valstijoms 
buvo $1,090.81 1925 metais.

1926 m. paprasta valandinė 
alga buvo 62.2 centai vyrams 
ir 10.1 centų moterims.

Daugelis čebatų ir kurpių 
fabrikų turi įsteigę taip va-| 
dinamą bonų sistemą. Darbi
ninkai gauna bonus apart al
gos. Bonai paprastai dasiekė 
nuo 5 iki 10 nuošimčių uždar
bių, kartais nuo i iki 5 centų 
už didelį boksų kurpių. Bonai 
taipgi duodami už gerą tarny
stę, taupymą odos, ir t. t.

Beveik visa industrija pri- 
pažysta astuonių valandų die
ną. (FLIS).

G E B B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Garsinkitės Naujienose
Stiprus ir Patikėtinas—Kaip IngersolI Laikrodėliai

AURUSAI (Turkish Towels) 
labai dideli ir stori, bar- fl* 4 
genas, 3 už 4^ ■
STALTIESĖS, didelis pasirin
kimas staltiesių didumo 58x51 
baltos ir gražiais apkraščiais 
vertės $1.50, dabar *|

VYRŲ marškiniai, dailaus pa
darymo, gražių spalvų G* 4 
Broadcloth, dabar už 4* ■

Pivpii-T
IĮ .»>: xK W

’|5Q
1

IngersolI Praneša

Apie Tikrai Patikėtiną Laikrodį 
Budintoją 

uZ q50
Apsimoka būti atsargiu perkant laikrodį 
budintoją.
Pastebite budintojus kainomis, kurios, regis, 
išrodo pigios--89c., $1.39, $1.09—ar kita 
bar genu išrodančia kaina.
Kai kurie iš jų gerai sutaisyti, o kai kurie 
tikrai apvils pirkėja. Bus bėdos ir par
davėjui. taipgi, kuris mano, kad turi tokių 
turėti dėl konkurencijos.
Ir štai IngersolI praneša apie savo budin
tojus. Ir tikrai patikėtinas laikrodis 
budintojas uz $1.50.
—taip stiprai sutaisytas kad nereikia jį 
prašyti.
•—apdovanotas keliomis geros išžiuros savy

bėmis, kaip: poliruotu veidu; antiųue

rankena, vingiuotas viršus su skambalu; 
sunkaus metalo apvadai; tyčia *parinkti 
skaitmenai ir rodyklėms; kojos atatin* 
kančios išžiuraiviskas sudaro tokį vienetą, 
kad rnglonu į jį žifirčti.

— IR tas viskas paremta patarnavimo 
skyrių, kur. reikalui priėjus, pataisymai 
atliekami greitai ir pigiai. O tas reiškia, 
nutikus nelaimei jūsų IngersolI laikrodžiui 
budintojui, visados galite jį pataisyti to 
negalima pasakyti apie kitus budintojus.

Todėl tai IngersolI TYPE-T už $1.50 yra 
pirktinas laikrodis. Augšto gerumo, pigios 
kainos, patikėtinos išdirbystčs ir garsios 
garantijos. Kaip IngersolI Yankee Laikro
dėlis. Bukite tikri kad IngersolI vardas 
butų ant veido.

Kitokios rūšys iki $4.50
IngersolI Watch Co., Ine., New York - Chicago - San Francisco 

Service Defit., Waterbury, Conn.

Pagaminti per išdirbėjus

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

Andrekus. Jis 
kaipo namų ir

LIETUVON
OLYMPIC

—-j.

Išplaukia iš
New Yorko

INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE COMPANY 
127 S. State St, Chicago, III

Savaitiniai išplaukimai 
Kelionė greita ir pigia 

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

Miirg-Ma Uit
United American Lines, Ine* 

General Agente
177 N. Michigan Avenue.Cbicago

Pentwater, Mich., staftibi far- 
merių kolonija; jutos lietuvių 
kolonijos tuzir yra musų kon
testantas P. D. 
čia bizniavoja 
ūkių vertelga,
yra aprūpinęs gerom farmoms, 
kurie šiandie yra jam dėkingi. 
Andrekui priklauso didelis kre
ditas už apgyvendinimą rftos 
kolonijos lietuviais. Jis yra tik
ras pionierius Pentvvater lietu
vių kolonijos. Kontestantas An- 
drekus sako, kad jis čia “Nau
jienų” konteste užrašysiąs vi
siems savo kolonijos lietuviams 
“Naujienas”. Velijam, kad jis 
tą ir padarytų.

TEN IR Iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Su musų populiariais laivais
N«W YORK, ALBKRT BALUN, 

BAMBUKO, DBUTSCHLANDe 
BMOLUTK, RKLIANCK, 

CUVIUND, 
VKSTPHALIA, THUMING1A

Puikus patarnavimas 
visose klesose 

Europinės kelonės asme
niniai vadovaujamos

$ o n n18 new yor‘ 
/II iko iki kau* L V U NO IR ATGAL

Plūs ¥. S. Revenue taksai

laikrodėliy

Asmeniniai vadovaujama ekskursija 
PUIKIAUSIU LAIVU

Vasario 24 Vidurnaktyj
Vadovaujant V. M. GRIGOROFF

Kelionių ekspertas WHITE STAR LINIJOS iš New 
Yorko Ofiso nepasigailės pastangų, kad kelionę pada
rius malonią ir kurio pagelba ir patarimai palengvins 
jūsų kelionę iki pat galui.

PUIKI TRANS-ATLANTIC KELIONE
Su parankiu sujungimu visų portų Europoje

WHITE STAR LINE

ft’1 SALE
DAY

■b

Dideli Bargenai

verge, Pėtnyčioj 
ir Subatoj

pigiai hlankietus, kaldras, svete-Parduosim labai
rius, vyrų šilkinius marškinius, moterų rankinius 
portmonetus, mergaičių dreses ir skrybėlės (kepu
res) ir apatinius.

MOTERŲ žiurstai (aprons) 
dailaus padarymo ir gra- C? 4 
žiu sspalvų 2 už 4* ‘
MOTERŲ pančiakos čysto šil
ko (Full Fashioned) ver- G* 4 
žiu spalvų 2 už 4* I
MOTERŲ pančiakos šilkinės 
pančiakos ir šilkas su vilnoms, 
vertės 65c pora, dabar C 4 
3 poros už M* ■
MOTERŲ auziniai šliperiai, 
gero padarimo ir gražių spal
vų, vertės 75c pora, G* 4
dabar 2 poros už S* ■

RUFFLE langų kurtinos, gra
žaus padarymo ir pilnos mie- 
ros, vertės $1.69 G* 4
dabar už ■

VYRŲ kaklaraiščiai (Ties) šil
kiniai kaklaraiščiai, didelis pa
sirinkimas, vertės 65c. (T 4 
dabar 3 už ^‘1
VYRŲ muffleriai, šilkiniai ir 
vilnoniai, vertės $1.50 fl* 4 
ir $2.00, dabar už ■

VYRŲ naktiniai flanele pa
jamos arba marškiniai fl* 4 
vertės $1.65, dabar už ■
VYRŲ Union Siutai stori ir 
gero padarymo, ver- 4
tea $1.50, dabar už ■

VYRŲ pirštinės vyrų Canvas 
pirštinės, paprastai parsiduoda 
15c pora, bargenas
12 porų už ■

MERGAIČIŲ dresese, didelis 
pasirinkimas, žieminiu ir plo
nų, pavasarinių drenų, mažų 
ir didelių, didelis G* 4
bargenas I

Dykai! Dykai! 
KUPONAS?

Kostumeria perkųa už $1 
vertės pirkinį, gaua do
vaną dykai. Ataineškit 

šj kuponą.

MID-WEST DRY GOODS STORE
James Sandargs and J. Pikelis, Props.
4172 Archer Avė., Chicago

YOtfUtYLo
Murinę Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

Švarios, Grynos, Sveikos ’ 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygutė “Eye Care" arba Eye 
Beauty" Dykai

AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?
Auksinė proga lietuviams vyrams ir moterims 

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

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

Jeigu Tamsta nori įstoti į 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 DEPM
1789 So. Halsted St.,
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

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

Mano Vardas, Pavardė .

Gatvė

Miestas Valstija

Telefonas
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li žsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .................  ....
Pusei metų ............... ........ M
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiam ...............
Vienam mėnesiui ______

Chicagoje per iinešiotojuai 
Viena kopija ....... ..........

Savaitei ......... _......................
Mėnesiui ___ _____ —_____

$8.00 
4.00 
2.50 
1.50

.75

3c 
18c 
75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, laidžia Naujienų Ben 
drovį, 1739 So. Halsted SL, Chicago. 
III — Telefonas: Roosevelt 8500

Suvienytose Valstijose, 11^ Chicagoje, 
paštui

Metams ------  $7.00
Pusei metų .........  — 3.50
Trims mėnesiams _............... 1.75
Dviem mėnesiams . .........  1.26
Vienam mėnesiui _ -______ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta) i

Metama ..........................  $8.00
Pusei metų ...............  4.00
Trims mėnesiams ....--- --------- 2.50

Pinigus reikia siųsti paito Money
Orderiu kartu su užsakymu.

MUSSOLINI IR CACHIN

: Apie Įvairius Dalykus j

Amerikos invest 
mentai

Svetimos valstybės Amerikai 
yra skolingos $25,000,000,- 
000.—Amerikos investmentai 
Kanadoj ir kitose šalyse. — 
Karo paskolos.—Svetimų val
stybių bonai.—Kiek investuo
ta į privačius biznius.—Trum
palaikės paskolos.— Paskolos 
Franci jai ir Vokietijai.— At
eities perspektyvos.

Amerika šiandien turi inves
tavusi apie dvidešimt penkis 
bilionus dolerių svetimose šaly
se. Tie investmentai augo tie
siog pasakišku greitumu. 1900 
m. svetimose šalyse (vyriausia 
Meksikoj, Kanadoj ir Kuboj) 
Amerika turėjo investavusi 
$500,000,000. Tuo tarini sveti
mų valstybių piliečiai į Ameri
kos industriją buvo sudėję apie

Francijos socialistų partijos generalis sekretorius 
Paul Faure paskelbė laikraštyje “Populaire” nepapras- 

,tai įdomių žinių apie Italijos Mussolinio santykius su j 
Alijantų (Santarvės) valdžiomis didžiojo karo metu.

Paul Faure sako, kad jisai tuo metu pasikalbėjime 
su ministeriu Julės Guesde išreiškęs savo susirūpinimą, | 
jogei karas galįs atvesti prie visiško Europos sunaiki-1 
nimo. Ministeris tečiaus jam atsakęs, kad esą vilties' 
karą neužilgio baigti, nes prie Santarvės valstybių pri- septynis bilionus dolerių.

Po to amerikiečių investmen- 
tai užsienyj pradėjo smarkiai 
kilti. 1909 m. jie siekė dviejų 
bilionų dolerių, o 1913 m. pus
trečio biliono. Pusė tos sumos 
teko lotynų Amerikai ir vienas 
ketvirtadalis Kanadai.

“Mes tenai turime”, tarė Guesde, “vieną žmo
gų, kuris priklauso mums, tai — Mussolini. Pir
muoju pinigų pasiuntimu, susidedančiu iš 10,000 
frankų, mes padėjome jam įsisteigti savo laikraštį 
‘Popolo d’Italia’. ”

Kas tuos pinigus įteikė busimam fašistų vadui, 
Paul Faure sakosi nežinąs, bet veikiausia tai buvęs 
Cachin (ištark: Kašėn), dabartinis Francijos komunis
tų lyderis. Cachin tuo laiku buvo Francijos valdžios 
agentas Italijoje.

Tai ve prieš jus du “divyriu” šių dienų Europos 
politikos arenoje: vienas — fašizmo įkūrėjas ir dikta
torius Italijoje; antras — komunizmo vadas ir diktatū
ros skelbėjas Francijoje. Juodu abu buvo nupirkusi 
Francijos valdžia!

Karo metiv Cachin buvo nepaprastai karštas “pa
triotas” ir agitavo už “karą su hunnais” ne tik Franci
joje, bet ir kitose šalyse. Jį, kaipo savo agentą, valdžia 
siuntė į Italiją, o vėliaus (Kerenskio laikais) į Rusiją. 
Cachin veikiausia ir buvo tas, kuris smarkų “revoliu
cionierių” Mussolini pavertė, su Francijos aukso pa
galba, karo šalininku.

Bet po bolševikiško perversmo Rusijoje Cachin pa
sidarė komunistu ir Maskva pasirinko jį, kaipo ištiki
miausią savo žmogų Francijoje.

• Gi Mussolini, karui pasibaigus ir nebegaunant dau
ginus pašalpos iš Paryžiaus, sugalvojo įsteigti nuosavą 
“pasaulio gelbėjimo” bizni. Šiame reikale jam padėjo 
Italijos fabrikantai, kurie buvo be galo įpykę ant dar
bininkų, kėlusių nuolatinius streikus ir mėginusių pa
imti dirbtuves į savo rankas. Nors Mussolini pradžioje 
sveikino tą darbininkų judėjimą su entuziazmu, bet 
paskui fabrikantai mielai sutiko aprūpinti jį pinigais,
kai jisai pasisiūlė jį sutriuškinti. Mussolini’ui atėjo tai- dviejų bilionų dolerių, o ameri- 
kon ir aukštoji Italijos karo vadovybė. į kiečių net iki $2,400,000,000!

Cachin šiandie su tuo juodmarškinių viršyla neva i, ?a.lin?tų davi,,ių, manyt’’ 

kovoja, bet tikrumoje juodu ir dabar dar tebeina vienu mentai svetur.yra beveik tokie 
keliu, skelbdami neapykantą socialistams ir niekindami! pat dideli, kaip ir Anglijos, 
demokratiją. ■ 1913 m.‘, pasak C. K. Hobsono,
w ----------------------- į britai turėjo investavę seka

mai: |
Kanadoj ...... ............. $2,575,000,000
Indijoj ir Ceilone .... 1,890.000,000 
Pietų Amerikoj ..... 1,850.000,000
Argentinoj .................. 1,595.000,000
Jungtinėse Valstijose 3,770,000,000

Viso
Nuo 1913 m. britų 

mentai Kanadoj mažai 
dėjo. Turint galvoj 
vertę 1913 m. ir dabar, 
vestmentai faktinai sumažėjo. 
Tas pats galima pasakyti ir apie 
investmentus kitose šalyse. To
dėl galima maždaug spėti, jog 
Anglija turi investavusi apie 
tryliką bilionų dolerių. Ameri
kos investmentai neįskaitant 
paskolų, irgi beveik siekia tą

Prasidėjo karas. Europa sku
biai ėmė pirkti įvairius dirbi-1 
nius iš Amerikos. Kai kariau
jančioms valstybėms pradėjo 
trukti pinigų, tai jos priverstos 
buvo parduoti savo amerikoniš
kus investmentus. Nuo 1914 iki 
1918 m. amerikiečiai supirko 
tų investmentų už tris bilionus 
dolerių ir dar paskolino įvai- 
rioiąs valstybėms apie devynis 
bilionus dolerių.

Tuo budu Amerika pasidarė 
pasaulio kreditorius. Per pus
penktų karo metų Amerikos 
eksportas pasiekė 23 bilionų 
dolerių, o importas per tą laiką 
buvo už vienuolika bilionų dole
rių įvairių dirbinių ir žaliavos. 
Tuo budu pasaulis prasiskolina 
Amerikai dvyliką bilionų dole
rių. Vieną ketvirtąją daų sve
timos valstybės padengė, o de
vynis bilionus pasiliko skolin
gos.

1910 m. britų investmentai 
Kanadoj sudarė $1,825,000,000, 
o amerikiečių mažiau nei $300,- 
000,000. Vadinasi, britai turė
jo investavę šešis kartus dau
giau, negu amerikiečiai. Xf923 
m. britų kapitalas paaugo iki

tybės yra pasiskolinusios iš 
Amerikos apie 12 bilionų dole
rių. Beveik visi tie pinigai 
buvo išleisti karo vedimui, 
šautuvams, kanuolėms, lėktu
vams, tankams, karo laivams, 
maistui, amunicijai, drabu
žiams ir t.t. Iš viso to mažai 
kas beliko tokio, ką butų gail
inama dabar pinigais paversti.

Kyla dabar klausimas, ku
riuo budu svetimos valstybės 
pajėgs Amerikai atmokėti tą 
milžinišką sumą pinigų ? Jos 
turės tai padaryti, pavesdamos 
Amerikai dalį savo fabrikų ir 
suteikdamos amerikiečiams vi
sokių koncesijų. Už amunicijų, 
kurią jos gavo laike karo, jos 
turės Amerikai atlyginti guma, 
aliejumi, geležimi, tekstiliniais 
dirbiniais, etc. Tačiau tuo budu 
savo skolas galės likviduoti tik 
tos valstybės, kurios ekonomiš
kai stovės ant tvirtų pagrindų.

Nemažai pinigų svetimoms 
valstybėms yra paskolinę Ame
rikos bankai ir šiaip pavieni 
piliečiai. Tos paskolos vyriausia 
yra suteiktos įvairiems mies
tams, pramones vystymui, til
tų statymui, telegrafų linijoms 
ir t.t. Vadinasi, tos paskolos 

i mažesniame ar didesniame lai- 
1 • ipsnyj yra apsaugotos.

1915 m. Amerikai svetimos 
valstybės buvo skolingos seka
mai :

Anglija ...................... $4,554,000,000
Francija ...................... 4,211,000,000
Italija .......................... 2,138,000,000
Belgija ............................... 480,000,000
Rusija ............................... 255,000,0(8)
Išakija ............................. 179,000,000
Čekoslovakija ............... 118.000,000
Jugoslavija ...................... 65,000,000
Kitos valstybes ............. 151,000,000

Viso ............ $12,151,000,000

Tiek svetimos valstybės yra 
skolingos Amerikos valdžiai. 
Dabar pažiūrėkime, kiek Ame
rikos žmonės yra investavę į 
svetimų valstybių bonus:

Kanadoj .........
Francijoj ......
Anglijoj ........
Argentinoj ... 
Belgijoj .........
Vokietijoj .... 
Japonijoj ,.,.v 
Brazilijoj .....' 
Kast Indic.s - 
Rusijoj ..........
Norvegijoj .... 
Danijoj ..........
Australijoj ... 
Olandijoj .....
Kuboj .............
Sveiearijoj ... 
Meksikoj ......
Filipinuose .. 
Švedijoj .........
Lenkijoj .......
Chile ...............
Kitose šalyse

KARAS — ŽVĖRIŠKAS
Žymus Vokietijos karininkas, generolas von Schoe- 

naich, pavirto griežtu karo priešu ir dabar, nepaisyda-Į 
mas savo seno amžiaus, gyvai dalyvauja antimilitaris- 
tiniam Europos judėjime.

Nesenai gen. von Shoenaich laikė kalbą dideliam 
susirinkime Londone, ir pasakė:

“Aš maniau, kad kareivio darbas yra ricieriš- 
kas. Gal būt jisai toks buvo, kuomet kilnus ricieriai 
kovodavo su kits kitu. Bet kuo pavertė šitą rieierių 
užsiėmimą moderniškoji technika?”

Ir pats atsakydamas į savo klausimą, generolas' 
pareiškė, kad šių dienų karas yra “žvėriškas”.

Iš tiesų, kas gali būt kilnaus tame, kad šimtai tūks
tančių žmonių, apsiginklavę įvairiausiais žudymo pa-įkaičių* 
buklais, šaudo vieni kitus, bado, kapoja, arkliais trem-l praeis dar desėtkas metų ir 
pia ir troškina nuodingomis dujomis? Kas ricieriško Amerika pasidarys galingiausi 
gali būt tame, kad viena tauta stengiasi sunaikinti kitą, valstybė pasaulyj. Kadangi Eu- 
išžudyt jos sveikiausius vyrus, išmarint badu moteris ir 
kūdikius ir nuteriot jos žemę?

$11,680,000,000 
invest-

dolerio 
tie in

. $850,000,00(1 

.. 320,000,000 
. 202,000,000 
.. 214,000,000 
. 103,000,000 
. 182,000,000 
.. 1 (>9,000,000 
.. 159,000,000 

150,000,000 
.. 150,000,000 

119,000,000 
118,000,000 

.... 98,000,000 

.... 96,000,000 
88,000,00(1 

... 81,000,000 
... 60,000,000 

. . 59,000,000 
55,000.000 
54,000,000 

... 52,000,000 
.. 294,000,000

.. $3,859,000,000 

neša nuo 3’z2 iki 8 
Didelė dauguma

apie 6%. Tai daugiausia 
Nors ne-

Viso .......

Tie bonai 
nuošimčių, 
neša 
geležinkelių bonai.
mažai bonų leidžiama ir viso
kiems kitiems tikslams: Brazi
lijos elektrifikacijai, pratęsimui 
kelių Australijoj, vandens jėgos 
išvystymui Suomijoj ir t.t.

Morgano ir kitos firmos yra 
paskolinę nemažai pinigų sta
bilizavimui Francijos pinigų, o 
taipgi Vokietijai einant Dawe- 
so planu. Suteikta paskolos 
graikų pabėgėliams“ gelbėti 
(imant po 7 nuošimčius). Bend
ra tos rųšies paskolų suma sie
kia $3,859,000,000.

Daug sunkiau yra patirti, 
kiek amerikiečiai yra investa
vę svetimose valstybėse į 
vatinius bizniuš. Robert 
Dunn apskaičiuoja, jog į 
vatinius svetimų valstybių
nius amerikiečiai yra sudėję 

| $5,250,000,000. Didesnė pusė 
tos sumos yra investuota loty
nų Amerikoj (61 nuošimtis), 
Kanadoj 27%, o likusieji kito
se pasaulio dalyse. Turint tą 
faktą galvoj, lengva bus su- 
prasti kodėl Amerika "tėviškai” Įima gauti Naujienose. Kai- 
rūpinasi Nicaraguos ir kitų lo- 

i tyriu Amerikos valstybių liki- 
' ' . |

Yra dar ketvirta investmen-'
tai trumplaikines

pri

pri 
biz

mentų ir paskolų svetimoms 
valstybėms:

1. Karo paskolos $12,151,000,000
2. Paskolos svetimoms

valstybėms .......... $3,859,000,000
3. Investuota i svetimų

valstybių š’znius $5,250,000,000
I. 'ITumpalaikinės

paskolos ............... $1,000,000,000

Viso ...................... $22,260,000,000
Tačiau bus ne pro šalį pažy

mėti, kad šiandien ta suma yra 
nepalyginamai didesnės, kadan
gi kai kurie skaičiai jau yra 
pasenę. Drąsiai galima sakyti, 
jog Amerikos investmentai 
kartu su paskolomis siekia apie 
$27,000,000,000.

Tokią tai milžinišką pinigų 
sumą pasaulis yra skolingas 
Amerikai. Ką 1__ __________
Ar Amerika, kaip kai kurie pra-' 
našauja, pasidarys dominuojan-' 
ti pasaulio jėga ir, taip sakant,1 
“suamerikonins“ pasaulį? |

Yra žmonių, kurie mano, jog 
tie bilibnai amerikoniškų dole
rių nieKO gera nelemia. Jie sa
ko, jog Europa nepakęs Ame
rikos dominavimo. Laikui bė
gant (kai šiek tiek sutvirtės 
ekonomiškai) ji pradės spirtis. 
Ypač aštrių susikirtimų prana
šauja dėl 
Prof. lįvlo 
aliejaus ii 
prives prie karo.

•račiai 
rodyti, 
yra teisingesnis. —K. A.

Abraham Lincoln’as
Vasario 12 d. visa tauta ap

vaikščios gimimo dieną vieno iš 
geriausių savo sūnų—Abraomo 
Lincolnb.

Lincolnas gimė vasario 12 d. 
1809 m. Hardin apskrityj, Ken- 
tucky valstijoj. Dėl tėvų bied- 
numo jam prisiėjo jaunystėje 
daug vargti. Neturėjo progos 
daug lankyti mokyklą ir beveik 
pats savaimi išmoko advokatū
ros. Ji$ vėliaus tapo Suv. Vals
tijų prezidentu.

Jaunas būdamas, gyvendą- torių čekius arba kitus pinigiš- 
mas su tėvais Illinois valstybėj, kus reikalavimus, jeigu tik tu- 
kur jie būVc>.‘persikėlę iš Ken- ri užtektinai pinigų banke pa- 
tucky, jis skolindavosi knygas dengti tokias sumas, 
ir liuoslaikiu mokinosi. Advo
katūrą praktikavo 1836 m. Il
linois Valstybėje. Jis pagarsė
jo kaipo priešininkas negrų 
vergijos ir už juos kovojo. 1860 
metais naujai susiorganizavus

AMERIKOS BAN- 
KININKAVIMAS

Suv. Valstijų žmonės savo 
pasitikėjimą bankais, parodo pa
vedant jiems net penkias dešimt 
bilionų dolerių depozitais. Dau
ginus žmonių paveda savo pi
nigus ir finansiškus reikalus 
bankams Suv. Valstijose, negu 
bile kitoje šalyje pasaulyje. 
Yra net 47,000,000 taupymo 
depozitorių šioje šalyje ir mi- 
lionai bizniškų depozitorių.

Bankų savininkai yra šim
tai tūkstančių akcionierių, nes 

viw tai "reiškia"? Į!er®itais. keliais ,mctais ?augc- 
įlįs žmonių pirko bankų akcijas. 
Kaikurie didžiuliai miestų ban
kai turi nuo penkių iki šešų 

I tūkstančių akcionierių, o ma
gesnėse vietose vietiniai biznie
riai ir kiti valdo vietinius ban
kus. ,

Suv. Valstijose yra apie 28,- 
bankų ir jų kapitalas ir pervir
šis siekia apie $7,500,000,000. 
Tuos pinigus sudaro akcionie
rių įdėti pinigai ir dalis bankų 
pelno,, kuris pridėdamas prie 
kapitalo fondo kasmet. Tie di
deli kapitalo fondai apsaugoja 
depozitorius, nes banko akcio- 
nieriai negauna nei cento kapi
talo 
tos 
tos, 
Mus 
kiu 
turi 
savo visas skolas ir atmokėti 
depozitoriams.

Banko depozitai yra dviejų 
rųšių. Didesni dalis depozitų 
yra taupymo depozitai, žmonių 
įdėti pinigai, už kuriuos pini
gus mokama nuošimčiai ir de- 
l>ozitoriai gali bile kada išsi
imti šituos įdėtus pinigus. Ant
ros rųšies depozitai yra čekių 
rokundos (checking accounts) 
depozitai, kitais žodžiais, ban- 

| kai išmoka šios rųšies depozi-

aliejaus šaltinių. 
$ tiesiog sako, kad 
eresai neišvengiamai

u tik laikas tegalės pa- 
kuris tų pranašavinlų

ir perviršio, pakol visos ki- 
banko pareigos neišmokė- 
išimant depozitorių pini- 

ir visas kitas skolas. To- 
budu Suv. Valstijų bankai 

.$7,500,000,000 išmokėti

turi irgi prisilaikyti prie tau
tiško bankininkavimo įstaty
mų ir regulacijų ir turi išduo
ti viešus raportus ir taipgi ga
li būti peržiūrėti be jokio pra
nešimo.

Šiandien Amerikos bankinin
kavimo sistema pasimokino ne
tik patyrimai šios šalies ban
kų, bet ir geriausiais Anglijos, 
Vokietijos, Italijos ir kitų ša
lių bankų patyrimais. Pavyz- 
din, senoviškose dienose Grai
kija ir Italija turėjo taip va
dinamą “foreign exchange,”— 
vilios šalies pinigų mainymą į 
kitos šalies pinigus.

Senoviškame Ryme prasidė
jo kas šiandien yra svarbiau
sia moderniško bankininkavimo 
užduotis - priimti pinigus nuo 
žmonių dėl saugaus palaikymo, 
paskolinant tuos pinigus biz
nieriams, pakol žmonės vėl pa
reikalaus. Biznieriai turėjo 
mokėti nuošimčius už tuos pi
nigus. Ir rymiečiai įvedė če
kių idėją. Savo bankuose lai
kė visokių biznierių pinigus ir 
kuomet vienas žmogus norėjo 
skolas užsimokėti, jis paduoda
vo tik parašytą įsakymą* ban- 
kieriui, kad perkeltų tiek ir 
tiek pinigų iš jo rokundos ki
tam.

Rymo bankininkavimo siste
ma išsiplėtojo per visą Europą, 
kur įvairios šalys ko nors nau
jo ir gero pridėjo. [FLIS.].

Gerkite Vandenį 
Jei Nugarą Ar 

. Inkstus Skauda
Imkite Druskos Jei Jaučiate 

Skausmą Nugaroje Ar 
Silpnumą Pūslėje

PeriVJeliB kiekis riebių valgių prigamina 
"Ugščių, kurios ersina ir perdirba inkstu*. 
Laikus nuor laiko išplauk inkstus, kaip plau
ti vidurius, kad prašalinus išmatas, kitaip 
rali pajusti tvilantį skausmą inkstų srity, 
kausnią nugaroje, gaivos skaudėjimą, vidu
jai bus rūgštūs, liežuvis apv' ktas, o prie 
>rasto ord raumatiimas gels. Šlapumas bus 
leaiškus, pilnas nuosėdų, kanalai dažnai jsi- 
jrąina ir esti priverstas keltis porą sykių 
>er naktį.

Kad nugalėjus errnančias rūgštis ir nu
plovus šlapumų išmatas, gerk .te daug van- 
ens. O iš aptiekos gaukite apie keturias 
inc'ias Jad Salta druskų, imkite po arbati

nį šaukštelį stikle vandens kas rytą pirm 
■usryčių per k<>etą dienų ir inkstai pradės 
uikiai veikti, o visi negaliavimai dings.
Aio» pagarsėjusios druskos yra padarytos 

š vvnuogių rūgšties, citrinos sulčių ir lithia. 
’er ilgus metus jos vartojamos išplovimui 

’žsikimšusių inkstų-ir suerzintos pūslės. Jad 
ialta druskos nebrangios ir padaro malonų 
>utojantį lithia-vandens gėrimą, kurį mi- 
onai vyrų-moterų geria laikas nuo laiko, 
ad išvengus rimtesnių inkstų ligų. Del 

sveikatos gerkite daug vandens per dieną.

Suprantama, kad bankieriai 
nelaiko viršminėtus penkias 
dešimt milionų dolerių savo 
bankuose. Jie įvestina pinigus 
už aukščiausius nuošimčius. 
Bankai ant rankų laiko užtek-

dabartinė respublikonų partija tinai pinigų išmokėti visus rei- 
pastatė jį kandidatu ant prezi- kalavimus, bet kiti pinigai yra 
dento ik* jis liko išrinktas. Rug- įdėti taįp, kad bile 
sėjo 22 d., 1862 m. jis išleido 
negrų paliuosavimo dekleraci- 
ją. 1864 metais jis tapo iš
rinktas antram terminui, bet 
1865 metais jis buvo nušautas 
Washingtono teatre.

Už paliuosavimą negrų 
naminis arba civilis karas, 
tinęs valstijos atsimetė 
šiaurinių, kurioms Lincolnas 
priklausė, ir išsirinkę savo pre
zidentą norėjo pasilaikyti savo 
tvarkos n* negrus laikyti 
vergijoj, nes tik iš vergų 
pietinės valstybės darė sau pel
nus. Lincoln’as nenusileido, 
matydamas pavojų šaliai, jeigu 
ji susiskaldys, norėjo palai
kyti visas valstijas unijoje, 
kaip seniau buvo. Pietinės vals
tijos tapo nugalėtos ir unija 
užtikrinta, bet Lincolnas už tai 
atsimokėjo savo gyvastimi.

Abraomas Lincolnas yra vie
nas iš daugelio pavyzdžių, kad 
iš paprastų žmonių kįla galiu-1 
nai, jeigu tik stengiasi ko nors mentams ir paskoloms. Taipgi 
siekti, jeigu laiką neleidžia dy- bankai turi taip laikyti ^ny
kai, jaunystę neaikvoja ant nie- gas> kad bile kada tikrai auto- 
ko. Visoje šalyje ir visame rizuoti viešus oficieriai gali 
pasaulyje Jis yra žinomas kaipo jas peržiūrėti ir matyti ką ban- 
“Išliuosuotojas”, 
statyta ir kitur dar statoma 
paminklai. (FLIS). ’

kada gali 
grynus pi-

kilo
Pie- 
nuo

būti išmainyti vėl į 
nigus. *

Visi bankai Su v. 
apart kelių šimtų 
bankų, užtvirtinti 
arba gavo leidimus nuo valdžios 
arba valstijų vesti savo biznį. 
Yra 8,000 tautiškų (national) 
bankų. Tai yra bankai kuine 
gavo privelės nuo federalės val
džios Washingtone ir ‘40,000 
valstijų (statė) bankų ir 
“trust” kompanijų, kurios ga
vo. savo privelės nuo įvairių 
valstijų valdžių.

| Visi tautiški bankai turi ve
sti savo biznį sulig aštrių rei
kalavimų tautiškų bankų akto 
ir Federalės Rezervo Sistemos, 
kurie Su v. Valstijų Kongreso 
priimti ir prezidento užgirti. 
Ląjks nuo laiko pataisymai pri
dedami prie aktų, kad pageri
nus visų bankininkavimą.

Sulig šitų alktų bankai gali 
vortoti įdėtus į bankus pini
gus tik kaikurios klesos įvest-

Valstijose, 
privatiškų 
privolėmis,

Tel. Boulevard 0214
Pi u m bi n g, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams v išarto* 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUSKA & CO.

1604 So. Paalina St„ Chicago. III

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ 
Matykit Mr. MACIKĄ 

PEOPLES BANK 
47 St. & Ashland Avė.

i■

i.

ropa vargu pajėgs skolas at
mokėti, tai labai galimas daikt-

T , . . j . , x ... tas, kad nemažas skaičius jos
Ir kai po ilgų skerdynių viena tauta pasirodo per- fabrikŲ pateks j amerikiečių 

rankas.
$25,000,090,000 yra investuo- mu.

ta užsienyj įvairiose formose. | -........—
, Dolerio simbolis paprastai sle- tų grupė;
pia daugiau ar mažiau apčiuo- paskolos svetimoms valstybėms, 
piamus dalykus. Vienok reikia Tos rųšies paskolos, manoma, 
pasakyti, kad apie pusė Ameri-, sudaro apie bilioną dolerių.

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

priešininkei tokias pažeminančias, plėšikiškas “taikos 
sąlygas”, kad jeigu taip pasielgtų paprastas žmogus Ju 
kitu žmogum, tai visi žiūrėtų į ji, kaip į banditą!

Tikrai, ne. žmonėms, bet laukiniems žvėrinis pritin
ka toks užsiėmimas, kaip karas. Reikia manyti, kad 
20-ame šimtmetyje šita mintis paims viršų visame pa- kos investmentų susideda iš pa-j Dabar galima padaryti bend- 
saulyje, ir karams ant visados bus padarytas galas. skolų laike karo. Svetimos vals- ra sutrauką Amerikos invest-

na 10 centų.
--------  . T ------------- ---------------------------------------------------------

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir • 
parduodamas 

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai

jam visur pa- kai veikia. Kelis sykius į me- 
.j.... ‘n'tus kiekvienas tautiškas ban

kas šioje šalyje turi išduoti pil
ną savo biznio prisiektą rapor
tą valdžiai ir visuomenei, rapor
tas atspausdinamas laikraščiuo
se. Taipgi Suv. Valstijų Iždo 
Departamentas gali bile kada, 
be jokio pranešimo, pasiųsti 
peržiurėtojuą į bile kurį ba.ii- 
ką, jie atidžiai peržiūri visus 
banko reikalus ir mato ar ban
kas gerai ir teisingai veda sa
vo reikalus.

Valstijų bankai taipgi yra 
po aštria valdiška priežiūra ir 
po kontrole įvairių valstijų pa
skirtų tinkamų oficicrių. Jie

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Skaitykit
Ir patarkitSavo

Draugams
SkaitytiGYVENIMĄ

Prenumerata metams
Pusei metų ..................
Kopija .............................

$2
$1

20c

*1

f

M.
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Iš MEKSIKOS
SOSTINĖS

Meksikos “stebuklingame“ kal
ne Gaudalupė

MEXIC(), I). F. — Meksi
kos mieste, kur nė žiūrėsi vi
somis gatvėmis, skersai ar iš
ilgai, į ta ar kitų galų, vis kal
nai. Iš tolo žiūrint tie kalnai 
atrodo visai arti, bet kai pra
dedi eiti, tai jie pradeda to
lintis.

Nuolatos matydamas kalnus, 
panorėjau užlipti nors ant vie
no tų kalnų. Tad vienų sek
madienį ir nueinu pas vienų 
draugą lietuvį, jau senai Mek
sikoj gyvenantį, pareiškiu sa
vo norų lipti į kalną ir prašau 
kartu eiti. Jis sutinka ir 
klausia apie mano draugus: ar 
ir jie eis karttu. Atsakiau, kad 
jie neis, nes gailisi batų, sa
ko, kaip tie nuplyš, tai kitų 
niekas Meksikoje neduos. O aš 
gi manau, kad ną dėl batų gy
venu. Mums bekalbant ateina 
ir jo draugas, tikras meksikie
tis. Jis pristato jam musų pie
nus. Meksikietis irgi sutinka 
eiti į kalnus, bet nurodo, kad 
į kalnus reikia toli važiuoti, 
taipjau reikia 
surengusiam, 
tus su ilgais 
ir gera lazda, 
esą, kad nuo
ti. Taipgi nurodo, kad netoli, 
už Gaudalupės priemiesčio yra 
čysti kalnai. Ten ima tik pusę 
valandos nuvažiuoti, daug žmo
nių ten vaigšto, taipgi 
Gaudalupės bažnyčia, o 
nai be jokio pavojaus, 
kalba, kad atrodo, jog 
ir reikia važiuoti.

buti gerai pri- 
Reikia turėt ba- 
aulais, revolverį

Tai reikalinga 
gyvačių apsigin-

yra ir

Taip į- 
tik ten

važiuo- 
vietas.

Sutinku — ir tuojaus 
į tas stebuklingas 
tame kalne yra stebuklin- 
Meksikos Mergelė (Lietu- 
dabar vadina — merga)

Ten irgi pil- 
Matyt, kompani-

jam 
Mat 
goji 
voje 
Gaudalupė, ispaniškai rašosi No
So de Gaudalupė. Bažnyčia ba
zilika vadina, bet antrašte skam
ba taip: Kekuerdo de No So 
Gaudalupė. čia jau matyt, kad 
šventa vieta ir visai nepanašu, 
kad kunigai streikuoja, žmonių 
pilna lauke, visokių kaliekų, mal
daujančių almužnos (išmaldų), 
ir visokių vargdienių, ieškančių 
pas Gaudalu|)ės mergelę pagal
bos. Taipgi yra ir daugybė kup- 
čių su visokiais šventais ir ne 
šventais tavorais; kiti prisikro
vę savo tavorų net prie pat baž
nyčios durų.

Einame į vidų, 
na žmonių,
joms atėję, nes pasidalinę bū
riais ir gieda kas sau kiekvienas 
būrys. O sudėtis tų burių įvai
riausia — luošų, kreivų, be ko
kios nors dalies kūno ir visaip 
kaliekų, paraližiuotų. Ir visi 
jie balsu šaukia, rėkia, maldau
ja malonės tos, jų vaizduotėje, 
galingos Gaudalupės mergelės.

Bažnyčia yra milžiniška tvir
tovė, lygi keturiom nemažom į 
krūvą sudėtom bažnyčiom, taip 
kad vidury stovintis altorius, su 
visom savo budavonėm, sudaro 
kaip ir čielą bažnyčią jau vidu
ry bažnyčios. O jau turtingu- 
mas tais šventaisiais! ----  visos
sienos, kertelės, ir lubos tik ir 
marguoja paveikslais ir paveiks
lėliais, stovylomis ir stovylėlė- 
mis. Jų eilių eilės. Neištenka 
jau lubų ir sienų, tad ir ant 
grindų eilės pristatytos. O jau 
tų liktorių liktorėlių. — nuka
binėta visa plati bažnyčia, tik vi
sur tvyksta nuo ugnies, ir
ne elektros, bet vien žvakių. O 
altorių ir altorėlių apie visų vi
dų, tai sunku ir suskaityti. Tai
gi prieš didįjį altorių klupo mil
žiniška stovyla kokio tai kuni
go vienuolio, turbūt to, kuriam 
“rodėsi” ta “stebuklingoji mer
gelė. Taigi * vienoje vietoje, 
grindyse, yra didelė varinė tob- 
lyčia, ant kurios daug prirašy
ta. Turbut irgi kokia šventeny
bė, kad daug žpionių apsto ję ap
link ir meldžiasi. Matyt, gerai 
nušveista, kad net žiba.

Praėję pro altorių, išėjom 
į užpakalį ir ten lauk išėjom. 
Pro tas duris žmonės ner.ša, 
kaip bitės i avilį ir iš avilio. 
Ten tarp bažnyčios niuro sie-

tai

kapai. • Tokių 
dar man neteko 
kapai ištikrųjų 

net ant žemės—

nų yra kaipir kiemelis, kurio 
viduryje stovii iš cemento lie
tas lovis, pilnas vandens, ku
ris ateina per paipų. Prie lo
vio yra didelė stebuklingosios 
panelės stovyla. Žmonės šį 
vandenį iš lovio geria. Maniau, 
kad tai ir bus stebuklingasis 
šulinys, prie kurio vaidinosi ta 
panelė.

Išėję iš kiemelio lipom sta
čiai j kalnų vingiuotu keleliu, 
įlipę į kalnų, daug aukštesnį 
už bažnyčia, priėjom didelius 
vartus. Maniau, kad j kitų 
bažnyčių einam, nes taip iš 
priešakio atrodė. Įėję per var
tus į vidų, pamatėm, kad tai 
yra turtuolių 
turtingų kapų 
matyti. Tie 
yra ne žemėj,
iš cemento lieti, ar iš marmo- 
ro ar kitokių akmenų statyti, 
nes tas kalnas yra ne iš žemės, 
liet akmens. O kiek ten viso
kiausių stovylų—angelų, šven
tųjų, Kristaus ir Marijos įvai
riausiose formose Kapas prie 
kapo, ant kapo koplyčia, prie 
koplyčios, įvairiausiuose pavy- 
daluose, viduje jos, aplink ja 
ir ant jos — stovylos ir sto- 
vylėlės viena kita verčia.

Visas kapinynas yra apves
tas aukšta siena. Sienoje yra 
daugybė skylių, kaip ir stalčių; 
niekurie jų užmūryti. Paklau
sus kų tos skylės reiškia, mek
sikietis paaiškino, kad kada iš 
kapų išima kaulus, tai juos už
mūrija į tas skyles, o į kapus 
laidoja naujus žmones. Apie 
tuos užmūrytus pamaniau, kad 
kada Arkaniolas užtriubys, tai 
jie netik 
dės, nes

(Pacific and Atlantic Photo J-

Charles Morgan Kittle, 47 m., 
nesenai pasimiręs Chicagpje, 
prezidentas Sears, Roebuck & 
Co. ir vice-prez. Illinois Central 
geležinkelio.

neišlys, bet ir negir- 
cementu užlieti.

Apėję kapinynų ir vėl per 
tuos pačius vartus išėjom. Bet 
nuo kalno nulipom kitu tokiu 
pat vingiuotu keleliu ir į kita 
pusę. Priėjom vėl kita bažny
čių. žmonių taip pat prisikim
šusi, net priešbažnytyj pilna. 
Kupčių irgi pilna su visokio
mis prekėmis, žinoma, daugiau
sia šventomis.

Einam į vidų, čia ir suran
dame tų stebuklingąjį šulinį, 
prie kurio ir pasirodė Gauda- 
lupės mergelė. Dabar tas šu
linys yra bažnyčios priešbaž- 
nyty, padarytas platus, žmo
nės jį apgulę keliomis eilėmis. 
Visokias blekines pasirišę ant 
šniūrų vienas per kita semia 
vandenį iš šulinio; prisisėmę 
geria,
žaizdas ir 
tas vilgo 
:inys nuo 
yra, kaip
sieksnių gilumo, 
viršaus vanduo išrodo drums
tas, bet kai pasisėmę pilsto, tai 
išrodo čystas. Už durų yra 
bažnyčia, bet jau nedidelė, iš
rodo, kaip koplyčia ir joje žmo
nių nedaug.

Išėję iš bažnyčios lipom tie
siai į kaina. Bet liptiz į kaina 
nėra toks lengvas dalykas, kaip 
įsivaizduoji arba atrodo žiūrint 
iš tolo.

Iš tolo žiūrint matėsi ant 
kaino viršūnės trys kryžiai. 
Bet priėjus prie kalno jo vir
šūnės jau nebesimatė. Pažiu- 
rejęs j netikėjau,
tuja vieta lipsim, nes vieto
mis matėsi taip stačios akme
nines 
kokių 
sienų 
kios. 
nomis
mės prisikentėjau nemažai. Bo- 
dėsi, kad jau bus galas, ir tiek.

prausiasi, maudo savo 
šiaip skaudomas vie- 
vandeniu. Tas šu- 
viršaus iki vandens 
išrodo, kokių dviejų 

žiūrint iš

sienos, kaip kad mūras 
5 6 aukštų. O tokių 
buvo ne viena, bet pen- 
Bet ištikrųjų, tomis sie- 
ir prisiėjo lipti, tad bai-

Komai
Skausmo nėr akymirksny 
Tučtuojinis palengvėjimas, šiuo saugiu, 
tikru bildu. Dr. Scholl’io Zino-pads 
priežastį prašalina—spaudini.') ir autuvo 
trynimi)—tai vienatinis mokslo būdas 
gydyti koriius. Jie ploni, sauganti, gy
danti. Visose aptivkuse, autuvo ir dept. 
krautuvėse.—35c. a

D£SchoWs 
ZinO’paas

Uždėkite vieną—skausmo nėr!

so to vargo dar ir kepinantis' sirodymo Gaudalupės merge- 
karštis prisideda. i lės, kuri buk tris kartus pasi-

Lipu ir ketvirtų sienų. Bet rodžiusi. Matės ir kitų kal- 
jau tiek geriau, kad yra kaip- nų po vienų kryžių, bet visų 
ir laiptai išlūžę, tai už sienos jų ta pati reikšmė, 
besilaikydamas lengvai užlipau. | Pasėdėję virš valandos laiko 
Jau pasijutau, kaip ant stogo leidomės žemyn vėl ta pačia 
krašto. Da vienų ir paskuti- vieta. Bet jau buvau daug drų- 
nę sienų perlipau, bet jau daug sesnis,
mažesnę, jau ir kryžių viršų- žmonių lipant į kalnų, apsikro- 
nės 
kia, 
lias 
gus
šaukė man, bet jų balso dar 
negirdėt, tik matos, kad ran
komis moja.

Dar galas kelio. Bet einu iš 
valios, kad kvapo neeikvočiau.. 
Tiek jau gerai kad nereikia 
keturpekščiom, kaip monkei, ei
ti. Pasitiko mane draugai su 
orandžiu. iManau, kur jie ga
vo, kad einant niekur nepirko. 
Apsidairęs pamačiau, kad net 

; keli kupčiai stovi su įvairiais 
vaisiais. Manau, kad tikrai 
yra kitas kelias, kuriuo tie 
kupčiai, su tavorų skryniomis 
atsikraustė.

nes sutikom daugelį

pradėjo matytis, — reiš- 
jau baigiau lipti. Da ke- 
varsnas paėjęs jau ir drau- 
pamačiau. Nors jie ir

vusių visokiais ryšuliais. Nuo 
kalno matėm už kokių trijų ki
lometrų, (taip tas meksikietis 
skaičiavo), lošiant besbolų, tad 
ir traukėm į ten pažiopsoti. 
Nuo kalno lipti buvo daug len
gviau. Nors tomis sienomis ir 
buvo bloga lipti, bet visgi 
nebejaučiau baimės.

Tos stebuklingos vietos 
siradymas pažymėtas 1880
tais. / —Perėjūnais.

jau

at-
me-

MOTINA, SŪNŪS IR POSTAI 
TELEGRAPH PASIUNTINYS

MOTINA laukė su pasiilgimu, laukė dėl 
bet laiškanešiu pro jom namus praėjo.

naujienos,

Sūnūs dirbo sunkiai, — dirbo kasykloje, bet jis 
pamiršo rašyt. Tada jis atsiminė..

Tą naktį, Motina buvo linksma, — Postai Tele
graph paKiuntinyu ją aplanke, atnešdaman užtikrini
mą kad sūnūs yra sveikas ir pamena ją.

žiuriu gi, dar vienas atsikap- 
: sto tuo taku,

Pailsau, uždusau, kvapo neat- pati, ir dagi 
gaunu, šonai tik muša, išsižio
jęs, kalbėt negaliu, tik švokš- 
čiu. O baisu ir dirstelėt at
gal rodos, imsiu ir krisiu. Pa
siilsiu, bet vis kvapo neatgau- 
nu. O mano draugai tik nu- 
repečkiojo į viršų, pametę ma
ne; nors ir šaukiau, kad nepa
liktų, bet neišrėkiu.

I
Jau per trečių tokių sienų 

persirioglinau. Palipėjęs kaip 
šiaudiniu stogu, įsikibau į krū
mų laikytis ir kaip bus, tai 
bus, bet nusitariau jau gerai 
pasilsėt. Stovėjau kokias de
šimt minučių, bet dar gerai; 
kvapo neatgavau ir sunkiai kvė
pavęs. O čia matos vėl siena, 
kuria irgi reikės perlipti, nes 
ir anie, manau, turėjo perlipti. 
Žiuriu, ar delnai dar nekruvi
ni nuo akmenų. Manau, gal • 
jau 
dėl 
Bet 
tyt,
akmenys 
save pasiimi kur už kampo, tai 
ir atlušta šmotas. Ir kaip ne
bus baimės? čia siena kabi- % 
niesi, vietomis atlušta, tad ir 
manai kad jpi abejose ranko
se atlužtų, tai jau ir lik svei
kas pasauli.

per aukštai užlipau, tai to- 
taip man sunku kvėpuot, 
nieko panašaus; tik, ma- 
mane baimė pailsino; o čia 

trupus, keldamasis

O viršaus dar .'nematyt. 
Gryšti atgal irgi baimė ima, 
— manau, gal gryš kita geres- 

Lipu aukštyn, bet 
nes

ne vieta.
palengva, kad nepailst, 
šaltinio vandenio atsigert ant 
kalno nerasiu. O čia prie vi-

Labai

Au ■’UK

kuriuo ir aš li- 
bačką aiskrimo 
galvos. Mano 

meksikietis dagi
užsidėjęs ant 
kompanionas 
ir to aiskrimo man užfundijo.

Oranžų suvalgęs jau pilnai at
sigavau ir ėmiau žvalgytis po 
apielinkę. Apačioj, po kojų, 
matėsi visa sostinė. Ji stovi 
lygumoje, kaip ant stalo.. Mek
sikiečio paklausus apie miesto 
diduma, paaiškino, kad miesto 
ilgis yra 18 kilometrų, o pla
tuma 15 kilometrų. Bet dar 
miestas turi daug vietos plės
tis, iki pasieks kalnus. Taipgi 
paaiškino, kad tas kalnas, ant 
kurio sėdime, yra 100 metrų 
aukščio. Sakau: tai ne aukš
tas • Parodė greta esantį ki
ta kalnų, sako, tas 300 met
rų aukščio. “Kad nori, lipam 
į ana kalnų”, — pasiūlė jis 
man. Dar nepradėjus lipti, 
aš ir maniau, kad butų geriau 
lipti į ana kaina, bet dabar 
daugiau kalnų nebenoriu, — 
užtenka ir šio kalno. Aprodė 
ir visus.kitus kalnus ir kokio 
jie yra aukščio; yra prie Mek
sikos miesto ir 500 metrų auk
ščio kalnų; daugelis jų debe- 
'syse paskendę.

Paklausiau kų reiškia tie 
kryžiai, nes prastai išrodo, pra
stai padaryti ir prastai pasta
tyti, visai neišrodantys į jokį 
paminklų. Vien iš storos len
tos sukalti, o kadangi čia ak
mens kalnas, tai surista laužy
tų akmenų krūvos ir į tuos ak
menius tie kryžiai įstatyti. 
Meksikietis paaiškino, kad tie 
kryžiai pastatyti atminčiai pa-

Tas Silpnas, Nuvargęs ir 
Nusilpęs Jausmas Ryt

mečiais
Pirmutinis ženklas nusilpnėjimo jėgų ir 

praradimas energijos- yra jautimas nuovargio, 
pajautimas silpnumo atsikėlus tuojau ii ryto 
ir stoka energijos ir ambicijos. Žmonės to
kiame stovyje paprastai turi trubelio su se
kamomis ligomis: kenčia nuo prasto apetito, 
nevirškinamų vidurių, praradimas svarmuo, 
nusilpnėjimo inkstų ir kepenų, pūslės ne
veikimo silpnų nervų, kartumo skilvyje ar
ba žarnose, galvos skaudėjimo, svaigulio, 
koktumo, turi nemalonų kvapsni burnoje, 
apsivėlusi liežuvi ir panaiius nesmagumus.

Nuga-Tone yra puikios gyduolės suteikian
čios sveikatą, stiprumu ir energijos būdavo- 
tojas, nes tūkstančiai vyrų ir moterų žino 
tai, kurie vartoja jas. Šios gyduolės padaro 
turtingą, raudoną kraują, sustiprina nervus 
ir raumenis, taipgi sustiprina ir atšviežina 
visus kūno organus labai atsakančiai. Nuga- 
Tone yri) puikiausios gydua'ės žinomos kaipo 
pataisančios apetitą ir sutaiso kūną j pirmos 
klesos stovi. Vaistininkai pardavinėja jas 
ir jei neužganėdina, grąžina pinigus. Ban
dykit butelj ir persitikrinkit. Neimkite imi
tacijų tiktai nusipirkite tikras Nuga-Tone.

RUPTURA
IŠGYDOMA 

ftnr Be
J Skausmo

Be 
Peilio

Tikras darodymas pasisekimo vi
suomet įtikina. Aš daleidžiu savo 
pacientams išpasakoti apie jų išgy
dymų, ir tas turėtų pertikrinti bile 
vienų protingų žmogų, kad aš išgy- 
dau ruputuras be peilio, greitai, 
saugiai ir be operacijos.

Skaityk kų Mr. Sestak sako:
“Pradžioje 1922 metų aš sunkiai 

pakėliau ir įgavau rupturų. Aš ne
norėjau turėti peilio operacijų ir aš 
bandžiau visokius iš garsinimų gy
dymus, bet be pasekmių, kol neat
silankiau pas Dr. Flint. Aš kalbėjau 
su žmonėmis kuriuos Dr. Flint buvo 
išgydęs, aš ir nuvažiavau pas ji iš
sigydyti. Keturi metai atgal aš li
kau išgydytas be peilio, be skausmo 
ir be išlikimo iš darbo ir šiandie 
esu visai sveikas. Tai puikus būdas 
išsigydyti.”

John Sestak, 2218 S. 59 Avė.
VER1COSE GYSLOS $25.00

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

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų 

PATARIMAI DYKAI
, DR. E. N. FLINT

322 So. Stata Si., 5 fl.
Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 

pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan 
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

RYTINIAI NUGAROS SKAUDĖJIMAI
(

tankiai reiškia, kad yra silpni inkstai ir neužtektinai 
nešvarumaiprašalinami

R jus kuin kada nesijaučiate gerai — 
jaučiatės esąs nuvargęs, nervuotas ir 

prislėgtas? Ar jus visuomet sustyrąs ir 
skaudamas — labai tankiai jums skauda 
nugara, turite galvos skaudėjimų ir svaigu* 
lį. Jūsų šlapumas rudas ir šlapinimosi 
nalas skaudus, tas 
nors yra negerai?

Žinokit, kad tie 
netinkamo veikimo

a-
jau parodo, kad kas

Himptomai yra ženklai 
inkstų. Gerai veikianti

inkstai apvalo kraujų nuo nuodijančių da
lykų. Neveiklus inkstai daleidžia rūgščių 
nuodams pasilikti kraujuje ir suardyti visų 
sistemų.

Tūkstančiai žmonių jau yra dasižinoję 
apie gerumų DOAN’S P1LLS nuo žieminių 
slogu ir peršalimų. DOAN’S yra stimuliuo
jančios diueretie jos padauginu inkstų syvus 
ir pagelbsti prašalinti iš kūno nešvarutaus. 
Jos turi reputacijų visoje šalyje. Klauskite 
savo kaimyno!

Doan’s Pilis
Stimuliuoja Inkstų Syvus

Pas visus vertelgas 60c. baksas. Foster-Milburn Co„ Mfg. Chemist, B u f falo, N. Y.

Jus taip pat galite savo gimines ir brangius 
Jums padaryti linksmins, persiunčiant žineles per 
Postai Telegraph. Postai Telegraph ofisas yra Jūsų 
apielinkėj. Ten Jums pagelbės atlikti Jūsų pareigą 
dėl Jūsų giminių.

*

Postai Telegraph-Cable Company

Del Keliavimo Lietuvon
Perskaityk ši 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 jei- 

gos taksų (income tax), reikia turėti taksų mokė- 
jimo kvitas arba darbdavio liudijimų 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 galimi, 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 j “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! — “NAUJIENOS”

■■1
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i Tarp Chicagos
RoseJand North Side

Lietuvių
Šiandie SLA. 36 kp.;

mitingas ■
Kiekvienas, atsilanko j 

36 kuopos 
susirinkimus pripažįsta, jog u-

riai gan smagiai praleidžia va
landą ar kitą bendram posėdy.

Musų kuopa
svarbų

(Kukutienė)

Kriaučių unijos Imlius

Šeštadienyje4, sausio 28, A. C. 
\V. A. lietuvių skyrius 269-tas 
turėjo gražų ir pasekmingą va
karą ir balių, kuris buvo sAi-

taipgi 
darbą jaunimo auklėji

me. 'Turiu galvoj musų jaunuo
lių kuopelę, kuriai kas antra
dienis ruodama muzikos ir lie
tuvių kalbos pamokos.

Eilinis SLA. 36 kuopos susi
rinkimas įvyks šiandien, 8 vai.
vakaro, Lietuvių Auditorijoj. M. vjena įjį žymiausių Chicagos ar-

Bridgeportas
'Trumpas raportas iš puoti- 

kių Bridgeporte pirmą mėnesį, 
1928 
musų

metuose nuo Viešpaties 
Jėzaus gimimo.

Plėšimai 
suminėti vien tik nuken-Čia 

tėjusieji biznieriai lietuviai:
Juzėnas, prie 33-čios ir \Vall- 

ace gatvių; plėšikai atėmė 80 
dolerių.

tisčiu, vaidins viena, svarbiau
sių rolių dramoje “Kalvio Duk
tė”, kurią L. S. M. Ratelis sta
to scenoj sekmadieny, vasario 
5 d., C. Strumilo svet. Jos visi 
vaidinimai sako, kad Adelė savo 
gražiu ir geru vaidinimu tikrai 
sužavės ir roselandiečius, o ir 
visus, kurie atsilankys į tą va-

33-čios ir Normai; berods at
ėmė tik kelis dolerius, bet kiek 
baimės plėšikai įvarė!

J. Bruchas, prie 29-tos 
nion Avė.; jis neteko 64 
rių.

Masiliūnas, prie 33-čio 
Morgan gat.; neteko 40 
rių.
skaudžiai, sukruvino.

Realesteitininkų ta 
rybos bankietas

’l. ir 
dole- 

Plėšikai. beto, sumušė jį

Penktadienyje, vasario 3 d., 
Cooper Carlton viešbutyje įvy
ksta Lietuvių Realestatininkų 
Traybos antras metinis bankie- 
tas. Bankieto pradžia 8 vai. v.

— Reporteris.

Marąuette Park
Iras Grige, kai ėjo namo 
rėš, tai neteko laikrodėlio, 
12-ros ir Auburn Avė. Api- 

pat švento Georgės
ros imi.

Pereitą penktadienį, 
laiku, koks ten lietuvis 
prie 26-tos ir Lowe gat 
tuntas. Basta kišeniųje

pietų
K ei Iv

revol-

Tai tiek aš žinau lietuvių nu
kentėjusių. O kiek nežinau? Ir 
nukentėjusių vieno mėnesio 
laiku. O svetimtaučių galė
čiau suskaityti du kartu tiek.

Taigi matote, biznieriai, 
kie .j tisų geri draugai tie 
morepublikonai. Kaip jie 
goja jūsų turtą ir gyvastį

Įeinu vakar krautuvei! kai 
ko nusipirkti. Moteriškė sako 
krautuvninkui:

—Girdėjau, kad p-nia Grigas 
‘(kuri turi grosernę prie Rock- 
well ir 69-tos) susirgo. Išga
benta ligoninėn.

Kas atsitiko? - klausia 
krautuvninkas.

—Nagi parėjo 
baliaus... tur būt 
dešrų persivalgę...

Well, pamislijau 
rai, kad aš nebuvau 
’iuje

iš bolševikų 
kopūstų ar

ge-vienas, 
tame

Kažinkaip butų su ma-
sitikę, ba aš irgi megiu

pape. žinoma, 
burdingie 
buvo ger; 
turėję net

kopūstus ir dešras.
Parapijonkų parė

Andai rašiau, kad pavapijon- 
kos pasižadėjo surengti bunco 
narę, idant nupirkus 
Baltučiui deska ir
Toms.

Dabar jau ta parė
ko nugirsti vienos-kitos moters 
nastabas apie ją. Ir 
sakyti, kad pastabos 
kibai prielankios.

Esą, tie beismantai
kurianami, kad gali pastipti. O 

r-žės, su 
atsi- 
mat,

klebonui 
šėpą kny-

buvo. Te-

Apie 9 vai. vakare rengimo 
komisijos pirmininkas, K. Kiu
ris, atidarė programų pranešda
mas, kad jį išpildys “Ateities 
Žiedo” ir SLA. 226 kuopos jau
nuoliai.

Pirmiausia išėjo “A. ž.” jau
nuoliai ir sudainavo tris daine- 

skyrius iš 
ir berniu-

’es. Tai mažesniųjų 
15 ypatų, mergaičių 
kų. Sudainavo vidutiniškai.

Paskui Albinas Smalelis de
klamavo trejas eiles. Paprastai 
jam gerai sekasi.

Po to vėl išėjo 
“A. ž.” jaunuolių 
sudainavo angliškai 
Hofl'man” dainelę, 
si, gerai pasisekė.

paa ilgesnių
būrys. Jie

kuri, rodo- 
Po to už

traukė Internacionalą; jį dainuo
jant visi sustojo.

P-lė Aldona Mileriutė dekla
mavo porų eilių; žvilgsniu ir 
turiniu pavyko.

Pasirodo trietas — p-lės Ži
liūtė, Miekniutė ir Strupiutė. 
Jų dainelės švelnios ir suteikė 
malonumo klausytojams.

Paskutinis programo numeris 
tai SLA. 226-los kuopos jau-' 
nuoliai, kuriuos lavina ir moki
na p. S. Cerienė. Choras pasi
rodė skaitlingas, arti 30 jau
nuoliu. Jie sudainavo tris liau
dies dainas. Publika karštai 
plojo. Jie užtraukė “Laisva ir 
Nepriklausoma Lietuva” kuri

daina, daug reiškianti ir turin 
ti prakilnių minčių.

Kai sudainuota 
pirmininkas pranešė
gramas tuo ir užsibaigia, 
kiai tesis iki vėlumos. *

Kaip atrodė

ši dainelė, 
kad pro- 

o so

kyti, kuris choras geriau savo 
užduotis atliko arba yra išla
vintas, tai ten buvusieji pasa
kys ta palį, ką ir aš pasaky-
siu.

“Ateities Žiedo” choras daina
vo nepeiktinai. Mat, p-lė nidiš
ki utč dar jauna mokytoja, tai 
negali nei reikalauti iš jos, kad 
jos vedamas choras Lutų labai 
tobulas. Kas kita vra su SLA.

sau- 
nuo 

plėšikų, ir kai ateis elekšenas, 
neužmirškite šių įvykių.

Irgi nuotikis.
Prie 33-čios ir \Vallace gyve

no mama ir
pas juos gyveno ir 
rius. Jie visi trys 
draugai ir, sakoma, 
biznį išvien.

Bet pereitą ketvirtadienį 
valgant vakarienę, kažin kas 
su pape atsitiko. Jis staiga 
atsistojo niekam nei žodelio ne
sakydamas, išsitraukė peilį iš 
priejuosčio ir ištiesė jį mamos 
linkui. Mama tečiaus pasisu
ko į šalį, tat papeš kirtis nu
ėjo šalin. Burdingierius tuo 
momentu smogė papei krasia 
galvon, o vėliau tuo pačiu pei
liu padalė “operaciją” pa|>ei ir 
pabėgo. Mama irgi nežinia 
dingo. “Operuotasai” pape 
gabentas ligoninėn.

turiu 
buvo

šalti,

kur
nu-

Baigė mokyklą.
Pereitą savaitę baigė 

ją Armouro mokyklą 46 
niai, daugiausia lietuvių 
vaikai, kurie ir buvo pripažin
ti kaip gabiausiai mokyklos 
mokiniai. Čia paduosiu var
dus kai kurių baigusių perei
tą ketvirtadienį mokyklą vai-

vieša- 
moki- 

tėvų

Povilas Runella, 12 metų, 
Sofija Paulus, 13 m. 
Paulina Dirmeikiutė, 13 m. 
Mary Polsz, 12 m. 
Jean Jezerski, 13 m.
Sofija Cibulskaitė, 13 m.; ji 

yra gabi muzikoje.
Visi šie jaunuoliai ir jaunuo

lės užsiregistravo aukštesnią- 
jai mokyklai lankyti. Apie jtj 
gabumą kalba taipgi pats jų 
amžius. —Raulas.

pa-
ne

ne

buvo

girdi, tos davatkos 
tikėtais... tik mokėk! Nei 
kratyti negalima. Surado, 
jos milionierkas.

Pasirodo, kad žmonių
nedaug: vien moterėlės ir vai
kai. Paklausiau ar daug pelno 
padaryta. Atsakė, kad nežino.

Pastebėjau, kad visgi tur 
būt išteks deskai nupirkti.

—Ne deskai pareiškė para- 
pijonka—bet parapijai eis pini
gai.—Reporteris.

choru, kurį lavina p-nia Čprie- 
nū. Klausai, ir aišku, kad dai
nelės dainuojamos sutartinai, 
kad yra jausmo dainavime. 'Lo
kio choro sumokinimo galima 
laukti tik iš patyrusios moky
tojos, kaip p. Cerienė.

Pravartu pažymėti ir kilų 
įvykį. Kai “Ateities žiedo” jau
nuolių choras dainavo, tai SLA. 
kuopos choro jaunuoliai plojo 
dainuotojams. Bet kai šie pas
kirieji išėjo dainuoti, lai “A. Ž.” 
vaikai nei vienas neplojo.

— Rūtelė.

Town of Lake

Iš draugijų gyvenimo

Lietuviškos draugijos gyvena 
sunkiu laiku. įvyksta 
gyvenime permainų, 
reikia taikyti ir musų 
tvarka. Ir taikoma.

pačiame 
kurioms 
draugi j ų

tokių draugijų ant
Lake vra Didžiojo

Bridgeportas
net

Jais-

J i gy ve- 
adresu 638 West 35th‘ St. 

mirusi betgi tapo palaidota 
bažnytinėmis apeigomis, bu- 
nupirkta apie puskapis mi- 

sukalbėta kelios virtinės

dvejos ‘laidotuvės buvusių 
vamanių. P-nia Mikolaitienė, 
kiek esu patyręs, senai nebuvo 
lankiusi bažnyčios, 
no 
O 
su 
vo
šių, 
poterių ir palydėta į kazimieri- 
nes kapines. Taigi matote, kad 
jei nesiduosi gyvas vilnų kirp
ti, tai tave nukerpa mirusį.

Antras palaidotas A. Dalbo- 
kas. Kaip gyveno, taip ir buvo 
palaidotas.
reikalo su kirpikais, ir kitiems 
patardavo 
gyvendamas sakydavo, kad jo 
odos nelupsią rymiečiai. Taip 
ir atsitjko: jis tapo palaidotas 
Tautiškose kapinėse. —Ratilas.

Jis neturėjo jokio

šalintis jų. Dar

kurie geriausia gali suprasti to-1 
kios paramos svarbą, lai yra 
musų profesionalai ir biznieriai. (

Lietuvis Kontraktorius

IŠPARDAVIMAS
MOTERŲ šilkiniai ir vilnoniai 

union siutai, pirmos rųšies, $1.25 
vertės, didumo 36 iki II. CCIf* 
Specialiai .............................. OvU

VYBŲ mullininiai marškiniai, 
sloros rųšies, “full-cutt”, pilki ar
ba klioki, visokio didumo, papras
tai $1.29. Specialiai 79c

I
MOTERŲ veltiniai šlubos s’ipe- 

riai, skuriniais padais, gurno kul
nimis, vertės $1.25. Spėria-

VYRU maršiniai ir kelnaitės, vil
nuoti, paprastai 98c. vertės. CQp 
Specialiai kiekvienas ....... UvV

Liberty Dry Goods 
Store '

4903 W. 14th SL, Cicero, III,

Suvedanti Avienai h 
elektros jiegą | nau 
jus ir senui namui ii 
mainom naujas lian»- 
pas j senas; duodame 
unt lengvo i Įmok* j i 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Pitone Caaal 2591

SIUSKIT PEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

"(o preso Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bank?

To\vn o f
Lietuvos Kunigaikščio Vytauto 
draugija. Ji jau kuris laikas at
gal permainė savo įstatus, tiks
liau pasakius, pagerino juos. 
Dabar jos įstatai yra tokie: ne
paisant kaip ilgai draugystės 
narys sirgs, jis gaus pašalpos r 
ne daugiau kaip $200. Bet jei s 
jis ir išimtų pašalpą, jis pasi
lieka draugijos narys. Kai šios 
draugijos narys miršta, jo gimi
nėms ar kam kitam, kam pri
dera, išmokama dar $200 ir su
teikiama patarnavimas laidotu
vėse. O dar svarbiau yra tai, 
kad pomirtinė išmokama tuo
jau. Nebereikia laukti kol na
riai su mes po dolerį ar po kiek 
•’.špuola kokius metus laiko ar 
ilgiau, kaip kad reikdavo lauk
ti seniau. Jei narys susirgo ir 
ėmė pašalpos, bei neišėmė visų 
$200, tai jis turi teisės atsiimti 
liekamus, jai jam pasitaikys 
nelaime kitą kartą. Narinės
mokestys šiai draugystei pri
klausyti yra tik 75 centai mė
nesyje. Mokestys, kaip matote, 
ned idilės, o naudos suteikia di
delės. Pinu permainos įstatymų 
kai kurie draugystes nariai bu
vo labai priešingi sumanytai 
permainai. Dabar tečiaus visi 
mato, kad permaina buvo gera. 
Draugyste žymiai paaugo turtu, 
sustiprėjo. Ji turi gražaus kapi
talo. Patartina jai priklausyti.

— Reporteris.

“SANDARA” UŽ SI VISIEMS METAMS 
Užsisakymas pratęstas ligi vasario 

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

klausomybės šventes vasario 16 d. imtinai. Vasario 16 d. išeina 
“Sandaros” didelis dvigubas numeris, pašvęstas, Nepriklausomybes 
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 dedamą čekį, užrašyk savo adresą ir pridėjęs 
tik $1.00 atsiųsk “Sandaros” Administracijai, 327 E Street, So. 
Boston, Mtiss., o jei nenori sukarpyti laikraštį, tai atsiųsk tik $1.00 
su savo adresu, pažymėdamas, iš kurio laikraščio sužinojai. Naudo
kitės proga!

C1 nrt UžsirašiusiamI aUU metų šis čekis
vertės. Užsirašymo laikas nuo 1927 m. gruodžio 20 d. iki 1928 
Vasario 16 d. “Sandaros” kaina metams $2.00. Atsiųsk “Sandaros” 
Administracijai tą čekį pridėjęs TIK VIENĄ DOLERĮ ir gausi 

visiems metams. šis čekis galioja vieną mėnesį nuo 
20 ligi vasario 16 dienai.

laikraštį “Sandarą’’ ant C* 
skaitomas vieno' dolerio LwU

gruodžio

Lietuvių studentų 
vakaras

Amer ikoje rengia savo pašalpos 
fondui šokius ateinantį šešta
dienį, vasario 4-tą. šokiai ren
giama Cooper Carlton viešbu
tyje. šokiai prasidės 8 vai. vak.

Esu tikras, kad į šiuos šokius 
skaitlingai susirinks jaunimas. 
Vieta, kurioje rengiami šokiai, 
gera. Muzika bus puiki, o ir 
rengėjai ir rengėjos yra jaunuo
menė, kuri savo amžiumi mokūs 
sukurti smagumo, o savo auk- 
’ėjimu — malonumo atsilankiu
siems.

Bet vien jaunimui dalyvauti 
šiuose šokiuose neužtenka. Mu
sų profesionalai ir biznieriai 
nrivalėlų paremti tuos šokius. 
Nes toji jaunuomenė yra visgi 
Hetuvių jaunuomene. Jos gi pa
rengimus privalėtų paremti tie,

AUTO
SH0W
COLISEUM

Wabash Avė. & 16 St.

EVERY DAY
THIS WEEK

10 A. M.—10:30 P. M.

Daili linksmų dainų 
knygelė

Kiekvienas
Kiekvienas
Kiekvienas

Liko tik

gali 
gali 
gali

Kaina su

skaityti
suprasti
dainuoti!

mažas skaitlius

prisiuntimu

30 centų

Rašyk:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

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.

Užsirašančio vardas, pavardė

Pavardė

ir gatvėNumeris

Miestas,

BILL YrS]JJNCL^

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

LVA

ŪMO OUiMS
TVW Okl
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Tarp Ghicagos
Lietuvių j

Nauja kuopa Susi
vienijime

Pereitą sekmadienį Chicago- 
je įvyko mažas iš pirmo žvilks- 
nio nuotikis, kuris betgi ilgai
niui gali išaugti į didelį judė
jimą.

Dalykas toks, kad susitvė
rė nauja Susivienijimo Lietu
viu Amerikoje kuopiu iš čia gi
musio jaunimo. Susirinkimas

Cicero Cicero Lietuvių Pagerinimo Politi
kos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks šiandie, 7:80 v. v. V. Lukšto

• « .. . v. svet., 1500 S. 49 Avė., Cicero,
v asario 1 dieną, t. y. sian- Gerbianti kliubiečiai malonėkite

dien įvyksta Lukšto svetainėje si ant Šio susirinkimo dalyvauti, 
susirinkimas Improveincnt klu-, _______
Lt), tai yra namų savininkų 
klubo. Bukite visi.

Dabar metų pradžia. Yra įvai Sųuare■ Parko’svetršbrta^T/Hidšted 
rių klausimų apsvarstyti. Bus 
priimti nauji įstatai. Gi svar
biausia tai tur būt yra tas, kad 
artinasi miestelio viršininkų 
rinkimai. Taigi ir tuos reika
lus apsvarstykime susirinkime, 
o ne kas sau termą kelkime.

UI. | 
vi-

Akių Gydytojai
Pastabu: Mano ofisas dabar randasi 

naujo! vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

Jaunuolių Orkestro praktika ir su- Į 
sirinkimas įvyks seredoj, vasario 1, 
1928, 7:30 vai. vakare, Mark White • 

“ ‘ .... .... 1
g-vė. Visi Jaunuolių orkestro nariai, 
malonėkite atvykti. — Valdyba.

Lietuviai Daktarai
A. K. Rutkauskas, M. D. 

4442 South VVestern Avenue 
Tel. Lafayettc 4146

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

Francis Macmillen, paskilbu- 
sis smuikininkas, kuris savo

Tuos reikalus visi žinome, jie 
yra visų reikalai, tad visi bend
rai tarkime ir veikime.

— Pirmininkas.

Visuomio Prakalba prieš kri'kščio-' esti 
nybę, vas. 2 d. ketvirtadieny], 7:30 
vai. vak., Liuosybės svetainėje, 1822 
Wabansia Avė.. N. S. Visuomis pa
rodys katalikybės bei krikščionybės 
blogąsias puses. Rengia: Visuomenės 
Darbo Sąjunga.

AKIŲ SPECIALISTAS 
akių įtempimą, kuris 

galvos skaudėjimo, 
aptemimo, nervuotu- 

mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas

LIETUVIS AK
Palengvins ai 

iti priežastimi 
/aigimo, akių

OR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

Advokatai_____ _

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefoną* Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 131t

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

laikyta pp. Kaulų name, 6516 
South. Rockwell Street. Susi
rinkime dalyvavo 6-to apskri
čio pirmininkas, p. Stungis, ir 
to apskričio organizatorius, Dr. 
Montvidas.

Išrinkta kuopos valdyba, kul 
rion įėjo pirm. Juozas Kaulas. | 
vice-pirm.’— Bruno Artis, už
rašų sekretoriumi p-lė Eliza 
beth Petrauskaitė, finansų raš
tininku — Antanis Bunis, ka
sos globėjais — Juozas Thomas 
ir p-lė Blanche Staunn, iždinin
ku — Chester Lavvrence, mar
šalka — Joe Lake.

I
Teko kalbėti su naujos kuo

pos pirmininku ir jo padėjėju ; 
pp. Kaulu ir Artisu. Jie ma
no traukti savo kuopon tik čia 
gimusius ir augusius lietuvių 
tėvų valkus, bet ne jaunesniu: j 
kaip 16 metų amžiaus. Ir dak 
tarą kvotėją jie gavo taipgi) 
ciagimį lietuvį, būtent Dr. Ko-1 
vvarską, 2403 VVest 63rd St., 
kuris irgi įstojo kuopon.

Vienintelis reikalavimas nau 
jų narių priėmimui, rodosi 
bus toks: norintis įstoti kuo 
pon vaikinas ar mergina pri 
valo būti padori, švari ypata 
o ne koks padauža.

Aukščiau minėjau, kad man 
asmeniškai ši nauja Susivieni
jimo kuopa išrodo labai reikš
minga. Kodėl? Mėginsiu pa
aiškinti.

Kalbėsime šiaip ar taip, vis 
<įi turėsime sutikti, kad čiagi I 
mis ir čia augęs lietuvių jau 
nimas skiriasi nuo savo tėvų 
ateivių. Kas tėvams yra įdo 
m u. tai daugeliu atvejų jų vai
kams neįdomu. Kokie paren
gimai tėvams patinka, tai jų 
vakams, ypač paaugusiems, jau 
nebepatinka. Tie vaikai žino 
kad jų tėvai ir motinos yra lie
tuviai, jie prieš tai nieko ne
turi, bet visas jų gyvenimas 
galima sakyti, ir jų būdas ski
riasi šiek tiek nuo tėvų. Natū
ralu todėl, kad jų ir netraukia ’ 
savėp tos draugijos, kurioms 
priklauso ateiviai.

Kas kita su kuopa, kurioje I 
priklauso jie patys. Sumanys! 
jie ką nors paruošti, tai pasi
stengs suruošti kas jiems išro
do įdomiau, kas kitiems, to- j 
kiems kaip jie, išrodys labiau' 
patraukiama. Iškils jų tarpe; 
klausimai, jie gal diskusuos jį j 
ir lietuvių kalba ir anglų, — 
diskusuos taip, kaip lengviau; 
pasirodys diskusuoti, ir niekas' 
dėl to neprotestuos. Labai ga-1 
Ii būti, kad kartas nuo karto 
jie kreipsis į ateivius patari
mo arba paramos ieškodami jų 1 
užmanymams vykinti. Bet j 
veikti, be 'abejonės, jiems bus j 
smagiau vieniems.

Energijos jie turi. Lietuvių 
tėvų jaunimo yra tiek ir tiek. 
Tik reikia jis traukti krūvon. 
O kas geriau gali prieiti prie 
to jaunimo, susikalbėti su juo, 
kaip tokie pat vaikinai ir mer
gaitės, kurie priklausys Susi
vienijimui Lietuvių Ameriko-

$80,000 Stradivariaus dirbtu 
smuiku žavės klausytojus Ara- 
?on teatre ateinantį sekmadie
nį.

Pažymėtinas teatras

Pereito sekmadienio popietį, 
įausio 29-tą, Aragon teatre dai
navo Claudia Muzio garsioji o-
peros • spprano.

Aišku, kad paskelbus, jogei 
dainuos tokia dainininkė, gali
ma buvo laukti skaitlingos 
klausytojų minios. Bet nesi
tikėta, kad teks kitiems grįžti 
namo dėl vietos stokos. O taip 
štikrųjų atsitikor***-ICodel ? Gi 
todėl, kad dainavo pasaulinė dai
lininkė.
. Antras toks sekmadienio po

piečio parengimas įvyks vasa
rio 5 diena. Pradžia 3 vai. po 
pietų — taipgi Aragon Teatre.

šitą kartą scenoje pasirodys 
paskilbusi rusė šokėja, Vera 
VIirova. Ji tarp kita ko šoks 
rytų šalių šokius, kuriuos nu
turėjo Javoje ir Burmoje ir 
kurie dar niekuomet nebuvo 
šokti ir interpretuojami kitų 
laltveidžių šokėjų. šokiams 
jus specialiai pritaikyta ryti
nių šalių muzika ir rytinių ša
lių kostiumai.

Tą patį popietį smuikuos pa- 
ikilbusis smuikininkas Francis 
Macmillen. Pastaruoju laiku, 
kai jis lankėsi Londone, ras
tieji anglai muzikos kritikai 
lareiškė jį neturint sau lygaus.1 
šiame koncerte jis žavės klau
sytojus savo $35,000 Stradiva
riaus smuiku, kurį jam dova-l 
nojo Anglijoje p-nia Palmer. I 
Betai kada pasitaiko proga iš
girsti tokį smuikininką kon
certe.

Be to sekmadienio popiečio, 
įpie kurį kalbėta aukščiau, bus 
dar duoti Aragon teatre kiti i 
trys parengimai kiekvieną se
kantį iš eilės sekmadienio po
pietį. šiuose’parengimuose pa-i 
sirodys Mary McCormick; Jo-' 
se Eschaniz, Cubos pianistas; 
Will Bogers, garsusis juokda
rys; Fritz Kenk, smuikininkas; 
Glen Drake, tenoras, Ethel Le- 
ginska, kuri vadovauja Chica- 
gos moterų simfonijos orkes
trui.

Kadangi šie parengimai ruor 
šiama taip, kad tik apmokėti 
lėšas, o ne pelnui, tai biletų 
kainos labai nupigintos. Šeri-j 
jos biletų, kurios visiems pa
rengimams atlankyti butų kai
navusios daugiau kaip $16, da
bar parduodamos už $.5 ir 
$7.50. Pasinaudokite gera pro
ga.

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

Naują Tyrą Tikybą 
pažįsi nusipirkęs už $1 224 
nusl. knygą “VISUOMY 
BEJ”. Gaunama “Naujienų 
se”, 1739 S. Halsted St.

PRANEŠIMAI
S. L. A. 129 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadieny], vasario 2 d., 1928 m. 
J. Savicko svet., 1900 S. Union Avė. 
7:30 vai. vakare. Visi nariai malo
nėkite dalyvauti, nes turime svar
bių reikalų. Taipgi malonėkite atsi
vesti savo draugus ir pažįstamus 
prisirašyti prie S. L. A. 129 kp.

Prot. rašt. K. Bakutis.

SLA. 36 kp. susirinkimas. šian
dien, 8 vai. vakaro, Lietuvių Audi
torijoj įvyks SLA. 36 kp. susirinki
mas. Visi nariai yra kviečiami at
vykti. — Valdyba.

Liet. Rytines žvaigždės Paš. ir 
Pasil. Kliubas laikys mėnesinį susi
rinkimą vasario 2 dieną, 1928 m. 
Kliubauzėj 1652 N. Robey St. Drau
gai malonėkite atsilankyti, yra daug 
svarbių reikalų ir bus renkami dar
bininkai ant baliaus.

Rašt. M. Chepul.

ItuHeltmd. SI. A. 139 kp. susirin
kimas įvyks vasario 2 d. 7:80 vai. 
vakare Strumilos svet. Visi nariai 
ir narės dalyvaukite susirinkime, nes 
turime daug svarbių dalykų aptarti, 
atsiveskite ir savo draugus prisira
šyti prie SLA. 139 kuopos.

Sekr. J. SŪmcauskas.

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto, laikys sa
vo mėnesinį susirinkimą,, trečiadie
ny], vasario 1 dieną, Lietuvių Audi
torijoj, 3133 S. Halsted SI. Susirin 
kijnas prasidės 7:30 vai. vak. Visi 
nariai malonėkit susirinkti laiku, 
nes randasi svarbių reikalų dėl ap
tarimo. D. Gulbinas, rašt.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 
335 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadieny], vasario 1 d., 1928 
7:30 vai. va. Mark VVhite Sųuare 
Park svet., So. Halsted ir 30 St. Chi
cago, III. Visn nariai atsilankykite 
ant paskirto laiko. — Valdyba.

Vaidyty Brolija renkasi vasario 2 
dieną, paprastoje vietoje, apkalbėti 
specialius klausimus. Dalivauja tik
tai nariai gerame stovyje.

Krivių Krivaitis.

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

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

A + A
VLADISLOVAS 

BERNATAVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

netikėta mirčia, nes gatvekario 
liko užmuštas sausio 29 die
ną, 7 valandą vakare, 1928 m., 
sulaukęs 23 metų amžiaus, gi
męs Chicago, sausio 15, 1905. 
Paliko dideliame nubudime tė
velius, Vincentą ir Oną, 3 bro
lius: Joną, brolienę Ohą, Vin
centą ir Juozapą, seserį Juo- 
zapiną ir švogerį Gedvilą. Kū
nas pašarvotas, randasi 3322 
S. Morgan St.

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

Visi A. A. VJadislovo Bemo- 
taičio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuve.se ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai ir Sesuo.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4189.

Musų patarnavimas, 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran 
gus, todėl kad neturi 
me išlaidų užlaikymui 
-įkyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotoj**
2314 W 23rd PL 

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, Ų>- 
del, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIŲ S: 

3238'S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115
laigusi ak u š e- 
ijos kolegiją; 
įgai nrakt i k a- 
usi Pensy 1 v a 
i jos lig o n b u 
uose. Sąžinin 
ai patarnauja 

visokiose ligos* 
•rieš gimdymą, 
alke gimdy fh <’ 
r po gimdymo 
Už dyka patari 
■nas, dar ir ki 
tokiuose reika 
tuose moterims 
ir mergi noras 
kreipkitės, o ra 
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po' 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.

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

Prospect 1028
Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2330

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

OPTOMETRISTAS

Ekspertus tyrimo akių ir pntaikimo 
akinių

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir f8 
Pastebėki! mano iškabas

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

Phone Canal 0523

įvairus Gydytojai__
DR. CHARLES SEGAL

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

1729 South Ashland Avenue, 2 lubos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 288(1

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

- u. aūis i--
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 VVest. VVashington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

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

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Te! Drexel 91 PI

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 So. Halsted St.. Chicaąu 
arti 31at Street

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Va k h fh i 8
3241 South Halsted St.

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

PStnyčioą.

Office Boulevard 7042
D R. C. Z. V EŽELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
1645 South Ashland Avcn*.

Ant Zaleskio Aptieko. 
CHICAGO, ILL

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Asliland Avenue
Telefonas Boulevard 7820

Ret*.. 664.1 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4 G S Modelini 10-12 d.
. f . t >4 )

A. MONTVID, M. D.
• 579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brun.Mwi<,k 1983
Namų telefonas Brunsvick 0597

1 litrą violetinė šviesa ir diathermia

A. L. OAVIDONIS, M. D.
1910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
v a I a n d o h

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 

'^Tkaralius- 
Gydytojas ir Chirurgas

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KAL1SZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

OR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniška? ligac 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau 
sius metodu* X-Ray ir kitokius e'ek 
Iros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th St. netoli Morgan Si 
V alandos: Nuo 10—12 pietų ii 

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

Naktį So Shore 2238. Bouievard 64M>

GYDO
Kraujo, odos, chroniškai 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta'

OR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANK«

1800 So. Ashland A ve.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:39 iki 4:30 ▼. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

je?
1 skalno sunku spręsti, kokių 

pasekmių galima tikėtis iš šios 
naujos kuopos. Bet jeigu jai 
vyktų, neabejoju, kad kitų mie
stų lietuvių jaunuomenė gali 
pasekti chicagiečių pavyzdžiu.

—Reporteris.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramą

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Chicago.

Viršui Unlversal

State Bank ....
Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
ų vakaro. Kitu lai- 
'<•!> pagal sutartj.

Akių Gydytojai

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

OPTOtaETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

l'elephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dcntistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockwell St.

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

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS
X-Ray Laboratorija 

7054 S. VVestern Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M.

CHICAGO

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

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

Nedalioms nuo 11 iki 1 po pietų

Res. 6600 South Artesian Avenuą 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago. III

Phone Canal 6222
į DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas
2201 VVest 22nd Street

(Cor. Leavitt St.)
jVal.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfaz 6358

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE 1AHN
4631 South Ashland Avenue

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

Res. Telephone Plaza 8200

Advokatai

ICLASSIFIEC ADS.
Educational

Mokyklos _______

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

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

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. <liekas, Mokytojas
<196 ^n<» HhImIpH St.. Chicago. Ui.

Negirdėti Mainai
Miscellaneous

Įvairų*
GREAT NORTHERN RAILVVAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, VVashington ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JĖŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ T1KIETA1. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railway, 
St. Paul, Minn.

KRAUTUVIŲ F.KCER1A1
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Res tau rantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. Stata Street

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)ADVOKATAS

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

Namų Telefonas Republic 9723

James M. Bul’ke
Res. Tel. Stevvart 1713 
GEORGE M. CHANE 

Res. Tel. Saginavv 9528 

Burke ir Crane
Advokatai

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

Room 1002

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. 
Ncdčlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

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

Boulevard 1036RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—87K)

Chicago

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

(Contiuucd on page 8)

laidotuve.se
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Miscelianeous
Įvairus

Financial
Finansai-Paskolos

(Continued from page 7)
GROTAI dėl visų garu Ir vandeniu 

šildomų boilerių, furnas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American 
Stove Repair Works, 3110 Wentworth j 
Avė. Phone Victory 9634.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

SOL ELLIS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo ir , lr,, k,?n 

elektros reikmenys N- Sa,,e
2118-2G-22 So. State St, Chicago j 

Cicero Branch 4606-06 W. 22nd St. 
Phone Victory 2454. Lawndale 2454

PASKOLOS namų savininkams — 
gaminame ir perkame 1, 2 ir 3 mor- 
~ičius ir kontraktus, Rm. 2016, 134 
N. La Šalie: Randolph 4210 arba 

; 6347 So. Westem Avė. Hemlock 
2636.

Personai
Asmeny Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

Help Wanted—Malė
Reikia

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

Radio
GAUTI į mainus ir sampeliai bus 

išparduoti pigiauiomis kainomis. Į ....... .. .......... ....
Atsineškit šį skelbimą, gausit pi-, ir “bėauty* parlor. 
ginu. —

WONDER RADIO SALES CO.
3152 Irvink Pk. blvd.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimai

Business Service '
Biznio Patarnavimas

ELECTRIC KONTRAKTOBIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Įvvedam elektros 
Uratus. motorus, taksom elektros 

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

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

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

PAJIEŠKAU savo vyro Jono Ki- 
j sieliaus, kuris prasišalino sausio 8 
Į 1928 m. Meldžiu grįžti atgal, nes 
yra svarbus reikalai, arba kitus ku- 

' rie žino jį meldžiu pranešti 
busiu labai dėkinga.

LUCIJA KISIELIUS.
4320 S. Mozart St. Chicago, III.

man,

REIKALINGAS parteneris j bučer- 
• nę ir gmsenę su $1,600. Vienam per- 
j suriku. Turi būt nevedęs, patyrimo

LABAI ŽEMA KAINA j 12 '19839

PARDAVIMUI barbemė 3 krėslų 
. Gera vieta ir ge

ras biznis. Tikslas, važiuoju. Lietu- 
von» kaina $1500, lysas 3Vi metams 

Key 2499 a. S. Box 131 G, Detroit, Mich.

SPECIALI SPECIALI SPECIALI 
Didelė Muzikos ir radio krautuvė i_ ei f .1 .1   i  y. • _i North Side. — Parduosime šią sa- NACIONALfi

REIKIA tuojau 3 vyrų dėl išsi
mokinimo auto eleetrie inžinerijos, 
aviacijos, gera mokestis kol išmok
site. Atsišaukite

2024 Wabash
MR. DAVIES arba THOMAS

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

APOLLO STUDIOS, 
5666 W. Madison St.

REIKALINGAS 
soft drink pini o v 
(liana Avė.

vaitę tik naujus Standard garantuo- i 
his radio nupgintomis kainomis. 
Veik it tuoj, sutaupykit pinigų ant 
naujo radio.

Johnson’e Music & Radio Shop 
2772 Lincoln Avė. 
Buckingham 6358

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

Maltvojam it popieruojam. Užlai
kėm malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Pirmų ir antrų morgičių. Greitas pa-' 
tarnvimas — Construction paskolos.
Metropolitan Bond & 1

134 N. La Šalie St 
Room 2006 Dearbom 4636, State 5864

PAJIEŠKAU pusininko j 
j drink parlorio biznį. Reikia 
' $350. Biznis neša gera pelną.

W. 54 Place.

soft 
tik 
500

PERKAME Situation Wanted
Darbo Ieško

Lietuvos Paskolos Bonus
EKSPERTAI taisymo plumbingo 

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

Mokame J1EŠKAU darbo barbernej. Box
1012, 1739 S. Halsted St. Chicago, III.

20% PIGIAU.. Malevojimas, po-1 
pieravimas, dekoravimas, pigiai, iš
mokėjimais.

Hemlock 7817.

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

50% PIGIAU už sausį ir vasarį. 
Pleitseriavimas, popieravimas, cal-1 
cim, malevojimas. Matyk mus šian
die, 

Brunswick 5023.

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.
Chicago, 11L

1ŠKABŲ i 
mis kainomis 
zono.

Oakland 6777.

PA IEŠKAU darbą už bučerį. 
Kalbu 4 kalbomis; darbą gerai 

i žinau. Galiu draivinti troką.
Tol. Boulevard 2558

TURI BŪT PARDUOTA ŠIĄ 
SAVAITĘ

$1,000 cash ar daugiau, kitus leng
vais išmokėjimais, G kambarių ir 
sun parloras, mūrinis bungalovv, ar- 
žuolo trinias ir grindys, garu šildo
mas, stikliniai miegojimui porčiai, I 
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

! IŠTAIGA REIKA
LAUJA 3 “SALE DISTRI- 

BŲTORS”
Illinois, Indiana ir Michigan vai 

stijose, 1,000 parduota Califomijo; 
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. Vyra 
■ turi turėti vadovaujamų gabumų ii 
organizacinių gabumų. Investuoti pi
nigai pilnai apsaugoti.

į AL. ROBINSON,
Morrisoti Flotel.

NAUJI bungalows budavotojo 
kainomis, lengvais išmokėjimais. 
5616 Grace St. Kild. 3G95.

Patarimas Publikai!
Visi sako ir žino, kad su pirki

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

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

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

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

Sterling Shop Radio
įsigyk Crosley

Mes turime visus modelius Crosley 
I setų. Atsilankykit ir išgirskit 

PERSITIKRINK IT 
jo gerumu ir jo balsu

Sterling šapa stovi užpakalyj 
‘ okvieno Crosley seto. Mes jums 
parduosime ir garantuosime užganč- 
dinimą. Jums yra užtikrinta ge
riausia balsas ir rųšis.

MUSŲ CROSLEY SETŲ
Sterling šapos radio ekspertai yrą 

jūsų užtikrinimu puikiausių radio 
priimtuvų. Atsilankyki# šiandie ir 

į daleiskit jums parodyti. Crosley ra- 
| din yra jūsų radio setas ir Sterling 
, šapos patarnavimas garantuoja.

UŽGANĖDINANTĮ PIRKINĮ 
STERLING SHOP RADIO

. 3243 N. Ashland
Phone Buckingham 3800

pageįbininkas r
biznyje, 14G4 In- kiekvieno Crosley seto.

PAJIEŠKAU jenitoriaus pagelbi- 
ninko, turi būti unljistas arba kas 
nori prisirašyti prie unijos. Atsišau
kit, Peter Burba, 1536 N. Kedzie 
Avė. Phone Spaulding 0196.

PARDAVIMUI bučerne ir groser- 
nė, 6 metai ant vietos, labai geras 
bargenas, priežastis — nesutikimai 
partnerių, parduosiu viena arba dvi 
dalis, 10742 So. Michigan Avė. 
Phone Pullman 6762.

PARDAVIMUI eleetrie ratų taisy
mo dirbtuvėj 4507 So. Wentworth 
Avė. . j

RŪBAMS SALESMENŲ
Man reikia 2 smarkių vyrų, turi j ČTZZLLI27Z 

švariai išrodyt! kaipo salesmenai, I 4393 Lincoln av. 
pardavinėti vyrų rubus tiesiai iš' “
dirbtuves. Turi kalbėti ir rašyti ang- j 
liškai. Didelė ir sena firma rems jus. 
Geras uždarbis geriems darbiniu- j 
kartis. Visą laiką arba dalį. Pradėki! 
tuojau. Tai nėra greitas praturtėji
mas arba skymas, bet tikras ir leng- „ oci.ua, s>.w, <
vas būdas padidinti įplaukas. Atsi- šmotų valgomo kambario setas, $15 
lankykit tuoj dėl pasikalbėjimo. M R. gasinis pečius, $6, pastatomos liam- 
OPPENHEIMER, 844 W. Adams 2 fl. pos, $15 ir daugiau. Schwartz Bros.

tuojau. Tai nėra greitas praturtėji
mas arba skymas, bet tikras ir leng-

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

3 ŠMOTŲ parloro setas, $35, 7

Iš PRIEŽASTIES didesnio užsiė
mimo, esu priverstas parduoti arba 
priimti teisingą moterį j partnerius 
prie gero Rooming House biznio ne
sančio gerą pelną, reikia įnešti $3,000 
o likusius ant lengvi) išmokėjimų.

KAZIMIERAS KSENOVVICZ 
1652 Monroe St., Chicago, III.

GERAS INVEST.MENTAS
Pnrdavhntii nauiaH rnunniH oamaa 9 fla- 

fij arti HalKtcd ir 79th. pnrdnoHiu pildai, 
arba mainysiu bile | ką kaipo dali innm- 
dėjimo. VVALTER J. PAIL. filiui Smitli 
W<!HUtii Avė., Tel. Rrpublic 4179.

pos, $15 ir daugiau. Scr 
Storage, 640 E. 61 st St.

art nerius 
iznio ne-

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

Savininkas
Tel. Keystone 2044 arba 4465

DEL svarbios priežasties par
davimui pigiai hinch ruimis: 
vieni fikčeriai kainuoja $1,00.0 
Parduosiu už trečdalį. Kas pir
mesnis, tas laimės. Kreipkite' 
ant vietos. 5340 S. Wentworth

PUIKUS naujas 6 kam. bungalovv 
Ule vana, karštu vandeniu šildomas, 
i karų garažas, cementuota gatvė ir 
•lė, lotas 32x125, pusė bloko nuo 
.jatvekarių, kainavo $13,000, atiduo
du už $10,800, 5842 S. VVashtenavv 
Avė., arba Phone Hemlock 4373.

Help Wanted—Feinale
________ Darbininku Reikią________

REIKIA MOTERŲ kurios nori 
tapti Beauti specialistėmis. Gera 
alga mokama tame biznyje, ir proga 
atsidaryti savo šapą. Reikia tik ke
letą mėnesių dėl išmokimo. Klesos 

REIKIA VYRŲ dėl išsimokinimo dienomis arba vakarais. Reikia tu- 
’ ’ ’ . Didelės algos vy- rėti pradinės mokyklos mokslą. At

sišaukite. Moler Collage, 512 North 
State St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia 

\ KAM prisigauti ir mokėti daugiau ?
2 šmotų parloro setas 
ant orderio, garantuotas. J--- -- . . _
Sutaupyki! $50 iki $150.
utarninke, ketverge ir subatoj 
nedėlioj iki 6.

Wholesale Fum.
. 3837 Greenvievv Avė.

Tel. Buckingham 6764

padarytas 
...■v ,-,«*• .tuviu,įmokėti
$66 ir daugiau. Coxwell krėslai, $24. 
Sutaupyki! $50 iki $150. Atdara 

iki •j LOTAS 50x135 ant Wabash į pie
tus nuo 69 St. karų linijos, kaina 
5,000 su puse cesh. Išimtini agen- 
ai.

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

Ter.” Boulevard ,7769.

PARDAVJMUI Rooming Housf 
biznis, 12 kambarių rakandai, kaiti 
su elektriniu pianu. Buick automobi 
liu, kaina už viską $1,700, šaukit 
Josephine, Tel. Victory 8919.

barberiavimo. Didelės algos vy
rams šiame biznyje, su puikia užtik
rinta ateičia. Tik reikia kelių mė- 

! nešiu dėl išmokimo. Klesos dieno- 
’ ’ , Reikia turėti pra

dinės mokyklos mokslą. _ Atsišau-

i Kam reikalingi pinigai 
Pirm jieškant paskolos ant namo,,

.1?_ _ ateikite pasikalbėti pas mus; gau- — ,----
- ------------------------- j site teisingą patarimą ir patamavi-

’ kitę. Moler College, 512 N. State 
Street.

I ateikite pasikalbėti pas mus; gau-

MALEVOJIMAS, popieravimas, cal- 
ciiuining, darbas garantuotas 4 kamb. 
apt $32. Materiolą teikiam. Apskait- j 
Ii a vi mas veltui. Darė, Tel. Kedzie 4391

Justin Mackiewich
2342 So. l*eavitt SL 

Tel. CanaI 1678

MALEVOJU, dekoruoju — dar 
bas pirmos rųšies ir garantuotas.

230 W. Division, 
IJncoln 0474. Be Komiso ir Išlaidų

Mes paskoliname jums $100, $200
MALEVOJIMAS, 

langų užlaidos, calc.—geras darbas 
pigi kaina, greitas dailus < 
greitas apskaitliavimas. Mr. Eoster. 
Juniper 0717.

arba $300, imame legalį nuošim- 
poperiaviinas, tj. Pinigus gausite į 12 valandų.

dari>a’!l industrial Loan Service

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes turime labai gera progą 
lietuvių salesmanų pardavinėti 
dovaujančius produkus General Mo- j 
tors Corporation. Salesmanai

dėl 
va-

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

PIRMOS klesos I . .
darbas. Užganėdinimas garantuoja 
mas.

Tel. Kedzie 7166

MALEVOJIMAS, popieravimas, 
calcim. ekspertas, medžio greinavi- 
mas specialėmis -žiemos kainomis, 10 
metų patyrimas. Apskaitliavimas 
veltui. 'Iei. Irving 1498.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manete apie tsatymą arba, 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi-1 
šokius pataisymus, įskaitant plum- i 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmoKėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PARIS

<kagarnanuo'asl 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. DANKOVVSKI, Sekr Ižd. 
Pirmi, antri ir treti morgičįai 

Tel Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

25 VYRŲ REIKIA TUOJAU, 
DEL IŠSIMOKINIMO WELD- 
1NG AMATO. MES IŠMOKIN
SIME JUS ŠIO GERAI APMO
KAMO AMATO. GEBA MOKE
STIS 
RAMS.
RIAI. UNIJOS KORTOS VY
RAMS KURIE IŠMOKS ČIA 
AMATĄ. OFISAS ATDARAS 
NUO 9 RYTO IKI 8 VAKARO. 
ILLINOIS WELDING WORKS 
512 N. LA SALE.ST. CHICAGO

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

------------------------------------------------- $js skelbimas yra vertas pinigų
REIKALINGA agentų dėl parda- <,cl Atsineškit jį su savim ir 

vinėjimo smulkių daiktų. Gera pro-1 ,nes jums nuleisime 
ga dėl vyrų iy moterų uždirbti pi- j 
nigų. Galima'dirbti dienomis arba * «ftn 
vakarais. Atsišaukti galima nuo 9 ! 
ryto iki 9 vakare.

INDIA LABORATORY
1107 Mihvaukee avė., < 

2 lubos

REIKALINGA agentų dėl parda- <1cl Atsineškit jj su savim ir _ _ .______ _ i • !_*_ ■ mnc llinio milnk'inin
10% pigiau

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

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

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

turi 1 '
— Help Wanted—Male-Female

Darbininkių Reikia

$250
------ , $200
Chicaco IIIi.uu.iKo, m. $75 9XJ2 W1ITON fWG
___________ $60 COXWELL CIIAIR .

Daugelis kitų bargenų bus išpar
duota tuojau

Available Storage
7732 Stony Island

Atdara vakarais iki 10 vai. Nedė
liomis iki 6 vakaro.

REIKIA vyro arba moteries, kaip 
virėjo, kukoriaus, 1403 S. Jefferson 
Street.

TINKANTIEMS VY-
UNIJOS INSTRUKTO-

Furnishcd Rooms

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

SINGER “dropheads”, elektrinės, 
fportablet $22.50 ir daugiau, iš 400 
pasirinkimas. Paterson Bros., 1952

RENDON kampinė krautuvė, 41 Irving Park-blvd.
kambarių fintas iš užpakalio, antį —----------------------------------------------
bizniavos gatves, tinkama visokiam1 _ tT^pyTiriTr Vnzizii nAnneibizniui, renda prieinama, 3234 W. .^TUVIŲ atdab. Kodėl nenusi- 
111 St r pirkti sau siuvamos mašinos. Tunme

0 ’ ! pilną pasirinkimą Singer siuvamų
" mašinų, demonstratorių ir pertaisy 

tų, $10 ir 'daugiau arba išmokėjimais
- I 4251 Cottage Grove Avė.

RENDON flatas, 5 kambarių, yra' 
garadžius, 2 automobiliams, 3614 S. 
Seeley Avė.

For Rcnt

Automobiles

PARDAVIMUI bučernė ir groser 
nė, senas išdirbtas biznis, 4 kamba 
riai pagyvenimui, 3 karų garadžius 
pigi renčia, 5124 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI barbemė, ilga 
lysas, parduosiu pigiai, nes perku 
kitą jiiznį. 802 W. 78 St.

PARDAVIMUI bučernė su lede 
mašina ir troku. Daromas didelio 
biznis. Parduosiu nebrangiai, arba 
mainysiu į namą, 1750 W. 63 St.

PARDAVIMUI soft drink parlo 
ris, geroj apielinkėj, geras biznis, 
6133 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI šapa dažymo, va
lymo ir siuvimo. Senas ir geras biz
nis, lietuvių apielinkėj, kaina prie- 
einama, Adresas 2353 S. Oakley Av.

BUČERNĖ ir grosemė pardavi
mui geroj vietoj ant kampo, naujas 
ice boxis ir naujas registeris, 4 kam 
bariai pagyvenimui. Parduosiu pigia1' 
už pirmą teisingą pasiulimą arba 
mainysiu į automobilių.

Kreipkitės
4201 So. Maplewood Avė.

ŠTAI BARGENAS
Aukštos klesos, tikrai modemiš

kas, su atdaru sun porčium, namas 
turi 15 apt. po 4 kambarius, randa- 
;i netoli 47 St. ir Champlain (Juo- 
laspalvių distrikte), rendų virš $11,- 
100, galit jį nupirkti uz $51,000. 
Namas turi pirmus morgičius $23,- 
)00 dviem metam, galima padidinti 
iki $30,000. Galima įmokėti $15,000, 
kitus antru morgičių. Galite gauti 

už savo investmentą.
M r. Scherer

II. J. COLEMAN AND CO. 
4705 S. State St.

Drexel 1800.

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

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

DIDELIS bargenas, turiu parduoti 
uojau, dėl užbaigimo reikalų, dvigu

bas namas 11 apt. garu šildomas, 
prieš Douglas parką.

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

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

PARDAVIMUI cigarų, kendžių ir 
minkštų gėrimų krautuvė, biznis iš
dirbtas per ilgus metus. Priežastis 
patirsit ant vietos. 4120 Wentworth 
Avenue.

--- ------------------------ 1--------------- -—
PARDAVIMUI dry goods krau

tuvė iš priežasties ligos, 2423 West 
Marųuette Kd. ,

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

Musical Instrumente
_______Muzikos Instrumentai__

Bubnai, Banjos,
Smuikos

25c. Į Savaitę dirbysčlų ir modelių, 100 karų pa- 
Organizoįame naują instrumentų sirinkimui. Montrose Motor Sales, 

kliubą, nariai gauna instrukcijas po-, 3106 Montrose Avė. 
puliarėmis kainomis ir instrumentus' 
už jų kainą. $75 vertės instrumentą1 
už $30, išmokėjimais net po 25c. į

AR Jums reikia pinigų? Privati§: REIKIA vyrų dėl išsimokinimo i 
kas žmogus turi pinigų investuoti | automobilių plovimo, tepimo, “simo- 
real estate 2 morgičius, 4% komiso. 1 nizing” ir viso praktiško garažo dar- 
C. Helberg, 192 N. Clark, rm. 607 bo. Didelis reikalavimas vyrų j ga- 
Dearbom 4020. ' ražus. Nuolat darbas per metus. Po

--  : 3 savaičių pasimokinimo galit už- ( 
.....------- .......... * * * • * dirbti gerą algą. Klesos dienomis ir!

, ofisas atdaras vakarais.
6 nuošimčiais padaromi į 24 Chicago Auto Service Bureau, 309 S. 

valandas. La Šalie St. Room 101.
išlygos bus jums naudingos.-------------------------------------------------

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

generalis kon- Morgičiai pirmi ir antri: vakarais, A A « M XV ~ M. wl • • a a •

$10 IKI $20 ĮMOKĖTI
Kitus 12 iki 18 mėnesių. Visi ga
rantuoti automobiliai visokių iš- 
dirbysčių ir modelių, 100 karų pa-

Musų

KARPENTERIS. Taisau namus, 
porčius, garažus, $198 ir daugiau,, 
kainos nebrangios. Tel. Bittersweet 
5168.

NAMŲ KONTRAKTORIUS. Mu- 
rininkystės, karpenterystės, cemen- . 
tinis darbas, pleisteriavimas, taisy
mas namų, garažų nebrangiai., 

STANLEY SIWIEC & CO.
1076 N. Hermitage Avė.

Humboldt 5556

J. W. Beaver & Co
BUDAVOTOJAI

2044 N. Fairfield Avė.
pastatys ir finansuos bungalow, 
2-3 flatinius, krautuves ir apt. ant 
jusi| loto. Teikiame planus ir ap- 
skaitliavimą.

Phone Independence 0878

IŠMOKĖJIMAMS IR RAKAN
DAMS PASKOLOS 

Greitas ir L 
$25 iki $300.

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

r - • • 
priežiūroj.

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

Douglas 9362.

Darbininkų Reikia
gerai kalbėti lietuviškai, kad tin
kamai išaiškinus dalyką savo tautie- 

i čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo-

ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 3832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West

geras patarnavimas, jau atsišaukia. Atsineškit su savim

Le^alės kainos, valstijos valdžios 22 St., Cicero, III.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2 H nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komišmo.

S. OSGOOD, 
2281 West Division St. 

Tel. Armitage 1199.

savaitę.
Mumford Music 

Studios, 
Ine.,

18 So. Kedzie Avė. 
Phone Kedzie 6810

CASH Už KARUS
Turim pirkti 100 karų tuojau. 

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

Exchange—Mainai '
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

ar 3 flatų namą į farmą lotą, biznį 
ar kitą, 2u31 W. 35 St. Tel. Lafaytte 
0909.

Auto Travel
AutomobiliaiaKelionė

EKSKURSIJA
Patogus apšildomi karai i 

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

Checker Coach Lines, Ine. 
Planters Hotel

19 N. Clark St, 
Randolph 4800

M

Lietuvos Liberty 
Bonai

Perkami už cash 
SCHARAFIN PRINTING CO. 
5th Floor — 117 N. Well« St.

State 5353.

Parlor Car Motor Coach 
Užbonsuoti ir apdrausti.

Du syk J dieną išvažiavimai 
9 ryto ir 8 vakare 

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

DE LUXE MOTOR STAGEŠ 
3 So. Jefferson 

Tel. Dearbom 0681

$4.00
$4.00
$8.00

DABAR LAIKAS ĮSTOTI 
Į NAUJIENŲ SPULKĄ 
20 serija prasideda nuo 

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

Atdara dienomis ir vaka 
rais.

1739 S. Halsted St., Chicago.

: Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų 

MES turime gerų vietų su 
didele proga dėl jaunų lietuvių 
su tikra ambicija prie automo
bilių biznio. Mums nesvarbu 
jūsų patyrimas, jei uik jus tu
rite užtektinai apšvietos ir rei
kalingų asmenybę susitikti su 
lietuviais ir pardavinėti jiems 
goriausius automobilius Ameri
koj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norų dirbti.

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

TURIU parduoti savo gražų Ir be
veik naują grojiklį pianą už 1 $150. 
Cash $50, o kitus išmokėjimais po $10 
j mėnesį. Mr. Kujawski, 1723 South 
Ashland Avė.

Miscelianeous for Sale
________ Įvairus Pardavimai_______

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

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

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

MR. JARTZ,
2918 Milwaukee Avė., Ist floor

PARDAVIMUI gražu* 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.

Radio

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BIZNIO namų bargenai, 6 vieno 
aukšto krautuvės, prie Pershing Rd. 
ir Prairie viskas išrenduota, geroj 
vietoj, 1 blokas nuo aukštesnės mo
kyklos, netoli transferlnio kampo, 
parduosiu su biskiu jmokėiimo, arba 
mainysiu j lotą. H. J. Coleman and 
Co. 5857 State St. Went. 5702.

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

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

6409 So. Kedzie Avenue

PARDAVIMUI barbemė, 2 balti 
krėslai ir kiti balti fikčeriai. Lietu
vių kolonijoj, už $800, atdara vaka
rais nuo 6 vai. 4711 Hermitage Avė.

PARDAVIMUI soft drink parlo 
ris lietuvių apgyventoj apielinkėj 
Senai išdirbtas biznis. 4583 Soutr 
Hermitage Avė.

5 flatų medinis
Pečium šildomas, naujai dekoruo

tas, 50x125 pėdų lotas, 3941-5 So. 
Wells St., Rendos $125 j mėnesį. 
Pirmas morgičius $2,000. Kaina 
$6,000.

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

Boulevard 7769.

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

garu šildomas, 2% bloko nuo 63 St. 
ir Halsted St., kaina $10,000, $50 i 
mėnesį, rendos $510 į mėnesį.

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

PASTABA

DIDELĖ automobilių industrija 
reikalauja vieno arba dviejų vyrų j 
auto mechanišką, elektros ir battery 
biznį. Kad turėtų mechaniko ga
bumus su norais progresavimo. Pro
ga patiems įstoti į biznį. Atsiųskit 
savo vardą ir adresą, Naujienos, 
1739 So. Halsted St. Box 1039.

RADŽOS, $2 i 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 tūbų radio setai pardavi
mui, garantuoti. Išparduodame, kad 
padarius vietos dėl naujų. Taipgi ge
riausi radio taisytojai.

DELIGHT SHOP
8428 W. 63rd St. Hemlock 3352

Proga kurios neturėtu
mėt praleisti

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

Jūsų investmentai jums atneš 
6^%.

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.
Atsiųskit savo vardą ir adresą, 

Naujienos,
1739 So. Halsted St. 

Box 1026.

EKSTRA SPECIALI S 
BARGENAS

2 Flatų 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
MR. SWEENEY,

Tel. Saginaw 7901.

2 FLATŲ, S-S kambarių, mierojimui por- 
<Mai, eu RtiklaiB. karfitu vandeniu Atldonian, 2 
karų garažas, lotas 33x126. Artosian. netoli 
Dcvon, kaina $10.000. Tiktai biskj jmokAti. 
kitus lengvais ilmokftjimais. Puikus barg- 
genas. T. H. Evans, 7100 N. Western Av«. 
Rogera Vark 2787.

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

BARGENAS, 6 flatų mūrinis na
mas, po 6 kambarius kiekvienas, ps- 
čiuni ir furnas šildomas, 2 karų ga
ražas, 50 pėdų kampinis lotas, $255 
mėnesinių įplaukų, viskas išrenduota, 
kaina tik $27,000, savininkas, 

5542 So. Aberdeen, 
Ist flat.

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.

oci.ua

