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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amer/Xo/j

Prof. Biržiškos politinė misija Varšavoj
Voldemaro esąs įga
liotas kalbėtis su 

Lenkų politikais
BERLINAS, vas. 2. — Lie

tuvos Universiteto profesoriaus 
Biržiškos atvykimas i Varšavą 
laikomas kaip dar vienas žings
nis i 1 Jei mos-įženk i jos susiar
tinimų.

Vaišavoje prof. Biržiška kal
bėjo didokam skaičiui lenkų 
politikų, kurių tarpe buvo ir 
ministerių kabineto narių. Prof. 
Biržiška kalbėjo abiejų valsty
bių susitaikymo tema. — kalbė
jo lenkiškai, tuo tarpu kai Kra- 
kovo Universiteto profesorius 
atsakė jam lietuviškai.

Prof. Biržiška atvyko į Var
šuvą Lietuvos ministeno pir
mininko Voldemaro iniciajiva 
ir. kaip girdėt, esąs Lietuvos 
diktatoriaus įgaliotas išdėti 
lankams Kauno valdžios pa- 
žvalgas ir jos geidavimus, len
kų politiniuose ir švietimo ra
teliuose prie apskrito stalo dis- 
kuo ja n t dalykus, tąja viltimi, 
kad galų gale bus surasta ben
dra platforma, ant kurios butų 
galima derybas pradėti.

Didelis Vokiečių so
cialistų laimėjimas

Rinkimuose i Meklenburgo sei
mą socialdemokratai gavo 
10 balsų daugiau nei liepos 
mėnesį; komunistai sumušti

BERLINAS, vas. 2. — Ką tik 
Įvykusiuose NekJenburge rinki
muose i landtagą (krašto sei
mą) socialdemokratų partija 
pasirodo didžiausia laimėtoja, 
gavus 1O nuoš. balsy daugiau 
ne kad praeitais rinkiniais.

Per praeitus seimo rinkimus, 
kurie Meklenburge įvyko 1927 
metų liepos mėnesį, socialdemo
kratai taipjau buvo laimėtojai, 
tuo tarpu kai komunistai buvo 
supliekti. Del kai kurių betgi 
techniškų priežasčių tie rinki
mai buvo panaikinti. Kai dabar 
Įvyko nauji rinkimai, socialde
mokratų laimėjimai pasirodė 
daug didesni dar, negu pirmes- 
nieji. Daug balsų socialdemo
kratai paveržė iš komunistų ir 
fašistų partijų.

Flint, automobilių mie
stas, neįsileidžia be

darbių
FLINT, Mich., vas. 2. — 

Miesto vyriausybė paskelbė 
“embargo” bedarbiams, atvyk
stantiems j Flintą.

Pasklidus neteisingiems gan
dams, kad vietos automobilių 
fabrikams trūkstą darbininkų, 
iš visur ėmė plaukti daugybė 
bedarbių. Pasirodžius betgi, 
kad fabrikai turi pakankamai 
darbininkų ir atvykusioms nė
ra progos darbo gauti, daugelis 
jų priversti elgetauti...

Atvykęs vakar vienas busas, 
kuris buvo ties miestu sulai
kytas, gabeno dvidešimt vyrų 
iš Missouri valstijos, ir policija 
apklausinėjus, pasirodė, kad vi
si jie bendrai neturėjo nė trijų 
dolerių.

CUMBERLAND, Md., vas. 2.
Du vaikai žuvo ugny, kuri 

čia sunaikino vienus apartmen- 
tų namus.

Socialistas nominuo
tas Nobelio taikos 

dovanai
STOKHOLMAS, Švedija, vas. 

2. — Socialistas ('.ari Lindha- 
gen, Stokholmo burmistras, ta
po nominuotas Nobelio taikos 
dovanai.

Lindhagenas yra plačiai ži
nomas savo darbais dėl valsty
bių nusiginklavimo ir univer- 
salės taikos.

Sako, pietų Rusijoj 
kilus revoliucija

Krimo uostas svetimų kraštų 
laivams uždarytas

----------- J
KONSTANTINOPOLIS, Tur- 

k i ja, vas. 2. — Anglijos amba
sada gavo iš Londono oficiali 
pranešimą ir instrukciją Įspėti 
britų laivus, kad Teodozijos 
uostas Krime tapo sovietų val
džios uždarytas minoms.

Londono laikraščių gautos iš 
Konstantinopolio telegramos 
sako, kad Pietų Rusijoje kilus 
revoliucija ir kad sovietai mobi
lizuoja kariuomenę ir jūreivius.

Maskva nugina žinias apie suki
limą Pietų Rusijoj

MASKVA, vas. 2. Sovietų 
užsienio departamentas nugina 
užsienio spaudos pranešimus, 
Luk pietų Rusijoje kilus revo
liucija.

Ragina Franciją nu
imti geležinę už

dangą Reine
Stresemannas vėl graudena Pa

ryžių baigti Vokiečių kraš
to okupaciją

BERUNAS, vas. 2. — Užsie
nio reikalų ministeris Strese
mannas vakar savo kalboj rei
chstage atkartojo reikalavimą, 
kad Francija evakuotų Reino 
kraštą, kad ji “nuimtų tą 
geležinę uždangą,” idant Vo
kietija ir Francija galėtų ben
drai dirbti dėl pasaulio taikos.

Stresemannas sakėsi turįs 
vilties, kad Paryžius jo balsą 
išgirsiąs ir kad Francija galų 
gale įsitikinsianti, jogei ir ji 
turinti priedermės padaryti sa
vo dalį dėl Lokarno taikos po
etikos, idant jos principai galė
tų patapti bendru visų vokie
čių tikėjimu.

Meksika panaikina naf
tos žemės mokesnius
MEKSIKOS MIESTAS, vas. 

2. — Diario Oficial paskelbė 
vyriausybės dekretą, kuriuo 
naftos laukų, naftos kontraktų 
ir gaunamų iš naftos eksploata
vimo pelno dalių taksai panai
kinami. Taksai buvo įvesti 1918 
metų rugpiučio mėnesį.

Buvusis Graikų dikta
toriaus teismas

ATĖNAI, Graikija, vas. 2.— 
Netrukus čia prasidės byla bu
vusio Graikų diktatoriaus Te
odoro Pangalose, kaltinamo dėl 
valstybės išdavimo. v

62-jų aukštų trobesys
NEW YORKAS,* vas. 2. — 

Netrukus 42-oj gatvėj pradės 
statyti didžiausią ofisų “skai- 
skrėpėrį”, — 62 aukštų trobe
sį-

Maskva nepaliauja | 
gązdinus nauju pa

sauliniu karu
TAS KARAS ESĄS NETOLI

MASKVA, vas. 2. — Sovie
tų spuada nepaliauja rašius sa
vo mėgiamąja tema apie neiš
vengiamumą karo tarp Jungti
nių Valstybių ir Anglijos. Mas
kvos Pravda sako:

“Genevos nusiginklavimo 
konferencijų nepasisekimas; at
vira aliejaus trustų kova; stro
pus dviejų imperialistinių mil
žinų, Anglijos ir Jungtinių Val
stybių, ginklavimasis; liepsno
jąs Lenkijos-Lietuvos konflik-. 
tas; negęstama Balkanų ugnis; 
Francijos-Italijos kova; paga
liau aitrus Italijos-Jugoslavijos 
nesutkimai rodyte rodo, kad 
karo katastrofa artinasi.

“Užsienio reikalų ministerio 
Marinkovičo kalba Belgrade, 
kurioj jis gyrėsi Jugoslavijos 
ginklų viršenybe, sukėlė Balka- 
nuese baimės, o premjero Mus- 
solinio organai pareiškia, kad 
didžiulės valstybės turinčios iš
tirti, dėl ko Jugoslavija taip 
stipriai ginkluojasi,” sako Pra
vda. ‘‘Premjeras Mussolini pa
sakė Italijos automobilių fab- 
rikininkams, kad Europa turin
ti sudaryti tvirtą frontą su 
tarptautiniu susiartinimu ne
įsileisti Amerikos automobilių, 
'l ik tie, kur yra pacifizmo ap
žlibinti ir buržuazinių diploma
tų melais užhipnotizuoti, gali 
nematyt, kad karas artinasi.”

Anglija prieš 8 va
landų darbo die

nos sutarti
GENEVA, Šveicarija, vas. 2.

Anglija nori, kad Wasliing- 

tono darbo konferencijos 1919 
metais priimta konvencija, nu
statanti kaip maksimum astuo
nių valandų darbo dieną, butų 
peržiūrėta. Anglija sako ta 
konvencija esanti “nepraktin- 
ga.”

Italija įregistravo sutartį
GENEIVA, Šveicarija, vas. 2. 

— Italija įregistravo Tautų Są
jungoje prekybos ir navigacijos 
sutartį su Guatemalos respub
lika.

Calles išvyko į Zacatecas
MEKSIKOS MIESTAS, vas. 

2. — Prezidentas Calles šiandie 
išvyko į Zacatecas, kame bus 
pradėti irigacijos darbai.

DU ASMENS ŽUVO UGNY;
DU APDEGĖ

MINNEAPOLIS, Minn., vas. 
2. Gaisre, kuris čia sunaiki
no gyventojo F. Norrie namus, 
žuvo Norrie švogeris Frank 
Baimes ir Gena Holmaniute, 
tarnaitė. Du kiti asmens pavo
jingai apdeginti.

$3,000,000 gaisro nuostolių

CONNELLSVILLE, Pa., vas. 
2. Gaisras sunaikino čia 
Baltimore and Ohio geležinke
lio lokomotyvų dirbtuves ir 
kitus trobesius, padaręs dau
giau kaip $3,000,000 nuostolių.

PARYŽIUS, vas. 2. — Afga
nistano valdovas Amanulah, ku
ris dabar lankosi Paryžiuje, 
žada ateinantį pavasarį atlanky
ti Jungtines Valstybes.

O

(Atlantic and Pacific Photo]

Aviatorius Fred Hoyt, kurį rasta sušalusį kalnuose Utah valst., 
tarp Salt Lake City ir Boise. Jis sniego audroj paklydo kalnuose 
ir jo sudužusį aeroplaną rasta viename canyonų.

Tariama .buvusio caro 
duktė Anastazija at

vyksta i Ameriką
NEW YORKAS, vas. 2. — Iš 

Berlino praneša, kad į Ameri
ką išplaukianti p. čaikoVskie- 
ne, kuri sakosi, kad ji esanti 
caraitė Anastazija, vienintelė 
gyva išlikusi bolševikų nuga
labinto caro Mikalojaus* duk
tė. Stebuklingu budu ji buvus 
vieno karininko, lenko, išgell>ė- 
ua nuo mirties kartu su visais 
kitais caro šeimos nariais.

Amerikoje ji viešėsianti pas 
Mrs. VVilliam B. Leeds, kuri 
vra buvusi Rusijos princesė 
Ksenija.

Del čaikovskienės buvo karš
tų ginčų tarp tų, kurie tikėjo, 
kad ta paslaptinga moteriškė 
yra tikroji caraitė Anastazija, 
ir kurie netikėjo. Jos pasakoji
mais labai abejota dėl to, kad 
ji nemokėjo rusiškai kalbėti, 
bet dabar, sako, jos atmintis 
pasitaisius ir ji rusiškai gerai 
kalbanti. Feliks Dassel, buvęs 
caro gvardijos .of deras, pripa
žįsta ją kaip tikrąja caraitę.

PARYŽIUS, vas. 2. — Užsie
nio ministeris Briane! pareiškė 
semite, kad arbitražo ir drau
gingumo sutartis su Jungtinė
mis Valstybėmis busianti pasi
rašyta vasario 6.
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KpRHSa
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Daugiausiai apsiniaukę; kar
tais gali būt sniego; nedidelė 
temperatūros atmaina; stipro
kas pietų ir pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 16° ir Ę.

šiandie saulė tekt 7:05, lei
džiasi 5:06. Mėnuo leidžiasi 
5:40 ryto.

Lietuvoje žydai biją 
pogromu

Chicagos žydų dienraščio 
Forverts korespondentas Perli
ne praneša, kad Jonave, Lietu
voj, kilus stipri agitacija prieš 
žydus, ir dėl to žydai biją po
gromų.

Dalykų padėtis ypač pablogė
jus nuo praeito šeštadienio, kai 
Jonave buvęs atrastas nežinią 
kieno užmuštas vienas lietuvių 
kaimietis, Alponsas vardu. Po 
to, be jokios priežasties, buvę 
suimti du žydai Unteršacai, abu
du broliai, kurie esą kaltinami 
kaip Alponso užmušėjai.

ŠUNES IŠGELBĖJO SAVO ŠEI
MININKĄ NUO MIRTIES

CEDAR BAPIDS, Iowa, vas. 
2. — Kad mylėti šunes išsimo
ką, tą gali pasakyti gyvenąs 
netoli nuo čia farmerys, George 
Clarkas, nes jeigu ne du jo šu
nes, Treve ir Freckles, jis šian
die veikiausiai butų jau buvęs 
kapuose.

Grįždamas iš lauko namo, 
Clarkas staiga nualpo ir be są
mones susmuko geležinkelio li
nijoje. Treve bėgiojo apie savo 
šeimininką, visit jėga lodamas. 
Freckles šovė geležinkeliu, lo
damas ir staugdamas.

Artinosi traukinys. Lokomo
tyvo peČkurys Craftas, pastebė 
jęs aitriai lojantį šunį, įspėjo 
mašinistą Lutherą, kuris suge
bėjo sustabdyti traukinį vos 
kelias penias nuo gulinčio be są
monės farmerio. Clarkas tuo
jau buvo paimtas į vagoną, 
kartu su šunimis, ir atgaben
tas į artimiausią stotį, kame jis 
buvo atgaivintas.

Farmerys Clark sako, kad 
abudu šunis jis užsiauginęs, 
mylėjęs juos, niekados nemu
šęs, ir jie visados buvę geriau
si jo draugai.

Lmdbergh Porto Rikoj

SAN JUAN, Porto Rika, vas. 
2. —• Lakūnas Lįndbergh šian
die iš Mergelės salų atskrido 
į San Juaną.

Kunigas, Meksikos 
banditų vadas, už- 

. muštas kovoj
Susikirtime su federaline ka

riuomene 45 banditai nukauti

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
2. — Praneša, kad netoli nuo 
Cotija, Guadalajaros valstijoj, 
Įvyko aštrus susikirtimas tarp 
banditiškų maištinipkų ii- fede
ralinės kariuomenės skyriaus. 
Kautynės' tęsės per tris va
landas. Keturiasdešimt penki 
maištininkai buvo užmušti, 
daug sužeistų.

Maištininkams vadovavo ku
nigas Crescendo Esparza, kurs 
taip pat buvo užmuštas. Luis 
Morfin, kitas maištininkų va
das, buvo sužeistas. /

Sapnas — nesapnas
Mokslininkai pranašauja, kad 

žmonės lakiosią į mėnulį per 
3’/2 valandas

PARYŽIUS, vas. 2. —Pran
cūzų astronomų, fizikų ir avia
cijos ekspertų grupė pranašau
ja, kad esą nebetoli laikas, ka
da žmonės lakiosią nuo vienos 
planetos i kitą, ir nuo žemės 
nulėksią Į mėnulį per pusket
virtos valandos.

Tie mokslininkai sako, kad 
reikią tik išplėtoti naujai su
rastą jėgą, “tarpatominę ener
giją”, ir žmonės galėsią skra
joti po visą saulinę sistemą. 
Jie skiria 5,000 frankų dovanų 
kas metai už kiekvieną svar
biausią toje. linkmėje išradimą.

Mokslininkai sako, kad ra- 
kietinis ekspresas į mėnulį tai 
nėkiek ne klaikesnis esą sap
nas, negut dar 1900 metais ga
lėjo rodytis, pavyzdžiui, lakūno 
Lindbergho skridimas per At
lanto vandenyną.

Žinomas aviacijos autoritetas, 
Esnault-Pelterie, sako, kad 
kai tik tarpatominę energija, 
kuri yra nepalyginamai daug 
galingesnė už bet kurią .žinomą 
jėgą, busianti išvystyta, mok
slas sugebėsiąs padaryti tokią 
rakietą, kuri galėsianti nulėkti 
j mėnulį per tris valandas ir 
dvidešimt septynias minutes, o 
46,980,000 mylių kelią per erd
ves j Venerą nušausianti per 
49 valandas ir 20 minučių, lėk
dama maksimum greitumu apie 
1,912,200 mylių per valandų.

Trys vaikai žuvo namų 
gaisre

PRESQUE ISLE, Me., vas. 
2. — Praeitą naktį ties Eagle 
ežeru, netoli nuo Kanados sie
nos, sudegė gyventojo Jos. Kin
go namai. Trys jo maži vaikai, 
metų nuo 2 iki 6 amžiaus, žu
vo liepsnose. Vienas vaikas, 
miegojęs apatiniame aukšte, iš
sigelbėjo, o motina išliko gy
va, nors skaudžiai susižeidė, 
iššokus pro langą iš antro au
kšto.

UŽMUŠĖ DU SAVO SUNU IR 
ŽMONĄ

FARMINGTON, N. Y., vas. 
2. — Gavęs, matyt, proto pami
šimą, vietos gyventojas Claude 
Priddy kirviu užmušė du mie
gojusius savo vaikus, 10 ir 13 
metų, ir pagaliau savo žmoną. 
Policijos suimtas, Priddy pasa
kė, kad vaikams ir pačiai ana
me sviete busią geriau, ne kad 
čia ant žemės.

J. V. neleidžia sko
linti pinigų Sovietų 

valdžiai
Valstybės Departamentas įspėja 

New Y-orko ir Chicagos ban
kus nepardavinėti rusų $30,- 
000,000 paskolos bonų

WASHINGTONAS, vas. 2.- 
Valstybęs Departamentas davė 
žinoti tam tikriems New Yor- 
ko ir Chicagos bankams, kad 
Jungtinių Valstybių valdžia ne
pritarianti projektuojamam 
sovietų Rusijos $30,000,000 pa
skolos bonų pardavinėjimui A- 
merikoje.

/Sovietų paksolos bonus yra 
pasiėmę pardavinėti New Yor- 
ko Chase National bankas ir 
Chicagos Amalgamated bankas.

Valstybės Ik'partamentas iš
leido dėl to šitokį pranešimą:

“'Departamentas yra priešin
gas finansinėms sutartims dėl 
paskolų Jungtinėse Valstybėse 
arba dėl teikimo kreti i tų Sovie
tų režimui. Eidamas šituo nu- 
sislatyrpu, Valstybės Departa
mentai nepritaria finansinėms 
sutartims, turinčioms tikslo ku
riuo nors budu padėti Sovie
tams pardavinėti savo bonus 
Jungtinėse Valstybėse. Departa
mentas todėl pasitiki, kad ban
kai ir finansinės įstaigos šito
kio valdžios nusistatymo laiky
sis.”

Darbo Laukas
14,000 Meksikos tekstilės darbi

ninkų rengiasi streikuot

MEKSIKOS MIES1AS, vas. 
2. — Jei Darbo Departamentui 
urnai nepavyks sutaikyti sam
dytojų su darbininkais, visa 
Meksikos tekstilės pramonė bus 
)araližucta. 44,600 tekstilės 

darbininkų pasirengę streikuo
ti, fabrikininkams , atsisakius 
pridėti daugiau algos.
Pawtucket medvilnės fabrikai 

užsidaro
PAWTUCKET, R. I., vas. 2. 

— Lonsdale kompanija pa
skelbė uždaranti neribotam lai
kui savo medvilnės fabrikus 
Ann ir Hope, netoli nuo Pawtu- 
cketo. Tos pačios kompanijos 
fabrikas No. 4 buvo jau praei
tą savaitę uždaiytas. Uždarius 
dabar Ann ir Hope fabrikus, 
įpie 1,000 darbininkų neteks 
darbo.

SALEM, Mass., vas. 2. — 
Naumkeag medvilnės fabrikai 
čionai ir Denvers fabrikas Pea- 
body bus nuo vasario 6 dienos 
visai savaitei uždaryti.

“Naujienų” Kon- 
testas Eina

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

—
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j KORESPONDENCIJOS

Kenosha, Wis.
Sekmadieny, vasario 5 d., 

kaip 3 vai. po piet, šv. Petro 
parapijos svetainėj bus suvai
dinta juokinga 4 veiksmų ko
medija “Ekscelencija”, iš ame
rikinių prietikių Kaune. Tą ko
mediją stato scenoje A. L. P. 
Kliul.as, vadovaujant J. Mac- 
noriui.

Kviečiame visus atsilankyti j 
šj vakarų. Pamatysite kaip ame
rikiečio butlegerio našlė su duk
terų, beieškodamos augštų žen
tų, papuola į Kauno Židikų ran
kas, iš kurių jas išgelbsti kiti 
du amerikiečiai. Po vaidinimui 
bus šokiai ir vėlos nakties prie 
geros muzikos.

— Komitetas.

Indiana Harbor, Ind.
Pirmą kartą

Daugumas yra girdėję apie 
“bunco” žaidimą, bet mažai 
kas yra tų žaidimų matęs. Kad 
visi galėtų su tuo smagiu žai
dimu susipažinti, SLA. 313 kp. 
rengia “bunco party” šeštadie
ny, vasario I d., Yvanov) sve
tainėj. Pas mus yra buvę vi
sokių balių ir baliukų, vaka
rienių ir vakaruškų, — tai jau 
paprasti dalykai. Bot bunco pa
lės dar nėra buvę. Baliai ir šo
kiai yra daugiausia dėl jauni
mo ir senesnieji ten neturi ką 
veikti. Bet bunco parės yra dėl 
visų, nes visi gali ’bunco lošti, 
kas tik gali ant kėdės pasėdė
ti. O ir užbaigę galės gražią 
dovaną laimėti, nes SLA. 343 
kp. yra paskirūsi nemažai pi
li igų dovanų supirkimui ir jų 
bus visokių, taip kad veik kiek
vienas galės gauti dovaną. Tai
gi kas norite smagiai vakarų 
praleisti lošiant linksmąją bun
co, bukit vasario I d., kaip 7 
vai. vak. Yvanovo svetainėj. 
Lošimas prasidės kaip 8 vai. 
vak. Visi pamatykite bunco pa
rų. — Busiu ir Aš.

Rockford, III.
Kuomet iš šio miesto tilpo 

“Naujienose” korespondencija 
apie A. Kupreišio prakalbas ir 
buvo paminėta kad bolševikai 
iš vakaro (prieš Kupreišio pra
kalbas) turėjo koncertą ir bu
vo parsikvietę iš Chicagos “ko
misarą”, kuris nepraustburnia- 
vo prieš Kupreišį ir po “smer- 
telnu grieku” visas maskvines 
davatkas prigrasino, kad neitų 
Kupreišio prakalbų klausyti, ir 
kad čia vienas bolševikas mun- 
šainierius “darbavosi”, kad Kup
reišio prakalboms užkenkus, tai 
dabar tas munšainierius (kaip 
girdėt) už tą korespondenciją 
grasina kumštini: “pasigavęs su 
daužysiu snukį”. Ir tai grąsi- 
na visai ne tai y patai. Pasiro
do, kad kuomet musų bolševi- I 
kai nepajėgia savęs apginti ar
gumentais, (ai rodo kumštį! 
Smarkus vyrai. Bet aš čia tu
riu pastebėt, kad su kumšte 
mažai laimės. Jeigu tas bolše
vikas norės, tai bus galima dar 
plačiaus apie jį parašyti, ir dar 
iš praeities.

— A. Ražas.

I. JŲS NUS.MUŠET KOJį
DAMAS O.G. STALČIUJE KUOMET Jy

Kuomet, jus negalite užmigti
KAIP.TAS NAKTINIS SARGAS

jys NUSPRENOZIAT ATSIKELTI JR 
UZSlRUkYTI OLD GOLD

ir jys atsimina., kad palikot 
PAKELJ AUTOMOBILIO DURiy KI5ENIUJ

IR jys BĖGAT į GARAŽĄ NAKTINIUOSE 

IR SURANDAT JUOS

Altoona, Pa.
“Blue laws” fanatiškumas

Eihvard Yow, Altoona kar* 
penteris-dailydč, liko nubaustas 
$14.25 už dirbimą šventadieny. 
Jį fanatikai areštavo taisant 
grindis grosernėj ir nubaudė 
remianties 1791 m. įstatymais.

Senovės fanatizmo padaras, 
“blue laws” Pennsylvanijos val
stijoje yra vykinami visu griež
tumu. Tų kenksmingų visuome
nei įstatymų fanatiškiausiais 
vykintojais yra kunigai, kurie 
betgi patys tų įstatymų nepai
so, varo kuoplačiausį biznį baž- 
njčiuose sekmadieniais, o po pa-1 
maldų vėl bau linksniai ūžia.

Bet darbo žmonės, jei kų tu
ri sekmadieniais pasitaisyti, 
arba jaunimas, kuris nori pa
žaisti ir šiaip sau linksmiau 
praleisti poilsio dieną, yra baž
nytinių fanatikų persekiojami 
ir teismų baudžiami.

Pa. valstijos piliečiai turėtų 
geriaus suprasti tų fanatingų 
“blue laws” įstatymų kenks
mingumą šių dienų civilizacijai 
ir kuoveiklausia tuos įstaty
mus panaikinti.

— Pasaulio Vergas.

Paieškoma
šie. asmenys, gyveną Ameri

koje, yra ieškomi:
CAPLIS, Jonas, iš Virbališ

kių Vienkiemio, Kupiškio vals., 
Panevėžio apskr,, gyveno Čika
goje. | 1

DOMANSKIS, Juozas. Atvy
ko Amerikon iš Latvijos ir ap
sigyveno Čikagoje.

EITUTIS, Jonas M. iš Bau- 
začių kaimo, Eržvilko vals., Tau
ragės apskr., gyveno Pittsburgh, 
Pa.

GBUNKIŲ, Vinco ir Mykolo. 
Paeina iš Mariampolis apskr.

JAKUBAUSKAS, Dovidas (Jo- 
seph Jacubovski) iš Alytaus ap
skr. Gyveno kadaise Čikagoje.

KARPUTES, Jonas iš Šaukė
nų miest., Šiaulių apskr.

VAITKUS, \Villiam. Gyveno 
Čikagoje apie 1912 metais.

ŠIMKUS, Antanas. Gyveno 
Ledford, 111. Paeina iš Vaigu
vos vals., Šiaulių apskr.

Aukščiau išvardyti asmenys 
;ra prašomi atsiliepti, ir kiek- 
zienas kas ką nors apie juos 
žinotų, yra prašomi suteikti ži
nių. Bet kokia žinia bus bran
giai įvertinama.
JETŲVOS KONSULATAS, 

Rm. 1232, 608 So. Dearborn St. 
Chicago, Illinois,

— L. Gaižaitė, Sekretorius.

P> Oo, frt.

OLD GOLD
Tai švelnesnis ir geresnis cigaretas 

Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi
MTHUNfAN \ p. b

OldGolė 

aGARETTęs

J?; i ,

Iš Pennsylvanijos 
angliakasių kovos 

lauko.
Pittsburgh Coal C»3. neįsileido 

žurnalistės Fannie Hurst

MOON RUN, PA. — Sausio 
26 d. Moon Run angliakasių 
kaimelį aplankė garsioji rašy
toja p-lū Fannie Hurst. Ji no
rėjo aplankyti Moon Run streik
laužių stovyklų-kempę, bet “coal 
and iron” policija jos neįsilei
do. Ji tada telefonu kreipėsi vy
riausiojo Pittsburgh Coal Co. 
superintendento J. 1). A. Mor- 
row, bet šis atsakė, kad “coal 
and iron” policijos seržantas 
yra įgaliotas kų leisti ir ko ne
leisti ant Pittsburgh Coal Co. 
žemės.

P-lū Fannie Hurst negavusi 
leidimo aplankyti Moon Run 
streiklaužius, aplankė unijistų 
streikierių barakus, nuėmė pa
veikslus virš dviejų mėtų tuo
se barakuose gyvenančių strei
kierių, pasikalbėjo su streikie- 
riais apie streiko bėgį, mate 
gryštančius iš darbo streiklau
žius ir paskui visus savo įspūd
žius aprašė Pittsburgbo dien
rašty “The Sun Telegraph”.

Pittsburgh apiclinkės streiko 
zonas atrodo kaip kai o laukas. 
Amerikos piliečiai ten neturi 
jokių teisių, bet yra valdomi ir 
visaip persekiojami “coal and 
iron” policijos ir valstijos ka
zokų, kurie klauso vien Pitts
burgh Coal Co. ir kitų anglių 
ir plieno magnatų įsakymų. Ta

A-C SETAS
S15

MAŽIAU TŪBŲ
Mes suelektrizuosime jūsų setų 

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 sa
vim, jis vertas 50c. už tuoa.

Arcturus Radio
Service Co.,

701 S. Wells St.
Harrison 8233k--.  .A 

policija ir kazokai yra aprėdy
ti į gražias uniformas, kaip ka
reiviai, ir apginkluoti ilgais ir 
trumpais šautuvais ir taipjau 
apsikarstę diržais, kurie yra pil
ni šovinių. Vieni raiti, kiti pė
sti tik maršuoja gatvūrAis strei
kuojančių angliakasių kaime
liuose ir prie pirmos progos 
nuožmiai puola streikierius.

Anglių magnatams labai ne
patinka, kad Fannie Hurst ėmė 
rašyti “Sun Telegraph” dienraš
ty apie anglių trusto žiaurų el
gimąsi su streikuojančiais ang
liakasiais.

— Pasaulio Vergas.

Care of Babies
Kode) labai daugelis šiądieninįų 

kūdikių neturi tų visokių nemalo
numų, kain būdavo biskį seniau ir 
tas suteikdavo motinoms didelį rū
pestį ir jos taipgi negalėdavo inie- 

i goti naktimis?
Jei jųs nežinote atsakymo į tuos 

klausimus, tai jųs dar nežinote apie 
grynų, nekankinančią (’astoria. Ji 
yra saldi vartoti, ir saldi kūdikių 
skilviui. Ir jos naudingumas tartum 
pereina per visą kūdikio kūnelį. 
Net ir negardus 'castor oil vartoji
mas nesuteikia tiek gero. O jos 
taip malonios vartoti. Paragaukit 
pačios ir jųs dasižinosit kodėl “Kū
dikiai reikalauja jos.”

Flether’s Castoria yra iš grynų 
daržovių, jųs galite duoti ją liue
sai, iš pat pirmo pasirodymo collc; 
arba numatote, kad bus vidurių 
užkietėjimas arba viduriavimas. Ar
ba ir tokiose atsitikimuose, kuomet 
jųs tikrai nežinote kas kūdikiui 
yra. Ištikus sunkiai:ligai šaukit gy
dytojų. O kitais atsilikimais duokit 
keletu lašu Fletchąr’s Castoria. Pa
matysit kaip greitai nusilpimas pra-* 
nyks!

Tiktai vienas žodis persergėji
mui: augščiau minėtas patarimas

Net asilas gali išklau
syti gero patarimo

Bęt greičiausiai jo nepaklauso. 
Kažkas nasakė, kad kelias į pragarą 
yra nuklotas gerais norais. Nie
kuomet nekeliavę ten, mes nežino
me, kiek tame teisybės, tečiau mes 
žinom, kad daugy nė žmonių mato 
gamtos dovanas tik kaip per miglą, 
kuomet saulė šviečia.

Jie tankiai yra draugų patariami 
ieškoti patarimo pas akių gydytoją 
ir įsigyti gerai pritaikintus akinius; 
dažniausiai nuleidžia tą niekais ir 
laukia kol operacija reikės jiems 
padaryti. Yra išmintinga apsaugoti 
gerą regėjimą išegzaminuojant akis 
kartas nuo karto, kad jos galėtų 
tarnauti pęr visą gyvenimą. Dr. G. 
Semer.

Modelis 37, 6 tūbų, 
Vienas Dial A. C. 
Radio padarytas, 
aatin užbaigimo ka
binete. Mažaa, eko- 
nominiikaa, $53.

Kiti Atwater
Kent Radio 
Modeliai taip 
pigiai kaip

$49

Lengvais 
išmokė
jimais

lik teisingas kas link tikros Casto- 
rijos. Tokios rųšies kuri vadinasi 
Fletėher’s turinti Fletchcr’s užra
šą yra tikra — ir neturi savyje 
opiates ar bite kitų vidstų, kurie 
kenktų jūsų kūdikiui. Kitokios gy
duolės gal irgi yra nekenksmingos, 
bet rašytojas jų nežino, bet tik ži
no šeimyną, kurių dukikiai nedaro 
bandvmų su kitomis.

SPECIAi.fi PASTABA: Prie kiek
vieno butelio tikros Flateher’s Cas- 
torijos yra įvyniota knygutė “Care 
and Feeding of Babies”, verta tiek 
aukso, kiek ji pati sveria dėl kiek
vienos motinos arba busiančios mo- 
tlnos. __________ _ i-ttwh

Children Cry for

CastoriAĮ

TEN.NĖRA Del Keliavimo Lietuvon
Perskaityk šį pranešimą ir 

veik tuojaus
Kad galėjus keliauti Lietuvon, reikia iš anksto 

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

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

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

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

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

Z

NAUJAUSIAS RADIO

AtwmerKent
A. C. RADIO

Groja prijungus prie 
elektros šiesos!• ■■

j^R jųs žinote, kaip laikrodis subu- 
‘ budavotas? Tas pats principas 

prie radio, padarė Etvvater Kent 
stipriu priimtuvu mažoje vietoje. 
Jųs turit pamatyti tą setą. Jis turi 
viską, ką geras radio turi turėti, 
gražų toną, jėgą. Bet jis yra ma
žesnis ir pigesnis negu seni su ba
terijomis setai! Mes didžiuojamės 
pardavinėdami. Jųs didžiuositės nu
sipirkęs.

JOS. F. BUDRIKE
Didžiausia Radio Krautuvė Chicagoje 

3417-21 So. Halsted St.

SPECIAi.fi


Penktadienis, vas. 3, 1928 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Honoratb Komisija:
Dr. K. Kliauga, 
Ona Riežienė, 
Jonas Degutis.

Kontesto Numeratoriua:
Antanas Ripkevičius.
Kontesto Vigilijus:

Marė Kemešienė.

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Kontesto Baiga Balandžio
30, 1928

Musų kontestantai

| tyje darbuotis virš 25 metai at
gal. kada lietuviai dar,, nežino
jo ką reiškia žodis teatras 
vadindavo grajus. Chicagoje p. 
Vaitekunas ilgus laikus darba
vosi Dramatiškame Ratelyje, 
lošdamas įvairiose rolėse, dau
giausia komiško pobūdžio, o sy
kiais režisieriaudamas, ypač 
dar velionio B r. Vargšo laikais. 
P-as Vaitekunas šiame “Nau
jienų” konteste tikisi turėti ge
rą pasisekimų — esą visi jo se
ni draugai ir pažįstami jo dar
bi* parems. Gero pasisekimo 
senam scenos veteranui.

<£>
Jonas Kasčiukas

Jonas

Steponas Mileika
South Chicago šiame “Nau

jienų” konteste irgi turi kon
testantą — juomi yra Stepo-

VVaterbury, Conn., 
tuntu yra senas vietos 
totas Stasys Senkus, 
nuo daugelio metų tampriai su- 
siri.šę» su visu vieti.s progere- 
syvių lietuvių judėjimu. ( Ne
mažai darbuojasi Lietuvių Po
litikos Kliube ir kitose organi
zacijose. Kontestantas Senkus 
yra senas “naujienietis”, akty
vus “Naujienų” platintojas.

darbuo- taręs darbuotis ne vien South 
Chicagoje, bet ir Burnside. Mu
su kontestanto linksmas būdas,

viliosi*

tymui
sėkmė

minėtų ' kolonijų lietu- 
hus jam geriausia pa
tinkamam darbo išvys

Rockdale-Joliet, 111., kontes
tantu yra vietos'1 stambus tū
zas, ypačiai miesto politikoje. 
Petreikis yra geras “naujienie
tis” nuo laikų, kada “Naujie- 
nos” pradėjo eiti dienraščiu. 
Jis pastojo jų nuolatiniu skai-

Musų kontestantas 
Kasčiukas yra rimtas Brighton 
Parko biznierius ir geras “nau- 
jienietis”. Jis šiame “Naujienų” 
konteste nemano pasiekti aukš
tą laipsnį, bet sulig savo gali
mybių pasidarbuoti mylimam 
dienraščiui, kurio patriotu yra 
nuo 
m o. 
Bile i 
nūs 
rodo, 
išrauti, o tie, kurie mažai žada 
tankiausia daugiau laimi sau ir 
kitiems. Taip gali būti ir su 
kontestantu Kančiuku ’ jis 
mažai žadėdamas gali daugiau 
darbo nudirbti, negu tie, 
labai daug žada.

vaikinas, moksleivis, Vytautas 
Galskis. šitas “Naujienų” kon
testas jam yra pirmas bandy
mas kaip reikia bizniavoti. 
Kiekvienas svarbesnis darbas 
jaunam žmogui, kuriame daly
vauja, yra tinkama lekcija gy
venimo ateičiai. Iš nepasiseki
mų mokinamės, kad jų išven
gus ateityje, o iš pasekmių pi- 
namės sau ateities vainiką. 
Jaunas Galskis veikdamas šia-, 
me konteste galės daug ko pa-' 
tirti ir išmokti. Ateityje tą pa
tyrimą, kurį gaus veikdamas 
šiame “Naujienų” konteste, 
lės tiksliai sunaudoti savo 
ties

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tek Kedzie 8902
3514-16 Roonerelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

naudai.

Benediktas Vaitekunas

ga- 
pa-

pat “Naujienų” įsisteigi- 
Tankiai kai kurie žmonės 
darbe žada iš anksto kal- 
nuversti, bet galiaus pasi- 

, kad nė kimšo neįstengė

kurie

TIKTAI (5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chomiškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankyki! pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino ifiegzaminavimo 
— 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.

JUSU KREDITAS GERAS PAS 
THE NEW METHOD DENTISTS

tytoj U. Į šią šalį atvyko dar 
prieš 30 metų, 25 metai kaip 
biznyje. Pastaruoju laiku už
laiko gana, gerai įrengtą grose- 
rio biznį. Vietos lietuviuose p. 
Petreikis turi gerą vardą. Ne
abejotina, kad jį šiame kontes
te, kaipo seną darbuotoją, 
Rockdale ir Joliet lietuviai tin
kamai parems.

Vytautas
Elmwood Parkas irgi turi sa

vo atstovą šiame “Naujienų” 
konteste — juomi yra jaunas j

Pranas

Kitas musų jaunas kontes- 
iŠ 13 i-ičijje porto it'K*

moksleivis Pranas Kantenis. Jis 
ne vien lanko mokyklą, bet dar 
mokyklos valandoms išsibaigus 
dirba Mildos Pharmacy. Nusi
taręs būti aptiekorium. Kaip 
jaunam Kanteniui, taip ir jau
nam Galskiui, ypačiai darbo 
pradžia bus sunki. Kuris iš jų 
dviejų galės geriau savo darbe 
progresuoti, parodys ateitis. t 
Mes iš savęs velijam geriausio! 
pasisekimo abiem.

Geri Dantys Yra Gcriausis Užtikrini
mas Geros Sveikatos

Naturaliai perliniai balti dantys su dykai fcold crown $18.75
Auksinės crown .......................  4,25
Baltos crowns ..................................................................... 4.00
Auksiniai fillings ............................................................... 1.75
Sidabriniai fillings ....................................  1.00
Be skausmo ištraukimas .................................................. 1.00
Pabandyk musų savaitinių išmokėjimų planą. N e reik nieko 

įmokėti, šeši menesiai išmokėjimui be nuošimčių. Nieko nepapras
to, tik teisingas ir geras biznio metodas.

Antanas Naujokaitis
Šitas jaunas vyrukas yra 

konteetantu iš Collinsville, III. 
Jis nusitaręs šiame “Naujienų” 
konteste sunkiai padirbėti, kad 
laimėjus atatinkamą dovaną. 
Jaunas Naujokaitis yra geras 
“Naujienų“ patriotas. Jis sako, 
kad geresnio laikraščio kaip 
“Naujienos” lietuviškame pa
saulyje nėra, o geram laikraš
čiui darbuotis jam esą pareiga 
ir sykiu garbė. Gero pasiseki
mo kontestantui Naujokaičiui.

Mažai randasi lietuvių Chica- 
goje, kuriew nepažintų veiklų 
scenos darbuotoją p. B. Vaite
kūną — jį kai kurie vadina lie
tuvių teatro tėvu. Tiesą pasa
kius, p. Vaitekūną vadinti lie
tuvių teatro tėvu gal yra tei
singa. nes jis pradėjo toje sri-

REUMATIZMAS

Aleksandra Grikonis
Kontestantas A. Grikonis iš 

Ogrlesby, III., senas šio miesto 
gyventojas ir darbuotojas. Kon- 
testanto Grikonio simpatiškas 
budas, jo stebėtinai mandagus 
apsiėjimas užkariavo tinkamą 
pagarbą vietos lietuviuose. Ne
abejotina, kad Oglesby lietuviai' 
parems kontestantą Grikonį, 
kad pasekmės jo darbo šiame 
“Naujienų” konteste butų kuo- 
didžiausios.

Skausmas pašalinamas su 
Red Cross Kidney Plasteriu

Pagalba nuo aštriu, tarsi peilio, 
skausmų, nušipiisių nesiliaujančių 
Heumatizmo skausmų—kurio kentė
tojai taip nori. Ir jus galite jį tu
rėt. Tik panaudokit Johnson’s Red 
Cross Kidney Plastėti prie skauda
mos vielos. Jus busit nustebinti ir 
patenkinti greitu komfortu, kurį jis 
teikia. Jis šildo ir švelnina apimtas 
vietas, sulaiko skausmus ir diegi
mus, sukliko uždegimus ir pašali
na skausmus ištinimuose, skausmin
gam kūne ir sąnariuose. Jis švel
niai masažuoja kūną kiekvienu ju
desiu, ir jo gyduolė nuolat sunkias 
per odą j kimo audinį.

Nekentėk Heumatizmo agonijos 
nei vieną kitą dieną. Jus galite gaut 
greitą, puikią pagalbą artimiausioj 
vaistinėj, jei lik pareikalausi! Red 
Cross Kidney 1‘laster su raudona 
flanele užpakaly.

Pranas Mikolaitis
Rimti darbuotojai pas mus 

buvo ir yra visuomet brangi
nami. Musų kontestantas .Pra
nas Mikolaitis yra vienas iš jų. 
Kontestantas P. Mikolaitis daug 
veikia Marąuetto apielinkės S. 
L. A. kuopoj kaipo organizato
rius ir jam tas darbas sekasi. 
Neabejotina, kad jam neblogiau 
seksis darbuotis ir šiame “Nau
jienų” konteste — marquettie- 
čiai parems savo darbuotoją.

NAUJAS
ELEKTRINIS
Atwater
KENT^ę

MRADIO
Lengvais išmokėjimais taip 

pigiai, tik $3 į savaitę.

Dykai demonstravimas
jūsų namuose

® MODEL37eQQ
L-JI ivithout tuhea

VITAK ELSNIC CO.
4639 So. Ashland Avė.

Yards 2470-2471

Uždirbk Geras Įplaukas
NUO PUBLIC UTILITY 
STARO IR ŽINOKITE,

KAD JŪSŲ PINIGAI YRA
SAUGUS IR NAUDINGAI INVESTUOTI

v I»nųi

Invesiuokil įMIDLAND
Utilities

Tarpe daugelio puikių investmentų, 
mes dabar pasiūlome Šerus Midland 
Utilities Company, kurie teikia nepap
rastų progų, 
štai yra proga investuoti savo pinigus 
j didelę, augančią public utility kom
paniją — saugiausios ryšies biznis ku
ris teikia būtiną patarnavimą kasdie 
tūkstančiams žmonių.

Pasekminga Kompanija
Midland Utilities Company kontroliuo
ja Utilities kurios patarnauja 204 mie
stams šiaurinėj Indiana ir vakarinėj 
Ohio valstijoj. Tos kompanijos prista
to elektrą ir gasą Hammond, Fort 
VVayne, Indiana Harbor, Valparaiso, 
Whiting ir East Chicago. Jos teikia 
gasą dėl South Bend, Elkhart, Logan- 
sport ir Kokomo, Indiana ir Lima, 
Ohio. Elektriniai geležinkeliai yra ope
ruojami į Gary ir Fort VVayne; grei-

Utility
Company

Darbas garantuojamas 20 metų, 18 metų biznyje.

THE NEW METHOD DENTISTS
Naujame name, 18 ir Halsted St.

1800 S. Halsted St.

YolirIyES
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

Knygute “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

Company
tai bėgiojanti elektriniai traukiniai bė
gioja tarpe Chicago, Michigan City ir 
South Bend; ir tarpe Fort VVayne ir 
Indianapolis.

Lengvų Išmokėjimų Planas 
Jus galit pirkti šį saugų staką už 
cash arba lengvais išmokėjimais, $10 
įmokėti ir po $10 į mėnesį. Jus gau
sit 6 nuošimčius už įmokėtus pinigus 
kol išmokėsite už šėrus; jūsų pinigai 
bus grąžinami jei jus negalėtumėt iš
mokėti už šėruš.

Dividendai Kas 90 Dienų
Kas 90 dienų dividendai bus prisiun
čiami paštu. Midland Utilities Company 
atakas, apart uždirbimo jums gerų 
įplaukų, teikia saugiausios rųšies in- 
vestmentą, gerai vedamo j kompanijoj # 
kuri auga kiekvieną metą. Vartokit 
kuponą dabar!

Securities

230 South La Šalie Street, CHICAGO
Phone Wahash 9700 \

New York St. Louis . Indianapolis Louisville Milwaukee Minneapolis

ir~ .....
AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?

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

Šiame “Naujienų” konteste yra proga laimėti 
dovaną kiekvienam kųntestantui 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- 
ius tinkamas dovanas daiktais arba pinigais,—ma
lonėkite tuoi išpildyti čia esamą blanką ir prisiųsti 
į “Naujienų1’ kontesto Dep., arba atsilankykite as
meniškai į “Naujienų” Kontesto Dep. Suteikiam 
paaiškinimus asmeniškai arba laiškais,

BLANKA

Atsiųsk Ši Kuponą
Paleiskit darban savo pinigus dabar 
pasinaudodami šia puikia invest- 
mentų proga. Atsiųskit kuponą 
mums dabar dėl pilnų dykai infor
macijų.

Utility Securities Company
230 South La Šalie St., Chicago

Ah norėčiau, kad man atslųntnmM literatūros apie Siruti 16- 
lelstiiH Midland Utilities Company, kurie atneria virft 0%. 
Suprantu, kad ui tai neturėsiu Jokios atsakomybės.

Vardus ...... ................. .............................

Gatvė .......................... ...............................

Miestus .............. ................................. ...........
(Raeyklt silkini)

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

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

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

Gatvč .............................................................................................................

Miestas ................................................. Valstija ............................. -.... -

Telefonas ................................. .......... .  P

. . -1

'• --A -.:i- ...........................................................V.**-' - - • - ■ ■
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Užsisakymo kaina: 
Chicagoje — paštu:

Metama .................. .............
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams — 
Dviem mėnesiam .........-
Vienam mėnesiui ---------

Chicagoje per išneiiotojuai 
Viena kopija -- —--------

Savaitei ....................——
Mėnesiui

$8.00 
4.00 
2.50 
1.50

.75

3c 
18c 
75c

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštui

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] i

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

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

ATMETĖ NĖ NEPADĖKOJĘ

Socialistų Partijos nacionalis ekzekutyvis komite
tas, laike savo posėdžių Philadelphijoje, gavo veidmai
ningą komunistų pakvietimą į “bendrą frontą”.

Komitetas, žinoma, nesidavė apgauti ir atmetė ko
munistų piršlybas be jokių ceremonijų. Tam tikroje 
rezoliucijoje jisai pareiškė, kad Amerikos socialistai bu
tų “neištikimi savo draugams, kurie dejuoja Sovietų 
Rusijos kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose už tai, 
kad jie stoja už tuos pačius politinės ir industrinės de
mokratijos principus, kaip ir mes, jeigu mes dėtumė
mės su jų despotiškųjų persekiotojų sėbrais, garbinto
jais ir tarnais.”

Socialistų partijos komitetas laikosi to nusistaty
mo, kad “tarp demokratijos ir diktatūros negali būt 
bendro fronto.”

NENORI GENEVOS PYRAGŲ

džiausią brooklyniškių “kovotojų” vietą, viešai pasaky
damas keletą tiesos žodžių apie jų dolerinius “princi
pus”. “Laisvė”, atsilygindama jam, paskelbė jį esant 
valdžios agentu, šnipu, ir viešai išdavė jo pseudonimą, 

Mickevičius-Šmitas atsakė į šituos priekaištus ilgu 
straipsniu, kuris buvo išsiuntinėtas kelioms redakci
joms (gavome jį ir mes) ir kai kuriuose laikraščiuose 
tilpo. Straipsnyje tarp kitko šitaip pasakyta apie rau
donąjį Brooklyno štabą:

“Gyvendamas Sovietų Rusijoj, susipažinau su 
amerikiečiais, išdeportuotais iš Gary, Ind. Kaikurie 
iš jų pasakojo, jog palikę savo nuosavybę — stube- 
les. Jie nusiskundė, kad juos deportavo per ‘Lais
vės" vieno redaktoriaus pasidarbavimą, kuris atli
kęs Amerikos valdžios jam prisakytas instrukcijas. 
Tie žmonės, iš Gary, Ind., patarė man apsisaugoti 
tos ypatos, kuomet aš sugryšiu į Ameriką.”
Dabar “Laisvė” išpyškino Smitui smarkų atsaky- 
po antgalviu “Išlindo judošius iš maišo” ir mėginamą

punktas po punkto atremti jo priekaištus. Smitui ten
ka ir “didžiausių kvailių” ir “niekšų”, bet labai keista, 
|<ad “Laisvė” nė vienu žodžiu neužsimena »apie patį sun
kiausiąjį jo kaltinimą: kad vienas jos redaktorių, bū
tent, sulig valdžios instrukcijomis išdayinėjęs žmones!

Brooklyno komunistų organas tvirtina viešai, kad 
Šmitas esąs valdžios šnipas; o Šmitas viešai tvirtina, 
kad šnipai sėdi to organo redakcijoje.

Matyt, kad čia yra “something rotten”.

ziciją. Šioji gi griebiami dik
tatoriškų būdų opoziciją su
valdyti ir kalba apie ištrėmi
mą opozicijos vadų į negy
venamą salą.

“Tas viskas verčia prie iš
vados, kad demokratinė siste
ma, kur valdžia pavedama pi
liečių rinktiems delegatams- 
atstovams, yra geresnė, il
gainiui, negu diktatūros, šios 
pablizga, kol jų priešaky sto
vi įžymus ir gabus žmogus.

žėrinčiai, bet patvariau. Po
zicijai nėra reikalo ieškoti

A. Kupreišis

Sibiro tyrlaukių, ar negyve
namų salų opozicijai: užten
ka nubalsavimo seime. Ne
reikia nei nuogąstauti dėl į- 
pedinių: jei viename seime 
jų nesiranda, maž atsiras ki
tame.”

Prie šių išvadžiojimų nedaug 
kas tefbikia pridurti, kad jie 
turėtų vertės, kaipo praktiška 
pamoka lietuviams. Keikia tik 
nurodyti, kad “nepagydomu 
vėžiu” serga ir Lietuvos fašistų 
diktatūra, kurią “.Vienybė” 
stengiasi kiek drūta apginti.

MOLIO MOTIEJAI
(Tęsinys)

Vienok juokai į šalj. Kodėl 
tie molio minkytojai pageidau
ja taip amerikiečių? Kodėl gi 
jiems neprisiimti tų vietinių 
rusų, kuriuos jie taip giria? 
Girdi, rusai jiems esą labai 
draugiški ir visur juos (kope- 
ratyvo narius) pasitinką su di
džiausiomis ovacijomis.

Aš paaiškinsiu kodėl. Rusijos 
darbininkai neturi pinigų. Tas

siuli. Ir 
Ii plytas 
išdegti?

sta-

Peter Cooper
Peter Cooper, Amerikos iš

radėjas, išdirbėjas ir filantro
pas gimė New York’e vasario 
12 d., 1791 m. Turėdamas pa
gelbėti tėvui gaminti kepurias, 
neturėjo progos įgyti mokslo. 
Sulaukęs 17 metų mokinosi ka
rietų gaminimo amatą, 
rado kerpamąją mašiną, 
aer visą savo 
įvairiausius 
metų pradėjo
1830 m. pastate pirmą lokomo- 
tyvinį inžiną Amerikoj Jis in
teresavosi telegrafo susineši- 
mais ir prisidėjo prie pastaty- 
no pirmo kabelio per Atlanti- 
ką. 1876 m. jį nominavo In- 
dependent Partija j preziden
tus. Peter 
Yorke 1883 
steigė gerai 
Union arba
mokyklą, kurios 
duoti mokslo ir steigti skaity
mo kambarius ir knygas darbo 
žmonėms. (FLIS).

Jis iš-

gyvenimu atliko 
darbus iki 1830 

gaminti klijus.

Cooper mirė New 
m. 1854 m. jis į- 

žinomą Cooper
Cooper Institute 

tikslas yra

" 1 J i Apie patį “gudriausiąjį tau- pasakymas, kad “keli jau pa-
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Apžvalga

iš tiesų, kas iš jų ga- 
daryti ir tinkamai jas 
Kas valdys mašinas? 

Kas namus ir dirbtuves
tys?

Manau, jog kiekvienas, 
ris turi penkių metų vaiko 
tą, gali suprasti, jog barbenai 
ir maineriai tų dalykų negali 
padaryti. Plytninkai tatai irgi 
gerai supranta, «nes jau praėjo 
melai suviršum, kaip jie užsi
ima Rusijos “atbudavojimu”.

ku- 
pro-

DABARTINĖ LIETUVOS 
VALDŽIA

Patarė sako: “Geriau vėliau, 
negu niekad”. Labai gerai, 

mintis, kad po Tautų Sąjungos tarybos posėdžių Gene- kad bent dabar, daugiau kaip 
už metų laiko po fašistinio per
versmo 
dedama 
teisingai 
valdovai, 
pondento 
me:

Kiek laiko atgal “Naujienose” buvo išreikšta

voje, kur Voldemaras davė iškilmingą pasižadėjimą 
eiti prie normalių santykių užmezgimo su Lenkija, nė 
viena opozicijos partija Lietuvoje nenorės eiti valdžion, 
nes dalyvaujant valdžioje reikėtų vykdyti Voldemaro 
pasižadėjimą. J :

Tą musų nuomonę dabar pilnai patvirtina tilpusi 
“Drauge” korespondencija, kurią, matyt, yra jam pri
siuntęs koks nors stambus Lietuvos krikščionių šulas. 
Toje korespondencijoje kalbama taip:

“Prieš ženovos sprendimą tai p. Smetona, tai 
p. Voldemaras kartais pasišaukdavo partijų vadus, 
viliodavo juos valdžion, žinoma, tik pritarimo, o ne- 
susitarimo keliu. Tuomet partijos buvo net linkę 
eiti su tautininkais į koaliciją, jeigu šie pripažin
tų teisėtumą ir Konstituciją, kuriai iškilmingai pri
siekė ir p. Smetona, ir p. Voldemaras.

“Po Ženevos smūgių padėtis pasikeitė. Demo
kratinės partijos (ūkininkų sąjunga, krikšč. dem., 
valst. liaudininkai ir ūkininkų partiją) yra prie
šingos karo stovio (su Lenkija. “N.” Red.) panai
kinimui, jos priešingos ir taikai negaunant jokios 
žymesnės teritorijos su Vilnium. O dabar derybų 
su lenkais neišvengsi ir tose derybose Vilniaus 
klausimo negalėsi iškelti, nes Lietuva negali laužy
ti tarptautinių pasižadėjimų, nors jie ir skaudus 
musų kraštui ir nors juos padarė tik leitenantų 
palaikomas diktatorius. Štai kodėl šios keturios 
partijos dabar, rodos, negalės su tautininkais dirb
ti, nes nenorės atimti iš jų Ženevos laimėjimų ir 
Rygoj kepamų pyragų. Tautininkai vieni pradėjo 
lenkams nusileidimų politiką, tegu dabar vieni ir 
džiaugiasi savo laimėjimais. Prieš Ženevą neklau
sė rimtų patarimų ir perspėjimų, o dabar jau per- 
vėlu.... Tad, rodos, kad artimoj ateity, bent keletą
mėnesių, Lietuvoj negalės susidaryti koalicinis ka
binetas.”

Lietuvoje, “Drauge” 
straipsniai, kuriuose 

įvertinama Kauno 
Specialaus jo kores- 
laiške, pa v. skai to

kurie val- 
pabraukta.

atsimena, 
charakteriza-

tininkų galvą” minėto laikraš- sisiule įnešti reikalaujamą pi- 
čio korespondentas atsiliepia sumą” yra didžiausias 
šitaip: humbugas. Pirmoj vietoj Ru-

. • sijos darbininkas neturi $500,
P. Voldemaias diąsus n 0 an(ra, jeigu jis ir turėtų, tai 

gudrus tarp leitenantų Kau- nemesįų j molio duobę. Pašo
ne, bet pasirodė bailus h ma įaįp įU() tikslu, kad pa. 
pakrikėlis tarp Ženevos dip- gavils amerikiečius ant meške- 
lomatų. Ir todėl viską pra
laimėjo, kas tikrai buvo ga
lima laimėti. šito žmogaus 
užsispyrimas ir valdžios troš
kulys daug didesni už jo iš
mintį, todėl ir nudegė pirš
telius. Tuščia tų pirštelių, 
bet Lietuva turi kentėti... už 
tuos pirštelius, kurie 
klumpa tik degtines 
kilnodami...”

ros. Lietuvių Koperatyvas ge- 
, rai žino, kad nuvykę į Rusiją 
. amerikiečiai nesutiks taip skur- 
į sti, kaip tenykščiai gyventojai. 
' Kiekvienas amerikietis, kuris 
galės kokiu nors budu iš Ru-

ką padarė? Siuvėjas išvirto 
mūrininku ir sulipdė tokį pe
čių, kuris durnų netraukia. Pre- 
seris ištinkavo sienas ir lubas. 
Tas tinkas naktį ant miegan
čių užgriuvo. Tokių ir tani pa
našių dalykų atsitiko pusėtinai 
daug. Visa tai neapsiėjo be bar
nių. Apylinkės

UŽTIKRINA SAUGUMį 
“BAYER ASPIRIN”

PROŠVAISTE.

pro kvašizmo miglas

gyventojai net 
iš amerikiečių

Iš Genevos parsivežti pyragai neskanus, tai tiesa. 
Bet ar ne klydo krikščionys su liaudininkais, sužadin
dami visuomenėje, pirm Genevos, tą viltį, kad su tauti
ninkais gali demokratinės partijos susitarti ir bendrai 
dalyvauti valdžioje?

Kada ir kur bent vieną kartą istorijoje buvo toks 
atsitikimas, kad despotai ir diktatoriai geruoju išsiža
dėjo savo galios?

Ir paskui vėl: krikščionys purtosi atsakomybes už 
derybas su lenkais, bet krikščioniškoji ūkininkų sąjun
ga vis tik rado galima kreiptis į smetonininkų ministe- 
rį Aleksą ir prasyti sau ekonominių ir finansinių kon
cesijų. Nesenai spaudoje buvo pranešta, kad valdžia 
tų koncesijų ūkininkų sąjungai jau davė ir pastaroji 
pasidavė palanki diktatoriams! Tai jau visai panašu į 
morali ištižimą.

LAISVĖ” NESIGINA

Nesenai susikirto Brooklyno raudonųjų biznierių 
organas su vienu taip pat labai raudonu žmogum, “J. 
Mickevičium” — Smitu. Pastarasis kur tai užgavo skau-

“Kaikurie tautininkai no
rėtų Seimo ir, ypač, referen
dumo. Ret gudriausias jų 
vyras p. Voldemaras nenori 
nei vieno, nei kito, nes jis 
gerai numato, kad mažute 
jo partija negali staiga pa
sidaryti didelė, kuomet šaly 
viešpatauja tvirtas nusista
tymas prieš tautininkų prie
spaudą ir žiaurius valdymo 
metodus, štai kodėl ,p. Vol
demaras nenori nei Seimo, nei 
referendumo, nors dėl žmo
nių ausų jis kitaip kalba. 
Todėl nei referendumo dabar
tinė valdžia nedarys, nei ji 
Seimo šauks. Ji bandys 
kuoilgiausia išsilaikyti savo 
aukštose vietose. O čia jiems 
padės apie 30 jaunų organi
zuotų leitenantų, 
do armiją (musų 
“N.” Red.)
Musų skaitytojai 

kad ‘Naujienos
vo tautininkų valdžią, kaipo 
“leitenantų diktatūrą”, jau ko
kie metai laiko atgal. Tuomet 
klerikalai tokius musų išsireiš
kimus vadindavo “šmeižtu” ir 
“tautos niekinimu”.

Toliaus, “D.” koresponden
tas gana įdomiai aprašo san
tykius tarp Voldemaro ir “bo
sų” leitenantų. Sako:

“P. Voldemaras gerai su
prato, kad jo stiprybė ne 
pranta, kad jo stiprybė ne 
bet leitenantuose, kurie da
bar eina Seimo narių, policis- 
tų, šnipų ir politikių parei
gas. Tad*p. Valdemaras iš 
savo darbų atsklatą išduoda 
tik leitenantams Karininkų 
Romovėje. šitie kariško 
Seimo nariai moka tik išsi
gerti (tautos vadai, ar ne? 
“N.” Red.*) ir kitas gretimas 
pareigas eiti; galvoti apie 
svarbius tautinius ir tarp
tautinius klausimus jiems ne- 

’ledžia mažiau negu gimna
zistinis jų išsilavinimas, tad 
p. Voldemaro rolė šitame 
Seime nėra labai sunki. Že
nevoje prakišęs kaip Zob- 
lockis ant muilo, jis leitenan
tams paaiškino buk viską lai
mėjęs. Ir leitenantai paten
kinti labiau už patį p. Vol
demarą.”

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant ■ 

“Bayer” Pakelio
“kulturingumo”.

Reikalavimas
Amerikos yra paprastas trik- 
sas. Visos komunos taip da
ro. Gali važiuoti po 25 narius 
kas dieną, bet kifrnunų kiau
ro maišo jie visvien nepripil- 
dys. Atvažiuoja nauji komuna- 
rai, o senieji bėga iš komunų.

į koperatyvą butų geriau 
priimti rusus, nes jie jau ap
siprato su skurdu. Jokis ame
rikietis nesutiks taip gyventi, 
kaip gyvena rusų darbininkas; 
Tačiau lietuviški “plytninkai” 
nenori įsileisti į molio duobę 
tų proletarų, kurie iškovojo 
“laisvę” ir “komunizmą”. Tų 
proletarų yra milionai. Jie ne
turi darbo ir gyvena pusbad
žiu. Kodėl vieną kitą iš tos be
darbių armijos neprisiimti? Ne
jaugi lietuviškiems “plytnin- 
kams” gaila molio? Juk Rusi
joj molio yra pakankamai. Ru
sijoj, pasak juokdarių,, reikia 
tik dirbti, o duoną grauši, kaip 
plytą.

Tie Molio Motiejai žino, ką 
daro. Teisybes jie nenori pa
sakyti, nes tai jiems neišeiti, 
ant naudos. Rusų i savo kope
ratyvą “plytninkai” nenori įsi
leisti todėl, kad rusų darbinin
kas yra plikas, kaip tilvikas. 
Jis ne tik neturi $500, bet tan
kiai nesugraibo kišenėj nei ke
lių kapeikų, kad nusipirkti sau 
duonos svarą.

Toliau tame laiške rašoma, 
kad Kupreišis Rusijoj nieko ne-

narių

B AVĖ Rdamas. Suprantamas daiktas, 
nesu- įne§(us į koperatyvą pini-

tauies jjs nebegalės atgauti.
“Plytninkai“ tatai gerai žino. 
O kadangi jiems pinigų labai 
reikia, tai jie nesidrovi suži- 
niai meluoti. Daugiau to, jie 
nesidrovi klampinti savo drau-kar-pio Kvašizmo miglas Kai- neaidrovi klampinti savo drau- 

prasimuša šviesos spindu- gU8 | tą ;balq> j kurią jie pa_ 
taip kad net “Vienybės įvs papuolė. Reikia tiesa pasa-

tais ] 
lys, 

redaktoriai ima suprasti tuos 
dalykus, kuriuos supranta vi
si sveikai protaujantys žmo
nės.

Toks “lucidum intervallum” 
(šviesus protarpis), matyt, bu
vo užėjęs Sirvydo šuneliui, kuo
met jisai rašė savo laikraščio 
peržvalgai straipsnį “Diktatū
ros vėžis” (sausio 31 d.), že
minus paduodame jį ištisai:

“Kiekvieną diktatūrą ėda 
nepagydomas vėžis; jam var
das — bevaisingumas. Dik
tatoriai, paprastai, neišauk- 
lėja sau įpėdinių. Jie tokie 
mandrųs ir gudrus žmonės, 
kad visi, tylomis ar nenoro
mis palieka viską jų rankose 
ir nesirūpina iškelti žmonių, 
kurie paimtų vadeles, dikta
toriui mirus.

“Tas vėžis, pavyzdžiui, ėda 
Sovietų diktatūrą: Lenino 
klikos ratelis mažėja dėl mir
čių ir trėmimų, o naujų žmo
nių neiškįla. 
gailestaujamas 
Džeržinskis ir 
jam tinkamo 
nors jau du syk mainyta 
žmonės, 
jam 
Mirė armijos vadas Frunze 

ir visi pripažįsta, kad įpė
dinis Vorošilovas tik karika
tūra

kyli, jog tiems “plytninkams” 
žmonių visai nereikia, bet jiems 
labai yra reikalingi tų žmonių 
pinigai.

Koperatyvams pinigų labai 
reikia. Kad koperatyvas gale- 
tų tinkamai gyvuoti, reikėtų 
kiekvienam jo nariui įnešti 
6,000 ar 7,000 dolerių, o ne

Does not affect 
the Heart

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
iešimtis penkių metų nuo

Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Kiekvienas nesulaužytas 
‘Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus tak
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
M ir 100.

štai mirė ap- 
inkvizitorius 

nerandama 
pavaduotojo,

Mirė Leninas — ir 
pavaduotojo nerasta.

nas, 
kas 
vietas?

seno bolševiko Fr linzės, 
mirtų čičerinas, Stali- 
Rykovas, Kalininas 
iš jaunųjų užimtų je

ne

pusėtinai

komuno

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

“Arba imkime Italiją: 
vienas Italas rimtai pasuka 
galvą — kas bus, kada Mus- 
solini mirs? Kur jam rasti 
įpėdinį? Troški diktatūros 
atmosfera jų neaugina.

“Sąryšy su diktatūromis 
įdomus yra pranešimas Loih 
dono “Daily llerald,” kurs 
sako, kad Italijoj vystosi 
frakcijos, panašios į Trockio 
ir Stalino klikas Sovietų Ru
sijoj. Esą, atsirado fašisti
ne opozicija, kuri kovoja po-1

peratyvas nori pabudavoli plyt- 
nyčią, kuri kaštuos apie $80,- 
000. Jei kiekvienas narys dė
tų po $500, tai reikėtų 160 žmo
nių, kad tą sumą sudaryti. Tik
rumoj žmonių susidarytų daug 
daugiau, nes kai kurie nariai 
yra vedę ir turi šeimas. Tas 
būrys žmonių negali gyventi 
po atviru dangum. Jiems yra 
reikalinga šiokia tokia pasto
ge. Tuo tarpu namai Rusijoj 
yra labai brangus. Taigi rei
kalinga dar turėti 
daug pinigų, kad tie 
kai” galėtų gyventi.

Iš patyrimo kitose
se aš žinau, jog sutikimo tarp 
narių nėra ir negali būti. Sva
joti apie bendrą gyvenimą yra 
gražu tik teorijoj, bet įvykdin- 
ti jį praktikoj nėra galimybes. 
Ir štai kodėl: suvažiuoja Įvai
riausių žmonių — vieni jų yra 
amatninkai, kiti paprasti dar
bininkai; vieni jų yra tvirti vy
rai, o kiti silpni. Jau vien dėl 
tos priežasties tarp komunarų 
kyla nesusipratimai ir rietenos. 
Pešasi ne lik vyrai-, bet ir mo
terys. Trukumas pinigų irgi ve
da prie visokių ergelių.

Prie viso to reikią dar pa
minėti tą faktą, jog komunos 
nariai yra žalia medžiaga. Dar
bo jie nemoka. Paimkime, pa
vyzdžiui, lietuviškus “plytnin- 
kus”. Iš kokio elemento jie 
susideda? Vieni jų yra barzda
skučiai, kiti kriaučiai, treti 
maineriai, ketvirti preseriai ir 
1.1. Kas gera iš to mišinio ga
li išeiti? Ne be pagrindo yra 
sakoma, jog blogas reikalas, 
kuomet duonkepis ima batus

Į tai aš galiu štai kų pasa
kyti. Tik ačiū man susidarė 
tą “plytninkų” grupe. Aš va
žiavau i Rusiją tuo tikslu, kad 
surasti ten gerą dvarą lietu
viškai komunai. Nors Rusijoj 
nedirbamos žemės yra devynios

mės, bet gauti ją nėra taip 
lengva. Užsiimti žemdirbyste 
lietuviams, be abejojimo, butų 
buvę paranku. Maineriai, bar
zdaskučiai ir preseriai butų sau

arba kiaules ganyti. Bet pasi
rodė, jog gauti žemes tokiam 
garbingam tikslui nėra galima, 
'lokiu budu nuo steigimo žem
dirbių komunos aš buvau pri
verstas atsisakyti. Savo laiku 
apie tą savo misijų aš plačiai 
rašiau “Naujienose”.

(Bus daugiau)

PIRMYN naujas N r. 7 
tik ką iš Vilniaus atėjo. Ga
lima gauti Naujienose. Kai
na 10 ceutiĮ.

NAMŲ
Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Avė.

SKOLINAM 
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Kur garuoja na
minėje

Kur garuoja naminelė, 
Kur sesutės garsiai šaukia, 
Ten kiekvieno širdužėlę 
Tartum su virve pritraukia.

Jos polismonų nebijos, 
Tarpe vyrų, kaip lelijos, 
Ir jos turi gerų širdį, 
Stačios ausys viską girdi.

Ten ne vieno centai liko: 
“Brok” išeiti jiems pritiko. 
Kits supykęs namo .traukia, 
Kol gaus bučkį nebelaukia.

Bėgčiau bėgčiau, kad galėčiau, 
špns kojas, kad turėčiau;
Nusibodo tarp seselių, — 
Visos trynas man ant kelių.

Naminėlės prisigėręs, 
Gyvanašlę nusitvėręs, 
Kičine šoko, tąsė, 
Kol centus visus išprašė.

Be pinigų laukan varė, 
Stūmė ir duris uždarė. 
Man tai nelabai patiko, 
Einu namo be skatiko.

— Pusta pėdis.

Apie Draugijas
(Vedamasis raštas

Pastaraisiais laikais nuisų pi
liečiai vis daugiau ir daugiau 
pradėjo rūpintis apie draugijas. 
Kitaip sakant, jie pradėjo rū
pintis draugijų ateitimi. Mat, 
juo ilgiau mes gyvename šioj 
krikščioniškoj šalyj, tuo labiau 
musų draugijos ima sirgti su
katomis. Ir reikia pasakyti, 
kad labai labai didelio nuošim
čio draugijų plaučiai yra apim
ti sukatų bakterijomis. Kai ku
rie, taip vadinami, draugijų 
pionieriai pasijuto vieni belikę 
šiam sviete, nes jų draugijos 
nežinia kur dingo. Kiti vėl 
rimtai kremtasi, kaip sergan
čias draugijas gydyti ir palai
kyti jas tose beviltingose kan
čiose kuo ilgiausiai ant šios 
ašarų pakalnės.

Vienas apgailėtinas dalykas 
yra tas, kad mirus draugijai' 
niekos jos palaidojimu nesirū
pina. Kuomet nariai sirgo, ar
ba mirė, tai draugijos mokėjo 
nariams pašėltas ir posmerti- 
nes, bet kaip dabar draugijos 
miršta, tai jomis niekas nesirū
pina, o ypatingai jų palaidoji
mu. Jų nariai net ir pasakyt 
apie tai kam nors sarmatijasi. 
Sergančios draugijos lankyti 
nieks nenori. Tai visgi nege
rai. Tą dalyką reikėtų taisyti.

Mirusių draugijų pagerbimui 
mes turime naują planą, štai 
jis. Kai miršta draugija, visi 
nariai turėtų sudėti po dolerį ar 
daugiau, nupirkti grabą ir gra
žų vaniką, pagarsinti laikraš
čiuose už tuos pinigus ir tin
kamai nulydėti į šv. Kazimiero, 
tautiškas ar kitokias kapines. 
Prideramai palaidojus, ant ka
po pastatyti paminklą ir ant jo 
užrašyti:

“Čia ilsisi Draugija Brolių 
Miegančiu, arba “Draugija Ne
kaltų Panų ir Bernelių”, arba 
“Draugija Nekaltai Prasidėju
si” et cetera. Dar galima pri
dėti pasargai dievobaimingų 
žmonių garbei: “Praeinantys 
pro šalį, prašomi sukalbėti tris 
Sveika Mari jas ir tiek pat kar
tų pasakyti amžiną atsilsį.”

Bažnytines draugijos galėtų 
ir kunigą pasikviesti ekzekvijas 
atgiedoti tinkamesniam pager
bimui. Taip dalykams esant 
butų išrokavimo į draugijas 
prigulėti.

Padaužų manymu, apie drau
gijų sveikatą nereikia perdaug 
rūpintis-. Ateis laikas, o tas 
laikas netoli ir jos pačios pa
sakys “gudbai”.

RUPUŽĖ
(Feljetonėlis)

Jei galima kalbėti arba dai
nuoti apie lakštingeles, tai, man 
rodosi, nebus pro šalį paminėti 
ir rupūžės. Nors, tiesa, rupū
žė lietuvių kalboje daugiausia 
pagarsėjusi, bet kadangi ji 
skaitoma keiksmo žodžiu, tai 
visgi man baugu, kad pastebė
jęs koks pilietis laikrašttyje 
rupūžės vardą, mane patį ne
pavadintų rupužė. šiaip ar 
taip, aš visgi labai neužsigau- 
čiau. Neužsigauna nei kiti, 
dėlto kad rupūžės vardas jau 
net perdaug populiarus lietu
vių kalboje. Sunku butų su
rasti lietuvį, nežiūrint kokioj 
karalystėj jis gyventų, kad sa
vo kasdieninėj kalboj neminė
tų ir rupūžės.

Be to, geri piliečiai, mylin
tys savo tautą, visupirma su
pažindina svetimtaučius su lie
tuvių kalbos grožybėmis pra
dėdami rupuže. Kas yra dir
bęs įvairiose dirbtuvėse, tas 
mano pasakojimą patvirtins. 
Jie pasakys, kad svetimtaučiai 
dar ir dabar mažai nusivokia 
apie Lietuvą. Bet kuomet 
jiems sumini rupūžę, tai tuoj 
pasako, kad apie ją yra girdė
ję. Dėlei patikrinimo pakarto
ja.* Pasirodo, kad aiškiausia 
ištaria žodį “rupužė.”

—Kaip matote, rupūžės po
puliarumas viršija visus gar
siuosius musų literatūros kuri
nius, Voldemaro diplomatinius 
žygius ir gudriausias reklamas, 
žodžiu, rupužė musų tautos 
gyvenime maišosi ant kiekvie
no žinksnio.

Bet man nesuprantama, ko
de! tam žvėriukui neduodama 
prideramos vietos nei valstybi
nėse Lietuvos įstaigose, nei ofi
cialiuose valdžios laikraščiuose, 
nei dagi paveikslo ant sienos

KAINOS LAIVAKORČIŲ
J KLAIPĖDĄ

Trečia klesa ....*.................... $107.00
Ten ir atgal tiktai ........ $181.00

Turistinė UI klesa ............ $122.00
Ten ir atgal tiktai ........ $203.50

Valdžios taksai atskirai

Stiprumo-Budavotojos
Kosulys, slogos ir panašus žie

mos nemalonumai, labai tankiai 
apsireiškia dėl netinkamo besimai- 

tinimo. Nusilpusi kūno sistema leng
vai pasiduoda užsikrėtimams. Tokiose 

atsitikimuose reikia vartoti toniką kaip
SCOTT’S EMULSION 

kuris yra stiprumo-budavotojas cod-liver oil pada
rytas lengvam vartojimui milionai žmonių sustipri
no savo jėgą su Scott’s Emulsion.
Jus taipgi turėtumėt suprasti jo sveikatų-tei- 
kiančią naudą. Vartokit jį reguliariai 1 mėn.

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. t>7.38-—~ _ —

IETUVIAI!
BALTIKO AMERIKOS LINIJA
Tai vienatinė ir pirmutinė Linija, kurios 
laivai plaukė STAČIAI J KLAIPĖDĄ 1926 
ir 1927 metais su būriais ekskursantų.
Tėmykit šių 1928 metų ekskursijas TIE
SIOG | KLAIPĖDĄ ir prie jų prisidėkit. 
Iš anksto pasirūpinkit reikalingas popieras 
“Lituania”— 17 Balandžio-April 

Lietuvių Judamų Paveikslų Korp. 
ekskursija.

/ “Estonia” — 2 Gegužės-May
4 “Vienybės” ekskursija.

“Lituania” — 29 Gegužės-May
Naujienų Eskursija

“Estonia” — 16 Birželio-June 
Lietuvos Vyčių ekskursija.

Žiniom kreipkitės j bendrovę: 
BALTIC AMERICA LINE 

315 So. Dcarborn
Faul Baltutis & Co.
Central Mfg. Dist. Bank 
Jno P. Ew«ld
S. L. Fabian
Vinc. Milasievric*
Naujienos
Frau k L. Savickas
V. M. Stulpinas & Co.
Universal Štate Bank
J. J. Zolp 
Metropolitan State Bank 
O. E. Jacobsun,

nepakabinama kartu su Voldo- snukio sudaužęs. Bet savo nuo
maro, Smetonos, Plechavičiaus 
paveikslais. Atrodo, kad mu
sų rupužė, lyg artistas fatty 
Arbuckle, Ibutų visai išstum
tas iš garbingųjų musų tau
tos eilių.

Ale oficialių įrodymų, kad 
rupužė butų papuolusi tautos 
nemalonėn, nėra. Ir kol jų nė
ra, tai ar nebūtų laikas geriems 
patriotams pagalvoti ir suteik
ti šiam žvėriukui kokią nors 
vietą tautos viršūnėse.

Dabar kaip tik eina diskusi
jos “Naujienose” apie reikšmę 
Lietuvos vėliavos spalvų. Vė
liava, žinia, turi reikšmę. Vė
liavos spalvos irgi ne be reikš
mės. To betgi neužtenka. Rei
kėtų musų vėliavoje kokios 
nors emblemos, kokio nors sim- 
bolo, kuris kaip galima vaiz
džiau reikštų papuliarumą fa
šistinio Lietuvos režimo.

Taigi ar ne butų gerai, kad 
šį žvėriuką prisimindami su- 
tei'ktumėm jo paveiks
lui vėliavos spalvose? O jei 
ne paveikslui, tai nors jo kai
linukams?

Neįsižeiskite, gerbiamieji, ir 
neprotestuokite. Juk, regis 
chiniečiai ar kuri kita tauta 
turi savo vėliavoje drakoną. 
Kodėl mes negalėtumėm įdėti 
rupūžės? O ji, kaip minėjau, 
išrėdytų tinkamiausiu dabar

tinės Lietuvos valdžios simbo
li. —Gvaizdikas.

“SPAKTYVOS” ANKETA
DEL ŽMONIŲ ŠAUDYMO /

r Kadangi pastaruoju lai
ku Lietuvos kurortuose ir 
apylinkėse, žmonos iššaukė 
nemažą žmonių šaudymą, 
“Spaktyvos” redakcija krei
pėsi į kai kuriuos žymes
nius savo žmonų vyrus ir 
šiaip gudresnius piliečius 
su keletą klausimų šiuo 
reikalu. Kai kuriuos atsa
kymus čia spausdiname.

Redakcija.
9

Savo žmonos vyras 53 metų 
(žmonai 27 metai, be vaikų)

Brangi Redakcija!
Aš labai myliu žmones ir per 

visą gyvenimą nesu niekam net

“ESTONIA” .... Fcbr. 21
“LITUANIA” March 13
“ESTONIA” .... March 30 

St., Chicago, III.
3327 S. Halsted St., Chicago, Iii.
1112 West 35th St., Chicago, 111.
841 We»t 33rd St., Chicago, Iii.
809 West 35th St., Chicago, III.
1723 West 47th St., Chicago, 111.
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
726 West 18th St., Chicago, TU.
3255 So. Halsted St., Chicago, III.
3252 So. Halsted St., Chicago, III.
1559 So. Paulina St., Chicago. III.

2201 W. 22 St., Chicago, III.
1103 Ith St., Sioux < ity. l««u.

savą žmonų dar labiau mylid, 
ypač kai ji nustoja koliotis ir 
taip meiliai klausia: “Petrai, 
ar tau šiandien inkstai neso- 
pa?” Oi, tada mano širdis ap- 
sipilia midum, o iš akių ver
čiasi didžiausios džiaugsmo aša
ros. . Tada aš už savo veiks
mus neatsakau.. Jei kas prie 
žmonos prilįstų šaučiau!!!

Petras Drungs.
Dešimts bobų vieno vyro 
iKivertos.
Pašto v *a 1 <1. B.

Vyrui 35, žmonai 36 JĄ
Žiemą jokios vilties. Vasaros 

sulaukęs vežiojo aš savo žmo
ną ir pas gimines ir po kuror
tus. Vis tikiuosi — gal kokiam 
idiotui ir pasidabos. Bet jau 
dešimts melų —. ir niekas nie
ko. Privesiu kurį, supažindin
siu, sakau — pabūk su mano 
žmona. Pora žodžių murmte
lės ir., “atsiprašau, poniute..” 
Lenda vėl prie kitos. Tokiam 
iš apmaudus įvaryčiau kulką 
į makaulę, bet gėda. Matyt, 
jau šis kryželis man reiks iki 
grabo nešti.

Dailininkas, G-as.
Gyvenam: zgadoj ir meilėj. 

Tik vieną kartą netikėtai grį
žęs iš komandiruotės radau 
žmoną1 namie su kitu. “Kat- 
riut, — sakau, — ar jau tu 
manęs nebemyli?

Myliu — sako Anta
nei. Myliu labiau už visus, 'l ik 
tu nepyk”. Kaip aš galiu pyk
ti? Pagaliau ir laiko man to
kiems dalykams nėr. i

Su pagarba Bumbuks.
Ką jus, Gerbiamoji Redakci

jai? Eisiu, mat aš savo žmo
nos kavalierius šaudyti! Ji man 
už tai visas akis išdraskytų. Aš 
džiaugiuos, kad lig šiolai ma
nęs žmona nenušovė.

Jūsų Pranas.
Nieko iš to neišeis. Geriau 

lynčą klebonišką išgert. Aš ste- 

Atdara subatoj iki 9 vai. vakaro

Musų Trading Stampos yra dadėčkas 
prie jūsų taupymų

/

Kiekvienas apsiaustas pirktas už $25 ar 
daugiau gali būt išmokėtas musų moder

niniu 6 mėnesių išmokėjimų planu.
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buosi, iš kur jus apie mano 
žmonos romanus sužinojote, 
kad manęs klausiate. Maniau, 
kad niekas apie lai ir nežino.

Pol. vald. Jevašius.

šaut! Mušt! Kart! Piautl 1 
na pravo, i na levo!

Aš kaipo Taisyklingos Med
žioklės D-jos narys, kol kas 
tik zuikius tėšaudau. Kai pri
truksiu zuikių gal prisėto ir 
žmones pradėt, nes baisiai pri
pratau.

Pagaliau dabar lai nieko ypa
tinga.

Su p. T. T.

Pasiėmiau tris brauningus 
ir nuvažiuoju Palangon pažiū
rėt, kaip mano miela žmone
lė laiką praleidžia. Išlendu iš 
miškelio, žiuriu net galva ėmė 
suktis: visi nuogi — ir vyrai 
ir moterys, tik šiek tiek vieną 
vietą prisidengę. O, Sodoma 
gomora, sakau! Apie žmoną vi
sas batalionas nuogų vyrų. 
Grįžtu skubiai į Kauną pasiim
ti kulkosvydį. Ką čia manau 
su brauningais padarysi. Bet 
karo stovio melu kur tu čia 
tokį prietaisą gausi. Taip ir 
palikau. Tik dabar mažas ne
patogumas. Žmona vardus pai
nioja. į dieną mane bent de-

*) šis ponas matyli nesuprato 
musų klausimo. Red.
šimčia naujų vardų pavadina. 
Tai žoržik, tai Zbricka, tai po
nas Antanai, tai Džimuti ir 
t. t.

Na mieloja, sakau, kitimet

lietuvis Kontraktorius
Suvcdam Ivienas I 
elektros jiegą | nau 
jus ir senus namus i 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodami 
unt lengvo iimokiji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
P kone Csaaf 2501 

aš tau šiuos vardelius su kul
kosvydžiu iš galvos ištratinsiu. 
Jei bus reikalo visą plažą iš
guldysiu. Žiuri ji į manė ne
kalto kankinamo avinėlio aki
mis ir lyg tartum nieko nesu
pranta: “Ką tu, ar jau iš pro
to kraustais ar ką?”

— “Pamatysi — sakau — 
kitą met Palangoj. Jei bus rei
kalo, tai artileriją nusigaben
siu”.

Jums gerai žinomas.
Kap. Juozas G.

Kas kardu kariauja, nuo kar
do ir žūna..” sako musų poe
tas Maironis. O aš pasakyčiau: 
“Kas su boba kariauja, nuo bo
bos ir žūna”. Nu ich vsech k 
manacham! K. V.

Radio—Medicina

—Sunku ir apskaityti, kiek 
naudos atnešė pasauliui radio 
išradimas, sako daktaras Ilga
ausis.

—O, ponas daktare, ir mano 
Juozo ausys jau ne atlėpusios, 
kaip pirmiau.

Pas visus vertelgas!

JEI ESATE AITRUS, SER
GANTIS IR TURIT VIDU
RIŲ UZKIETEJIMį VAR

TOKI! “CASCARETS”
Nebus galvos skaudėjimo, užkib

tieji mo, slogų ar rugštumų 
viduriuose iš ryto

Nusipirkit už 10c baksuką.
Ar turit tulžies aitrumą! Ar 

nemalonų skonį burnoje, kaista 
jus turit nuolatinį galvos užimą, 
jūsų akys, oda yra pageltonavu
si, turit pajuodavusias akis, jū
sų lupos yra išdžiuvsios. Nėra 
jokio nusistebėjimo, kad jus 
jaučiatės piktas ir nesveiko tem
peramento. Jūsų kūnas yra pil
nas* tulžies aitrumo, viduriai 
neveikia gerai, jums reikia juos 
išvalyti. Nebūk nuolat su tuo 
tulžies aitrumu, nemalonus sau 
ir tiems, kurie jus myli ir nevar
toki! perdaug pravalninančių 
gyduolių, kurios įrituoja ir Ken
kia. Atsiminkite, kad daugelis 
suirimų skilvio, kepenų, žarnų 
yra .išgydoma per naktį su ma
loniomis gyduolėmis Cascarets 
— jos veikia, kuomet jus mie
gate. Už l()e bakselis nupirktas 
nuo aptiekoriaus, užlaikys jūsų 
kepenis ir žarnas švariai ir jūsų 
galvą čystą per mėnesį. Vaikai 
mėgsta vartoti Cascarets, nes 
jiems patinka jų skonis ir jie 
neserga.

Feen'a-mint
Liuoauotoją

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 

i- i Soknis Tik
Mėtos ..
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nepriklausomybės 
Sukaktuvių Be

laukiant
Kokiose kolonijose bus rengia

mos iškilmės.

. Vienintelė tikroji lietuvių 
.šventė vasario 16 dieną jau čia 
pat. lai dienai, kuomet musų 
valstybė pasiskelbė nepriklauso
ma, dešimts metų atgal.

Sukuoptomis pajėgomis Chi
cagos lietuviai žada minėti ją 
visose kolonijose. Prirengia
mieji darbai vasario 16 dienos 
sutikimui atlikti šiose vietose: 
Bridgeporte, Ciceroj, So. Engle- 
woode, \Vest Sidėj, Melrose 
Parke, North Sidėj, Marquelte 
Parke, Indiana Harbore.

Pageidaujama, kad nei viena 
kolonija neatsiliktų nuo aukš
čiau išvardytų ir visur kur tik 
galima iškilmingai pasitiktų va
sario 16 dieną.

Norintieji platesnių informa
cijų prašomi kreiptis Į Vilniaus 
Vadavimo Komitetą. — P.

North Side
Moming Star Kliubas rengia 

maskių balių
Ateinantį šeštadienį, vasario 

4 dieną, Meldažio svetainėje, 
Morning Star kliubas rengia 
didžiausį maskių balių. Aš ma
nau, kad nereikia daug aiškin
ti apie Moming Star kliubo pa
rengimus, nes kliubas senai yra 
užsitarnavęs gerą vardą. Už 
gražius parengimus nelik north 
sidiečių tarpe, bet ir visuose 
chicagieciuose.

Dabargi Morning Star kliu
bas rengiasi pajudinti žemę. Ir 
lai vyks, kaip jau minėjau auk
ščiau, vasario I dieną Meldažio 
svetainėje. Galima drąsiai pri
minti, kad visi chicagiečiai ir 
Chicagos priemiesčių gyvento
jai būtinai turėtų atsilankyti į 
ši maskių balių. Prizu v ra la
bai daug. Juos noriai smuika
vo biznieriai, ir visi, kurie dė
vės kostiumus, grupėmis ar pa
vieniai, gaus puikių prizų. Kaip 
matote, labai retai pasitaiko to
kia proga.

Puikiai pavyko

šeštadieny, sausio 28 d., Lie
tuviu kriaučių 269 lokalas buvo 
surengęs smagų vakarėlį. Nors 
oras buvo šaltokas, bet publikos 
prisirinko pilna Amalgameitų 
svetainė. Programą išpildė 
Northsidės jaunuoliai. Geriau
sia pasižymėjo Susivienijimo 
Lietuvių Amerkoje 226 kuopos 
jaunuoliai, vadovaujami p-nios 
Šerienės. Pirmiausia padekla
mavo Albinas Smalelis. Pats 
Albinas da visai jaunutis, l>et 
gabus deklamatorius. Žiliūte 
Malakniutė ir Striupiutė labai 
Blažiai padainavo. Hatkeviėilltė 
irgi gražiai padeklamavo. Pas
kiau jaunuolių visas choras, 
vadovaujamas p. čerienės, pa
dainavo keletą dainelių ir už
baigė daina “Lai gyvuoja Lie-

OLD COLD
JUOKAI

“Aš ką tik grįžau iŠ Džekio šer
menų.”

“At jis miręs?”
“Well, jei jis nėra miręs, tai jam 

iškirto diaelj šposą.” ,

Jis. — “Jus išrodot protinga mer
gina, apsiveskim?’

Ji. — “Aš tokia protinga ir esu, 
kaip išrodau, — apsivesti nenoriu.”

tuva”. Po programų visi sma
giai pasišoko jaunuolių orkest
rui griežiant. Matyt, lokahii li
ko |>elno.

Ir dar parengimas

Kaip teko girdėti, Pirmyn 
i Mišrus Choras rengia vakarėli 
vasario 19 dieną Liuosybės sve
tainėje. Dabar Pirmyn chorui 

'vadovauja p-nia Čerienė, ir nors 
j nesenai tepradėjo mokinti, bet 
jau, kaip girdėti, spėjo sumo- 
kinli keletą dainų. Patartina 
atsilankyti į tą vakarėli. Pirmyn 
Mišrus choras yra seniausias ne
partinis choras ir yra labai daug 
patarnavęs Chicagos visuome
nei. — X. S. _________ _  

I
| Makabizielių paroda 

ir aš.
%

(Feljetonėlis)
Iš prigimties esu mašinų 

mėgėjas ir mašinistas, nes pats 
turiu makabizelį. Apie maši
nas aš daug žinau, nes daug 
jų perleidau per savo rankas 
ir po kvoterį pardaviau džiunk- 
mėnui.

Buvo makabizelių paroda. 
Buvo daug visokių mašinų, bet 
tokių, kokių aš noriu — nebu
vo. Fordukų visai nebuvo. 
Norėjau vieną “l’orduką” pirk
ti, bet kad nesuradau, tai, ma
nau sau, nusipirksiu nors Lin- 
eolną. Kaimynai sakė, kad 
Lincolnas neblogas, tai, sakau, 
kodėl nepabandyt. Tiesą sa
kant, aš piekad nemačiau Lin- 
colno, bet. maniau, kad už “for- 
duką” nebus brangesnis, ir už
klausiu: “kiek kainuoja?” Pa
sakė: “Sedanas $4,650, o road- 
steris sport — $5,700”. Nu
sispjoviau ir išėjau.

Aš ir vėl zulinu savo seną 
Flexingtoną tai nors magi
na. Kai užvedi inžiną, tai nors 
žinai, kad mašina—inžinas: 
kai eina, tai visa apielinkė gir
di. Kas do per mašina, kad 
nė negirdėt. Važiuoji ir neži
nai ar jos plaučiai kvėpuoja, 

I ar tyli. Aš daug tokių maši
nų mačiau gatvėse — važiuoja 
ir nesigirdi. Gali dar tave su- 

' lankstyt patylomis užvažiavęs, 
| nes nespėsi užgirsti kai priva- 
I žiuoja nevidonas...

Nutariau ir toliau pirkti pas 
! Varšauskį geras mašinas. Pas 
■ jį galima gauti nuo “five bucks 
ir up.” Andai mačiau sulan- 

' kstytą pas jį Packardą. Juk 
buvęs kada nors geras maka- 
bizelis, bet Varšauskis pasakė, 
kad dabar jau no good.

Turėjau kartą “fliverį”, ot, 
tai bent karas. Dulkint jo nie
kad nereikia. Užvedei motorą, 
tau išdulkina visus pelėsius, 
vortinklius ir “kušinus” nuva
lo kaip su šluota. Ot, tai nors 
yra kuom pasidžiaugti. 0 uži
mąs, tratėjimas —| net miela 
klausytis. Atrodo, kad važiuo
ji didžiausiu lokomotivu.

Kas iš jūsų sportų — nusi- 
perkate naują, kariuką ir lekia
te kaip vėjas. Jus darote ne
su lig mados. Jeigu mėgstate 
džiazą ir kitus trukšmingus 
prajovus, tai reikėtų ir autą 
turėt tokį, kad tarškėtų, cyp
tų ii" Aitvidytų. JHU sena.«
žmogus naudojuosi senais 
“džunkais”, kitaip sakant jūsų 
liekanomis naudojuos ir jus 
“bitinu” džiazu.

Matote, kad “solid stuf” ne- 
atatinka madai.

—Puspadis.

JONAS I). ŠIMKUS
vienas senesniųjų LSM. Bate
lio- darbuotojų, su dideliu atsi
davimu ir pasišventimu besidar 

j buojąs Boselando lietuvių scenoj 
jau keliolika melų, vaidins vie
ną svarbiausių rolių gražioj J. 
J. Zolpo dramoj “Kalvio Duk
tė’’, iš Lietuvos gyvenimo ka
ro metu. Vaidinimas bus sekma- 
dieuyj, vasario 5 d., 6:30 v. v., 
Strumilo svetainėje, kertė 107 
ir Indiana gatvių, Boselande.

SLA. 36 kp. susi
rinkimas

Trečiadienio vakare Lietuvių 
Auditorijoje įvyko eilinis SLA. 
36 kuopos mitingas.

Išklausyta gana daug rapor
tų, paskirta revizijos komisija 
ir išrinkti trys nariai surasti 
budus sušelpti sergančių narių 
šeimynas.

Vasario 12 d. š. m. įvyksta 
jaunimo skyriaus vakaras, kurin 
kviečiami atsilankyti kuopos na
riai ir pamatyti ką veikia mu
sų naujoji karta.

Į kuopą persikėlė Dr. A. 
Margeris su savo žmona. —M.

Nepaprastas 
vakaras

Daug šį sezoną buvo, yra ir 
bus rengiama įvairių vakarų, 
tai koncertų, vaidinimų,, lai 
šiaip pasilinksminimų, bet to
kio vakaro, kaip kad tas, kuris 
atsibus rytoj, vasario 4 dieną, 
dar nebuvo ir turbūt (langiaus 
nebus.

Bodosi, girdžiu klausiant, kas 
rengia, kuriais tikslais ir ko
kioj vieloj? Nagi rengia Lietu
vių Studentų Draugija, kuri, 
kaip visi žinote, susideda iš A- 
merikoj augusio lietuvi! jaun
ino; pelnas šo vakaro eis jų, 
studentų šelpimo fondan, ir ta
sai parengimas įvyks jaukiame 
Cooper Carlton viešbuty, ('ryš
iai Ball-room; bus gera muzika.

Beiškia, iš vienos pusės, vis
kas “allright” — ir rengėjai, 
ir tikslas, ir vieta. Dabar tik 
belieka jums parodyti savo žin
geidumą ir susidomėjimą A- 
merikoj gimusiu ir augusiu lie
tuvių jaunimu, (turiu omenėje 
klausimą jaunimo išlaikymo 
lietuvių jaunimu), gerą norą, 
kurio pas lietuvius visuomet 
daug randasi, paremti gražų 
tikslą ir, prie to, linksmai pra- 
leisite -vnkm*Q. Kitaip sakant, 
atliksite “pleasant duty“.

Pakartoju, kad lietuvių stu
dentų vakaras, Studentų šelpi-? 
mo Fondo naudai, įvyks gubo
toje, vasario 4-tą dieną, Cooper 
Carlton viešbuty, Crystal Ball- 
room. — Nora.

Aprūpink ateitį
Mes žinome kas yra ir buvo, 

bet nežinome kas bus. Neži
nome ka ateitis mums žada. 
'Taigi ateičiai pasitikti ir turi
mi' rengtis. Kapitalistai tur
tuoliai didiipi kariuomenę, stip
rina laivyną, dirba aršiausias 
žmonių žudymui mašinas, gin
klais vadinamas. Išgalvota 
nuodai nekaltų žmonių nuodi
jimui, ir visa tai daroma, kad 
apsaugojus savo ateitį, tai y- 
ra, kad ištaikius save ir to
liais kaip visuomenės išnaudo
tojus. Suprantama, jie patys 
tuo rūpinasi.

O mes, darbininkai, kuo sten
giamės aprūpinti savo ateitį? 
Mums žudymo įnagių nereikia. 
Mums reikalingas yra pro
tas, o ne žudymo prie m o- 
nės, idant prisirengus ateičiai 
pasitikti.

Bet ką mums ateitis lemia, 
tai priklauso nuo to, kaip ge
rai esame prisirengę jai. Ir 
kolei kas aš matau tik vieną 
kelią šiokiam tokiam savo at
eities aprūpinimui, būtent pri
sidedant prie pašalpinių drau
gijų, kad apsisaugojus nuo 
tamsios gyvenimo dienos. Nes 
darbininkas negali pats vienas 
tiek susitaupyti, kad apsirū
pinus, jei nelaimė užpultų, L 
y. ištikus ligai ar mirčiai, nuo 
ko nei vienas nėra apdraustas.

Tą patį galime pasakyti ir 
apie smulkesniuosius biznierius 
ir profesijų žmones. Tegul 
kuris jų ir įsigys kiek kapita
lo savo ateičiai, bet jis netu
rės dyaugų. O jei žmogus ne
turi draugų, tuomet irgi blo
gai. •

Prisidėjęs prie pašai pi nes 
organizacijos turėsi ir draugų 
ir kapitalo ateičiai aprūpinti. 
Be to juk malonu dalyvauti ir 
draugijų veikime. Mes, įsto
ję pašalpinėn organizacijon, ne
tik aprūpiname save medžiagi
niai, bet ir moraliai. Yra pro
gos lavinti protą ir kilti kul
tūroje, yra daug progų reng
tis geresnei padėčiai mums, 
darbo minioms. Laikydamasi 
vienas nieko panašaus neatsiek
si, nors būtumei genijus. Pri
sidėdami prie pašalpinės orga
nizacijos mes gauname dau
giau, negu manome.

Vasario 5 dieną, 1 v. po pie
tų, McKinley parko svetainėje 
Įvyks Keistučio pašalpos kliu
bo mėnesinis susirinkimas. Vi
sų lietuvių — taip vyrų, kaip 
moterų — pareiga yra atsilan
kyti į šį susirinkimą ir įstoti į 
šią vieną tvirčiausių ir pažan
giausių pašalpinių organizaci
jų. Prie Keistučio pašalpos 
kliubo yra puikus knygynas, 
geras dramos skyrius. Turėjo
me ir chorą ir gal ateityje ir vėl 
galėsime turėti, ba kalbama a- 
pie suorganizavimą muzikalio 
skyriaus. Yra jau būrys čia- 
gimių jaunų vaikinų ir mer
ginų, ir vis daugiau prisideda.

Jei tamsta neturi, kas galė
tų perstatyti kliubui, ateik vie
nas. Keistučio Kliubas ras 
tamstai draugų, nes iš visos 
Chicagos priklauso kliubui lie
tuvių.* Atėjęs rasi savo drau- 
R’it. vole ---- kas pirmes
nis, to ateitis.

M. K. Kasparaitis,
K. K. korespondentas.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Koncertas
Pp. Onos Pocienės ir Lulu Ra- 

ben koncertas pavyko visais 
žvilgsniais.

Pereito sekmadienio vakare 
Community Center svet. įvyko 
pp. Onos Pocienės ir Lulu Ba
beli koncertas, kurio pasiklau
syti susirinko apie 250 žmonių 
ir veik pripildė minėtą svetai
nę. Taigi buvo ramu ten bū
ti, na, ir entuziazmo publikai 
nestokavo. 'Tą ūpą sukėlė 
viršminėtos artistės. Jos pil
nai užsitarnavo tų ovacijų, ku
rios joms buvo sukeltos.

Birmą programo dalį atida
rė p. O. Pocienė. Ir kol pub
lika nesusipažino su artistė
mis, tai pradžioje atrodė tru
putį šaltoka. Tečiaus greitai 
tas šaltumas dingo. Artistės 
susipažino su publika, o publi
ka su jomis, na, ir taip sma
giai sugyvenę praleidome pus
trečios valandos nei minutei ne
išsiskirdami. P-nia Pocienė 
dainavo įvairių kompozitorių 
kurinius, išpildydama jų reika
lavimus jautriai ir muzikališ- 
kai. Pirma karta musu kon
certuose, bent p. Pocienę dai
nuojant, teko nugirsti ariją iš 
“Fausto,” kuri reikalauja tik
rai muzikališko artisto jos iš
pildymui. Dainininkė pilnai 
tam atatikb. Ji taipgi sudai
navo ii’ lietuvių kompozitorių 
keletą kurinių, būtent Šimkaus, 
Kelpšo ir Pociaus. Lulu Ra- 
ben šiam koncertui buvo pri
rengusi puikiai didelius kuri
nius, parašytus smuikui tokių 
kompozitorių kaip Chopin, Au- 
er, Bizet, ir pirmu kart wsugro- 
jo savo Kompoziciją “Bondet- 
to.” Stebėtinai didelis kuri
nis, reikalaująs daug gabumo 
ir prisirengimo išpildymui, tai 
“Carmen Fantasy.” Jai pub
lika sukėlė ovacijas priversda
mi net du kart sugroti ant 
“Bis.”

Joms gi piano palydovais bu
vo 1). Friendlander ir’A. Po
cius.

Užbaigė koncertą palydint 
smuikui su “Unto Thy Ileart”, 
Allitseno.

Ir dar plojom ir povai skirs
tomės, tikrai gražiai praleidę 
keletą valandų.

—/Ten Buvęs.

Roseland
Risk i s Lietuvos Boselande.

BILLY’S~UNCt.E
.»<• • r

Du žydeliai plaukiodami laiveliu 
kalbasi:

“Žiūrėk, žiūrėk, aš matau išpar
davimą.”

Kitas atsako. — “Kokia čia nau
da, kad mes neturim sampelių.”

...Bet — rūkykit 01d Gold cigare- 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. šiame laikraštyje telpa Old 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir dasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsit’

tj musų tėvynės Lietuvos duos 
jums L. S. M. Ratelis gražia
me J. J . Zolpo veikale “Kalvio 
Duktė.”

Viskas jau priruošta. Ir nau
jos dekoracijos, ir kalvė, ir ba
kūžė. 'Tik laukia jūsų atsilan
kymo. Be abejonės, busite. 
Pamatysite biskutį Lietuvos, 
pagyvenate Lietuvos gyvenimu, 
jo vargais ir džiaugsmais. —R.

sirinkimai laikomi Strumilo sa
lėje. ,

Sekmadienyje, vasario 5 d., 
bus Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelio paskutinis šiame sezo
ne vaidinimas. Bateliečiai tin
kamam suvaidinimui deda 
didelių pastangų. Vai
dins J. J. Zolpo parašytą vei
kalą “Kalvio duktė, Strumilo 
svetainėje. —žvalgas.

Bridgeportas
SVARBI PASKAITA

Tema: “Jaunuomenės auklė
jimas“

Septintadienyje, vasario 5 d., 
Lietuvių Auditorijoje, 10-12 v. 
ryte, bus duota labai naudinga, 
mokslinė ir įdomi paskaita.

Skaitys adv. Jonas Bučinskas, 
kuris tuo reikalu senai rūpinasi, 
seka ir tyrinėja žymiausių so
ciologų davinius šioje srityje. 
Svarbu bus visiems išgirsti, bet 
dar svarbiau tėvams ir moti
noms. 'Todėl apsižiūrėkime ir 
padarykime sau laiko, kad galė
tumėm išgirsti apie tai, kas yra 
labai svarbu — - jaunuomenės 
auklėjimas. — Aras.

Ar pamenate brangius vaiz
dus Lietuvoj praleistos jauny
stės? Pavyzdžiui, ar pamena
te gale kaimo buvusią seną su
krypusią kalvę, kur dar vaikais 
budaihi gal ištisas dienas pra
leidote viliojančioj kalvės prie
blandoj, žiūrėdami kaip kalvio 
kūjis ir priekalas iš šmoto ge
ležies padaro įvairius dalykus?' 
Jums teko skaityti, bet neteko' 
matyti tų baisenybių, kurias, 
pergyveno jūsų pasilikusieji į 
Lietuvoj broliai ir seserys, gi-1 
minės ir draugai laike didžiojo 
karo, kada Lietuva buvo pavir
tusi ištisu mūšio lauku, kuria
me grūmėsi dvi galingos vals
tybės, viską, naikindamos, vis
ką teriedamos, nuožmiai •perse- 
kiodamos Lietuvos gyventojus.

ir tą kalvę, ir surukusią ba- 
kužę, ir lietuvių vargus karo 
laiku bus galima pamatyti at
einantį sekmadienį, vas. 5 d., 
C. Strumilo svetainėj. Bisku-

Roseland
Sausio 36 d., t. y. pereito pir

madienio vakare, Strumilo sve
tainėje Golden Star kliubo bas- 
ketbolo lošėjai turėjo didelį su
sirėmimą su Chicago Heights 
jauktu. Bet Golden Stars su
mušė į dulkes savo priešinin
kus. Golden Stars padarė 58 
mazgus, o Chicago Heights tik 
18 mazgų.-

Buvo daug žmonių susirinkę 
pažiūrėti lošio. Ištikrųjų, ma
lonu žiūrėti į jaunimą, kuris 
taip dailiai žaidžia.

Taigi, jaunuomene, rašykitės 
į Golden Star kliubą, kuris su
teikia irgi ligoje pašalpos, oi 
sveikiems taip daug ir gražių’ 
pramogų savųjų tarpe. Ra- 
šykitės kliuban ir senesnieji, 
bet tokie, kurie dar neturite 40 
metų. Golden Star kliubas y- 
ra viena tvirčiausių taip na
riais, kaip kapitalu pašalpos 
draugijų Boselande.

Penktadienyje, vasario 3-čią, 
Goklen Star kliubas laikys mė
nesinį susirinkimą, Kliubo su-

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu- 

•opos. Kam jie priklauso, tegul 
meina į vyriaus^; paštą (Clark 
r Adams gatvių) atsiimti. Rei
dą klausti prie langelio, kur 
>adeta iškaba “Advertised Win- 
low“ lobėj nuo Adams gal- 
/ės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
ik keturioliką d enų nuo pa

skelbimo.
505 Beinarionei Petrasei
509 Bokštus Sargyl/os
530 Jakimon\viczu Lučhviku
533 Knapkiewicz Jozef
538 Kriksciunas J
512 Lituvines Agnės
514 Martinkieni Ursula
550 Piesikowski Michal
551 Plėnis Antanas
561 Sukis. Juozas
567 Sziniene Antanina
582 Yusis \Viliam

AUTO 
SHOW
COLISEUM

Wabash Avė. & 16 St.

EVERY DAY 
TEIS WEEK

10 a. M.—10:30 P. M.

SIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIElinRIIIIIIIIIIIfe

Simano Daukanto Skolijimo ir Budavojimo Dr-ja 
skolina pinigus ant lengvų išlygų 
Ben. J. Kazanauskas, Raštininkas

■ 2242 W. 23rd Place. Roosevelt 8887 ■
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Cicero
Musų parengimai šiuo sezonu.

Musų toji vadinama auditorija, 
Lietuvių Liuosybės svetainė, 
yra “busy” ir “busy”. Pati na
mo bendrovė šventė septynių 
metų sukaktuves. Kaip pro
gramą išpildė nerašysiu, nes 
jau pervėhi. Tik tiek gerai 
daro rengėjai, kad duoda pro
gos saviesiems. Juk bendro
vės dalininkai yra lietuviai. Jų 
tarpe gera dalis yra muzikan
tai. Jie galėtų sutaisyti ge
rą orkestrą iš savo tarpo. Bet 
dabar to nėra. Vadinasi, nė
ra nusistatymo.

Tai galima pavadinti pačių 
rengėjų apsileidimų, — ne. vien 
bendrovės, bet ir visų kitu 
žiūrėk, iš muzikantų viena; 
lietuvis, o visi kiti nežinomi 
nepažįstami svetimtaučiai. ()’ 
jie, kaip kitataučiai, lietuvus, 
ar remia? Tas klausimas tu-1 
rėtų būti kartą ant visados iš
rištas.

Raudonos Kožės kliubo mas- 
kių balius pavyko. Kliubas tu
rėjo specialį susirinkimą. Nu
tarė namo nestatyti. Paleng
vino narius nuo mokesčių. Bet 
kurie yra pabėgę, tuos apsun
kino labai. Vienok jų jau nė
ra ir nebus, tad kam dar da
ryti tarimus, liečiančius juos? 
Kliubas tečiaus laikosi ameriko
niškos patarlės “safety first.”

Dabar apie ateitį. 5 dieną va
sario Lietuvių Liuosybes sve
tainėje bus šaunus parengimas, 
įvyks metinės iškilmės Vaka
rinės žvaigždės pašalpinio kliu- 
Im>. Programą išpildys Chica- 
gos Birutė. Kadangi ji yra 
plačiai lietuviškai visuomenei 
žinoma, tai nėra daug ko nei 
rašyti. Bukite patys, išgirs
kite ir pamatykite ją scenoje, 
įsigykite tikėtus išanksto, kad 
nereikėtų stovėti eilėje ir lauk
ti kol bus galima prieiti prie 
langelio jų nusipirkti. Loši
mas prasidės 6:30 v. vakare. 
Pripraskime ateiti į parengi
mus laiku, o ne taip, kaip kad 
buvome pratę — visa valanda 
vėliau. Išanksto pranešame, kad 
programas prasidės paskirtu 
laiku.

Ne pro šalį bus paminėti to
lesnius parengimus. Vasario 11 
d. Draugija Lietuvos Kareivių 
duoda maskių balių Lietuvių I 
Liuosybes svetainėje. Taisy- j 
kitę gražius, prašmatnius kos-1 
tiumus. Yra daug dovanų pi- Į 
nigais ir šiaip dalykėliais geros 
vertės. Mat, kareivius biznie-I 
riai atjaučia, tat visiems gerai 
ir sekasi. Ateinančiame drau
gijos susirinkime gal bus pa
skelbtas kontestas naujiems 
nariams draugystei prirašyti. 
Komitetas padarymui kontesto 
planų jau išrinktas.

—Nenuorama.

Naują Tyrą Tikybą 
pažįsi nusipirkęs už $1 221 
pusi, knygą “VISUOMY 
BŲ”. Gaunama “N au jie no 
se”, 1739 S. Halsted St. Z i

!
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METINĖS SUKAKTUVĖS 
Jono Skaisgirio

Kuris persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 3, 1927, sulaukęs 
55 metu amžiaus. Palaidotas Tautiškose kapinėse.

Tu mus atitraukiai į šią šalį ir laukiai musų atvyks
tant; dabar persikėlęs amžinastin, lauk mus ten atvyks
tant. * ,

Nuliūdę
Brolis, Broliene, Sesuo 

ir Giminės.

PRANEŠIMAI
Liet. Moterų Draugijos Apavietu, 

mėnesinis susirinkimas įvyks sekma- 
•lienyj, vasario 5, 2 vai. po pietų. 
VVhite Mark Sųuare svet., Halsted ir 
30 St. Visos narės susirinkit laiku.

Sekretorė.

Keistučio Kliubo mėnesinis susi* 
rinkimas įvyks nedėlioj, vasario 5, 
1 vai. po pietų, McKinley Park svet.

M. Kasparaitis.

LSS. 81 kuopos mitingas bus šeš
tadieny, vasario 4 d., nuo 8 vai. va
karo, Liuosybes svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Nariai prašomi laiku 
susirinkti. Raštininkas.

Visuomio prakalba. Sekmadieny, 
vasario mėn. 5 d., 5 vai. po pietų 
naujos tyros tikybos įkūrėjas Vislio
mis dėstys savo tikybinį mokslą. 
Prakalboa vieta: Lietuvių Auditorija, 
3133 So. Halsted St.

Chicago® Lietuvių Auditorijos 
bendrovės metinis susirinkimas atsi
bus pirmadieny, vasario 6, 1928, Au- 
litorijos namo — 1 mos lubos — 
7:30 vai. vakare. Pribukite laiku.

Jahn P. Ewald, sekr.

Cicero Liet. Raudonos Rožės Pagel
ios Kliubo mėnesinis susirinkimas 
Įvyks pėtnyčioj, vasario 3 d.. 1928 
n. W. Lukštus svet., 1500 S. 49 Avė. 
Cicero, 111., kaip 7:30 vai. vak. ir 
ireita exstra susirinkimas likos nu
arta, joję šie metai mėnesinių mo
kesčių $1.50 per metus, taigi garbus 

nariai malonėkit dalyvauti visi.
B. Tumavich, rast.

Marųuette Park apielinkės, SLA. 
260 kp. mėnesinis susirinkimas 
jvyks vasario 5 d., sekmadieny, 1928 
m., K. J. Mačiuko svet., 2436 VVest 
59 St, prie Artesion Avė. Jūsų atesi- 
lankymas būtinai reikalingas.

Pr. Druktainis, užr. sekr.

“Kabio Duktė”, J. J. Zolpo trijų 
veiksmų drama bus vaidinama Rose- 
lande, C. Strumila svet., 150 E. 107 
St., sekmadieny, vasario 5 d., 6:30 
vai. vakare, dalyvaujant A. Zaves- 
taitei (Kukutinei), J. Požerauskaitei, 
M. Dundulienei, J. Šimkui, B. Liut
kevičiui ir d. kitų. Po vaidinimo bus 
šokiai. Visi nuoširdžiai kviečiami pa
matyti šj gražų veikalą.

— Liet. Scenos Mylėtojų Ratelis.

Lieutviska Teatrališka Draugystė 
šv. Martino rengia metinj balių ar
ba sukaktuves 29 metų draugijoj 
nedėlioj vasario 5 d., 1928 m., Chi- 
cagos Lietuvių Auditorium, ,3133 So. 
Halsted St., pradžia 7:00 vai. vak. 
Todėl visi nariai būtinai privalo da
lyvauti, taipgi pakvieskite savo 
d raugus prisirašyti į draugystę, nes 
bus priimamas be mokesties įstoji
mas, už nebuvimą užsimokėsite bau
smę pagal nutarimą draugijos.

P. K., nut. rast.

Svarbi paskaita. Sekmadienyje, 
vasario 5 d., Lietuvių Auditorijoj*, 
nuo 10 iki 12 vai. ryte, adv. J. Bu- 
chinskas laikys paskaita temoje: 
“Jaunuomenės auklėjimas . Kadangi 
ši tema yra labai svarbi ir ankščiau 
ar vėliau gyvenime veik -visi reika
laujame platesnio žinojimo, tat visus 
kviečiame atsilankyti ir plačiau tuom 
klausimu susipažinti.

ALTS. 4 aps. paskaitų 
rengimo Komisija.

A ± A
J L OZAPAS PETR Ą USKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 2 dieną, 1 valandą ry
te, 1928 m., sulaukęs 23 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Šiaulių iip. ir Klovainių mies
telio, paliko dideliame nubudi
me tėvus Mikolą ir Elzbietą, 
Fetrauskius, taipat paliko 4 
seserys, Adelę ir švogerį Juo
zapą Sudžius, Zofiją, Eleną ir 
Marijoną. Kūnas pašarvotas 
randasi 3329 So. Morgan St.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
vasario 6 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Petraus- 
kio gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teiktai jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
levai, Sesers4ir švogeris.

Laidotuvėse ^patarnauja gra
bučius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 1139.

VVeat Pūliniam West Pullmano 
lietuvių Pašelpinlo Kliubo reguliaria 
mėnesinis susirinkimas įvyks neda
lioj po pietų, vasario 5 d. Kliubie- 
čiai malonės nepražiurėti šita taop 
svarbų susirinkimą. Apart kitų rei
kalų bus užbaigtas dalykas kaslink 
investmonto kliubo pinigų ant pirmų 
morgadžių. — kliubo Koreap.

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadieny, 
vasario 5 dieną, 1928 m., 12 vai. d., 
Chicagos Lietuvių Auditorium svet.. 
3133 S. Halsted St. šiuomi būtinai 
nariai privalote atsilankyti, nes yra 
svarbus susirinkimas, bus svarstoma 
kaslink pertaisymo įstatų draugijos. 
Taipgi privalote apsimokėti užsili
kusius mokestis. I*. K., nut. rašt.

Roseland. LDK. Vytauto Draugi
ja No. 2 mėnesinis susirinkimas 
jvyks vasario 5 d., K. Strumilos 
svet., 10648 Indiana Avė, 2 vai. po 
pietų. Bus knygų neržiurėjimo ko
misijos raportas ir kiti svarbus rei
kalai. Visi nariai ir narės bukit su
sirinkime. Rašt. J. Kirkus. t

Illinois Lietuvių Pašei pos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks penk
tadieny], vasario 8, 1928 m., Chica
gos Lietuvių Auditorium, 3133 So. 
Halsted St., 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai pribukit laiku, todėl, kad yra 
daug svarbių dalykų dėl tarimo.

A. Kaulakis, rašt.

Indiana Harbor, Ind. SLA. 185 
kp. mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadienio vakare, 7:00 vai. vasa
rio 3 d., 1928, Katherine House- svet. 
138 and Deodor St. Yra kviečiami 
visi nariai atsilankyti laiku taipgi ir 
naujų narių atsiveskite. Valdyba.

Rrighton Park. SLA. 176 kp. su
sirinkimas įvyks penktadienyj, vasa
rio 3 d., Jokantų svet., 4138 Archer 
Avė., 7:30 vai. vakare. Visi malonė
kite dalyvauti. Turime daug svar
bių reikalų aptarti. Taipgi atsives
kite ir savo draugus ir pažystamus 
prisirašyti prie SLA. 176 kp. /

Sekr. A. Trejonis.

...Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas. laikys mėnesinį susi-! 
rinkimą penktadienyj, vasario 3 d.,1 
7:30 vai. vak., Lietuvių Auditorium1 
3133 So. Halsted St. Visi nariai 
malonėkite laiku pribūti, nes randas 
daug svarbių reikalų aptarti.

Nut. rašt. S. Kunevičius.

A f A

FRANCIŠKUS MILLERIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 2 dieną, 3:30 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukęs 44 me
tų amžiaus, gimęs Tauragės 
ap., Tenionių vai., Paežerių. 
Paliko dideliame nubudime 
moterį Skolestiką, 3 brolius 
Nikodemą, Vincentą ir Alek
sandra ir 2 sesris, Oną ir 
Stanislavą ir pusbroliai ir pu- 
seserės ir kiti giminės, o Lie
tuvoj seserį Barborą. Kūnas 
pašarvotas, randasi 3405 So. 
Union Avė.

Laidotuvės jvyks panedėlyj, 
vasario 6 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Mil- 
lerio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, Braliai, Sese
rys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Kadžius, Tel. Victory 
4088.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patam a vi m ai 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet oat) 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborias ir 

Balzamnotojaa
2314 W 23rd PI.

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- 
5iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Draugystė Lietuvos Sūnų. No. 1, 
laikys susirinkimą vasario 4, papra
stoje svetainėje. Draugai malonėkit 
atsilankyti, nes randasi daug svar
bių reikalų. Valdyba.

SLA. 109 kp. mėnesinis suirinki- 
mas įvyks penktadienį, vasario 3 d., 
Meldažio svet.. 2242 W. 23 Place. 
lygiai 7:30 vai. vakaro. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti. Valdyba.

Studentų Pašalpos Fondo links
miausi, mandagiausi ir puikiausi 
LSAA. šokiai, subatoje, vasario 4, 
1928, 8 vai. vak.. Cooper-Carlton 
Hotel. 53rd ir Hyde Park Boulevard, 
Crystal Ballroom. Tiktai vienas do
leris.

poni e i nariams TMD. 25 kuopos, 
susirinkimas įvyks vasario 5 d., Lie
tuvių Auditorium ant trečių lubų, 
p. J. Sholio raštynėj, 2 vai. po pietų. 
Malonėkite atsilankyti kuoskaitlin- 
giausia ir atsiveskite savo draugus, 
nes metinis susirinkimas yra svar
bių reikalų apkalbėjimui tolesniam 
veikimui kultūrines organizacijos.

Valdyba.

Lietuvės Akušerės

A. V1DIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos koleg i j o; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin 
gai patarnauja 
visokiose ligos* 
prieš gimdymą 
laike gimdy m • 
ir po gimdymo 
Už dyka patari 
mas, dar ir k» 
tokiuose reika 
tuose moterims 
ir mergi n o m s 
kreipkitės, o rn 
site pagelbą 
Valandos nuo K 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JAKUSH-KAUSMILLAS 

AKUS E R K A
3252 South Halsted Street

Viršui Unlversal
Stato Bank ... 

uos kreipkitės su 
eikalais nuo 12 iki

5 vakaro. Kitu lai- 
Moterys ir mergi
nu pagal sutartj.

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phono Boulevard 7589

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

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

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

ice Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenie 

Ant Zaleskio Aptiekoa
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefoną* Boulevard 7820 
Res^ 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930 
Valandos 2-4, 6 8. Nedėlioj 10-12 d.

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

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

Tel. Brunsw|ck 4983
Namų telefonas Brunawick 0597 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

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

TeL Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

Pclephone Republic 0083

Dr. V. B. Miiaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. hockvvell 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. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:00 P M. 6:00 iki 8:80 P. M

CHICAGO

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dantistas
3401 So. Halsted Street

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

Nedalioms nuo 11 iki 1 po pietų

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. ZL ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street

Cticago. III

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South VVestern Avenie 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR.CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Įvairus Gydytojai
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai ....... -
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, Ncdėl. nuo 10 iki 12 ▼. dieną

Phone Midway 2880

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą 

šeši mėnesiai dėl 
iSmokėjimo. Ne- 
reik nieko įmo- 
kėti, nereik mo- 
keti nuošimčių. Čm4yJh|nT 
Jūsų dantys pa- 
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad Jums reikės 
mokėti:

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

Dr. C. W. De Roąue
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai

ValundoH nuo 10 ryto iki 8 vakare 
1’hoiic Bouląvard 7b8‘J

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6898 

Rez. Tai. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 S'o. Halsted St„ Chicag* 
arti 31at Street

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 n. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas !• 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St. netoli Morgan S: 
Valandos: Nuo 10—12 pietų i» 

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

Nakti So. Shore 2238, Bouievard 648'

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moten, 
senas žaizdas, ligas recta

DR. J. W. BEAUDETTE ‘
VIRŠUI ASHLAND STATE BANK*

1800 So. Ashland Avė.
V a I a n d os:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 v. po pietį

TELEFONAS CANAL 0464

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
kampas 18th St. ir Blue Island Av< 
Vai. 2—4 po piet. ir 7— 9 vai. vakar* 

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

• Res. Telephone Plaza 3200

Advokatai
JOSEPH J. GRISK

(Juozas J. Grisius) 
ADVOKATAS

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

Namų Telefonas Repuhlic 9723

John Kuchinskas ii 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pi®1 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
TeL Boulevard ISlt •

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

Ncdėliomis nuo 9 iki 12 ryto

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8895

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 Ęoosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

A, A. GUS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St.

Tel. Yard. 0062
7—9 vai. vak. apart Paucdilio ir 

PėtnyČioBi

CIASSIFIED ADS.
I .1

Miscellaneous
įvairus

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washjngton ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
vra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JfišKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ T1KIETAL Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railvvay, 
SL Paul, Minn.

KAM MOKCTI daugiau už anglis, 
kad mes galim datsatyti jums už 
£6.50 toną už car load iš Illinois 
Southern kasyklų. Jos yra dideliais 
Šmotais.

Boulevard 1036

RUB1N BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—87H

Chicago

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuleisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN- 
GAS, 24 MĖNESIAI DEL IŠ
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 
J398. RIGHT WAY PLUMB- 
ING & HEATING CO., 4532 
Cottage Grove Avė,

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

SOL ELLIS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo ir 

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

KRAUTUVIŲ F. KČER1A1
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekernių, Mu- 
sų specialumas Ge- 

®5^-as patarnavimas, žemoi 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc SUte Street

Business Service 
_______ Biznio Patarnavimas 

ELECTRIC KONTRAKTOKIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Įvvedam elektros 
dratus, motorus, taisom elektros 

reikmenis, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not inc.) 

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St. 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.
■

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

1

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

Hemlock 7817.

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

Brunswick 5023.

IŠKABŲ malevojimas nupiginto
mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.

MALEVOJU, dekoruoju — dar
bas pirmos njšies ir garantuotas.

230 W. Division, 
IJncoln 0474.

MALEVOJIMAS, poperiavimas, 
langų užlaidos, ealc.—geras darbas, 
pigi kaina, greitas dailus darbas, 
Jreitas apskaitliavimas. Mr. Foster. 
uniper 0717.

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

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

KARPENTERIS — genoralis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam i Co. 855 W. 
54th SI. Boulevard 0536.

KARPENTERIS. 'Paisau namus, 
porčius, garažus, $198 ir daugiau, 
kuinus nebrangios. Tel. Bittersweet 
5168.

(Continued ou page 8)
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(Continued from page 7) Į
AT YDA BUDAVOTOJAMS [

Ar jus manote apie tsatymą arba 
taisymą namo? Jei taip, tai susiži-! 
nokit su mumis, mes atliekame vi-j 
šokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji-1 priežiūroj, 
mais. Užganėdinimas garantuotas. * * ” *

ABBOTT' CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1321 
M R. PARIS

IŠMOKĖJIMAMS IR RAKAN
DAMS PASKOLOS 

Greitas ir
$25 iki $300.

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

LeęalČs kainos, valstijos valdžios

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

Douglas 9362.

Help Wanted—Malė 
DarbininkiųRęifcift., .

REIKIA vyrų dėl išsimokinimo 
t automobilių plovimo, tepimo, “simo-

geras patarnavimas, nizing” ir visd praktiško garažo dar
bo. Didelis reikalavimas vyrų į ga
ražus. Nuolat darbas per metus. Po 
3 savaičių pasimokinimo galit už

dirbti gerą algą. Klesos dienomis ir 
J vakarais, . ofisas atdaras vakarais. 
I Chicago Auto Service Bureau, 309 S. 
1 La Šalie St. Room 101.

Musical Instruments
_______ Muzikos Instrumentai

PARMOS klesos fonografų taisy
mas visokių išdirbysčių, nebran
giai. 1233 S. \Vabash. šaukit Cahi- 
met 1968.

Radio

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

1076 N. Hermitage Avė.
Humboldt 5556

J. W. Beaver & Co.,
BUDAVOTOJAI

2011 N. Fairfield .
pastatys ir finansuos 
2-3 flatinius, krautuves 
jūsų loto. Teikiame planus 
skaitliavimą.

Phone Independence 0878

bungalovv, 
ir apt. ant J 

ir ap

Auto Travel
______ Automobiliais Kelione

EKSKURSIJA
Patogus apšildomi karai j 

$4 ............... DETROIT .............
$4 ............... ST. LOUIS .............

Checker Coach Lines, Ine. 
Planters Hotel

19 N. Clark St., 
Randolph 4800

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 STAGES 
3 So. Jefferson 

Te). Dearbom 0681

Financial
Finansai-Paskolos

Rcal Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimai

Ekstra specialis 
bargenas

Dabar yra laikas. Dasižinokit apie 
puikų pirkinį. 'lai yra ekstra 

; 2 flatų na-

Business Chances
______  Pardavi^

PASTABA
Proga kurios neturėtu

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

Jūsų investmentai j'ums atneš 
6%%.

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

Su $100 galit p»adčti.
Del daugiau informacijų rašykit. 

Be jokios atsakomybės.
Atsiųskit savo vardą ir adresą, 

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Box 1026.

Business Chances
PardavimuiBiznm^

PARSIDUODA grosernč, kendžių 
ir ice creamo krautuvė, tarp dviejų 
mokyklų. Priežastis pardavimo va
žiuoju j Lietuvą. 919 W. 33 St.

M J . .
specialis, modemiškas 
inas, 8344 S. May St., puikiausi* na
mas South Side. Yra 3 karų mūri
nis garažas, tile sienos maudynėj, 
lietaus lašai, moderniškas. Turi būt 
parduotas šia savaitę. Įsigykit šį 
puikų 2 flatų namą. Su $5,000 cash 
galit pradėti veikti. M r. Svveeney* 
2871 E. 79 St. Saginavv 7900.

Exchange-—Mainai
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

ar 3 flatų narną j farmą lotą, biznį 
ar kitą, 2031 W. 35 St. Te). Lafaytte 
0909.

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

DELIGHT SHOP
3428 W. 63rd St. Hemlock 3352

DIDELE automobilių industrija 
reikalauja vieno arba dviejų vyrų į 
auto mechanišką, elektros ir battery 

*, Kad turėtų mechaniko ga
bumus su norais progresavimo. Pro- 

i biznį. Atsiųskit 
ardą ir adresą, Naujienos,

Morgičiai pirmi ir antri
ga patiems įstoti i 

i savo vardą ir ail
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas. ...................................... .. r ___ j
išlygos bus jums naudingos. ; 1739 So.* ilalstėd St. Hox 1039.' 

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

Musų

DABAR LAIKAS ĮSTOTI 
I NAUJIENŲ SPULKĄ
20 serija .prasideda nuo 

Į i sausio pirmos, 1928 metų 
' Kiekvienas, kuris rūpinasi 
Isavo ateičia, turėtų prisira 

.'syti prie Naujienų spulkos
Atdara dienomis ir vaka 

.! rais.
■ 1739 S. Halsted St., Chicago.

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

APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Madison St.

10

RŪBAMS SALESMENŲ
Man reikia 2 smarkių vyrų, turi 

švariai išrodyti kaipo salesmenai, 
pardavinėti vyrų rubus tiesiai iš 
dirbtuvės. 'Puri kalbėti ir rašyti ang
liškai. Didelė ir sena firma rems jus. 
Geras uždarbis geriems darbinin
kams. Visą laiką arba dalį. Pradėkit 
tuojau. Tai nėra greitas praturtėji
mas arba skymas, bet tikras ir leng
vas būdas padidinti įplaukas. Atsi- 
lankykit tuoj dėl pasikalbėjimo. M R. 
OPPENHEIMER, 844 W. Adams 2 fl.

•M i
Personai

Asmenų ieško

$4.00
$4.00
$8.00

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

vvrights. Rašyk šiandie,
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu už-sitikėjiinu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

su

AR JUS norit gerai apmokamo 
ir lengvo darbo? Už $25 mes iš
mokysime jus būti profesionaliu 
šoferiu. Garantuojame laisnj ir 
[statysime jus j gerą vietą. Atdara 
vakarais.

Atsišaukite
5317 Cottage G rovė Avė.

REIKALINGAS teisingas lietuvys 
(.ringelis) prie gasolino stoties 20 
mylių nuo Chicagos. Atsišaukite į 
aptieką, po num. 1401 N. Noble St. 
Chicago, III.

GAUTI į mainus ir kampeliai bus 
išparduoti pigiauiomis kainomis. 
Atsineškit ši skelbimų, gausit pi
giau.

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

SPECIALI SPECIALI SPECIALI
Didelė Muzikos ir radio krautuvė 

Nori h Side. — Parduosime šių sa
vaitę tik naujus Standard garantuo
tus radio nupgintomis kainomis. 
Veikit tuoj, sutaupykit pinigų ant 
naujo radio.

Johnson’* Muąic & Radio Shop
2772 Lincoln Avė.
Buckingham 6358

PARDAVIMUI bučernč su lodo 
mašina ir troku. Daromas didelis 
biznis. Parduosiu nebrangiai, arba 
mainysiu į namą, 1750 W. 63 St.

PARDAVIMUI dry goods krau
tuvė iš priežasties ligos, 2423 West 
Marųuette Rd.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į pora dienų 

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

PAJIEŠKAU pusbrolių Frank 
i Spukausko ir Petro Žeguno iš Ly- 
i gumų parapijos, šiuo 
j uančių Chicagoj. Esu pašautas ir 
šiuo laiku esu šv. Bernardo ligo
ninėj.

FRANK VAIČEKAUSKAS 
3600 So. l.ovve Avė. Chicago, III.

REIKALINGAS darbininkas ant 
ūkės su patyrimu. Rašykite, Mike 

iniLii «rwn i Jonušaitis, R. R. 8, Box 10, Willows laucu K>ve- | pa|.k> Valparai8o, Ind

Help Wanted—Femalc
Darbininkų Reikia

Sitiration Wanted
Darbo Ieško

niClZAT vhOOTt.v ca.rinin Vn ma   i J IEŠKAU (Icirbl) <Ult faCIYių. I’.SU 
PASKOLOS namų savininkams patyręs visus darbus kas reikalinga 

gaminame ir perkame 1, 2 ir• 3I mor- £ V 21{ w ?7 pl Telefonas
gičius ir kontraktus, Km. 2016, 134 ’"e 1 r ų. «
N. La Šalie: Randolph 4210 arba, Latayette
6347 So. VVestern Avė. Hemlock, 
2636.

REIKIA MOTERŲ kurios nori 
tapti Beauti specialistėmis. Gera 
alga mokama tame biznyje, ir proga 
atsidaryti savo šapą. Reikia tik k 

. KleZos 
__  ,___ tu- 

radinės mokyklos mok>hĮ. At- 
2 North

lėtą mėnesių dėl išmokimo, 
dienomis arba vakarais. Reiki 
rėti pradinės mokyklos 
sišaukite. Moler Collage, 
State St.

MAINAU namą ant farmos ar
ba parduosiu su dideliu bargenų.' 
Atsišaukite farmeriai arba realste-' 
tininkai. Namas turi būti išmainytas 
iki kovo mėnesio, nes 
dar šį pavasrj nori vištų

Atsišaukite
4350 So. Honore

K. S. A. S.

EXTRA bargenas 6510 S. Wash- 
tenavv Avė., 6 kamo. bungalovv, tile 
vanos, lietaus lašai, 2 karų mūrinis 
garažas, ėdė cementuota ir apmokė
ta, nėra asesmentų, lotas 29x125, 
netoli parko, kaina $11,500, $3,000 
cash arba pigiau įmokėti, šaukit sa
vininko namus Prospeca 6190 arba 
biznyje Vincennes 6660 arba

GERA PROGA. Pardavimui ūkis, j Triangle 6020.
5 nauji budinkai, 80 akrų žemės, ūkė 

Skotville, i 
Parduosiu

savininkas' 
augyti.

st.

Fanns For Sale
Ūkiai Pardavimui

randasi 8 mylios nuo
Mich. lietuvių kolonijoj.
pigiai. Kreipkitės laiškais. K. Zu- 
kouckas. Box 88, Rivesville, West Va.

Patarimas Publikai!

A. OLSZEWSKI
3241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

Help Wanted—Malė
Darbininkų Keikia REIKIA moterų prie išdavi

mo dešrų ir paėmimo orderių.'
Kreipkitės:

4601 S. Francisco avė.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.

. REIKIA VYRŲ dėl išsimokinimo 
; barberiavimo. Didelės algos vy
rams šiame biznyje, su puikia užtik-

1 rinta ateičia. Tik reikia kelių me-
l nėšių dėl išmokimo. Klesos dieno- i 
mis ir vakarais. Reikia turėti pra- ■

ulinės mokyklos mokslą. Atsišau-1
kitę. Moler College, 512 N. State 1 prie dabojimo vaikų. Valgis ir kam- 

-------j Street.-------------------------------------------- • bary s ant vietos. Atsišaukit tuojau 
-------------------------- -- ------- j A. Norkus, 3207 S. Auburn Avė. 2 fl

(Gera proga dėl lietuvių!
salesmanų !

Mes tunme labai gerą progą dėl 
lietuvių salesmanų pardavinėti va
dovaujančius produkus General Mo- 

• tors Corporation. Salesmanai turi 
gerai kalbėti lietuviškai, kad tin
kamai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori j. 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
VVestern Avė. prie 65 St., James I 
Levy Motor Co., 3832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 St., Cicero, III.

REIKALINGA senyva moteris

Furnished Rooms
REIKALINGAS kambaris vienam 

vaikinui Town of Lake apielinkėj' 
nuo 46tos gatvės, be skirtumo j 
Soutu.s, bet nelabai toli nuo Ashland 
gat., gerai butų kad vakarienę pa- 

lalyką savo tautie- gamintų. Naujienos, 1739 S. Halsted 
greitai prasilavinti St. Box 1013.

PAJIEŠKAU burdingierių, su val
giu ar be valgio, kambarius atiduo
siu pigiai. 727 W. 21 St. 2nd floor.

Chicago, III.

Kam reikalingi pinigai
Pirm jieškant paskolos ant namo, 

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

Justin Mackiewich
2342 So. I/javitt SL

Tel. Canal 1678

25 VYBŲ REIKIA TUOJAU, 
; DEL IŠSIMOKINIMO WELD- 

ING AMATO. MES IŠMOKIN
SIME JUS ŠIO GERAI APMO
KAMO AMATO. GEBA MOKE
STIS 
RAMS. UNIJOS INSTKUKTO- 
RIAI. UNIJOS KOBTOS VY
RAMS KUBIE IŠMOKS ČIA 

! AMATĄ. OFISAS ATDARAS

RENDON kampinė krautuvė, 4 
kambarių flatas užpakalyj, tinkama 
dėl rūbų krautuvės ir bučernės, sa
vininkas, Lafayette 4395.

For Rent

TINKANTIEMS VY-

RENDON moderniškas 6 kambarių 
apt., naujai dekoruotas, gera trans- 
nortaciįa, netoli Ciane ir kitų dide
lių dirbtuvių, rendos $30 į mėnesį.

3811 S. Kedzie Avė.
Tel. Crawford 2025

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 NUO 9 RYTO IK! 8 VAKARO.
£ba PiS. S ILLIN?IS WELDING WORKS
Industrial Loan Service 512 N-LASALES1- chicago

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

RENDON, flatas, 5 kambarių, yra 
garažas, 2 ’ automobiliams, 3614 So. 
Seeley Av. Savininkas gyvena, 4331 
S. Maplevvood Avė.

Ar jums reikia pinigų 
šventėms

KUOMET JUMS REIKIA PINIGŲ

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų 

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietuvių

Atsišaukit pas: su tikra ambicija prie automo-
Eighteenth Ėond & | bilių biznio. Mums nesvarbu 

Mortgage Organization t patyrimas, jei tik jus tu- 
v* r o ii vi F q i Qncxn'nl-na iv1618 W. 18th St 

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

Tel Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

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

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. 

Tel. Armitage 1199.

' rite užtektinai apšvietos ir rei
kalingą asmenybę susitikti su 
lietuviais ir pardavinėti jiems 
geriausius automobilius Ameri
koj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

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

Musical Instruments
______Muzjlcoą Instrumentai______

Bubnai, Banjos, 
Smuikos 

25c. į savaitę
Organizojame naują instrumentų 

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

Mumford Music
Studios, 

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

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

MR. JARTZ, 
2918 Milwaukee Avė., Ist floor

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, 
192 N. Clark St. Dearbom 4020.

REIKALINGAS janitoriaus pagal
bininkas. Unijistas turi butu. F. B. 
1510 S. Ridgeway Avė.

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

Sutaupykit Pinigų
Atsineškit šį skelbimą — gausi 

10% pigiau. Atsivesk draugij Kurio 
nori pirkti radio, mes duosim jums 
20% pigiau.

PRADĖKIT NAUJUS METUS 
Su nauju Radio. Nusi pirkit sau 
Radio nuo atsakančių radio pardavi
nėtojų,. kuris duos jums dolerį už 
dolerį ir pinigų verte už viską ką 
tik pirkaite. Mes nelaikome viduti
nės vertės tavorų. Mes sustatysime 
jums setą ir mes patarnausime jums 
bile kur Jungtinėse Valstijose. Už 
ekspresą išlaidas užmokėsite už mu
sų darbą virš $10 vertės. Viskas 
ga rantuojama.

ATSUKIT PRIIMTUVĄ 
Viena iš musų garantuotų riiiiio se
tų. Atsilankykit ir pažiūrėkit musų 
naujų mbdelių.

STERLING SHOP RADIO 
4323 Lincoln Av. 3243 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800

KENDŽIŲ štoriukas ir prosemė 
parsiduoda pigiai. Geriausia vieta 
daryti visaip pinigą. Atsišaukit, 
627 W. 14 SI.

NORIU parduoti savo pusę biznio 
soft drink parlor bizny tik už $350. 
Nesutinku su partnerių. Renda tik 
$15.00. Neša gerą pelną. 500 West 
54 Place.

PARDAVIMUI pigiai dentisto 
ofisas. 4643 VVentvvorth Avė. šaukit 
Kenwood 3075, nuo 12 iki 6.

PARDAVIMUI geras Restauran- 
tas, su namu arba be namo, mai
nysiu į privatišką nedidleį namą, ar
ba į lotus arba parduosiu vieną biz
nį, namas naujas mūrinis, Storas ir 
viršui '6 kambariai ir 2 karų gara- 
džius mūrinis.

4102 Archer Avė.

Visi sako ir žino, kad su pirki
mu ir pardavimu turto, motgičių rei-

---- i kalais, notariališku raštu padarytum, Kcal Estate For Sale I pinigų ir laivakorčių siuntimu —
Namai-Žemė Pardavimui . VISADOS yra patartina kriep- 

-------------------------------------------------- ties pas
PARDAVIMUI 5 kambarių mūri-j S. L. FABIAN & CO. 

nis namas, šiltu vandeniu apšildo- nr n m oi • 
mas, aukštas cimentuotas skiepas,ioUU W. oOth St., UnlCRgO 
e^ktra vieno uutomobibaus gara- J Boulvard 0611-0774
žas. 3020 So. Lowe Avė. jn KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO

------------------------------------------------ I gAD jų BIZNIS YRA DIDELIS.
MODERNIŠKAS 2 flatų namas, 5 

5 kambarių, 2 karų garažas, savinin 
kas 6010 S. Francisco Avė.

GERAS 1NVEHTMENTAS 
Pardavimui naujuh murintu namai! 

tij arti JialRted ir 70th, parduosiu 
arba mainysiu bilo | ką kaipo dalį 
Sėjimo. VVALTER J. PAUL. (JUDI 
We«tern A ve.. Tel. Republic 1170.

o na- 
pigiai. 
innio- 
South

Furniture & Fixtures
Rakandal-Įtaisai

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

KAM prisigauti ir mokėti daugiau? 
2 šmotų parloro setas padarytas 
ant orderio, garantuotas, įmokėti
$66 ir daugiau. Cpxwell krėslai, $24. 
Sutaupykit $50 iki $150. Atdara
utaminke, ketverge ir subatoj iki 
nedėlioj iki 6.

Wholesale Fum.
3837 Greenvievv Avė.

Tel. Buckingham 6764

9,

Šis skelbimas yra vertas pinigų 
dėl jūsų. Atsineškit jį su savim ir 
mes jums nuleisbne

10% pigiau 
FRIEZE PARLOR SĖT.... 
MOHA1R PARLOR SĖT 
VVALNUT REDROOM SĖT 
VVALNUT. DIN. RM SĖT

$300
$250
$200
$150
$75 9X12 WILT0N RUG
$60 COXWELl| CHAIR .
Daugelis kitų bargenų bus išpar

duota tuojau 
Available Storage 

7732 Stony Island
Atdara vakarais iki 10 vai. Nedė- 

liomis iki 6 vakaro.

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

FURNIČIAI 4 kambarių pilnas 
įrengimas. Visai pigiai. 824 W. 21 
St. II lubos.

PARDAVIMUI rakandai dėl 4 
kambarių už gerų pasiūlymą. Turiu 
parduoti greit, nes apleidžiu mies
tą. 1221 Independence Boul. Tel. 
Rockwell 5129, apt. 3 D.

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

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

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

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

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

I CASH UŽ KARUS
j Turim pirkti 100 karų tuojau.
Mokam aukščiausias kainas. 6707 S.

| State St. Went. 1974.

Miscellaneous. for Sale
įvairus Pardavimai ______

visokių 
setui, 

. Sun-

SLIP covers. 3 šmotų 
spalvų, $10. Taipgi 3 šmotu 
Belgian druželėmis, $18. Tel. 
nyside 4245 ar Lincoln 2911.

Business Chances
 Pardavimui

PARDAVIMUI bučernč ir groser- 
nė, senas išdirbtas biznis, 4 kamba
riai pagyvenimui, 3 karų garadžius; 
pigi renda, 5124 S. Kedzie Avė.

BUČERNĖ IR GROSERNE. gerai 
einantis biznis, kampinė krautuvė, 
ilgas lysas, kambariai pagyvenimui. 
Parduosiu nebrangiai. Persitikrinkit, 
600 W. 55 St. arba Garfield Boule- 
vard. '■*

SALDAINIŲ, soda, fountain, ci
garų krautuvė, 4 kambariai gyveni
mui,' ilgas lysas, pasiulykit patys. 
2815 W. 38th St.

PARDAVIMUI gasolino stotis ar
ba mainysiu Į namą arba lotą. 5035 
S. Western Blvd.

REIKALINGAS parteneris j bučer
nę ir grosenę su $1,60®. Vienam per
sunkti. Turi būt nevėdęs, patyrimo 
nereikia, šaukit Pullman 4228. 10839 
S. Michigan Avė.

PARDAVIMUI barbernė, 2 balti 
krėslai ir kiti balti fikčeriai. Lietu
vių kolonijoj, už $300, atdara vaka
rais nuo 6 vai. 4711 Hermitage Avė.

PARDAVIMUI soft drink parlo
ris lietuvių apgyvento] apielinkėj. 
Senai išdirbtas biznis. 4533 Soutn 
Hermitage Avė.

BUCERNfi ir grosernč pardavi
mui geroj vietoj ant kampo, naujas 
ice boxis ir naujas registeris, 4 kam
bariai pagyvenimui. Parduosiu pigiai 
už pirmą teisingą pasiulimą 
mainysiu į automobilių.

Kreipkitės
4201 So. Maplewood Avė.

arba

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

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė
rimų parloras, 3 metams lysas, geroj 
vietoj, pigi renda, turiu parduoti tuo- 
J'au, už $250 cash, savininkas 4328 
lermitage Av. Boulevard 6027.

DELIKATESEN, saldainių, grose- 
rio kampinė krautuvė pardavimui, 
yra daug stako, naujos mados fik
čeriai, geriausia krautuvė 
Side. Parduosiu pigiai už 
Nepraleiskit šio bargeno, 
$55 ir 4 kambariai.

1259 E. 75 St.

South 
cash. 

rendos

GROSERNfi turi būt parduota 
šią savaitę visai pigiai. Renda $35, 
6 ruimai gyvenimui, 2 karų garažas. 
3554 S. Parnell Avė. Yards 1020.

PARSIDUODA grosernč ii’ notions 
krautuvė Brighton Park. Keturi di
deli kambariai dėl pragyvenimo, 
vandeniu apšildomi. Atsišaukit tuo- 
jaus Parduosiu pigiai. 4458 South 
Fairfield Avė.

PARDUOSIU soft drink parloris.
5526 So. Radne Avė.

PARSIDUODA mažas shoe repą i r 
Storas, 2515 W. 45 St.

PARDAVIMUI grosernč ir bučer- 
nė su namu. Geroj vietoj. 6459 So. 
Kedzie Avė.

PARDAVIMUI pigiai grosernč ir 
kendžių krautuvė .Priežastis parda
vimo vienas negaliu varyti biznį. 
4634 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI pigiai grosernč ir 
laikraščių standas. Biznis cash. Pra
gyvenimui 4 kambariai. Renda $45. 
5702 So. Racine St.

LABAI GERA proga, kas nori pi
nigų padaryti, savininkas turi 2 
biznius, lunch room ir bučernę. Par
duosiu vieną iš šių biznių labai pi
giai arba mainysiu lunch rulmj su 
namu ar be namo. Namas randasi 

5140 So. Halsted St. 
Šaukit Prospect 8476

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

6409 So. Kedzie Avenue

PUIKUS naujas 6 kam. bungalovv 
tile vana, karštu vandeniu šildomas, 
2 karu garažas, cementuota gatvė ir 
ėlė, lotas 32x125, pusė bloko nuo 
Kalvekarių, kainavo $13,000, atiduo
siu už $10,300, 5S42 S. Wasiitenaw 
Avė., arba Phone Hemlock 4373.

PARDAVIMUI 6 kamb. mūrinis 
bungalovv, octagon frontu, cemen
tuota ėlė, stikliniai porčiai, po $50 į 
mėnesį, savininkas 6532 S. Talman.

PARDAVIMUI arba mainymui 6 
apt. mūrinis namas, po 4 kamb. mod. 
2 karų gar. nebrangiai, netoli 69 ir 
Ashland, šaukit Columbus 10452.

Dabar $1000 pigiau
Savininkas turi greitai parduoti 

beveik naują mūrinį bungalovv, tin
kamas 2 šeimynoms, 1 ir 5 kamba
rių. Randasi netoli Marąuette Par
ko. Kainavo $10,500, nuleido už 
$9500. Su $1000 jmokėjimu. 
pirksi arba mainys ant didesnio 
mo ar loto.

6959 So. Halsted St.
Ant mainymo

8 pagyvenimų mūrinis namas,
kampo. Turi būti greit išmainytas 
ant mažesnio namo, bungalovv, loto 
ar

nu- 
na-

ant

biznio.
J. SINKUS & CO.

Com 70th and Halsted 
Tel. Normai 4400

PARDAVIMUI namas su bučer- 
nės ir grosernės bizniu. Storas, du 
flatai po 6 kambarius, vandeniu šil
domas. Parduosiu su namu arba 
vieną biznį. Pirkėjui duosiu antrą 
morgičių. Agentams nuošimtis. Sa
vininkas bučernėj.

2553 W. 69 St.

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

5 flatų medinis
Pečium šildomas, naujai dekoruo

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

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

Boutevard 7769.

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

5542 So. Aberdeen, 
Ist flat.

— Noriu —
— Namo — 

5 ir 6 kambarių — 
Pirksiu ar mainysiu 
savo gerą namą 
Bridgeporte.

šaukit Canal 4960 
807 W. 18th St.

Reikalinga
— 100 — 
Bargenų 

dėl pardavimo 
Mainymo — 

šaukit *
S. J. DARGUŽIS', 

Canal 4960
807 W. 18th St.

NAUJI 
kainomis, 
5616 Grace

bungalows budavotojo 
lengvais f" 
St. Kild. 3695.

ŠTAI BARGENAS
Aukštos klesos, tikrai moderniš

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

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

4705 S. State St. 
l)rcxcl 1800.

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

South
9234.

būn6 KAMBARIŲ BEVERLY 
galoWj didelis lotas, taiktai $8700, 
Savininkas Beverly 7330.

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

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

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

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

6409 So. Kedzie Avenue

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

garu šildomas; 2% bloko nuo 63 St. 
ir Halsted St., kaina $10,000, $50 į 
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 mėnesi, rendų $125 į 
mėnesį, savininkas. 'Radcliffe 2520. 
7519 So. Halsted St.

2 FLATŲ. 5-6 kambariu, miesrojimui por
ėtai. bu RtiKlaiB. KarAtu vandeniu kildomaa. 2 
karų garažiia, lotas 3:ixl2B. Artcsian, netoli 
Ūevon, kaina >10.000. Tiktai biski |moMti. 
kitus lengvais iAniokėjimais. Puikus barg- 
irenaa. T. H. Evans, 7100 N. WcBtern Avė. 
Rogers Park 2787.

PARDAVIMUI pirmos klesos 6 
kambarių mūrinis bungalovv, aržuolo 
užbaigimo, karštu vhndenitf Šildo
mas, lietaus lašu vana ir vėliau
sios mados maudynės kambario 
fikčeriai, lotas 30x125, apžiūrėki! 
prie 6647 So. Talman Avė. šaukit 
savininką, Rainbovv Electric, Hvde 
Park 2976.

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

Atsišaukit
ED. DUBSKY, 

2185 So. 56 Avė.

PARDAVIMUI naujas 5 kamb. mū
rinis bungalow, karštu vandeniu šil
domas, $7900, $1500 įmokėti, kitus iš
mokėjimais. General Construction Co. 
3801 N. Crawford Avė. Irving 2634.

PARDAVIMU] 2 flatų medinis na 
išmokėjimais, mas, netoli 71 St. ir Westem Avė. 

Phone Hemlock 5279.


