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Lietuvių-LenKų derybos bus vasario 27
Slaptomis susitarta 
su Varšava derybas 
laikyt Kopenhagoj
RYGA, I-itvija, vas. o. [Chi

cago Tribūne Press Service].— 
Pasak pranešimo iš Kauno, Lie
tuva ir Lenkija. vedusios slap
tas pertraktacijas, pagaliau su
tarė taikos derybas pradėti Ko
penhagoje, Danijos sostinėje.

Pranešimas sako, kad dery
bos prasidėsiančios vasario 27 
dieną.

Mussolini stengiasi 
išplėsti fašizmą vi

same pasauly
Italijos diktatorius išleido tam 

' tikrą “konstitucija** sveti
muose kraštuose gyvenan
tiems fašizmo apaštalams.

KOMA, Italija, vas. 5. — 
Diktatorius Mussolini išleido 
naują “konstituciją” užsieniuo
se gyvenantiems italų fašis
tams. Einant ta “konstitucija”, 
svetimuose* kraštuose gyveną 
fašistai gali prisiekti ištikimu-

Turkai gal mes ara
bišką alfabetą dėl 

latiniško
ANGORA, Turkija, vas. 5.— 

Turkuose jau senai diskusuo- 
jamas klausimas dėl pakeitimo 
turkų vartojamo arabiško alfa
beto latiniškuoju.

Dabar vyriausybė įsteigė prie 
švietimo departamento tam 
tikrą “kalbos komisiją”, ku
rios užd? vinys bus galutinai 
dalyką išstudijuoti ir išspręsti 
alfabeto keitimo klausimą.

________________  •

Lindbergh atskrido j 
Santo Domingo

SANTO DOMINGO, Domingo 
Respublika, vas. 5. — Jungti
nių Valstybių lakūnas pulk. 
Charles A. Lindbergh vakar iš 
Porto Rikos atskrido j Santo 
Domingo. Pirmutinė jį pasvei
kino respublikos prezidento 
žmona, žilagalvė dona Trinia 
Vasųuez.

Maištininkų bandų 
puolimai Meksikoj 

vėl atsinaujina
mą fašistų režimui Italijoje, 
gali gauti fašistų organizacijos 
nario kortas, gautiTnstrukcijas 
iš Italijos konsulų svetimose 
valstybėse kaip tiesioginių fa
šistų valdžios atstovų.

Visa “konstitucija’* susideda 
iš dvylikos straipsnių, kuriais 
įsakoma: gerbti įstatymus to 
krašto, kuriame fašistai gyve
na: nedalyvauti to krašto vidu
jiniame politikos gyvenime; ne
kelti kivirčų italų organizacijom 
se; klausyti Italijos atstovų 
svetimuose valstybėse instruk
cijų; ginti italybę; šelpti 
vargstančius tautiečius Italijo
je; pasiduoti visiškai fašizmo 
disciplinai.

Berlino komunistai 
puolė teatrą

Antimilitaristinę filmą pavarto
jo kaip pretekstą pasmarkau- 
ti; 20 sužeistų, 16 suimtų

BER LINAS, vas. 5.— šauk
dami “šalin Amerikos militariz- 
mas”, komunistai vakar puolė 
Perline vieną krutamųjų pavei
kslų teatrą, kuriame buvo rodo
ma žinoma Amerikos filmą “The 
Big Parade” (“Didžiulis Para
das”), nuplėšė ekraną ir bandė 
pačią filmą sudeginti. Del to ki
lo riaušės, kurioms patrempti 
buvo pašaukta policijos rezer
vai. y

Dvidešimt asmenų buvo su
žaista ir šešiolika riaušininkų 
areštuota.

Vokiečių cenzūra, prieš Įei
siant filmą rodyti Berline, pa
šalino iš jos kai kurias scenas, 
taip kad filmą buvo padaryta 
tikriausia propaganda prieš 
karą. To nežiūrint, komunistai 
rado preteksto pasmarkauti ir 
riaušėms sukelti.

HAAGA, vas. 5. — Haarleme 
šiandie mirė garsus olandų fizi
kas, prof. Hendrik Lorentz, 
75 metų amžiaus. Už nuopelnus 
mokslo srity 1902 metais jis 
gavo Nobelio dovaną.

600 maištininkų būrys puolė 
traukinį, užmušė daug karei
vių ir pasažiertų; susikirtime 
užmuštas generolas

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
5. Netoli nuo Cieneguillos 
vakar įvyko aštrus susikirti
mas tarp federalinės kariuome
nes skyriaus ir didelės maišti
ninkų bandos, vadovaujamos 
paskilbusio banditų vado Can- 
delario Villegas. Maištininkai 
buvo sumušti ir išvaikyti.

Laikraštis Grafico praneša, 
kad 6C9 banditiškų maištininkų 
puolė Colima-Guadalajara trau
kinį. Daug traukinį lydėjusius 
kareivių sargybos narių ir 
jiasažierių buvo banditų už
mušta ir sužeista.

Susikirtiine ‘su banditiškais 
maištininkais, netoli nuo Capu- 
laco, Meksikos valstijoj, buvo 
užmuštas federalinės kariuome
nės skyriaus vadas, generolas 
Vega Gil. Po kelių valandų 
kautynių banditai buvo priver
sti bėgti.

Caro nužudymo liudi
ninkas suimtas už če

kių padirbimą
AUSTIN, Tex„ vas. 5. —Vy

riausybės tapo čia areštuotas 
ir j kalei j mą įkištas Dr. Robert 
Lukan, kurs sakosi, kad jis, 
kaip gydytojas, dalyvavęs prie 
buvusio caro Mikalojaus su
šaudymo Ekaterinburge ir esąs 
Trockio giminė. Dr. Lukan 
areštuotas už čekių padirbimą.

1926 m. automobiliai 
užmušė 20,891 žmogų
WAiSHlNGTONAS, vas. 5. — 

Genzaus biuro skaitmenimis, 
1926 metais automobiliui užmu
šė Jungtinėse Valstybėse viso 
20,891 asmenį, — visu tūkstan
čiu daugiau, negu buvo užmuš
ta 1925 melais.

DAVENPORT, la., vas. 5.— 
EI Paso, Tex., tapo suimtas pa
bėgęs protestonų kunigas Rollo 
Rillings, kaltinamas dėl pavo
gimo iš vieno Davenporto ban
ko 500 dolerių.

f Atlantic and Pacific Photo] 
i *

Havanos miestas, Kubos sostinė, kame dabar laik omas visų Amerikos valstybių kongresas

Kautynės tarp poli
cijos ir komunis

tų Paryžiuje
PARYŽIUS, vas. 5. — Komu

nistų centro įstaigoj vakar įvy
ko stipri batalija tarp policijos 
ir komunistų. Policija buvo at
vykus suimti komunistų vadą 
Rogerą Gaillardą, nes žinojo, 
kad jis ten yra ir, nežiūrint įs
taigos žmonių tvirtinimų, kad 
jo nesi], policija ėmė krėsti. Be
matant iš daugelio kam barių 
subėgo apie šimtas komunistų 
ir bandė policiją išguiti, bet 
čia jai atvyko į ^pagalbą dau
giau policininkų. Po kurio lai
ko Gaillard buvo viename kam
bary surastas pasislėpęs po ra
šomuoju stalu.

O sako, kad Romos ka
talikų bažnyčia neduo

danti “divorsų”
ROMA, Italija, vas. 5. — Va

tikano pranešimu, šventasis 
Romos katalikų bažnyčios tribu
nolas [Rota] preitais 1927 me
tais panaikino dvidešimt septy- 
nerias vedybas, tuo tarpu kaip 
prašymų vedyboms anuliuoti 
buvo gauta penkiasdešimt trys.

M

3 asmens užmušti auto
mobilių kolizijoj

CANTON, III., vas., 5. Ke
ly, netoli nuo Cantono, dviem 
automobiliam susimušus buvo 
du asmenys užmušti ir astuoni 
sužeisti, vienas jų mirtinai. 
Užmušti buvo W. Pierson, tur
tingas St. David, III., pirklys, 
ir jo šoferis.

700 prohibicijos agentų 
pašalinta už graftų

VVASHINGTONAS, vas. 5. 
Per pastarus šešis mėnesius 
prohibicijos biuras pašalino iš 
tarnybos daugiau kaip 700 fe- 
deralinių prohibicijos agentų, 
kurie buvo susekti kaip kyšių 
ir papirkimų ėmėjai iš smukli-! 
ninku ir butlegerių.

Kinai sušaudę 200 Dabar “graboriai” 
komunistų > apniko sovietiją

ŠANCHAJUS, Kinai, vas. 5.— 
Pranešimai iš Kantono sako, 
kad iš 2,009 komunistų, kurie 
buvo per pastaras kelias dienas 
areštuoti, 200 tapo sušaudyti.

Bombardavo Youngs- 
towno oburmistro 

namus
Y0UNGST0WN, Ohio, vas. 

5. Anksti šeštadienio rytą 
mestos bombos buvo apdrasky
ti Campbell priemiesty bur 
mistro Gordono namai. Bur
mistras buvo lengvai sužeistas. 
Daugelio apielinkės namų lan
gai išbyrėjo.

Burmistras prieš tai buvo ga
vęs keletą grumojamų laiškų.

Pusantros valandos praslin
kus po sprogimo, policija suė
mė du įtariamu asmeniu, Sam. 
Guardule ir Anthony Parish.

Didelės vėjo ir lietaus 
audros Kalifornijoj

LOS ANGELES, Cal., vas. 5.
Pietinėse Kalifornijos daly

se vakar siautė smarkios vėjo 
ir lietaus audros. Apie Santa 
Auna daug stogų nunešta ir 
šiaip žalos padaryta. Del patvi
nusių kelių daugely vietų trafi- 
kas visai sustojo.

t .

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

Daugiausiai apsiniaukę ir 
kartais gali būt lietaus ar snie
go; nedidelė temperatūros at
maina; stiprokas žiemių vaka
rų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 32° F.

šiandie saulė teka 6:59, lei
džiasi 5:10. Mėnuo teka 6:08 
vakaro.

Maskvos laikraščiai pradėjo 
kampaniją prieš kailio dyri
ni ma m i t usiems>

MASKVA, vas. 5. — Mask
vos laikraščiai pradėjo kampa
niją prieš “graborius.” Visos 
kūnų laidojimo įstaigos Mask
voj yra privatines, išskiriant 
vieną valstybes kooperatyvą. 
Dabar laikraščiai kaltina nu
mirėlių laidotojus dėl spekulia
cijos ir reikalauja, kad (baisioji 
Ge-Pe-U (politinė policija) pa
darytų tardymą. Laikraščiai 
sako, kad už laidojimą grabo
riai lupą pasibaisėtinas kainas. 
Girdi,. mažiausiai be 60 rublių 
($30) nepalaidosi. O taį jau to
kia prabanga, kuri ne bet kam 
prieinama. “Večerniaja Mosk- 
vaV sako, kad spekuliantai dy
rini kailį gyviems, o dabar gra
boriai jį dyrina įnirusiems. 
Reikią, sako laikraštis, įspėti 
proletarai, kad jie nemirtų, nes 
kitaip \jie padėsią graboriams 
milionieriais tapti.

Riaušės\Varšavoj poli
cijai bandant išvaikyt 

politini mitingą
VARŠAVA, vas. 5. Polici

jai bandant išvaikyti lenkų 
tautininkų konservatorių rinki
mų kampanijos mitingą, kuria
me buvo piktai puolamas dikta
torius Pilsudskis, įvyko didelių 
riaušių. Keturios dešimtys as
menų buvo areštuota.

Kalėjimo viršininkas 
mirties bausmės 

priešas
MOUNDSVILLE, W. Va., va

sario 5. Vietos baudžiama
jame kalėjime vakar buvo pa
kartas nusikaltėlis Wesley 
Swain. Kalėjimo viršininkas L.

Robinson, kadangi jis yra 
mirties bausmės priešininkas, 
atsisakė dalyvauti egzekucijoje.

Meksika gali konfi- 
skuot Hearsto že
mės nuosavybes

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
5. — Julio Trens, žinomas Mek- 
sikes žurnalistas, skelbia, kad 
Bavicera Dcvelopment kompa
nija, kuriai priklauso dideli že
mės plotai Chihuahua valstijoj, 
neišpildžius krašto įstatymų, 
kuriais einant kiekviena kom
panija turi pristatyti užsienio 
departamentui pranešimą, kurį 
nuošimtį jos akcijų turi svetim
šaliai. Bausmė už šitokį apsi- 
lenkimą su įstatymu yra nuosa
vybės konfiskavimas.

Minėta Ųavicora Development 
kompanija yra Amerikos laik
raščių leidėjo, \Villiamo Ban- 
dolpho Hearsto, kontroliuojama 
ir yra pasienio zonoje, kur sve
timšaliams neleista turėti že
mės nuosavybės.

Manoma betgi, kad Meksikos 
valdžia aštrių priemonių prieš 
Bavicora kompaniją nepavar
tos, kadangi agrikultūros mi- 
nisteris dar nesenai yra pareiš
kęs, jogei valdžia nemananti 
konfiskuoti Hearsto nuosavy
bių Meksikoje.

$272,400,000 vidaus rei- 
lų departamentui »

WASHINGTONAS, vas. 5.— 
Senatas vakar priėmė vidaus 
departamento apropriacijų bilių 
$272,400,600 sumai.

Dinamito sprogimo už
mušti du darbininkai
NIAGARA FALLS, Ont., va

sario 5. — Dinamito sprogimo 
vakar buvo užmušti du darbi
ninkai dirbę Welląnd kanalo 
statybos darbą netoli nuo Al- 
lenburgo.

CLEVELAND, Ohio, vas. 5. 
— Ateinantį trečiadienį, vasa
rio 8, Clevelande prasidės peuk* 
toji trimetinė Brotherhood of 
Bailroad Trainmen konvencija, 
kuri tęsis apie mėnesį laiko.

Jungt. Valstybės pri
tartą sumanymui pa
naikint submarinus

Kellogg pareiškia, kad Wash- 
ingtonas mielai pasirašytų na
rų panaikinimo sutartį su pa
saulio valstybėmis

WASHINGTONAS, vas. 5. — 
Valstybės Sekretorius Kellogg 
pranešė atstovų buto užsienio 
reikalų komisijai, kad .Jungti
nių Valstybių valdžia mielai su
tiktų pasirašyti su visomis pa
saulio valstybėmis sutartį, ku
lia submarinų vartojimas kaip 
kariavimo pabūklas butų visai 
užgintas.

Mat kongresmanas Frothing- 
ham yra pateikęs rezoliuciją vi
sai užginti fuibmarinų statymą 
ir vartojimą, ir komisijos pir
mininkas kreipėsi į Valstybės 
Sekretorių prašydamas, kad jis 
išreikštų dėl to savo nuomonę. ’

“Tokiai rezoliucijai Jungtinių 
Valstybių valdžia nėra priešin
ga,” sako p. Kellogg, “jei tik 
kongresas pareikš nuomonę, 
kad submarinai butų visų pa
saulio valstybių panaikinti ir jų 
statymas užgintas. Negalimas 
betgi daiktas, kad viena kuri 
valstybė panaikintų savo sub- 
marinus, tuo tarpu kai kitos 
valstybės* juos sau statytųsi ir 
operuotų.”
Britai pritaria submarinų panai

kinimui
LONDONAS, vas. 5. — Bri

tų spauda pareiškia pritarimo, 
kati submarinai butų panaikinti. 
Ji sako, kati jeigu Didžioji Bri
tanija ir Jungtinės Valstybės, 
dvi galingiausios jūrėse naci
jos, pradėtų bendrą kampaniją 
prieš submarinus, netrukus ji 
duotų pageidaujamų vaisių.

Londono laikraščiai primena, 
kad visišką submarinų panaiki
nimą Didžioji Britanija buvo 
pasiūlius dar Washingtono 
konferencijoje, liet tuomet tas 
pasiūlymas neradęs kitų valsty
bių pritarimo.

Bandančius pasiskan
dinti gaudys tinklais
VARŠAVA, vas. 5. — Varša- 

vos policijos vyriausybė ban
do tinklais pagauti tuos, ku- 
i ie, norėdami pasidaryti galą, 
šoka nuo tiltų j Vyslos upę. 
Policija susekė, kad dauguma 
favižudų šoka į Vyslą nuo 
Poniatovskio tilto, todėl dabar 
to tilto apačioj ji ištempė stip
rų vielų tinklą. Panašus tink
lai bus ir po kitais tiltais iš
tempti.

i ----- n
“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.

_________________________ I
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TIRŠTA SRIUBA Iš
VIŠTIENOS

11._» šaukšto tapiokos
1 kvortą vištos sriubos
2 puoduku milko
1 riekutė svogūnų
1 šakė selerų, sukapok
I kietai išvirtas kiaušinis 
Druskos ir pipirų.
Supilk sriubų ir sudėk tapio- 

ką, virk kurtu dvigubame puo
de. Virk milką su svogūnais 
ir selerom, taipgi dvigubame 
puode. Perkelk milką kaip pa
virs 1 o valandos. Sumaišyk 
sriubų su milku ir pridėk smul
kiai sukapotų kiaušinį. Paduok 
stalan karštų su krekėsais.

milko atskiesto vandeniu. Su
maišyk su lažininkais ir užpilk 
ant karštų kopūstų prieš pa- 
duosiant staliui.

VIRTI INKSTAI IR RYŽIAI

KOPŪSTAI SU LAŠINU KAIS

1 nedidelis kopūstas
2 šaukštukai druskos
3 kvortos karšto vandens
G riekutės lažininkų
1 puodukas milko arba sal

džios Smetonos
1 puodukas vandens, sumai

šyk kartu
3 šaukštai taukų nuo laši- 

niukų
Druskos ir pipirų
Nuvalyk ir supjaustyk kopū

stų į 8 dalis. Atskirk truputį 
lapus ir sudėjus karštan vas- 
denin virk pakol# bus gatavi. 
Pridėk druskų prie vandens. 
Kopūstai turi išvirti i 6 iki 12 
minutų. Nusunk ir užpilk ant 
kepusių sekamą daz.alų:

Iškepk ant skaurados su- 
pjausčius lašiniukus. Padaryk 
baltą dažalą iš miltų, lašiniu- 
kų taukų, pipirų, druskos ir

8 šviežius veršio arba ave
lės inkstų

1 puodukas vandens
2 riekutės svogūnų
Druskos ir pipirų
1 puodukas ryžių
1 kvorta karšto vandens
% puoduko milko.
Nulupk inkstus ir mirkyk 

šaltame vandeny 10 minutų. 
Perpjauk per pusę ir įdėjus 
puodan užpilk vienų puodukų 
vandens. Sudėk svogūnus, dru
ską, pipirus, tegul verda ant 
mažos ugnies pakol bus visai 
minkšti, bet ne ištižę. Virk 
ryžius užpilant karštą vandenį, 
kuomet pradėsi virti ir virk 
juos pakol bus pusiau išvirti. 
Nusunk vandenį ir padėk ant 
garo kad prinoktų. Kaip bus 
minkšti, sudėk inkstus ir mil- 
ką ir paduok stalan. Jeigu no
ri, gali nemaišyti, bet sudėk 
ant tunelio pirmiaus ryžius, 
o ant jų uždėk inkstus ir už
pilk milku.

1 šaukštukas vanillos.
Supjaustyk pyčias ir pasai-» 

dink pagal skonies. Nušutihk| 
pienų dvigubame puode, pridėk 
minute tapioka, cukrų, druskų 
ir sviestą ir virk 15 minutų, 
nuolat maišydama. Nuimk nuo 
ugnies, pridėk vanilių ir už
pilk ant vaisių. Atšaldyk ir 
sudėk j stiklo indus. Pagrą
žink išplakta, saldžia Smetona, 
ir su pyciomis. Jeigu vartosi 
pyčias iš kenų, tai gali var
toti mažiaus pieno, bet vartok 
sunkų nuo vaisių. Taipgi py
čias nereikia saldinti.

“cuu” kėksai

1/2 puoduko sviesto
Į4 puoduko rusvo .cukraus
V2 puoduko molasses
2 kiaušiniu
V/2 puoduko miltų
% šaukštuko sodos
2 šaukštuku baking paude- 

no
1 šaukštukų cinamonų
14 šaukštuko “mace”
1/2 šaukštuko druskos
*/2 puoduko pieno.
Ištrink cukrų ir sviestų. Pri

dėk molasses ir gerai išplak
tus kiaušinius. Sumaišyk sau
sus pridėčkus ir paskui kartu 
su pienų, gerai išmaišyk. Kepk 
tam tikrose Klėtyse greitame 
pečiuje 20 minutų.

KENILWORTH PUDINGAS

PYCIŲ TAPIOKA

1 pyčios iš kenų (arba 8 pu
sės)

1 kvorta pieno *
Į/g puoduko Minute Tapio

kos
•/2 puoduko cukraus
*4 šaukšto druskos
1 šaukštas sviesto

MADOS.

2 puoduku duonos trupinių
•/g puoduko jautienos lajaus
1 puodukų razinkų
1 kiaušinis
1 puodukas pieno

J/j> puoduko molasses
V2 šaukštuko sodos
1/2 šaukštuko maltų gvazdi

kų
1 šaukštukų cinamonų
!4 šaukštuko druskos.
Sumaišyk duonos trupinius, 

lajų, razinkas, perkošk prie
skonius, įpilk pieną, kurion įdė
jai sodą ir molasses. Virk 2 
valandas dvigubame puode ir 
paduok su saldžia smetona.

SVEIKA BRAN DUONA

6 puodukai “bran”
5 puodukai miltų
4 šaukštai molasses
2 šaukštukai cukraus
2 šaukštukai druskos
1 šmotukas mielių
’/o šaukštuko sodos
3 puodukai apišilto vandens.
Išmaišyk “bran” miltus ir 

sodą. Ištarpyk mieles >2 puo
duko vandens. Prie likusių 2Į^j 
puoduko vandens pridėk mola
sses, cukrų, druską ir paskui 
ištarpytas mieles.

Gerai išmaišyk. Pridėk mil
tus, “bran” ir soda ir dar dau
ginus miltų, jeigu bus reika
las. Padaryk bakaniuką ranko
mis ir padėk apišiltoj vietoj 
kad pakiltų. Reikės tam 2% 
valandų. Paskui išminkyk ir 
dar padek % valandų. Pada
ryk du bakaniuku. sudėk blė- 
tyn, duok vėl pakilti Vž valan
dai, dėk nekarštan pečiun ant 
% valandos.

ŠEIMININKĖMS PATARIMAI

3221—Smagi sporto suknia. l'as- 
kiausis Paryžiaus modelis. Galima 
siūdinti iŠ lengvo twced arba kito
kios panašios materijos. Sukirptos 
mieros 16 ir 18 metų, taipgi 36, 38, 
10 ir 12 colių per krutinę.

3230—Viena elegantiškiausių šio 
sezono suknelių. Keiktų siūdinti iš 
sunkaus šilko ii* padabinti aksomu. 
Sukirptos mieros 16 ir 18 metų, 
taįpgi 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę.

Nikšterėjus slėsniui. Uždėk 
sulenktą storą abrusą ir tvir
tai subandažiuok. Laikyk šla
pia, karštu vandeniu. Laikyk 
koją aukštai, ant kėdės arba 
lovos.

[RADIO PROGRAM I ffiffi,IEN08
CHICAGO STATIONS TODAY

MONDAY, CHICAGO STATIONS 
620—WCF 1^-484 m.

10 a. m.—Municipal program
12—Organ reųuest concert; farni 

talk
1— Kęst hour program
5— Organ recital
6— Musical program; talks
7— 10—Popular program; songs; or

chestra
820k—WJJD-WEBH—366m.

10 a. m.—News digest; Household 
institute.

10:30—Organ program
11— ’Vonian’s hour
12— Petite symphony; soloist; farni 

talk
2— Chilren’s program
5— Children’s club
6— Symphony; talk; dance orcchst- 

ra
7— Half hour with composcrs; or- 

chetra

24^ RDMESi?AY’ vF<,^rUHr«y 8> 1928
245.8 M—New York City__WEV1)

—1220 KC
1ZinA,?,?.rT“n’ i,iano 

1.30 Maude I ollefson, contralto 
1:45—Roland Weber, reading_  Ib-

sen “Brand”
? ,BierlinK» soprano
2:20—Richard E. Parks, bass 
2:40—Lydia Mason, piano

—yb*H>nia Tickling, contralto 
3:20—Paul Carver, tenor
3:40 Professor Pedro Fernandez, 

Spanish literature
4:00—Conservatory of Musical Art, 

soloists
4:15—Ada Clemcnt, contralto
‘I^O—Bernard Carp, baritone;

Michacl Ingennan, piano 
5:00—Master Institute of United

I Arts, soloist
• 5:20—Winifred Harper Cooley,

Problein Drama
5:40—Ilobert .1. McClelland, tenor

A-C SETAS
$15

MAŽIAU TŪBŲ
Mes suelektrizuosime jūsų setą 

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

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

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

Arcturus Radio
Service Co., 

701 S. Wells St.
Harrison 8233

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

Norint gauti vieną, ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mterą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
I centų. Galima prisiųsti pinigus 

jrba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Nikšterėjus kojai. Įmerk ko* 
jų taip karstau vandeny, kaip 
tik gali išlaikyti. Laikyk kojų 
aukštai.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, Iii.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No —............. ..
Mieros .......-........ ... . per krutini

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

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

siųsti man pavyzdį No .......... ........
Mieros.......................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas Ir valst.)
k............... .....................................................2

Nikšterėjus rankai. Daryk tų 
patį kaip su koja, tik aprišk 
ir jdėk tarp dviejų lentelių.

Gyvuliui įkandus. Jeigu oda 
bus lengvai paliesta, aptepk 

lodinu ir nesirūpink. Duok nu
kentėjusiam pasaldinto van
dens, bet jeigu kraujas bėga 
ir runa gili, šauk gydytojų, 
ypatingai, jeigu šuo įkando.

GARSINKITeS 
.NAUJIENOSE

8— Children’s program
9— Song recital; Ncw York pro- 

gi’am
10— News; vvcather; orchestra
11— 1—Ųuartet; orchestra

980—WHT—306 m.
10 a. m.—Women’s hour; pianist; 

talks
12— Organ; farm news; weather
1—String trio; tenor; pianist; 

sports :
1040k—WENK-WBCN—288m.

11 a. m.—Home Service; organ; or
chestra

12—Concert; vocal seleetions; pia
nist.

1— Organ and vora 1 seleetions; 
pianist.

2— Popular program; orchestra; 
Organ

5— Organ and artists
6— Orchestra and organ
7— Musical program; orchestra
8— Classical program; songs.
9:30—Popular program; orchestra

’ 1190k—WMBB-W()K—252m.
7— Ensemble; vocal artists iii se- 

miclassical program
8:30-12:30 — Orchestra; popular 

songs.
STATIONS OUTSIDE CHICAGO 

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

chestra
8—KFAB (840), Lincoln—(Sextet
8—WJZ (660), Ncw York— River- 

side hour
K—\V()R (710), Newark—(’olumbia 

netsvork—MusiM album
8—\VSOE (1110), Milwaukee — 

Dance inusic 1
8— WCM (890), NashviRe—Orchest

ra
8:30 KOA (920), Denver—Program
8:30—K PUS (780), Ilot Springs — 

Philosopher
•8:30—WBAP (GOD), Fort \Vorth — 

Sunflower giri
8:30 WEAF (610), Ne\v York — 

l’arty
8;3O—WJZ (660), New York—Rise 

and Shine
8:30—\VIAV (700),b Cincinnati — 

Feature
9— KMA (760), Siienandoah— Sym- 

pony
9—KOA (920), Denver—Orchestra
9— KTU S (780), Hot Springs —En

semble
9—_WHB (880), Kulisas City—Dance 

music
9—WLW (700), Cincinnati — Or

chestra
9—\V()S (830), Jefferson City — 

Christian colletfe
9—yvOR (710), Newa r k—(’olumbia 

netvvork—(’aptivators orchestra
9—yVSOE (1110), Mihvaukec —Or

gan

Saugokitės Šalčio 
ir kosulio, kuris 

ilgai laikos
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

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

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užntlodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uzdėgimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.
^Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio, ir vištikių gerklės ligų 
kitokiose formose,, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dcl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalųįo ar “flu.”< Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio ncpaleągvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aplickorių.•Gfėomulsion Com- 
oanv, Atlanta, Ga. (apg)

ŠVIEŽIAS BUTELIUOSE PIENAS 
Puikiausis ir sveikiausis 

gėrimas iš visų!
JEI JUS dar nesat ragavę 

Bovvman’s Pieno padarykit tai 
dabar. Jis suteiks jums naują įti
kinimą kaip jis yra gardus ir gry
nas ir Šviežias pienas. Del svei
katos ir tikro malonumo gerkit ma
žiausiai kvortą j dieną.

Bowman’s Pienas yra šviežias pie
nas — greitai atvežtas iš farmų 
jums. Jis taip yra turtingas Sme
tona kaip ką tik pamilžtas iš kar
vių. Puikiausiai išvalytas kad už
tikrinus grynumą. Geras, turtin
gas pienas kuris užganėdins visą 
šeimyna.

„rJR.Y COMPANY.

MilH/
Per 52 Metus Vadovaujantis Rųšyje

AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?
Auksine proga lietuviams vyrams ir moterims 

gyvenantiems mieste Chicagos, taipgi tolimose ir 
artimose kolonijose už Chicagos, turintiems liuoso 
laiko, kuri Jums butų galima pašvęsti naudai “Nau
jienų”. ^Naujienos” kviečia į šitų kontesto darbą 
visus tuos, kurie nori pasidarbuoti “Naujienų” la
bui ir sau už įdėtą darbą kaipo kontestąntai 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. * į

Šiame “Naujienų” konteste yra proga laimėti 
dovaną kiekvienam kontestantui sulig savo [dėto 
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 jstoti j šitą “Naujienų” kon- 
testą ir darbuotis labui “Naujienų”, kad sau laimė
jus tinkamas dovanas daiktais arba pinigais,—ma- 
lonėkite.tuoj išpildyti čia esamą blanką ir prisiųsti 
į “Naujienų” kontesto Dep., arba atsilankykite as
meniškai į “Naujienų” Kontesto Dep. Suteikiam 
paaiškinimus asmeniškai arba laiškais.

BLANKA

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

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

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

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

Miestas .............................................. Valstija ...................................

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

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

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

. W. W. Kimball Co. pianas,
! No. 181116, už ................... $72.00
Kimball Grojiklis, $750.00 ver

tės No. 344178, už ....... $278.00
Kerzneim pianas No. 87833, 

už ...................................... $48.00
Vose and Son pianas už ...... $29.00
Stark Cabinet Grand No. 47556, 

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

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

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

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

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

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

. VICTROLOS

Victrola, Ortophonic No. 30795, 
vertės $125.00, už .......... $69.00

Victrola Ortophonic, No. 23537.
i vertės $150.00, už .......... $82.00
Columbia Grafonola, 3 springsų 

motoras už ...................... $29.00
Victor vertės $200, už ....... $62.00

Į Brųnswick Radiola 35, I’hono- 
giafas ir Radio krūvoje už $98.00

Bruhswick Phonografas, 4 
springsų, išgrajina 10 rekor
dų vienu užsukimu už .... $39,00

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

Geneva Radio ir Phonagrafas $91.00

RADIO

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

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

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

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

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

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

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

/ Tel. Boulevard 4705

i~ . . . . . . . . .
f UŽSISAKYKITE

MADŲ KNYGĄ
25c į metus

Madų knyga Rudens, žie
mos ir Vasaros madų, 3

i knygas per metus tik už
25 centus

žinokite kaip ir ką Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, 111.

Petternu Skyrius
_______________ -j



Pirmadienis vasario 6, 1928

Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Inco . 1925 m. bal. 12 <1.
T. Tarybos Valdyba

.1. Vūškvvičius, piijTuninkas, 3617 Archer avė. Tel. Laf. 4195
V. M. Stulpinas, S. Halsted SI. Ttl. Viclory (>122
A. N. MASULIS, Iždininkas — 66-11 So. Western Avė., Republic 5550

Lietuvių Real Estate 
Tarybos Banketas

Pėtnyčioje, vas. 3 d., 8 vai. 
vakare atsibuvo C.ooper Carlton 
viešbutyje, Lietuvių Beal Es
tate Tarybos metinis bankietas. 
Bankietas buvo nemažas ir ga
na draugiškas. Rengimo komi
sijai reikia atiduoti kreditą už 
pridėjimą daug triūso prie su
rengimo minėto bankieto.

Dabar maž daug apie tai ko
kis tas bankietas turėjo būti ir 
kokie ateityje turėtų būti. Taip, 
suvažiavo kas tik galėjo ir no
rėjo jame dalyvauti, kad iš
girsti porą trejetą rimtų kalbų, 
apie real estate biznio reikalus 
ir vėliau pasišokti, l iesa, komi
sija daug triūso pridėjo pakol 
sukvietė tiek daug publikos, 1x4 
anie parūpi n imą prelegentų ar
ba kalbėtojų nenorėjo nei gir
dėti. Esą, girdi, nekuriu real- 
estatininkų aukštos ųj..grakščios 
ponios nenorinčios nei girdėti 
kekių ten apie bizni prakalbų. 
Tad norėta visai nesiskaityti su 
Tarybos nutarimu, kad butų 
bent kas pakalbėta. Vot tik 
taip sau susiūti, skaniai paval
gyti ir visą vakarą šokti ir šo
kti. Kitaip sakant, pilnai pasi
duot* aukštų penių visagalin
čiai valiai “kapituliuoti Įei
tiems.“

Dabar apie vietą. Taip hote-

, atvykęs atstovauti poną adv. 
Kučinską, kuris buvo kviestas 
tam bankietui kaipo kalbėtojas, 
bet delei svarbių reikalų nega
lėjo būti. Ponas Mastauskas, 
papasakojo labai gražių dalykė
lių ir pilnai patenkino publikų. 
Po to jisai pakvietė nesenai iš 
Lietuvos atvykusį poną Dere- 
venskj pakalbėti apie Lietuvos 
real estate biznio 
P-nas Derevenskis nupasakojo 
kad Lietuvoje yra labai daug 
pirkimų kaip tai dvarų cent
rų ant pardavimo ir namų Kau
ne ir Klaipėdoje. Lodei kvietė 
lietuvius šią vasarą parvažiuo
ti Lietuvon ir nepraleisti pro
gų. Jam užbaigus kalbėti advo
katas Mastauskas užbaigė pro
gramą gražiais juokingais 
anekdotais. Po to prasidėjo 
kini iki dvyliktai valandai.

—V. M. Stulpinas.

galimybes.

so-

1. K L. 
spėti, ar

(Pacific and Atlantic Photo I

Pirko nuosavybes

Ponas Anton Kurmiškas, pir
ko lota cnt Archer avė. nuo 
Nora Eaga. B. Badžius, ir A. 
(Irina, pirko du lotus ant Ar
cher avė. nuo svetimtaučio.

P-as Kadžius ir ponas Grina 
mano statyti gražų namą ant 
Archer

Marvin Ilughitt, 90 m., ne
senai Chicagoje pasimiręs, gal
va Chicago and North Western 
geležinkelio.

Statyba bus dar 
gyvesnė

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Pereitos sąvaitės 
biznis

rransferuola:
.................2,036— $1,901,430 j
Paskolų 2,067 —$32,260,684
Leidinių statyt: 
................. 137, —$6,661,900

Didžiausias pasauly 
Triobesys

Iškils Chicagoje ir kaimuos 
$50,000,000

Aukščiausias visam pasauly 
namas, kurs turės šešiasdešimt 
penkius aukštus 
čiausia
kalnk, neužilgo 
statyti Chicagoje, 
nicipal Pier. Statymą finansuos

panašus
ir bus grei- 

į milžinišką 
bus pradėtas 
priešais Mu-

tose Valstijose

Klausimai
Kokiu budo galima al- 
ftenas namas yra ver

ta pirkti ar ne? —J. M.
ATS. Vienas būdas yra — tai 

pasikviesti j pagalbą žinovą.
2. KL. Musų namas stovi že

miau negu musų kaimyno. Kuo
met tik lija lietus, tai vanduo 
bėga ant musų loto ir dar la
biau padidina purvą. Kaip rei
kėtų elgtis, kad priversti kaimy
ną nuvesti vandenį kur nors 
kitur? —F. N. K.

ATS. Jei draugiškai susitarti 
negalite, tai kreipkitės prie ad
vokato.

(

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

$70

J

M

vartoti nežiu- 
jaučiatčs. Kiek- 

privalo turėti

turėtų būti varto- 
AnukJtą kiek- 
Joa nepadarys

KALBRDAMĄ aukitesnėa mo
kykit* merginom* apie asme
ninę higieną, patyrusi distrik* 
to nursė pasakė:

**Viena pagrindinių taisyk
lių c’el merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame atovyje. Normalia mank- 
fitinimas Ir di»4a turi būt var
tojama. Eshnt reikalui yra 
naudinga vaitoti nujol, nes jis 
nekenk a sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol
jamus. Paimk 
vieną vakarą, 
nesmagumo.”

Nujol galit 
rint kaip jus 
viena moteris 
buteli namie.

“REAL ESTATE 
Paskolos Reikalaujamos

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl

JŪSŲ KREDITAS GERAS PAS 
THE NEW METHOD DENTISTS

Geri Dantys Yra Geriausis Užtikrini 
mas Geros Sveikatos

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

je, iš lauko ir iš viršaus gra
žiai atrodo. Bet už tuos pinigus 
ką sumokėjome po 
pas Jucių arba kitą 
torančiką būtumėm 
vakarienę turėję už 
Todėl išvada labai < 
viai pas lietuvius.
skelbiam biznyje, taip elgkimės 
ir rengkime bankietų reikale.

Mat, vis dar pas nekuriuos 
žmones yra kokia tai idėja, kad 
jeigu mes lietuviai turėsime va
karienę kirkiame tai brangiame 
hotelyje, tai apie mus ameriko
nai žinos, ir kalbės, kad lietu
viai, tai yra “higb class” žmo
nes. Gerbiamieji, jeigu kas 
taip mano, tai klysta. Tokių 
parengimų, kaip kad mes lie
tuviai niekas nei jokios atydos 
nekreipia apie tokias vakarie
nes arba šokius.

Todėl manyti, kad mes lietu
viai tokiu budu pragarsėsime, 
yra visai nelogiška. Jeigu mes 
norime, kad svetimtaučiai ži
notų apie musų vakarienes ar
ba šokius, tai mes galime ren
gti juos ir savo svetainėse, arba 
restoranuose ir jie žinos apie 
mus, tik jeigu mes mokėsime 
kaip juos apie tai supažindinti.

Praeitą metą Lietuvių Real 
Estate Taryba turėjo savo 
bankietą Lietuvių Auditorijoje. 
Ir reikia pripažinti, kad buvo 
daug geresnė vakarienė negu šį 
metą aukštos rųšies hotelyje. 
Dėlto nieko nekaltinant, atei
tyje rengiant vakarienes reng
kime pas savus. Turime savo 
svetainių gana daug, ir taip 
pat privačių restoranų, kur ga
lima yra iki poros šimtų žmo
nių sutalpinti, Tai kodėl nesi
laikyti obalsio “Savas pas Sa
va”.

Jeigu norime, kad apie mus 
amerikonai žinotų, tai rengiant 
tokias arba panašias vakarie
nes, reikia pasisamyti didžiųjų 
laikraščių reporterių ir jie ge
riau aprašys tokias vakarienes 
kada jos bus rengiamos musų 
Vsetainėse, o ne kada statysi
mos turtingais ir aukštais žmo
nėmis lankydamies brangiuose 
Koteliuose.

Padarius šitas 
stabas, reikia 
apie to vakaro
part keletos gražių 
šokių Tarybos sekretorius pa
kvietė pasakyti keletą žodžių 
adv. B. Mastauską, kuris buvo

tai

geresnę
75 cents.

I

bendras pa- 
prisiminti ir 

programą. A- 
klasiškų

Avė.
F. Baila pirko gražų 
namą ant Talman avė. 

prie 4 l-tos nuo p-nios Rozelie- 
nės. Nors ponas Baila negyve
na shvo nupirktame name, bet 
mano ateity čia apsigyventi.

Visus tris šiuos pirkėjus re
prezentavo brokeris Augusi 
Saldokas, 4034 Archer avė.

avasaris žada daug permainų Lietuvis Konlraktorius
nni rinį

Iš Brighton Parko
Brig- 
nusi- 
neuž- 

ir i

Bendras vystymasis nekilno
jamos nuosavybės biznio paro
do, jog ateinančiam pavasarį 
prasidės naujas aktingas judė
jimas. Esant daug liuosų pini
gų ir laukiant kito bizniško 
“bcom”, žmonės ima jausti sto
ką namų beveik kiekvienoj 
Chicagos kolonijoj.

Pereitais keliais metais dau
gelis prisipirko lotų ir dabar 
jau išmokėjo. Suprantama, kad 
sekantis jų žingsnis, bus staty
mas nuosavio trobesio.

suredam ivleaas Ir 
elektros jiegą j nau 
lua ir senu* namui h 
mainom naujas Ii aro- 
*as | senas; duodame ’ 
-nt lengvo iimoklji- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Caaal 2591

NAUJIENOSE 
GARSINKITES

$1875
Natūraliai perliniai balti dantyti su dykai gold crown 
Auksinės crown .................................................................. <
Baitus crowns .....................................................................
Auksiniai fillings ...............................................................
Sidabriniai filIinjjH .............................................................
Be skausmo ištraukimas ..................................................
Pabandyk musų savaitinių Išmokėjimų planą. Nereik

ANTISEP
TIKAS 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
les Parpi
mą. Skaa- 
dijimų ir 
Kosėjimą.

$18.75 
4.25 
4.00 
1.75 
1.00 
1.00

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

Darbas garantuojamas 20 metų, 18 metų biznyje.

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

1800 S. Halsted St.

cMade by

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių ae«ma
rumų i| priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip iiH saugas Kūdikių 
Laiative.

Kas mano apsigyventi 
h ton parke, tam reikėtų 
pirkti sklypą žemės, • nes 
ilgo išsibaigs tuščioj i žeme
nebuš galima tinkamoj vietoj 1 
turėti nuosavus namus. Vėliau 
reikės pirkti ten kur bus pasta
tytas, juk be namo lietuviai ne
bus nemokės kitiems nuomos.

Lietuviai kontraktoriai sako, 
jog šį metą apstatys visus tuš
čius lotus, kurie tik rastųsi

turės
kambarius į 
svetainės, |

Ant Califomia avė. ir 42-ros 
jau praėjo statyti aukštąją mo
kyklą (high school). Tai 
nepaprastas triobesys, kuris 
puoš visą šią apielinkę. Jis 
trijų lubų aukščio, 
mokinamuosius 
(classrooms) dvi
valgykla, Dailės kambarys ir, 
maudykitės (swimming pool). 
Vietos bus dėl 2,000 mokinių. 
Brigh t on pa rk iečiai savi n inkai
džiaugias, kad jų nuosavybė 
kils ir gaus aukštesnes nuomas 
už kambarius, nes kurių vaikai 
lankys aukštesnę mokyklą, tai 
iie stengsis gyventi arčiau mo
kyklos, kad vaikams nereikėtų 
gatvekariais trankytis, 
viai Brightonparkiečiai 
didžiausį parankumą, 
minėta mokykla rasis

Lietu- 
turės 

nes ši

vaikams bus arti iš visų pusių.
Ant 35-tos ir Rockwell gat. 

pradėjo statyti nepaprastai di
delę dirbtuvę, būtent Campbell 
Soup Co., tai bus kenšapis, kur 
dėlios į blokines dėžes visokius 
produktus ir čia 2,0(X) darbi
ninkų dirbs, dauguma merginos, 
nse nesunkus darbai. Tas bus 
Brightonparkiečių merginoms 
didelis ’parankumas, nereikės 
kitur ieškotis darbo, galės čia 
Tat prie namų jo gauti.

Lietuviams, labiausia biznie
riams, vertėtų apsižiūrėti ir 
apsipirkti Brighton parke nuo
savybės, nes kas šj metą pirks, 
as laimes, nes prekės dar auk

štai nepakeltos.
—A. Saldokas.

Nuolat Kasnovs VisAtima. Linksmumą Is Gyvenimo BRIGGS I
Mrs. Winslow’S 

Syrup

JUS PASTEBĖJOT, KAD JUS 5URUKET PASKU
TINĘ OLD GOLD CIGARETĘ IR NIEKUR NEGALIT Jy

bus 
pa
bus 

28

&

SPIRIT O F 
OLD GO»-t>

IR Ę 36 VALANDAS VĖLIAU JUS SAUGIAI 
NUSILEIDOT I LE BOVRGET SKRAIDYMO 
LAUKĄ.

SIS MIESTELIS VRA 
TIKRAS HECK... NĖRA 

O.GS IR NEGALI 
MA NIEKUR 
GAUT/

NUSIPIRKTI
Jjr h

JUS APSUKAT APLINKUI 
IR LEKIATE ATGAL 
NAMO

AEROPLANAS .LEKIA 
GERAI. BE SUKO5E“ 
JIMO TIKRAI JIEMS
DUOTAS tinkamas

ARDAS-.THE

Tai švelnesnis ir geresnis cigaretas
Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi

UTHVAHI6J, 3 Produktu P. bprUlard C«., I«t. litui

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
"P AI yra piuku jeigu gali taip 
1 ' padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —y tas sun
kus uždavinis pagalios tapo is-

Dideli tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert P bar macai Co^ Saint 
Lęuii, U. S. A. .
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PARTIJOS BIZNIS VALSTYBĖS PINIGAIS

“Naujienose” jau buvo rašyta, kad fašistinė Lietu
vos valdžia nutarė uždaryti dienraštį “Lietuvą” (lei
džiamą valstybės pinigais) ir pakeisti jį kitu laikraš
čiu, ir kad su tuo nauju laikraščiu busiąs “sulietas” ir 
tautininkų partijos organas “Lietuvis”, kuris žada taip 
pat užsidaryti.

Dabar jau pati “Lietuva” praneša, kad naujasis 
laikraštis, kuris pakeis “Lietuvą” ir “Lietuvį”, vadin
sis “Lietuvos Aidas”. O “Lietuvis” dar, be to, skelbia 
ve ką:

“Susitarus ‘Lietuvio’ ir ‘Lietuvos’ redakcijoms 
ir administracijoms, ‘Lietuvos Aidas’ bus siunčia
mas visiems ‘Lietuvio’ ir ‘Lietuvos’ prenumerato
riams.”
Šis pakeitimas turėjęs įvykti jau vasario m. 1 die

ną. , '.o H a
Taigi valdžia iš tiesų ryžosi žengti nepaprastą laik

raštijoje žinksnį. Valstybės lėšomis leidžiamą laikraštį 
ji sulieja su privatiniu partijos organu, taip kad dabar 
valdžios laikraštis bus kartu ir partijos laikraštis!

Šitokį begėdišką išnaudojimą valstybės iždo parti
jos tikslams mes iki šiol matėme tik bolševikiškoje 
Rusijoje. O betgi Smetona su Voldemaru turi drąsos 
girtis, kad jų partija visai nesanti “partyviška”. Tokio 
šlykštaus partyviškumo nebuvo net pas klerikalus, nors 
šie ir gana mažai ceremonijų darydavo su valstybės 
iždu.

JUDOŠIŠKAS BOLŠEVIKŲ DARBAS

Vilniuje, kaip žinoma, neužilgio prasidės milžiniš
ka byla prieš revoliucinę baltgudžių organizaciją “Hro- 
mada”. Įdomų tečiaus dalyką praneša apie tą bylą len
kų laikraštis “Ilustrowany Kurjer Codzienny”: jisai 
sako, kad daugelis baltgudžių “Hromados” veikėjų bu
vo pabėgę į Sovietų Rusiją, tečiaus bolševikai juos su
ėmė ir grąžino atgal į Vilnių.

Vadinasi, sovietų valdžia išdavė baltgudžių revo
liucionierius į Pilsudskio nagus!

Suprantama, delko bolševikai norėjo atsikratyti 
pabėgusių iš Vilniaus “Hromados” narių. Bolševikų te
ritorijoje gyvena kokie 5 ar 6 milionai baltgudžių, ku
riems Maskva yra suteikusi ir politinę autonomiją. 
Baltgudžių Sovietų Respublikoje, žinoma, šeiminin
kauja Maskva ir ištikimieji jos agentai iš pačių baltgu
džių. O po lenkų valdžia randasi, Vilniaus ir Gardino 
kraštuose, apie dvejetas milionų baltgudžių. Kol šitie 
lenkų pavergtieji baltgudžiai kovoja prieš Varšuvą, tai 
Rusijos bolševikai džiaugiasi. Bet kuomet jie atvyksta 
į sovietų teritoriją, tai bolševikams darosi baugu, kad 
tie baltgudžių revoliucionieriai, nebūdami komunistais, 
gali sukelti baltgudiškoje Sovietų Respublikoje prie
šingą bolševikams dvasią. Ir štai, “pasaulio revoliuci
jos štabas” suima tuos baltgudžių kovotojus ir gabena 
per sieną Pilsudskio žandarams!

Šitokios niekšystės dar nė viena valdžia nėra pada
riusi su politiniais tremtiniais, pabėgusiais nuo savo 
despotiškų valdžių. Net ir tas pats lenkų Pilsudskis 
duoda prieglaudą politiniems pabėgėliams.

GEN. ŽUKAUSKAS ATLEISTAS Iš ARMIJOS I
Vyriausias Lietuvos kariuomenės vadas, gen. Sil

vestras Žukauskas, tapo atleistas ne tik iš savo vietos, 
bet ir visai iš armijos. Oficialiame Smetonos patvarky
me pasakyta, kad Žukauskas pats prašęsis atsargon, 
bet spaudoje buvo žinių, kad j j išvarė iš armijos Volde
maras už opozicijos rėmimą karininkų tarpe.

Pirma jo buvo pašalintas iš kariuomenės “garsu
sis” pulkininkas Petruitis su kai kuriais savo vienmin- 
Y • * —ciais. • *

BERGŽDŽIAS KOMUNISTŲ LAIMĖJIMAS

Paskutiniuose Klaipėdos rinkimuose daugiausia 
balsų gavo komunistinė “darbininkų partija”, taip kad 
miesto valdyboje daugumų vietų (3 iš 5) užėmė komu
nistai ir komunistas taip pat pateko į tarybos pirmi-

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ................. $8.0(
Ihisei metų .......................  4.0(
Trims mėnesiams -----------  2.5(
Dviem mėnesiam ___________ 1.5(
Vienam mėnesiui ______—• .75

Chicagoje per i&nešiotojusi
Viena kopija ------—--------- ----- 3c
Savaitei .... ...........  18c
Mėnesiui _____ —- —----------75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštui

Metams ---------- —------------ •— |7.0(
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 pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

ninkus. Bet vos praėjo apie pusė metų laiko, kaip Klai
pėdos administracija visiškai pasikeitė. Ji susidarė iš 
dešiniųjų.

Ta pati miesto taryba, kuri pirmiaus balsavo už 
komunistų kandidatus, sausio 19 d. pastatė valdybon 
pirklių, valdininkų ir kitokių biznierių atstovus. Ko
munistų laimėjimas rinkimuose tuo budu nuėjo niekais 
— tik be reikalo jie suskaldė socialdemokratų balsus.

NAUJI PAŠALINIMAI Iš ARMIJOS

Kauno oficiozas praneša, kad tapo “paleistas at
sargon” (t. y. pašalintas iš armijos) pulk. Įeit. Burokas, 
buvęs karo cenzorius ir laikraščio “Kario” redaktorius.

Ir karo cenzorius pasirodė esąs neištikimas val
džiai.

Apžvalga
PROVOKATORIAI TARP LIE

TUVOS . EMIGRANTŲ.

Buvęs Lietuvos III Seimo na
rys, drg. Juozas Paplauskas, 
paraše “Keleiviui” ilua laišką 
apie Lietuvos politinių emigran
tų gyvenimą. Jisai pats gy
vena dabar Vilniuje. Ten pat 
randasi dar du buvusieji so
cialdemokratų atstovai Seime: 
Kedys ir Plečkaitis. Ketvirta
sis Seimo narys Vikonis (gy
vena, rodos, Latvijoje) esąs, 
pasak Paplausko, perėjęs į “ko
munistų ir eserų lagerį”.

Didelė dauguma politinių 
emigrantų, apie 150, rado prie
glaudą Vilnijoje. Čia jie esą 
gerai susiorganizavę ir suside
du beveik išimtinai iš socialde
mokratų. Latvijoje yra apie 
30 emigrantų, daugumoje ko
munistai ir dalis liaudininkų. 
Vokietijoje emigrantų randasi 
kokie 20; organizacijos neturi.

Įdomiausia tečiaus ką pasa
koja Paplauskas tai — apie 
Lietuvos žvalgybos provokaci
jas, varinėjamas tarpe emig
rantų. Sako:

“...Fašistai ėmė skleisti 
gandus, buk emigrantai gy
venantieji Vilniaus krašte 
organizuoja kokią tai “ka
riuomenę” nuvertimui fašis
tinės Lietuvos vyriausybės. 
Klausimas labai populiarus. 
Iš Latvijos ryžosi važiuoti 
net kai kurie latvių piliečiai. 
Suprantama, jokios armijos 
niekas neorganizavo ir neor
ganizuoja, bet tas davė pro
gos musų priešams mus ko
neveikti, vadinti avianturis- 
tais ir tt. Lietuvos fašistų 
žvalgyba paleido savo agen
tus j darbą, kurie slankioda- 
mi po Rygą rašinėjo vyrus į 
‘emigrantų armiją’ Būdami 
ir taip nevisai mums palan
kus, latviai patikėjo šiai pro- 
ivokacijai ir ėmė vėl j mus 
šnairuoti. Vėl reikėjo didelių 
pastangų įtikinti, kad tai 
yra tik gudri fašistų provo
kacija. Arba vėl paleido gan
dus spaudoje, kad Vilniuje 
iš emigrantų sudaryta Lie
tuvos vyriausybė, kuri su 
pagelba lenkų kariuomenės 
nori nuversti fašistus. At
remdami šitas provokacijas, 
išleidome specialų atsišauki
mą (“protesto žodis”), kur 
aiškiai pasakėme, kad “fa
šizmo išnaikinimui Lietuvoj, 
mes niekuomet nesikvietėm 
ir * nesikviesime pagalbon 
Lenkų kariuomenes, ir esame 
griežtai nusistatę prieš viso
kias ginkluotas intervencijas 
į vidujinius Lietuvos reika
lus.” Lietuvos visuomenė 
mus supranta, bet užsieny 
Voldemaro agentai, ypač 
Latvijoje, daro daug šuny
bių.”
Toliaus smetoniniai šnipai 

mėginę įsiskverbti ir į vilniečių 
tarpą. Paplauskas rašo:

“Keletas , ‘emigrantų’ iš 
Latvijos buvo atvykę į Vil
nių su tikslu įnešti į musų 
organizacijos tarpą skaldy
mą, bet kadangi pas mus yra 
vieninga sociald(|mokratų sti
pri organizacija, tai jie tuoj 

buvo išaiškinti ir išvaryti 
lauk, šituo nieko nepešę fa
šistų žvalgyba komandiravo 
tiesiog iš Lietuvos “pabėgu
sių nuo fašizmo draugų”. Du 
iš jų išaiškinti ir padėti pa
gal užsipelnymą. Gavome ži
noti, kad paskutiniu laiku 
slaptai yra atvykęs į Vilnių 
buvęs žvalgybos viršininkas 
Vėžys, kuris turi tikslo šni
pinėti ir provokuoti emig
rantus. Arba nesenai irgi bu- 
vo komandiruotas vienas šni
pas užmušti mane ir Pleč
kaitį, bet per savo žioplumą 
išsiaiškino. Vienu žodžiu, 
Lietuvos fašistai, jausdami 
nuo emigrantų didelį sau pa
vojų, stengiasi juos skaldyti 
ir visaip provokuoti.”

Jefferson Davis, Vedė- 
j'as Pietų Sąryšio

Jefferson Davis gimė Abbe- 
ville, Kentucky, birželio 3 d., 
1808 m. Jis metė militarišką 
gyvenimą, kad užsiimti politi
ka. Buvo demokratas. Tarna
vo abiejuose kongreso butuose 
ir buvo karo sekretorium pre
zidento Pierce kabinete. Del 
jo nusistatymo vergijos ir val
stijų teisių klausimuose buvo 
pripažintas kaipo svarbus pie
tų vedėjas.

Jis tikėjo, kad kiekviena val
stija turėjo teisę pasitraukti 
iš valstijų unijos. Jis tikėjo, 
kad vergija pietinėms valsti
joms’ buvo reikalinga ir daug 
gero atnešė.

Vasario mėnesy, 1861 m. 
Jefferson Davis tapo išrinktas 
prezidentu pietinių valstijų lai
kinosios valdžios. Tų pietinių 
valstijų sąryšis buvo suorga
nizuotas įMontgomery, Alaba- 
moj. Jis prakalboje prašė, kad 
pietinės valstijos vien sau vei
ktų ir reikalui pakilus kariau
tų visus priešus. '

Mėnesį vėliaus Abrahomas 
Linkolnas tapo Su v. Valstijų 
prezidentas. Jo pastangos su
taikinti pietines ir šiaurines 
valstijas nebuvo sėkmingos ir 
sekė keturių metų kruvina ko
va apsaugoti uniją.

Jefferson Davis viešhi pa
skelbė palaikymą vergijos va
sario 18 d., 1861 m., tik vie
ną dieną prieš išleidimą įsa
kymo Aleksandro Antrojo, Ru
sijos baro, paliuosuojančio net 
45,000,000 baudžiauninkų.

Davis (pašventė visus jo pa
tyrimus organizuoti militariš- 
kus pulkus pasitraukusių iš 
unijos valstijų. Bet gegužės 
10, 1865 m. jį šiaurinių valsti
jų (kareiviai suėmė Irwinsville, 
Georgia, kuomet jis stengėsi 
pabėgti po sunaikinimo jo ar
mijos. Jį nuvežė į Fort Mon- 
roe ir tapo nuteistas. Po dvie
jų metų kalėjimo, su pagelba 
garsus Horace Greeley, buvo 
paliuosuotas.

Jis mirė Mississippi valstijoj 
gruodžio mėn. 1889 m.

Jis parašė labai interesingą 
knygą “The Rise and Fall of 
the Confederate Goverment;” 
kilr aiškiai išdėsto .pietinių žmo
nių atsiliepimą į naminį (karą.

[FLIS].

KAIP IR KODEt BAISUS ŽMOGŽUDYS 
JAUNĄ MERGAITĘ Į ŠMOTUS SUPJAUSTĖ

Rašo Dr. Margelis 
------- ------------—-------4. -

Beveik kasdieną pasitaiko 
mums susidurti su žmonėmis, 
kurie tik todėl nelaikomi be
protnamy į, kad neatrodo pavo
jingais. Jų abelnas elgimasis, 
vaizdžiau tariant, paviršius, jei
gu ir nesupuola su daugumos, 
tai vis dėlto yra tiek papras
tas, kad nesudrumsčia mumyse 
jais nepasitikėjimo. Ir iš tie
sų, jeigu tik apgraibomis juos 
ir tyrinėtum, o blogus darbus 
darant nesučiuptum, tai vis 
tiek vargiai galėtum pasakyti, 
kad Jie morališkai yra tiek nu
smukę, jog nesugeba prie gy
venimo aplinkybių prisitaikyti. 
Net ir giliau jų sąmonę, »— 
emocijas, idėjas, atmintį, vaiz
duotę, skausmą, smagumą, mo
ralinį jausmą, sprendimą ir ap
lamai protą, — tyrinėjant, o 
vis dėlto butų be galo sunku 
pastebėti ir tokius dvasios iš
krypimus, dėl kurių reikėtų 
juos beprotnamiu padėti. r*ai- 
nia usias, matote, dalykas, kad 
pakol kas mokslas labai maža 
kiek težino, kaip slaptas žmo
gaus mintis bei siekius pažin
ti. žinoma, ko žmogus nesle
pia, tą dažniausiai ir pats iš- 
sipasakoja. Ir štai dėl ko nie
kingos valios žmonių mes ne
pažįstame, nors kartais mažne 
kasdieną - reikalų su jais turi
me.

Bet, reikia tiesa sakyti, jei
gu mes daugiau dėmesio į psy- 
chologiją, ypač abnormalę, 
kreiptume, taigi žmogaus cha
rakterį studijuotume, tai tada 
bent aplamai pažintumėm, ar 
jis, pavyzdžiui, yra malonus ar 
žiaurus, teisingas’ ar veidmai
ningas, duosnus ar šlykštus, 
saųmylingas ar nesaumylingas 
ir taip toliau. Bet tatai daro
me tik tada, kada jau neatleid
žiamas reikalas pasitaiko, šiaip 
jau, tai visai • šaltai į tokius 
dalykus žiūrime. Teisybę sa
kant, tai ką-gi ir norėti, kad 
patys žmones, kaipo vienutės, 
tokiais klausimais galvą kvar
šintų, kad ve net tam tikros 
institucijos į tokius dalykus tik 
pro pirštus žiuri. Didžiausias 
apsileidimas šituo atveju yra 
teismuose, pataisos namuose, 
kalėjimuose, pagalios, ir auk
štose mokyklose. Tiktai įsivaiz
duokite, kad šiandie vos tik ke
lios tėra mokyklos, kuriose 
įstojančių jaunuolių sąmonės 
veiksnių, kaip jau pasakyta, 
emocijų, ypač moralinio jaus
mo, idėjų, atminties, skausmo, 
sprendimo ir aplamai proto, 
tyrinėjimas yra privalomas! O 
tatai turėtų būti daroma viso
se vidurinėse ir aukštose mo
kyklose. Gi suradus jaunuolių, 
kuriems aiškiai stinga morali
nių Jausmų bei lygsvaros tarp 
proto ir instinktų, — tokius 
mokyklon visai nejsileisti. Ir 
tai ne juokas, turint galvoj 
Locb, Leopold, o dabar Hick- 
man. Juk tai vis aukštuosius 
mokslus išėję baisus žmogžud
žiai. Mokslui ir mokykloms bu
tų daug sveikiau, jeigu tokie 
jaunuoliai butų laikomi nuo jų 
kuotoliausiai. Ir tokiems jau
nuoliams iš to jokios skriau
dos nebūtų, nes mokslas, kaip 
jis šiandie aukštose mokyklose 
yra sutvarkytas, tokiems jau
nuoliams visiškai naudos ne
duoda, atpenč, juos tarsi paža
dina didžiuotis “dideliu protu” 
negirdėtą žmogžudystę papildy
ti. Nebent tik tada tokiems jau
nuoliams mokslas naudos pada
rytų, jeigu jis butų visai ki
taip aukštose mokyklose su
tvarkytas, pavyzdžiui, kad jau
nuolis gautų eiti ne tiktai ma
terialinius mokslus, bet ir dva
sinius ir moralinius. Tik, su
praskite, ne tokius dvasinius 
bei moralinius, kokie šiandie 
religinėse ' mokyklose dėstoma. 
Tokie jaunuolį dar labiau su
gadina. Bet apie tai gale šito 
rašto daugiau pakalbėsiu.

II
Gruodžio penkioliktą dieną 

per pietus jaunas vyrukas pa
sirodė vienoje Ix>s Angeles mie
sto mokykloje. Jisai paprašė 
vienos mokytojos, ponios Holt, 
kad jinai leistų su juo eiti mer
gaitę Parker. O kad nepadarius 
į mokytoją abejotinos įtakos, 
jis pasisakė, kad mergaitės tė
vas tapęs labai sužeistas ir no
rįs savo dukterį matyti. Maža 
to, kad išblaškius visokias abe
jones, jis prisipažino dirljsjs 
bankoj, kurioj mergaitės tėvas 
dirba kaipo kasininko pagelbi- 
ninkas. Jis net bandė ir prie 
telefono eiti, kad banką pašau
kus ir teigiamą atsakymą ga
vus. Bet to nereikėjo, nes mo
kytoja ir taip mergaitę Parker 
su nepažįstamu jaunuoliu išlei
do.

Mergaitė betgi daugiau nebe
grįžo. šokta jos ieškoti. Beieš
kant, jos tėvas, Parker, gavo 
du telegramų su instrukcijomis 
nieko nedaryti lifęi nebus pra
nešta nauji nurodymai. Tele- 
gramuose pasirašė “George 
Fox”.

Gruodžio šešioliktą mergai
tės tėvas gavo du laišku ir vie
ną telefonu pašaukimą. Pirma
me laiške pareikalauta penkio
likos šimtų dolerių už mergai
tės sugrąžinimą ir pasirašyta 
“The Fox”. Antras laiškas, ma
toma, rašytas nelaimingos mer
gaites. Su ašaromis prašoma, 
kad tėvas sumokėtų reikalau
jamą sumą. Tėvas sutinka pri
būti į mergaites išvogėjo nu
rodytą vietų ir sumokėti pini
gus. Bet jis praneša policijai, 
kuri ir apsupa nurodytą vietų, 
žmogžudys betgi tatai pastebi 
ir pinigų atsiimti visai nepri- 
buna.

Ant rytojaus ir trečiasai laiš
kas atėjo. Vėl reikalaujama iš
pirkimo pinigų, gi negavjas, 
grasoma mergaitę . nužudyti. 
Tėvas prašo policijos visai ne
kišti, gi pats paėmęs pinigus, 
nuvažiuoja į žmogžudžio nu
skirtą vietą mergaitės atsiimti, 
žmogžudys atvažiuoja dairyda
masis ir yeidą pusiau užsiden
gęs. Paima jis pinigus ir pa
sako, kad mergaitė jo, kare 
miega. Jis, girdi, biskį toliau 
pavažiuosiąs ir ją išleisiąs. Tie
sa, pavažiavo ir pusėtinai di
delį rišulį išmetė. Pribėgęs tė
vas pamate, kad tai tik dalis 
jo mergaitės kūno... liemuo: 
be rankų ir be kojų.

Gruodžio aštuonioliktą sura
sta ir kitos mergaitės kūno da
lys, išmėtytos sode.

Rankšluostis, rastas su mer
gaitės kurni, pagelbėjo policijai 
surasti kaip tik tą namų, ku
riame mergaitė buvo nužudy
ta. Policija ten nuėjo ir rado 
sau ramiai lovoj begulintį jau
ną vyrą. Jis pasivadino l>onald 
Evans, mergaitės apgailestavo 
ir palinkėjo policijai žmogžudį 
surasti. Policijai išėjus, jis din
go. Ir tik už dviejų dienų, tai 
yra gruodžio dvidešimtą, patir
ta, kad tasai jaunas vyras bu
vo tas pats, kuris mergaitę iš
vogė, penkioliką šimtų dolerių 
iš tėvo išreikalavo, pagalios, 
kaip pats prisipažino, jų ir nu
žudė. Vis dėlto detektivai ir po- 
licistai, kaip paprastai dideli 
liurbiai, jo net ir areštuoti ne
areštavo*

Dabar jau buvo keli desėt- 
kai tūkstančių dolerių paskir
ta tam, i kas sugaus žmogžudį. 
Subrusta ieškoti. Del pinigų, 
žinoma, tai ne dėl žmonišku
mo, tuojaus atsirado galybes 
ieškotojų. Ir gruodžio dvide
šimt antrą žmogžudys tapo pa
gautas kelyje į Kanadą.

m
I

Pasirodė šituo baisiu žmog
žudžiu esąs jaunas vyrukas, su 
gana gerais pasižymėjimais bai
gęs aukštąją mokyklą, bet dirb
ti tingėjęs, tai gyvenęs iš plė
šimų. Jo tikras vardas ir pa
varde William Edvtard niek
inau.

Toliau sekė išpažintis. Taigi 
Hickman prisipažino, kad jis 
mergaitę išvogęs, išpirkimo pi
nigus paėmęs, bet, girdi, žudy
ti, tai jos nenužudęs. Tą bai
sų darbą atlikęs jo draugas. 
Priegtam, jis dar pradėjo puo
štis gražiais tikslais, būtent, 
kad už tuos pinigus jis norė
jęs kolegijon eiti ir daugiau 
aukštojo mokslo įsigyti. Tik 
visa bėda, kad dabar pakliuvęs. 
O tai kaltos ‘tos dvidešimtinės, 
kuriomis iš mergaitės tėvo pi
nigus gavęs, gi pakelyj vieną 
kitų iškeitęs, na, jos ir paro
dę ieškotojams jo jiėdas.

Jis buvo ramus, nors iš kar
to savo kalboj biskį ir maišė
si, bet toliau visai sklandžiai 
savo prietikius pasakojo. Vie
nų kartų net atsiklausė polici- 
stų: “Kų jus manote, ar ir man 
teks tiek daug paskilbti, kaip 
Leob'ui ir Leopold’ui?” Bet 
mergaitės nužudyme vis nepri
sipažino. Tik gruodžio 26, tru- 
kyj į Los Angeles, ėmė ir vis
ką išsipasakojo. Čia jis pasisa
kė, jog vyriausiu motyvu mer
gaitės išvogime buvę $1,000 ei
ti kolegijon, jog niekas jam 
nepadėjęs, ir kad mergaitę jis 
pats nužudęs.

Jis uždėjęs rankšluostį ant 
jos kaklo sakydamas, kad bu- 
eią jai šilčiau, paskui smarkiai 
patraukęs. . už dviejų minučių 
mergaitė buvusi be žado. Po 
tam jis savo kišeniniu peiliu 
nerpiovęs jai kaklą, nupiovęs 
rankas per alkūnes, nupiovęs 
kojas, nurengęs ir perplovęs 
per juosmenį. Pagalios, aptai
sęs likusias rankų dalis popie- 
ra, sušukavęs plaukus, nupau- 
deriavęs veidą ir spilkutėmis 
prisegęs akių vokus, kad akys 
nebūtų užmerktos. Mat, jam 
rūpėjo mergaitės veidą jos tė
vui parodyti, kad tikrai pini
gus iš jo gavus. Šitų baisų dar
bų atlikęs, jis išėjo. Sugrįžęs, 
susidėjo sumėsinūtą mergaitę į 
savo karą ir išvažiavo parkan, 
kur rankas ir kojas išmetė, o 
liemenį nuvežė mergaites tėvui 
į pažadėtą vietą. Tenais atsi
ėmė pinigus ir išmetė mergai
tės liemenį.

Nuėjo valgyt. Pavalgęs, pa
davė pirmą dvidešimtinę, nes 
dvidešimtinėmis pinigus gavo. 
Merginos, girdi, paflirtavę ir 
najuokavę, kad jis iškeitęs vi
sai naują dvidešimtkę. Paskui, 
parėjęs į tuos pačius namus, 
kur mergaitę supiaustęs, gu
lęs lovon ir miegojęs ligi ry
tojui. Ryto metą atėję detekty
vai, bet tik paklausinėję, pa- 
žiurinėję ir išėję. O jis, po pie
tų, nuėjęs teatram Vėliaus už
puolęs vieną žmogų, atėmęs iš 
jo penkioliką dolerių ir auto
mobilių ir išvažiavęs linkui San 
Francisco. Važiavęs visą naktį. 
Kelyje į Kanadą tapęs sučiup
tas.

(Bus daugiau)
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Musų Kontestantų Stovis
i DARBO PRADŽIA

Balsų 28,000: Balsų 43,000

Dovanoms $1,000: Dovanoms $1,800:

Rezidencijos lotas Studebaker

2. Kimball pianas “The Commander

I Nebuvo tikėtasi, kad taip spėriai 
kai kurie musų kontestantai prog
resuotų kontesto darbe. Ypačiai 
stebėtinai didelį šuolį į trumpą lai
ką padarė sekami musų kontestan
tai: Dr. A. Montvidas, K. G. Urne- 
žis, A. Rudinskas ir J. Kemėšis. 
Pirmieji du daugiausia biznio pa
darė garsinimais,
veik vien prenumeratomis, 
jiems seksis tolimesnis 
darbas.
čiaus yra žinoma iš prityrimo, kad
darbo pradžia visuomet yra sun
kesne, negu vėlesnis darbas, per- 
tat galima laukti, kad šitie keturi 
kontestantai, gavę dvasiškos pa
spirties pradžioje savo darbo, su 
įtempimu spėkų varysis pirmyn.

Brunsvviek pana t rope automobilius

o pastarieji du 
Kaip 

kontesto 
sunku dar numatyti, te-

'tosi “Non Gradus” kontestantai: 
J. Šimkus iš Chicagos, P. D. And- 
rekus iš Pentyater, P. Savickas iš 
Pittsburgh, J. Naujokas iš Detroit, 
A. Rekštis iš Chicagos, V. Saba
liauskas iš Chicagos, P. A. Deltu
va iš Rockford, P. Klikna ir J. Iva
nauskas — abu iš Chicagos. Nea
bejotina, kad šitie 9 kontesto da
lyviai neilgai bus “Non Gradus” 
kontestantais. Jie būtinai turės 
progresuoti į laipsnį septintą, o vė
liau dar į aukštesnius laipsnius. 
Yra vilties, kad iki sekamo pane-
dėlio * dauguma šitų “non gradus” “Naujienų” konteste musų gerbia- 
kontestantų bus įžengę į “Perfec- mi kontestantai nedirba dėlto, kad 
tus” kontestų laipsnius.

šitas kontesto laikas musų kon
testantams yra žalia medžiaga — 
iš tos medžiagos kožnas kontestan- 
tas galės padaryti daug, mažai ar
ba nė biskio. Kiekvienas musų kon
testantas, jeigu nori pasiekti aukš
tesnį laipsnį, nori kad jo dirbamas 
darbas šiame “Naujienų” konteste 
butų sėkmingas turi laikyti sau 
už baimę, kad neleidus laiką dy
kai. Netiksliai praleistos valandos 
negrįžta, bet grįžta tiktai tam, ku
ris jas tiksliai leisdamas, sau tin
kamai išnaudoja. Tiesa, šitame

Balsų 15,000

Dovanoms $500:
Balsų 40,000

. Gulbransen pianas
. Frizey parlor setas
. Antros klcsos laiva

kortė j Lietuvą ir atgal

Dovanoms $1,600:

Hupmobile Six

automobilius

DR.

MONTVIDAS,

Balsų 8.000
Dovanoms $250

Ja<|uard
Atvvaler
Bernard 
pianas
Deimantinis žiedas 
moteriškas
Deimantinis žiedas
vyriškas

1579 Milvvaukee Av.,

Vidutiniškai pasižymėjo taipgi į 
gana trumpą laiką, pasiekdami sep
tintą laipsnį, sekami kontestantai: 
Vaitekūnas iš Chicagos, J. Overai- 
tis iš Detroit, T. Lucas iš West- 
ville, J. Mitchell iš Waukegan, Mrs. 

; A. l^asper iš Kenosha, S. Chevin- 
skas iš Chicagos, J. Sugzdinis iš 
W. FrankforU J. Urbonas iš Law- 
rence, F. Prusis iš Chicagos, Mrs. 
A. Dekshus iš Racine, P. Dauba
ras iš Chicagos, P. Atkošiunas-At- 
kinson irgi chicagietis, John Mar
tin iš Kenosha, S. Naudžius
Grand Rapids. Pasitikėtina^kad ši
tų darbščių kontestantų darbo spa- 
rumas nesusimažins ateityje, bet 
žengs dar stambesniais šuoliais į 
aukštesnius laipsnius.

Pastarieji kontesto dalyviai skai-

pasiekus lobio, nes čia jo nėra, bet 
I dirba, kad parodžius savo darbą vi- 

Dar yra apie 50 kontesto daly- šame skaistume lietuviškai visuo- 
pasiekti “non menei, “Naujienoms” ir pasididžia

vus pats sau, kad dirbamą darbą 
galėjai ir mokėjai dirbti tiksliai — 
padarei naudą “Naujienoms” kaipo 
laikraščiui ir sykiu tai visuomenei, 
kuri skaito “Naujienas” ir sykiu 
pats sau šį tą laimėjai kaipo men
ką atlyginimą už įdėtą triūsą šia
me “Naujienų” konteste.

vių, kurie nespėjo 
gradus” laipsnio, bet iš jų didelė 
dalis visu smarkumu ^rengiasi į 
darbą. Dar čia nesimato įžymesnių 
kontesto dalyvių vardų: A. Am
brazevičiaus, F. Lukoševičiaus, P. 
Millerio, A. Visbaro, G. Luco, W. 
H. Kelps, J. Kuzmicko-Uktverio, 
Aglinsko, B. Vaitekūno, J. Ruiko ir 
daugelio kitų, iš kurių yra tikimą
si gana daug. Regis, neriksiu šitų 
kontesto dalyvių vardus suminėjęs; 
esu tikras, kad jie anksčiau ar vė
liau šiame puslapyje viešpataus, 
kai kurių veidai gal pasirodys čia 
sekamą panedėlį, o kai kurių gal
biskį vėliau.

1. setas 'parlor
Kent Kailio
upright

Chicago, III.

iš

Turi balsų
8500

Balsų 3.800
Dovanoms $100:
1. Itadio Freshmans 

Masterpicce
2. Vyriškas deimantinis 

žiedas 
Laikrodėlis Elgin 
“Crushion” 
Brunsvvick phono- 
grafas 
Dudor komodė 
Moteriškas deimanti
nis žiedas

Iki kontesto užbaigai yra laiko 
dar 12 savaičių; proga kiekvienam 
kontestantui išbandyti savo gabu
mo spėkas, proga parodyti darbo 
tikslumą. Yra laiko iki valiai, kad 
gerbiami kontestantai galėtų ap
lankyti savo draugus ir pažįsta
mus kontesto reikalais atlankyti 
ir visur ten kame tikimąsi padary
ti biznį. Kiekvienas kontestaiitas, 
laike šitų 12 'savaičių, jeigu nors 
kas antrą dieną pašvęs po dvi ai
tris valandas laiko kontesto reika
lams — gaus tikrai gerus rezulta
tus savo darbui. Pasibaigus kon- 
testui toks kontestantas galės pa
sididžiuoti nudirbtu darbu Ruošo
mis valandomis. Yra senas priežo
dis pas žmones, kad laikas tai pi
nigas. Jeigu jį leisti tiksliai, turėsi 
tinkamą naudą.

Linkėtina, kad visi musų drau
gai kontestantai sulig savo išgalės 
ir geriausių norų darbuotųsi šiame 
“Naujienų” kontesto, kad užbai
gus kontesto darbų butų malonu 
pasididžiuoti kontestantams ir Nau
jienoms kontesto darbo pilnu su
mingamu. Pasitikėtina, kad taip ir 
bus, nes pradžia darbo duoda ne
abejotinos progos taip manyti. Se
kamą panedūlj “Naujienose” turė
sime vėl progą pamatyti savo sep
tynių dienų nuveiktų darbų sąskai
tą. —Julius Mickevičius,

Naujienų” Kontesto Vedėjas

Balsu 1,100

Dovanoms
Moteriškas laikrodėlis 
Vyriškas laikrodėlis

RUDINSKAS, 
3404 S. Union Av 

Chicago, III. 
Turi balsu 

4870

K. G. URNEŽIS,
2515 W. Marųuettel
Road, Chicago, III.’

Turi balsų 
6520

JOSEPH 
MITCHELL, 

907 S. Jackson St., 
VVaukegan, III. 

Turi balsų 
1260

PETRAS 
VAITEKŪNAS, 

3108 S. Auburn Av., 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1425

THAMAS LUCAS, 
115 W. Main St., 

Westville, 111.
Turi balsų 

1150

Moteriškas žiedas 
Vyriška špilka 
Rankovių sagutės 
Bar pin moterims

LAIPSNIS VII

Balsų 1,100
Dovanoms $25:
1. Moteriškas laikro

dėlis ..
2. Vyriškas laikrodėlis
3. Vyriškas žiedas
I. Moteriškai) žiedas

5. Vyriška špilka
6. Rankovių sagutės
7. Bar pin moterims

S. NAUDŽIUS', 
1220 Hamilton Av., 
Grand Radins, Mich.

Turi balsų 
1220

MRS. ANNA 
KASPER, 

6818—25th Avė. 
jtenosha, Wis. 

Turi balsų 
1102

JUOZAS 
OVERA1TIS, 

4689 Brandon Avė., 
Detroit, Mich. 

Turi balsų 
1122

JUOZAS KEMĖŠIS, 
3252 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Turi balsų 

3246

SIMONAS 
CHEVINSKAS',

832 W. 33rd St 
Chicago, Jll.

JOHN 
4604—71h Av'®., 
Kenosha, Wis.

Turi balsų 
1214

Tdri balsų
1134

JURGIS 
SUGZDIN1S,

504 S. Binkley Av.,

W. Frankfoit, 111.

Turi balsų
1120 JONAS

GR ADUS luri bBl ų
766 >

JOE SHIMKUS,

4236 S. lai man A v.,

Chicago, III.

P. D. ANDREKUS, 
Pentvvaler, Mich.

Turi balsų 
626

Turi balsų

P. SAVICKAS,

114 Moultrie Avė.

Pittburgh, Pa.

6435 
Detroit, 

536

A ve.

VINCAS 
SABALIAUSKAS, 

2345 S. Lcavitt St., 
Chicago, III.
Turi balsųTuri balsu

681

So. E merai d

St., 
vvrence, Mass. 
Turi balsų 

1189

FRANK PRUSIS’,

3247 Beach Avė.,

Chicago, 111.

.Turi balsų

1 1104 • MRS. ANNA 
DEKSHUS, 

1203 Milvvaukee Av.
Racine, Wis. 
Turi balsų 

1101

PAVILAS 
DAUBARAS, 

6500 Evans Avė 
Chicago, III. 

Turi balsų 
1120

P. A. DELTUVA, 
628 Įsi and Avė., 

Rockford, 111.
Turi

PRANAS KLIKNA,
2554 Bluc įpilami Av., 

Chicago, III.

JONAS 

IVANAUSKAS,

3959 Archer Avė.,

Chicago, 111.

Turi balsų
402
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Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Iš Pennsylvanijos 
angliakasių kovos 

Jauko.

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

Kontesto Numeratorius
Antanas Ripkevičius.
Kontesto Vigilijų*: 

Marė Keniešienė.

Stanibios aukos streikuojan
tiems angliakasiams

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Kontesto Pradžia Sausio 

16, 1928

mą, pakelkite rankas.
'Tavorščiai pakelia rankas ir 

šaukia:
—Urrra! Lai gyvuoja bolše

vizmas!
Buržujai, biznieriai ir kiti, 

Kvailoniškai tariant, paškust- 
vos tyli nosis nuleidę.

Mitingas užsibaigė, bet visuo
se pasieniuose eina kalbos apie 
lalviškai-lietu viską poeziją.

—Puspadis.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia Įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

‘ KAST LIBEBTY, PA. Ne 
tiktai darbininkai ir darbinin
kų organizacijos remia kovo- 

. jaočius už savo būvį ir už sa
vo organizaciją 
bet atsiranda 
nių net ir iš 
biznierių.

Sausio 26 d. 
miesty East Liberty vienas tur
tingųjų Sheridan Sųiiare teat
ras pašventė vakarinį persta
tymą dėl badaujančių šeiminų 
streikuojančių angliakasių. Vi
sos to vakaro pajamos buvo 
skirtos streikieriams.

Šis streikierių naudai ruoš
tas perstatymas Sheridan 
Stpiare teatre buvo gerai išgar
sintas, kad sutraukus daugiau 
publikos. Perstatyme dalyvavo 
g4ri aktoriai ir geras orkes
tras. Kalbėjo ir Fannie Durst, 
kuri papasakojo apie jos ma
tytą streikuojančių angliakasių 
šeiminų skurdą ir vargą. Strei- 
kieriai Pitlsburgho apielinkeje 
yra išmėtyti iš kompanijų stu- 
bų ir gyvena unijos pastaty
tuose barakuose. Visas streiko! t 
zonas atrodo kaip karo laukas 
kur viską valdo kazokų ir “coal 
and iron” policijos šautuvai ir 

‘ buožės. Generolais gi, kurie 
duoda kazokams ir policijai įsa
kymus yra anglių baronai.

Fannie Durst yra garsi žur
nalistė, kuri atvyko iš New 
Yorko, kad savo akimis pama
tyti streiko padėtį. Ji atvyko į L 

iš mažens darbuotis lietuvių: \i(}On Run kasyklas, kurios! , 
kukurinio darbo dirvoje. Iš ma-, prik|auso Pittsburgh Coal Co. 
žens pradėję dalyvauti lietuvių kuj pamatyti nelik streikierii 
gyvenimo sūkuryje gali pa
tapti, laikui einant, stambus

Kontesto Baiga Balandžio 
30, 1928

Laike pastarųjų keletos die
nų vėl 13 naujų kontestantų 
pridavė savo darbo rezultatą į 
“Naujienų” kontestyną. Vienas 
iš jų .būtent, p. P. A. Dėdynas 
iš Worcesterio, Mass. davė 
ženklą, kad \Vorcester irgi ima 
dalyvumą šiame “Naujienų” 
konteste. Kontestantas Dėdy
nas yra žymus vietos darbuo-

buvo vienas iš gabiausių lietu
vių organizatorių nė

bet galimas daiktas, 
Amerikos lietuviams.

vien Wor-

kad visos

(•esteryje dar 1914 ir 1915 me
tais—turėjo progą gerai pažin
ti p. Dėdyną. Tada p. Dėdy- 
nas buvo pilnas degančios ener
gijos ir kiltų pasiryžimų kultū
riniam darbui, 
nizatoriaudamas 
mininkaudamas 
pakėlė kuopos 
nuo 209 iki 600, 
p. Dėdynas daug veikė TMD. 
ir kitose vietos organizacijose, 
o ypač daug pasižymėjo kaipo 
sėkmingas laikraščių agentas— 
rodosi neklystu, pasakęs, kad 
1914 metais p. Dėdynas užpre
numeravo virš 500 įvairių laik
raščių vietos 
skaitant “Tėvynės”, 
jant p. I ledyno dar 
ties Worcesterio lietuvių 
riniame gyvenime— yra 
niški. Toks tai yra musų toli
mosios kolonijos kultūrinis dar
bininkas kontestantas Petras

Jis tada orga- 
ir sykiu pir-

narių skaičių 
apart to. tada 

veikė

lietuviams neį-
Kainuo- 

praei- 
kultu- 
milži-

Kontestantas Naujokaitis iš 
Collinsville, 111. pradžią padare 
neblogą, galimas daiktas, kad 
jo darbą užbaiga visai bus sėk
minga Kontestantas Vytautas 

iš Elmwood Park, III.
pridavė irgi kiek biznio—atei
tyj pasižada darbuotis sėkmin
giau. Kontestantė Matulienė 
iš East Chicago, Ind. su pra
džia darbo pasirodė visai genu. 
Kontestantė Sophie Koliutė iš; 
Indiana Darbor, nors ir silpnai j 
i>et įrodė, kad 
liau
resnės

veikianti —to- . 
sako, kad busiančios ge- ( 

pasekmės. Kontestantė
Stankienė iš Bcllwood davė( 
pradžią darbo. Kontestantė 
Malcevičiutė iš Summ.it—bėdna Į 
su darbo pradžia, l>et sako, kad | 
busianti bagota su darbo užbai-! 
ga. Kontestantas Kuzmickas- 
Uktveris iš Cicero—šiaip taip,

Nušovė leituvj

angliakasius, 
geraširdžių žm<r- 
turtingesniųjų ir

Pittsburgho prie-

Penktadienio vakare galiūne, 
kuris randasi ant kampo .30-os 
gatvės ir Emerald avė, 
šautas John Mitchell, 38 metų 
vyras, 
prie 
vės.
lietuvis,

tajx> nu-

dailydė amatu, gyvenęs 
Doman avė. ir 59-os gat- 
Nušautasis sakoma esąs

CHICAGOS 
ŽINIOS

DIENOS UŽRAŠAI
MUSŲ KONTESTANTAI 

JANVOLIAI

Ancy Zlibin

Įvykis buvęs toks. Kai sa
liuno savininkas, jo pati ir ke
turi koslunieriai stovėję prie 

ir kalbėjęsis, vidun įėjo 
vyrų. Jie užsisakę alaus 

į komforto vietą.

Chicagos sveikata

Musų jauniausi, musų 
žiausi kontesto veikėjai 
j ienos 
reiškia pagarbą tėvams
jaunuolių, kad pratina

ma- 
“Nau- 

(ižiaugsmingos ir 
šitų

Zizana Malcevičius

Juozas Šimkus
visuomenės darbuotojai gęstan
čiame, čia Amerikoje, 
gyvenimo gaivinime.

Jonas Ivanauskas

Bus žingeidi! mums matyti
vargais negalais įsirengė į kon-'darbo įtekmės šitų jaunučių 

Kontestantė Saka- kontestantų, kurie su didelio 
noro užsidegimu registravos 
kontestantais. Kai kurie

testo darbą.
lauskienė iš Marųuette irgi pa
rodė savo darbo vaisius. Kon
testantas Pranas Mikolaitis ir
gi Marųuetto darbuotojas pa
teikė pluoštą naujų skaitytojų 
“Naujienoms”. Kontstantė Ani- 
cy Zlibin iš Roseland pridavė 
glėbį naujų skaitytojų, toliau 
nusitarusi sužvejoti daugiau. 
Kontestantas Ivanauskas, 
brightonparkietis, padėjo gerą 
pamatą savo darbui, vėliau sa
ko turėsęs dar-geresnes pasek
mes.

Kontestantas Dr. A. Montvi- 
das padarė geresnį biznį, negu 
jis pats tikėjos jeigu jam taip 
sėkmingai darbas eis toliau, (o t 
Studebakeris “šiur” bus jo. žasties jų jauno amžiaus.

Martin Rimkus

net pareiškia grieštą

14108—M. Šimkienei 
L1117—P. Bislienei
14117 P. Bislienei
14118 O. Klapatauskienei 
14128-D. šaukštienei
14129-—J. Adomėnui 
14130—K. Dovidaičiui 
14132—O. Marcinkienei 
14141—R. 'I'amkeviČienįi 
14142 M. Monkienei 
22672—B. Norvaišienei 
22673—U. Fabijonavičaitei 
14126—Jevai Prielgauskienei 
14140 Petrui Norbutui 
14143—Aleksandrui Šalkauskui 
23156—Jurgiui Vaičėnui 
23157 Elžbietai Bagočienei 
14151—Agnieškai Monkienei 
14119—Petrui Dobravalskiui 
13193— Jonui Juduičiui 
14122—Jokūbui Dovidoniui 
14146 Albinui Šepučiui 
14185—Kaziui Labanauskui 
14198—Vladui Budavui 
14210—Jonui Balčiui

23896—Jonui Sklrmontui 
23898 Mortai Šukienei 
56800^-Onai Vasilauskenei 
56301—Elžbietai Šiaulienei 
56303- Kazimierui Valkūnui 
56304-—Augustui Stočkui 
56305 Kazim. K. Stravinskui 
56306—Antanui Kaz. Puišiui 
56307—Virkutui Simonui 
56308—Leonui Varpiotui
56310 Zof. Andrejauskaitei
56311 Petron. Simanauskienei 
56312—Teofilei Matukoniutei 
56314- Liudvikai Bardauskienei 
56317—Bernardui Vitui 
56319—Petrui Zaronui
5632—Barborai Poškienei 

56322—Veronikai sulirieųiei. 
56328—Onai Vitkienei 
95980- Antoninai Visockienei 
24813—Idai Kinderienei 

9939 - Juzefai Blažienei 
9957—Onai Kaupienei 
9967 - Vladai (ūurlioniutei 

14046—Ma ri j o nai J u rgelaitei 
13180—Nastei Purienei 
22671 -Petrui Petravičiui 
14092 Onai Žilienei 
14105—Elžbietai Stankūnienei 
11112—Veronikai Urbienei 
14133—Aleksandrui Skrabunui 
14150—Ciprijonui Velavičiai 
14144—Barborai šelkauskienci 
13191 -Juzei Tamulevičienei 
23154—Juozui Urbonui 
14124—Izidoriui Petrošiui 
14123—Marijonai Barškienei 
14190 Mateušui Kazlauskui 
14195—Agotai Juozienei Balčiu- 

vienei
14196—Juozui Juozo Balčiui
14173 Elžbietai Zacbažauskie- 

nei \
1 1204—Tadeušui Sprogiui 
14222—Marijonai Dagilienei

28—Magdalenai Navickienei 
23159—.Ievai Gurskienei 
14186—Agnieškai Petrokaitei 
14152—Antanui Stasiukoniui 
14164 Adelei Butkevičienei 
11189—Onai Žemaitytei 
14231—Uršulei Striškienei 
1 1175— Anelijai Norvaišienei 
23163 Antoninai Jokubaitienei 
14223—Juozui Kaveckiui 
14172—Onai Kaukienei 
14202 Joanai Vitkauskienei 

26 Barborai Katauskienei 
14187—Onai Rusteikienei 
14205—M ari jonai Karbausku i tei 
14217—Tadeušui žemguliui 

21:—Barborai Baranaitienei 
23160—Vincentui Rulevičiai 
13197—Barborai Mockaitei 
14169—Domininkui Petravičiai 
13199—Jonieškai Muraskaus-

kienei
23161—Mortai Vaišnienei
14211—Petronėlei Kačinskienei 
14165—Magdalenai Labunskie- 

nei
14170—Juzei Kunisauskienei 
14229—Onai Atkačiunaitei 
13198—Juozui, Juozo, Motiejū

nui
14153—.Justinai Skokauskienei 
23177—Kaziui Malakui 
14251—Liudvikui Jenkauskui 
24425«—Onai šlikienei 
23176—Konstancijai Liesienei 
14235—Juozapatai Aleknevičie- 

nei
14268—Marijonai Mockienei 
23169—Kazimierui Dailydoniui 
13205—Antanui Juodsnukiui 
14244—Elžbietai Petrulienei 
14241—Kostui Kopliauskui 
14272—Juozapui Vilimui 
23839 Liudvikui Ženkui 
23847—Povilui Andrešiunui 
238C1—Onai Strauskaitei 
23862—Kazimierui šakorskiui 
2387(1—Pilipui KrišČiunui 
23871<—Vincui Rasiuliui 
23874—Mikalojui Dockiui
23888 Bronislovui Gudžiūnui
23889 I )i)ii»ict'lei Bcrnolaih'i 
56302- -Pranciškai Sabonaitie-

nei

Dr. Arnold Kegel, sveikatos 
komisionierius.pora

ir nuėję į komforto vietą. Kai 
išėję iš ten, tai pasirodė turin
tys ginklus. Jie paliepė visiems 
buvusiems saliune eiti i tolimą
jį saliuno kampą, nusisukti į 
sieną ir iškelti rankas aukštyn.
Palieptieji taip ir padarė. Vie

nok vienas jų tapo nušautas. 
nolicija mano, kad plėšikas, 
iabojęs saliuno kostumerius ir 
savininkus karabinu rankoje, 
usinervinęs ir netyčia iššovęs, 
'lošikai pabėgo nieko nepešę, 
ik pašovę žmogų, kuris mirė 

kiek vėliau ligoninėje.
Pašovė vieną, nušovė kitą
Pereitą penktadienį, taip apie 

>30 po pietų, Bridgeporte kilo 
lidis sujudimas. Ties 32-ra ir 

’ lalsted 
Jymas. * 
'ėliau, 

i o tris 
rogtu automobiliu.

" | vaikėzai nepaklausė policininkų 
paliepimo sustoti, tai pastarieji 
’mė šaudyti. Viena kulka pa- 
aikė vaikėzui šoferiui rankon 
r tas ties 32-ra ir Halsted gat
vėmis užvažiavo ant sąlygą t- 
vio. Automobilis sustojo. Du 
vaikezu išlipo iš jo ir pradėjo 

bėgti. Vienas pabėgo, kitą poli- 
•ininkai peršovė ir vėliau suė. 
nė. Pašautasai t
sužeistas ir gal 
Suimtas taipgi

gatvėmis pasigirdo šau- 
Kas atsitiko? Pasirodė 
kad policininkai atsivi- 
vaikėzus, važiavusius 

Kadangi

Kaikuriuose Jungt. Valstijų 
miestuose, kur vesta įtemptas 
vajus, idant paliuosuoti žmo
nes nuo difterijos pavojaus, ši 
liga tapo visai išnaikinta. Pa
vyzdžiu gali būti Sioux City 
— miestas, kuris priskaito 85,- 
000 gyventojų ir kur 1927 me
tuose nebuvo nei vieno susir
gimo, difterija užrekorduota. 
Auburn, New Yorko valstijoje, 
yra kitas miestas, turėjęs to
kį pat rekordą. Jei tokių re
zultatų galima atsiekti mažuo
se miesteliuose, tai kodėl ,gi 
negalima butų jų atsiekti met
ropoliuose? Kad tai atsiekus, 
betgi reikia, idant visos ata
tinkamos agentijos paduotų 
viena kitai ranką ir kooperuo
tų 'visuomenės sveikatai. šei
myna, šeimynos daktaras ir 
Sveikatos Departamentas pri
valo dirbti turėdami šį siekį o- 
menėje.

Visi tėvai privalo reikalauti, 
kad jų vaikams butų įskiepy
ta toksino — antitoksino. Ge
riausias laikas tai padaryti tuo
met, kai kūdikis yra vienų me
tų amžiaus, laikas, kada kū
dikiui difterija greičiausia ga
li būti mjritna liga. Jei gali
ma, šeimynos daktaras turėtų 
būti pašauktas tam reikalui at
likti. Tėvai, kurie neišgali ap
mokėti privačiam daktarui už 
patarnavimą, gali tikėtis tokio 
patarnavimo jų kūdikiams kiek
vienoje stotyje, kuri rūpinasi 
kūdikių labiD ir kurią palaiko 
S vei katos 1 lepartamentas.

Difterija visuomet' buvo ir 
pasilieka viena labiausia pavo
jingų kūdikiams ligų. Tam tik- 

laikais difterija pasišluo- 
pasibaisėtiną aukų skai- 
Bet kam statyti jūsų ku- 
sveikatą. pavojui, kuomet

14216 Stasiui Ambrulcvičiui 
22676—Agnieš. Dambrauskienei 
14166—Jurgiui Martyno Josu- 

lėnui
14174 Jurgiui Freimanui
14206—Anelei Povilienei
14213—Marcijonai Jurenienei
23162 Mar. Zubreckienei 
14148—Justinai Zelionkai
14212 Karolinai Švagždaitei t 
14220—Jonui Arvazui

streiklaužių ir kaip juos išnau
doja Pittsburgh Coal Co. Bet 

, policija, kasyklų viršininkų įsa
kymu, jos prie streiklaužių ne
prileido ir neleido jai pamatyt’ 
kaip kompanija biauriai išnau
doja tuos neorganizuotus dar
bininkus. Jos kalba Sheridan 
Sipiare teatre padarė i klau- 

i sytojus didelį įspūdį ir publi
ka gausiai parėmė. Ladaujan- 

Ičius streikierius aukomis.
Tą vakarą įėjimo tikielų par

duota už $2,300. Ilomestead 
lietuvių ■ liesto mayoras-burgess John J 

j Cavanaugb paaukojo streikie- 
' riams net $500. Publika irgi 
sumetė virš $1,000, f 
tą vakarą sudėta dėl streikie- 

! rių net virš $4,000.
Streikuojantys angliakasiai |: 

už tokią gausią vieno vakaro 
auką yra labai dėkingi Sheri- 
dan Sųuare teatrui, Ilomestead 
miesto mayorui i 
$500 ir visai publikai už atsi
lankymą į tą vakarą ir aukas. 
Taipjau yra labai dėkingi vi
siems tame vakare dalyvavu
siems aktoriams ir muzikams 
ir ypač p-lei Fannie Durst už 
jos apsilankymą streikierių ba
rakuose ir jos ilgus aprašymus 
streikierių padėtis Piltsburgho 
dienrašty “Sun Telegraph”.

Sunki yra angliakasių kova 
už didesnį duonos kąsnį ir to
je kovoje streikieriams tenka 
nešti didelį, tiesiog neapsako
mą vargą, bet jie y ra. pasiry
žę tą kovą tęsti ir ją laimėti. 
Aukos jiems tad nors bisku- 
čiu palengvina baisų jų skur
dą ir stiprina jų dvasią tolimes
nei gal dar ir ilgai kovai su 
galingu anglių ir plieno trus-| 
tu.

buvęs sunkiai 
būt mirtinai, 

šoferis. —Rep.

Protestas
(Feljetonėlis)

Gerbiamieji klausytojai,

iš

pro-JU 
testą kontesto vedėjui prieš 
tai, kad buvo nenorima leisti 
registruotis į kontestą iš prie-

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

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

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo. 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:31 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

| latviškos poezijos specialistas į 
publiką. --- Aš matau, kad jūsų 
nemažas čia būrelis šiek tiek 
nteresuojatės mano darbuote, 

tai šį kartą aš turiu pagaminęs 
raštišką rezoliuciją, kurią jums 
nerskaitysiu. Jus galėsite išdis- 

aukojusiam Į ^usuct jos turinį, priimt arba 
pataisyt, tai jūsų dalykas. Ta- 
vorščius Bimbokas irgi norė
tų tart savo žodį dėl “skolintų” 
"aktų savo knygai, bet jo čia 
nėra.

Skaito protesto rezoliuciją:
“Kadangi, taip sakant, kadan

gi tas ‘Tėvynės’ redaktorius Vi
gai vos, tai aš

ra i s 
davo 
čių. 
dikio 
apsauga nuo difterijos užpuoli
mo yra užtikrinta? Geriausias 
būdas apsaugoti kūdikį nuo 
mirties dėl difterijos apsaugo
jimu jo nuo pačios ligos.

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

— Pasaulio Vergas.

AVIATI0N
Service and Transport, Ine.

Mes išmokinsime dar keletą 
vyrų pilname arba liuosame lai
ke namie studijuojant, prirengsi 
me į gerai apmokamą vietą 
kaipo mechanikus, 5 metams dy
kai darbas. Del pilnų informacijų 
rašykit Dep. L arba atsišaukit 

AVIATTON SERVICE AND 
TRANSPORT, Ine.

203 N. Wabash Avė. Chicago.

Garsinkitės Naujienose

aitis kraustosi iš 
protestuoju;

“Kadang jisai 
versdavau eiles iš 
’r pasirašydavau po jomis savi1 
pavardę jisai kraustosi iš 
galvos/

“Tas vyrukas turėtų skubin
tis pas daktarą — su juo blogi 
popieriai...

“Tai yra naujas kaltinimas ir 
vėl — be jokio įrodymo. O jeigu 
jisai įrodytų kokias eiles aš iš
verčiau, pasisavindamas jas, tai 
aš dar labiau protestuočiau.

“Jisai taip rašydamas apie 
mane, kaipo latviškos poezijos 
f u šeriuotąją, supaškudino visą 
SLA. organizaciją. Jisai, rašy
damas apie mano dortinus dar
bus, ‘Tėvynę’ pavertė šlamštu.

“Ot, aš ir noriu, kad ir jus, 
tavorščiai, protestuotum&t, jei
gu jums rupi, kad ‘Tėvynė’ butų 
švari ir apie mane nieko nerašy
tų. Skelbimas tokių plagiatoriš- 
kų darbų žemina laikraštį.

“Ant galo, jeigu šis mano 
protestas negelbės, tai aš pa
skelbsiu rrrevoliucijos karą”.

—Kas už rezoliucijos priėmi-

sako, kad aš 
latvių kalba __ j. *V “Kuomet, aš turiuV 1_____ !• • __ Dkosulį ir slogas

“Kuomfet aš turiu kosulį ir slo
gas”, taip rašo mums Ponas Ant. 
Vozech, iš Denver, Col. “Aš žinau, 
kad Trinerio Kartusis Vynas vėl pa
statys mane geron sveikaton”. Tik
rai nėra budo prašalinimui slogų. 
Trinerio Kartusis Vynas išvalo žar
nas, lauk ėjimas pasidaro regulia- 
ris, jis sustiprina visą žmogaus si
stemų ir visų kūnų. Visose aptie- 
kose. Rašykit pas Jos. Triner Co., 
1333 S. Ashland Avė., Chicago, III. 
Del DYKAI SAMTELIO įdėkit 10c. 
persiuntimo lėšoms.

DYKAI SAMPELINIS KUPONAS
Vardas ........................... ....................
Gatvė ...... ...........................................
Miestus ................................................................. A-l

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

14225—Stefanijai Igauskienei 
14191—Mot. Globos Komitetui 
14232 Aleksand. Stalmokienei 
14179—Vincui Armanavičiui 
14162—Antanui Leifeldui 
14181 Antoninai Bukauskienei 
14161—Petrui Petrauskui 
14163—Aug. Kriščiunienei 
14167 Juozui Taniukui 
14180—Juozapui Bukauskui 
14192 Jonui čepuliui 
22675—Kaziui Dambrauskiui 
14159—Barborai Spingienei 
14182—Juozui Grušui 
14199 Karoliui Jurėnui 
14227—Bronisl. Jokūbaičiui 
13201—Rozalijai Vežiutei 
14157 Onai Klevinskienei 
13200—Marijonai Dobravičienei 
14260—A. Jokubauskui 
14261 Jonui Pareikai

1009—Dr. J. šliupui
1011 —Alenai Akunienei 

23833—Marytei Galinskaitei 
23835— Jonui Onusaičiui 
23836-^-Antanui čepurnai 
23837—Magd. Meškinaitei 
23838—Dr. A. F. Šatui 
23840—Juozapui Račkauskui 
23841 Marijonai Venckienei 
28848—Jonui t. Viltrakiui 
28844—Marijonai šiaulaitei 
23845 Vincentui Jasiunui 
23846—Onai Putnevičienei 
23848 Viktorijai Kaleckienei 
23849—Kamelijai Leveckienei 
23850—Marcelei Adomavičiūtei 
23851—Marijonai Povllonienei 
28853 Katar. Savokaitienei 
23854—Jonui Aleknavičiui 
23855—Jonui Vaškiui 
23856 -Onai Liaudanskiutei 
23857—Elžbietai Meiliūnai 
23858—Vincentai Petrauskaitei 
23860—Marijonai Navickaitei 
23867—Ciprui Budrevičiui 
23868—Vincui Vaičiūnui 
23869—Vincui Muleriui 
23872—Onai Plyckaitienei 
23873—Zigmui Jukeliai 
23875—Jurgiui Mnkevičiai 
23877—Juozui Grakauckui 
23879 -Konst. Saudargienei 
23880—Jonui Karveliui 
23881—Onai Vasilienei 
23882 —Juozui Kazlauskui 
23883—Pranui Krasauskui 
23885 Tamošiui Ramoškai 
23886—Anelei Balčienei 
23887—Onai Masilionienei 
23893—Antanui Rimkui 
23894-Jonui Jonušui
23895—Mare. Paulauskienei 56309—Juozapu i A ruoši u i



Pirmadienis vasario G, 1928 NAUJIENOS, CKIcago, UI.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Marųuette Park
South West Lithuanian Ame

rican Club.

Sis klubas savo metiniame 
susirinkime nutarė pagirtiną 
darbą atlikti — apvalyti apie- 
linkę. Ir jei tas tarimas nenu
eis niekais, tai klubui verta 
bus tarti širdingą ačiū. Bet 
kol to tarimo klubas neišpil
dė, dėkingumas tenka sulaiky
ti.

Kad galima bus sulaikyti 
pedliorių važinėjimą gatvėmis 
ir jų šauksmus, aš neabejoju, 
kadangi pedlioriai yra ne vieti
niai gyventojai. Atvažiuoja 
žydelis iš kur ir pedliavoja. 
Tat ir kova su jų šauksmais 
gal bus pasekminga, ba, mat. 
“svetį” lengviau nuraminti, ne
gu savąjį.

Ale pasireiškia apielinkėje 
daug blogesnių ydų. Šimtą 
kartų labiau biauroja gražią 
musų apielinkę vertimas popie- 
rų gatvėse, kurios, vėjui kilus 
išnešiojama po visą apielinkę.

Arba imkime tėvų neprižiū
rimus vaikus. Esama čia tiek 
ir tiek tėvų, kurie nepamokina 
vaikų, kad jie nemindžiotų kai
mynų žolynų, kad nemėtytų 
dvokiančių kenų iš alėjų (jč- 
lų) ant žolynų, kaip kad dabai 
daroma.- O kas dar blogiau 
tai vaikų važinėjimas ratu kak 
apie namus. Netik kad negra
žu, bet ir gyventojų sveikatai 
kenkia.

Daugelis žmonių, ypač senes
nių, negali pakęsti trenksmo 
bildesio, tarškėjimo. Seniems 
žmonėms, nervuotiems, ligo
niams toks lemas gatvėse ta: 
tiesiog kančios. Pasiturinčių 
ir savę gerbiančių žmonių ap
gyventose apielinkėse tokių vai
kų žaismių gatvėse nematysi. 
Jie irgi nelaiko savo vaikų už
darytų namuose. Bet jų vaikai 
yra mandagiai mokinami ir žai
džia ne gatvėse ir ne šalygat- 
viuose, bet kiemuose. Jie 
^skriaudos niekam nedaro — 
nei kaimynams, nei praeiviams.

Bet darbininkų apgyventose 
vietose elgiamasi kitaip. Savi
ninkai kiemus burokais arba 
kvietkomis apsodina, o vai
kams liepia eiti ties kitų na
mais lermą kelti. Dėlto kai 
kada ir piktumo kila. Jei sve
timi vaikai ties durimis me
ta visokias nuolupas ir popie- 
ras, kaip gali namų savininkas 
į tai žiūrėti? Ar gali tai pa
tikti žmonėms, gyvenantiems 
namuose? Žinoma, kad ne.

Štai ant kampo 65 ir Rock- 
well gatvių vaikai kas vakaras, 
kad pradeda kenus skersai gat
vę blaškyti, tai baugu ir pro 
šalį eiti, kad nepataikytų gal
von. Gal dar ir ne vieno gal
va nukentės, jei vaikėzams il
gai bus pavelyta taip šėlti.

O gal ir pavyks šiam klubui 
tarimai gyvenimai! įvykinti? 
Gal ii- bus ateinančią vasarą 
kiek švariau apielinke užlaiko- 

ma. Pagyvensime, pamatysi- 
me. —B. A.

Bridgeportas
Teko nugirsti kad Draugystė 

šv. Petronėlės rengia didelį ir 
šaunų maskaradinį balių Užga
vėnių vakare, vasario 21 d., 
Lietuvių Auditorijoje*. Kaip vi
suomet, taip ir dabar rengė
jos dirba visu uolumu, idant 
publika jaustųsi juo smagiau 
vakare ir išsineštų juo geresnių 
įspūdžių iš vakaro.

Neabejoju, kad šis parengi
mas suteiks atsilankiusiems ir 
atsilankiusioms daug smagumo. 
Dovanų rengėjos turi įvairių, ir 
brangesnių, ir pigesnių, kadan
gi draugija turi 365 nares, o 
kiekviena narė aukavo dova
noms dalykėlių ne mųžiau kaip 
dolerio vertės.

Atsilankiusieji gaus dovanų 
kiekvienas ir kiekviena, (iru-*. 

įėms skiriamos trys pinigiškos 
lovanos.

Muzika irgi puiki. Kai muzi
kantai grieš, bus girdėti nrt 
Marųuette parke.

Taigi, draugai ir draugės, 
rengkime parėdus išankslo, o 
paskui kad šoksime tai šoksi
me.— Iki pasimatymo.

“Tuščios Pastangos”
Jau daugeliui*teko matyt laik

raščiuose pranešimus apie bu
simąjį art. St. Pilkos spektak
lį — “T uščios pastangos“. Ma
nau, kad ir yra įdomu, kaip 
minėtam spektakliui ruošia- 
nisi, kas dalyvauja ir tl.

Kas žino art. Pilką, tas gali 
būt tikras, kad dalyvių sąstatas 
bus geriausias, kuris galima 
udaryti iš vietos ar t.-mėgėjų. 

Pats veikalas reikalauja daug 
žmonių, kurie turi gerą pažin
tį su scena. Kaip matysit vė- 
’iau, art. Pilka ir turi tiktai 
tokius.

Visų pirma kas nežino p-ios 
Noros (higienos. šiame veikale 
p-ia Nora Gugiene vaidina la
bai charakteringą rolę, būtent 
didelės lenkų aristokratės.

Labai dažnai mes gėrimės 
’aidinimu p-ių Dundulienės ir 
Milerienės. Dar atmename pe
litų metų “Aušros Sunūs”. Šia
me veikale p. Dundulienė vėl 
vaidina seną kaimietę “Daubie- 
ię”, p-nas Stasiūnas —j “Dau
bą”, p. Mileriene jų auginti- 
lę "Barborą“, štai jie ir sudaro 
lalį komedijos.

Pats ari. Pilka — Daubų sū
nūs “filosofijos daktaras“; p. 
leisis dailininkas Giedrius;
). A. kavistaitė vaidina 
aunos studentės, daktaro Dau

bos sužiedotinės rolę; p. Balsie
nė — antrą “daktaro” sužadė
tinę, “Naudą”. Reikia žinoti, 
kad ir kaimietė “Barbora” irgi 
ne “svetima” daktarui Daubai. 
Tikrai įdomu: trys mergaitės, 
) vienas “Jonas Dauba“. Kuo 
/iskas baigiasi? Turėsime rod
yt vaidinimą.

Dar ne viskas. Dar bus vi
sokio plauko didelių ir mažų, 
’pžėlusių ir plikų ponų, ku- 
iuos vaidina Dr. Kliauga, p. 
\donias Micevičius, p. Benaitis 
r dar daug kitų.

Viena naujanybė. Baliaus 
cenoje, trečiame akle bus ir 
>ats “Kipšas”, kurį vaidina jau
nas studentas, nesenai atvykęs 
š Lietuvos, Komas Juknevi
čius. P-nas Juknevičius yra 
laug dirbęs su art. Pilka, arba 
geriau pasakius, po art. Pil
kos režisūra das Lietuvoj. Tat, 
be abejo, bus įdomu mums jį 
matyt.

Su tokiu sąstatu art. Pilka ir 
ruošusi veikalui “Tuščios pas
tangos”.

Visi turime pasižymėti, kad 
vasario 26 d., sekmadienio va
kare, Goodman Memorial te- 
tre tas vaidinimas. Jau netoli 
ta diena, tad pasimatysime art. 
Pilkos vaidinime. — Dik.

Town of Lake
Davis Square parke mergai

tes sutvėrė vudinumi} Camp 

Kire Girls būrį. Organizuototų 
tarpe yra pora lietuvaičių, bū
tent Virginia Kasper ir Elena 
Krauklis. Mergaitėms vado
vauja p-lė Margaret Smith.

KORNAI
Greitas palengvinimas tino 
skausmu, juntančių pir
štų, spaudimo autuvo.

DlScholl's
’Zina-pads

*
Aptlekose ir 

autuvo 
krautuvėse r 

visur

___J——ųL
! Phone Boulevard 7314

LO VEIKIS
KVIETKININKAS

, NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St Chicago.

Roseland

Sekmadienyje, sausio 29-tą, 
Aušros kambariuose buvd per
žiūrima Aušros finansinis sto
vis. Komisija, kuri knygas 
peržiurėjo, sako, kad Aušros 
finansinis stovis esąs vidutinis. 
Pinigų kasoje randasi dar dau
giau kaip 200 dolerių. Perei
tais metais Aušra turėjusi iš
mokėjimų 437 dolerius. O tai 
yra juk didoka pinigų suma, 
ir tie pinigai reikia uždirbti ba
liais arba piknikas. čia turė
jo kai kas gal ir labai sunkiai 
padirbėti. O daugiausa tenka 
dirbti “štedaviems” — taip ko
munistai vadina žmones, kurie 
knygynų. lanko.

Kaip bus toliaus su Aušros 
knygynu? Musų vadinami ko
munistai per pereitus metus 
mažai dirbo knygyno labui. Ro
dėsi, kad jie ką ten tokio vis 
daro prieš knygyną, bet vis bū
davo neaišku, prie ko jie ren
giasi. Praėjusia tečiaus susi
rinkimas parodė, kad jie ren
giasi sukelti revoliuciją Auš
ros knygyne, idant pagreitinus 
knygyno uždarymą. O tokiuo
se dalykuose jie turi gero pa
tyrimo.

štai jų pirmas žinksnis. Auš
ra galima naudotis tik susi
rinkimams, bet ne mokyklai. 
Taip buvo nutarta pereitame 
susirinkime, kuriame komunis
tai turėjo didžiumą. Pereitas 
susirinkimas nutarė, kad ku
rie mokinasi Aušros kamba
riuose — vaikai lietuvių kal
bos, o suaugusieji anglų — te
gul moka po du doleriu už dvi 
valandas ir išplauja kamba
rius.

Kas laiko susirinkimus, tai 
išsiplauja. Draugystės turė
tų paklausti savo delegatus, 
kuriam tikslui Aušros kamba
riai yra laikomi — ar knygy
nui, mokykloms ir susirinki
mams, ar vien susirinkimams, 
kuriuos laiko keletas mažes
niųjų draugijų, jei bet taip 
jas galima butų vadinti?

—žvalgas.

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

A ± A
JONAS M1TCHELL- 

MIKOLAITIS

Persiskyrė su šiuo 'pasauliu 
vasario 3 dieną, 11:45 valandą 
vakare, 1928 m., sulaukęs 37 
metų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskričio, Batakių valsčiaus, 
Ciuteikių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 17 metų. Paliko dide
liame nubudime moterį Barbo
rą po tėvais Bagočiutė, 3 pus- 
serė.s ir švogerj, o Lietuvoj se
ną tėvelį. Kūnas pašarvotas, 
randasi Mažeikos koplyčioj, 
aail) Auburn Avė.

I .aidotuvčs įvyks utaminke, 
vasario 7 dieną, 1:30 vai. po 
piet iŠ koplyčios bus nulydėtas 
j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį palarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris ir Giminės.

•
Laidotuvėse patarnauja grą- 

borius S. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1138.

Padėka

Padėką reiškia šerno Fondo 
Komitetas šiems programo da
lyviams, išpildžiusiems sausio 
25 dieną koncertų Lietuvių Au
ditorijoj:

Pirmyn chorui ir jo mokyto
jai p. iŠ. čerienei; p-lei Valeri
jai čepukiutei ir akomp. Alf. 
Semaškaitei; p-niai S. Krasauc- 
kienei ir akomp. p-lei E. Sa
dauskaitei; Ukrainiečių chorui, 
pp. M. Otomanec, M. Kastyliuk, 
p-lėms M. Zimbalist ir Voichėr, 
p. K. Saboniui ir p. Sabonienei.

Visi minėti programo daly
viai prisidėjo savu triusu prie 
labdaringo darbo labdaringa pa
rama.

šiame koncerte savo darbu ir 
patarnavimu prisidėjo pp. K. 
čepukas, Ant. Tamkevičia, ši- 
lis, p-nia M. Zolpicnė; p-nia 
žilvitiene, kuri paaukavo už
kandžius.

Ačiū p. A. D. Kaulakiui už 
atspausdinimą veltui programo. 
Taipgi “Draugo” adm. už su- 
tekimą vietos apgarsinimui. 
Ačiū “Naujienoms” už lai, kad 
visi didieji apgarsinimai per 
keletą dienų įlipusieji buvo su
teikti dykąi, antra —už suteiki
mą vietos įvairiems raštams 
bei straipsniams lietusiems kon
certą.

Reiškiame visiems atsilankiu
siems koncertą n padėką už pri
sidėjimą ir parėmimą. Nuo 
koncerto liko gryno pelno 
$103.45.

—šerno Fondo Komitetas.

PRANEŠIMAI
Visuomio prakalba. Antradieny, va

sario 7 d., 7:30 vai. vak. naujos ty
ros tikybos kūrėjas Visuomis dėstys 
savo tikybinį mokslų, Meldažio svet., 
2244 W. 23 PI., W. Side. • 

Chicagos Lietuvių Auditorijos 
bendroves metinis susirinkimas atsi
bus pirmadieny, vasario 6, 1928, Au
ditorijos name — 1 mos lubos — 
7:30 vai. vakare. Pribukite laiku.

Jahn P. Ewald, sekr.

Lietuvių Misijos susirinkimai pra
sidės vasario 6 dieną iki 19, ir bus 
laikomi lietuvių krikščionių bažny
čioj, kampas 4 ir Indiana gatvių, St. 
Charles, III. Prakalbos ir muzikališ- 
kas programas kožną vakarą, prasi
dės kaip 7:30 vai. Kviečiame visus.

Komitetas.

Lietuvių Misijos susirinkimai pra
sidės vasario (i d. iki 19-tos, ir bus 
laikomi Lietuvių Krikščionių Baž
nyčioj, kampas 4-tos ir Indiana 
gatvių St. Charles III. Prakalbos, ir 
nmzikališkas programas kožną va
karą pradedant kaip 7:30 vai. 
Kviečiame visus.—Komitetas.

Roseland. Vasario 7 d., 8 vai. va
kare, “Aušros” knygyno kambariuo
se, 10900 So. Michigan Avė., įvyks 
Lietuvių Improvemtnt and Benefit 
Kliubo susirinkimas, šiame susirin
kime bus įvairių raportų ir praneši
mų. Visi kliubo nariai būtinai at
silankykite paskirtu laiku.

J. Tamašauskas, sekr.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimai, 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet eit) 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi- 
me išlaidu užlaikymui 
alcjFiriv*.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

S. D. LAGHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojo
2314 W 23rd PI. 

Chilaga, I1L
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2516

J, F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų iŠdirby- 
įtės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Lietuves Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS
A K U S E R K A

3252 South Halsted Street

VlrSui Unlversal
State Bank ....

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
-eikalais nuo 12 iki 
- vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUSERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u Se
rijos kolegiją; 
ilgai nraktika- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos ligonbu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra 
šite pagelbą.
Valandos nuo h 
ryto iki 2 v. 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Akių Gydytojai
lei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLU MENTE AL

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4619 South Ashland Avenue 

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

TeL Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tpo, 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 
daidas. Specialė atyda atkreipiama 

mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
ki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

25 METU PATYRIMO 
Pritaikyme akiniu <lel visokiu akiu JOHN SMETANAj 0. 0.

OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

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

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

Phone Canal 0523

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 Avenee 

Ant Zaleskio Aptiekoa 
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

1579 Mihvaukce Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St..

Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletinė šviesa ir diathennia

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rea„ 6641 South Aibany Avenae 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedalioj 10-12 d.

A. L. DAVf D0N1S, 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

relephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockvvell 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 8:30 P. M 

CHICAGO

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street 

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

Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

Res. 6600 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaeo. III

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 16—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

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

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 1
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BĘENZA

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
2103 W. 63rd St., Suite 3.

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

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

1 vairų s Gydytojai

DR. CHARLES SĖGAL
Praktikuoja 20 metai .... — 

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Mes užtikrinam jum 
gerą dantų darbą

Šeši mėnesiai dėl 
iSmokėjimo. Ne
veik nieko įmo
kėti, nereik mo- f 
kėli- nuošimčių, ikėli'

taisomi tuojau.
Daleidžiant, kad Jums reikės 

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

Dr. C. W. De Roųue
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7b89

Įvairus Gydytojai____
\ Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 So. Halsted St„ Chicago 
arti 31at Street

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

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

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

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

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

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

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

GYDO
Kraujo, odos, chroniškai 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

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

TELEFONAS CANAL 0464

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Te). Fairfax 6353

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 dienų 

Res. Telephone Plaza 8200

Advokatai______
JOSEPH J. GRISU

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

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

Namų Telefonas Republic 9723

Johir Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1311

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

Nedėliomis 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'Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

A, A. DUS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St.

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

Pelnyčius.



NAUJIENOS, Chicago, ffl. Pirmadienis vasario 6, 19288

Business Service
Biznio Patarnavimas

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Visuomis kalbės ry 
toj vakare

Rytoj vakare Visliomis dės
tys savo tikybinį mokslą ir at
sakinės j klapsimus. Prakalba 
įvyks Meldažio svetainėje, 2241 
VV. 23 pi., West Side, 7:30 vai. 
vak. įžanga 25c.

- 11 Į—III ■ * •

ICLASSIFiED hDS
Educational

Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla.

J. P. .Olekas, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, m.

Miscellaneous

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

Boulevard 1036

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—87W

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 
0398. RIGHT WAY PLUMB- 
ING & HEATING CO., 4532 
Cottage Grove Avė.

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu ! 
šildomų boilerių, fumas ir gasinių I 
pečių ir taisymas jų. American 
Stove Repair Works, 3110 Wentworth 
Avė. Phone Victory 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 F1KCERIA1 
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas, Ge

ras patarnavimas, temos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street

Business Service
Biznio Patarnavimas

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Įvvedam elektros 
dratus, motorus, taisom elektros 

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

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS,’Sav.

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

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

Hemlock 7817.

50% PIGIAU už sausį ir vasari. 
Pleitseriavimas, popieravimas, • cal- 
■'.im, malevojimas. Matyk mus šian-

Brunswick 6023.

IŠKABŲ malevojimas nupiginto
mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.

MALEVOJU, dekoruoju — dar
bas pirmos rųšies ir garantuotas.

230 W. Division, 
Lincoln 0474.

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

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

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

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

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

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PAKRIS

NAMŲ KONTRAKTORIUS. Mu- 
rininkystės, karpenterystes, cemen
tinis darbas, pleistcriavimas, taisy-l 
mas namų, garažu nebrangiai.

STANLEY S1WIEC & CO.
1076 N. Hermitage Avė.

Humboldt 5556

J. W. Beaver & Co.,
BUDAVOTOJAI

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

Phone Independence 0878

$4
M

Auto TraveI

EKSKURSIJA
Patogus apšildomi karai i 
............. DETROIT ............... $4
............ ST. LOUIS ................. $4
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 STAGEŠ 
3 So. Jefferson

Tel. Dearbom 0681

$4.00
$4.00
$8.00

Financial
Finansai-Paskolos

2-RUS MORGICIUS 
Padarome j porą dienų 

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

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

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

AugŠčiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Kam reikalingi pinigai
Pirm jieškant paskolos ant namo, 

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

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt St

Tel. Canal 1678

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

Financial 
FinansaLPaskolos

PASKOLOS namų savininkams — 
gaminame ir perkame 1, 2 ir 3 mor
gičius ir kontraktus, Rm. 2016, 134 
N. La Šalie: Randolph 4210 arba 
6347 So. Weslern Avė. Hemlock 
2636.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2'6 nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komišino. ,

S. OSGOOD, 
2231 West Division St 

Tel. Armitage 1199. i

HELBERG Bros, turi pinijnj pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, 
1!>2 N. Clark St. Dearbom 4020.

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms

KUOMET JUMS REIKIA PINIGŲ 
Atsišaukit pas:

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

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

C. J. DANKOWSKI? Sckr Ižd. 
Pirmi, antri ir treti morgičiai

Tel Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

IŠMOKĖJIMAMS IR RAKAN
DAMS PASKOLOS

Greitas ir geras patarnavimas, 
$25 iki $300.

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

priežiūroj.
Atsišaukit arba telefonuokit. 

UNITED FINANCE CO., 
3449 So. Michigan Avė.

Douglas 9362.

1 dirbti gerą algą. Klesos dienomis ir 
j vakarais, ofisas atdaras vakarais, 

begalės kainos, valstijos valdžios1 ^^K® Auto Service Bureau, 309 S. 
• -« i La Šalie St. Room 101.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

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

REIKIA krikščionių su $130 ir 
i po $20 į mėnesį per 3 metus, gali 
gauti $14,000 po 6 metų ir po 300 į 
mėnesį visam gyvenimui. Suteikit 
«avo telefono numerį, atsiųskit var-

DABAR LAIKAS ĮSTOTI 1 dą ir adresą,
Į NAUJIENŲ SPULKĄ
20 serija prasideda nuo 

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

Atdara dienomis ir vaka 
rais.

1739 S. Halsted St., Chicago.

Personai
_________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

vvrights. Rašyk šiandie. ___
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

i su 
ir

PAIEŠKAU savo brolį Joną Dzu- 
veną. Turiu svarbų reikalą. Atsi
šaukit greitai. Antanas Dzuvenis, 
3261 S. Halsted st.

Help Wanted—Malė 
parbinin^ ____

REIKIA VYRŲ dėl išsimokinimo 
i barberiavimo. Didelės algos vy
rams šiame biznyje, su puikia užtik
rinta ateičia. Tik reikia kelių mė
nesių dėl išmokimo. Klesos dieno
mis ir vakarais. Reikia turėti pra
dinės mokyklos mokslą. Atsišau
kite. Moler College, 512 N. State 
Street.

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes tunme labai gera 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 greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 8832 Roosevelt Rd„ 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 St, Cicero, III.

*25 VYRŲ REIKIA TUOJAU, 
DEL IŠSIMOKINIMO WELD- 
ING AMATO. MES IŠMOKIN
SIME JUS ŠIO GERAI APMO
KAMO AMATO. GERA MOKE
STIS TINKANTIEMS VY
RAMS. UNIJOS INSTRUKTO
RIAI. UNIJOS KORTOS VY
RAMS KURIE IŠMOKS ČIA 
AMATĄ. OFISAS ATDARAS 
NUO 9 RYTO IKI 8 VAKARO. 
ILLINOIS WELDING W0RKS 
512 N. LA SALE 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.
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Help Wanted—Malė
■ Į* -U-U --- - --- L

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

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų

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

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norų dirbti.

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

REIKIA vyrų dėl išsimokinimo 
automobilių plovimo, tepimo, "simo- 
nizing” ir viso praktiško garažo dar
bo. Didelis reikalavimas vyrų į ga
ražus. Nuolat darbas per metus. Po 
3 savaičių pasimokinimo galit už-

REIKALINGA dviejų darbininkų 
prie išnešiojimo “Naujienų" — vie
nas Town of I^ake, kitas — Rose- 
lande — nešiotojai už darbą gauna 
gerą nuošimtį. Reikalingas mažas 
investmentas norintiems užimti mi
nėtą vietą. Turi nors kiek mokėti 
skaityti ir rašyti. Kreipkitės į “Nau
jienas", 1739 So. Halsted St.

Naujienos, 
1739 So. Halsted St. 

Box 1144

REIKALAUJAME pardavė
jų dėl pardavinėjimo visokių na
mų reikmenų ir muzikalių in
strumentų, turi turėti automo
bilį. Geram žmogui bus moka
ma gera alga, pastovus darbas 
ir didi ateitis. Atsišaukite 
jaus: f. »

W. W. Kimbal Co.
306 So. Wabasn Avenue 

Matykite Mr. F. Moffatt.

tuo-

PATYRĘS radio taisytojas. Ne
bus pašekmhi — nemokėk. Pigiai. 
Atvažiuosim bile kur. MacCavley, 
Edge\vater 6-161. >

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

Atsišaukite
5317 Cottage Grove Avė.

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

2024 Wabash
M R. DAVIES arba THOMAS

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

REIKALINGAS piekorius gerai 
patyręs savo darbą. Darbas dienomis. 
Atsišaukit, 2424 W. 69th St.

Help Wanted—Female
________ Darbininkų^Reikia________

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

REIKIA moterų prie išdavi
mo dešrų ir paėmimo orderių.

Kreipkitės:
4601 S. Francisco avė.

REIKALINGA senyva moteris 
Srie dabojimo vaiku, valgis ir kam- 
arys ant vietos. Atsišaukit tuojau. 

A. Norkus, 3207 S. Auburn Avė. 2 fl.

Reikalinga mergina arba mo
teris suprantanti raštinės darbą 
dirbti prie Adresograf mašinos 
ir typewriterio. Turi gerai pa
žinti lietuvių ir anglų kalbas. 
Pastovus darbas ir geras už
mokestis.

Atsišaukite tuojaus
PEOPLES FURNITURE CO.

1922 So. Halsted Street
Matykite skelbimų vedėją.
REIKIA patyrusių operatorių prie 

sporting tavorų. 1345 W. 14 St,

Help Wanted-—Feniale
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris ant pusės 
į “Lunch Room’’; bi/nis su labai 
mažai pinigų. Amžiaus nuo 28 iki 
35 metų, vedus ar ne, tik be vaikų, 
Būtinai turi kalbėti rusiškai. Gera 
proga, pertai nelaukit kitos dienos 
— gali būti vėlu.

669 W. 14th St.

Liampų Shade Dirbėjų 
Mums reikia 125 tuojau

Tur būt patyrusios shade dirbė
jos. Geriausia mokestis Chicagoj. 
Cash bonus mokami kas savaitę. 
Pabandykit musų planą ir uždirbkit 
daugiau pinigų.

f

Hamilton Ross Factories
736 Tiklen St., % bloko į pietus 

nuo Van Buren, tarpe Desplaines ir 
Halsted St.

Atsilankykit šiandie.

Furnished Rooms
RENDON kampinė krautuve, 4 

kambarių flatas užpakalyj, tinkama 
dėl rūbų krautuvės ir bucemės, sa
vininkas, l^afayette 4395.

For Rent
RENDON moderniškas 6 kambarių 

apt., naujai dekoruotas, gera trans- 
portaciia, netoli Crane ir kitų dide
lių dirbtuvių, rendos $30 j mėnesį.

3811 S. Kedzie Avė.
Tel. Crawford 2025

Musical Instruments
Muzikosi Inatrumen^^^^^^

Bubnai, Banjos, 
Smuikos 

25c. į savaitę 
OrganizoĮame naują instrumentų 

kliubą, nanai gavma 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 roleliais už $65 cash.

MR. JARTZ,
2918 Milwaukee Avė., Ist floor '

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.

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

Radio
4-5-G-7-8 tūbų radio setai pardavi

mui, gąrantuoti. Išparduodame, _ kad 
padarius vietos dėl naujų. Taipgi ge
riausi radio taisytojai.

DELIGHT SHOP
8428 W. 63rd St. Hemlock 3352

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

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

Sutaupykit Pinigų
Atsineškit šį skelbimą — gausi 

10% pigiau. Atsivesk draugų kurio 
nori pirkti radio, mes duosim jums 
20% pigiau.

PRADĖKIT NAUJUS METUS 
Su nauju Radio. Nusipirkit 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 
t'ums setą ir mes patarnausime jums 
•ile kur Jungtinėse Valstijose. Už MII V 1X141 UUlI^VlUUoV ▼ <♦! O VI JvnUi U 4 , 

ekspresą išlaidas užmokėsite už inu- Į 
sų darbą virš $10 vertės. Viskas1
garantuojama.

ATSUKIT PRIIMTUVĄ
Viena iš musų garantuotų radio se
tų. Atsilankykit ir pažiūrėkit musų 
naujų modelių.

STERLING SHOP RADIO 
4323 Lincoln Av. 3243 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800

, Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

8 ŠMOTŲ parloro setas, $85, 7 
šmotu valgomo kambario setas, $15 
gasinls pečius, $6, pastatomos liam- 
Sos, $15 ir daugiau. Schwartz Bros.

torage, 640 E. 61st St.
Sis skelbimas yra vertas pinigų 

dėl jūsų. Atsineškit jį su savim ir 
mes jums nuleisime

$300
$250

jums nuleisime
10% pigiau

FRIEZE PARLOR SĖT.... $79 
MOHAIR PARLOR SĖT $58 

$200 WALNUT BEDROOM SĖT $48 
$150 WALNUT DIN. RM SĖT $38 
$75 0X12 WILTON RUG ....... $22
$60 COXWELL CHAIR ........... $17
Daugelis kitų bargenų bus išpar

duota tuojau
Available Storage

7732 Stony Island
Atdara vakarais iki 10 vai. Neda

liomis iki 6 vakaro.

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

LIETUVIŲ atidai. Kodėl nenusŲ 
pirkti sau siuvamos mašinos. Turime 
pilną pasirinkimą Slnger siuvamų 
mašinų, demonstratorių ir pertaisy
tų, $10 ir daugiau arba išmokėjimais. 
4Ž51 Cottage Grove Avė.

Sewing Machines 
Siuvamos Mašinos

SINGER “dropheads", elektrinės, 
portablet $22.50 ir daugiau, iš 400 
fasirinkimas. Paterson Bros., 1952 
rving Park-blvd.

LIETUVIŲ atidai.

pilną pasirinkimą Singer i 
mašinų, demonstratorių ir pertaisy
tų, $10 ir daugiau arba išmokėjimais. 
4251 Cottage Grove Avo.

LIETUVIŲ atidai. Kodėl nenusi- specialis, modemiškas 2 flatų 
pirkti sau siuvamos mašinos. Turime mas, 8344 S. May St., puikiausi* na-

• siuvamų mas South Side. Yra 3 karų muri- 
r • nis garažas, tile sienos maudynėj, 

ėjimais. I lietaus lašai, moderniškas. Turi būt

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

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

CASH Už KARUS
Turim pirkti 100 karų tuojau.

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

Business Chances
________ Pardavimui^Bizniai_______

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 jums atneš 
6^%.

J keletą ipetų jūsų pinigai bus grą
žinti ir jųs^ gausite užtektinai pinigų 
visam savo, amžiui.

Su $100 galit pradėti. • daapalvių distrikte), rendų virš $11,-
Del daugiau informacijų rašykit.' 000, galit jį nupirkti už $51,000. 

Be jokios atsakomybės. ; Namas turi pirmus morgičius $23,-
Atsiųskit savo vardą ir adresą, 000 dviem metam, galima padidinti 

iki $30,000. Galima įmokėti $15,000, 
kitus antru morgičių. Galite gauti 
33 */»% už savo investmentą.

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

4705 S. State St.
Drexcl 1800.

Naujienos, 
1739 So. Halsted St. 

Box 1026.

Į REIKALINGAS parteneris j bučer- 
i nę ir grosenę su $1,600. Vienam per- 
I sunku. Turi būt nevedęs, patyrimo 
nereikia, šaukit Pullman 4228. 10839 
S. Michigan Avė.

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė
rimų parloras, 3 metams lysas, geroj 
vietoj, pigi fenda, turiu parduoti tuo
jau, už $250 cash, savininkas 4328 j 
Hermitage Av. Boulevard 6027.

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

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė maišytų tautų apgyvento] apie
linkėj. Geras biznis—parduodu dėl 
nesveikatos. 1302 S. Union Avė.

biznis.
PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernė 

puspigiai, senas ir geras 
10722 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI saliunas gana ge
roj biznio vietoj — parduosiu už 
$175.00 — turiu būtinai parduoti j 
6 dienas. Nepraleiskite geriausios 
progos. 1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa, 4507 S. Wentworth Avė.

Exchange—Mainai
GERI MAINAI

2 po 5, naujas mūrinis namas ge
roj apielinkėj, karštu vandenių ap
šildomas. Randasi Marųuette Manor, 
parduosiu arba mainysiu ant lotų ar 
mažesnio namo.

2 po 6, naujas mūrinis namas, 
karštu vandeniu apšildomas, geroj 
apielinkėj, viskas moderniškai, 
randasi Marųuette Parke, netoli mo
kyklos ir gatvekarių. Parduosiu ar
ba mainysiu ant lotų, saliuno ar ma
žesnio namo.

7 flatai ir Storas, kampinis na
mas, geroj vietoj, visi išrenduoti. 
Parduosiu arba mainysiu ant lotų, 
ar mažesnio namo. Ką tik jus turit, 
ųepaisant kokioj apielinkėj.

Ką jus turi mainyti ar parduoti, 
ar ko jus jieškot, mes turim dėl įu- 
šų ka j’ųs reikalaujat. AtsišauKit 
ypatiskai arba telefonuokit.
W. H. KELPS & CO.

2419 W. 69 St.
Hemlock 8099

Farms For Sale
_________Ūkiai Pardavimui

GERA PROGA. Pardavimui ūkis, 
5 nauji budinkai, 80 akrų žemės, ūkė 
randasi 8 mylios nuo Skotville, 
Mich. lietuvių kolonijoj. Parduosiu 
pigiai. Kreipkitės laiškais. K. Zu- 
kouckas, Box 88, Rivesville, West Va.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

MODERNIŠKAS 2 flatų namas, 5- 
5 kambarių, 2 karų garažas, savinin
kas 6010 S. Francisco Avė.

PARDAVIMUI 6 kamb. mūrinis 
bungalow, ootagon frontu, cemen
tuota ėlė, stikliniai porčiai, po $50 i 
mėnesi, 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.

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

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimai

Ekstra specialis 
bargenas

Dabar yra laikas. Dasižinokit apie 
šį puikų pirkinį. Tai yra ekstra . .. . .. ... ( na_ 

parduotas šią savaitę. Įsigykit šj 
puikų 2 flatų namą. Su $5,000 cash 
galit pradėti veikti. Mr. Svveeney, 
2871 E. 79 St. Saginaw 7900.

Patarimas Publikai!
Visi sako ir žino, kad su pirki

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

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

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

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

ORKAS INVESTMENTAS
Pardavimui nauju* iniiriniH narna* 

tu arti HalHted ir 79tii, parduosiu 
arba mainysiu bilo į ka kaipo dali 
kojinio. VVALTER J. PAUL. 0001 
ttentern Avė., Tel. Republic 4170.

9 fla- 
pigiai, 
iinno- 
South

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

ŠTAI BARGENAS
Aukštos klesos, tikrai modemiš

kas, su atdaru sun porčium, namas 
turi 15 apt. po 4 kambarius, randa
si netoli 47 St. ir Champlain (Juo-

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

South
9234.

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

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

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

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

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

6409 So. Kedzie Avenue

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

garu šildomas, 2lk 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 mėnesį, rendų $125 į 
mėnesį, savininkas. Radcliffe 2520. 
7519 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pirmos klesos 6 
kambarių mūrinis nungalow, aržuolo 
užbaigimo, karštu vandeniu šildo
mas, lietaus lašų vana ir vėliau
sios mados maudynės kambario 
fikčeriai, lotas 30x125, apžiūrėki! 
prie 6647 So. Talman Avė. šaukit 
savininką, Rainbow Electric, Hyde 
Park 2976.

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

Atsišaukit
ED. DUBSKY, K 

2135 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.

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, tiskas išrenduota, 
kaina tik $27,000, savininkas, 

5542 So. Aberdeen, 
Ist flat.

NAUJI bungalows budavotojo 
kainomis, lengvais išmokėjimais. 
5616 Grace St. Kild. 3695.

5 flatų medinis
Pečium šildomas, naujai dekoruo

tas, 50x125 pėdų lotas, 3941-5 So. 
WeILs St., Rendos $125 į mėnesį. 
Pirmas niorgičius $2,000. Kainu 
$6,000.

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

Boulevard 7769.

■ ■


