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Tariama caro duktėp-V. nori sutarčių su 
Anglija, Japonijavengia reporterių

Misteringa “madam Čaikovska’’ 
atvykus į Ameriką gydytis; 
kalba tik vokiškai

Londonui ir Tokio pasiųsta A- 
merikos su Francija sutarties 
“pavyzdys”

WASHINGTONAS, vas. 9.- 
Iš Valstybės Departamento su
žinota, kad Jungtinių Valstybių- 
’rancijos draugingumo sutar

šęs teksto kopijos tapo vyriau- 
Japonijai ir 

bu- 
lai- 
tos 
būt 

* . Ji laikos I pamatu deryboms dėl panašių 
nieko neprisilei-1 sutarčių su Anglija ir Japonija.

I Britai manyte nemaną apie ka- 
lxiikraščių žiniomis, madamI rų su Amerika 

čaikovska atvykus čia į sve-1 lONIX)NAS, vas. 9. —Britų 
čius pas Mrs. VVilliam B. Leeds, I .^sienio reikalų ministeris 
buvusią princesę Kseniją, gy-l 3bandx‘rlain savo kalboj pasa- 
venančią Oyster Bay. Iį^ j<aras arj>n rengimasis

Kelionėje per jūres madam I karui su Jungtinėmis Valsty- 
čaikovska keletą kartų pieta I bėmis tiesiai manyte nemano- 
vus valgomajame salone, bet I mas. Britų valdžios politikus 
su kitais pasažieriais mosimai-1 pagrinde niekados to nebuvę 
šius. Mėsą jai visados turė-l r niekados nebusią.

NE\V YORKAS, vas. 9. — 
laikraščių reporteriams, kurie 
bandė prieiti prie garlaiviu Be- ] lybes pasiųstos

Jidžiajai Britanijai. Kartu 
zęs pasiųstas paaiškinamas 
kas su pranešimu, jogei 
utarties tekstas galėsiąs

re ilga r ia atvykusios į New 
Yoka madam čaikovskos, ta 
riamos didkunigaikštytės Anas
tazijos, buvusio caro Nikalojaus 
dukters, nepavyko, 
užsidarius ir i

NAUJIENOS
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[Atlantic an<! P.icitie rhoiuj

Kova su dideliu gaisru Fall River mieste1, Mass., kame vasario 3 d. ugnis nušlavė penkis 
blokus trobesių jiačiame biznio centre. Nuostolių, kaip apskaičiuoja, gaisras padaręs apie 25 
milionus dolerių.

____________ ■■

Sandino pasirodęs 
apie Matagalpą

Nikaraguos sukilėlių vadas įsi
tvirtinęs turtingų kavos plan
tacijų dist rikte

MANAGUA, Nikaragua, vas. 
, 9. — Gauti čia pranešimai sa
ko, kad generolas Augustinas 
Sandino, Nikaraguos sukilėlių 
vadas, įsitvirtinęs turtingoje 

I kavos plantacijų apygardoje ne
it oi i nuo Matagalpos miesto. Į 
I ten tuojau pasiųstos stiprios 
Jungtinių Valstybių jūreivių 

j jėgos.
Matagalpa yra daugiau kaip 

į penkiasdešimt mylių į pietus 
nuo EI Chipote, iš kur genero- 

• lo Sandino sukilėliai buvo prieš 
dvejetą savaičių Amerikos jū
reivių ir bombarduojamųjų ae
roplanų išstumti.

Areštai įtariamų ko
munistų Kaune

Radič - Jugoslavijos 
valdžios galva

jas, kadangi dešine jos rankai 
esanti visai paraližuota. Ji yra I Komunistinio jaunimo 
26 metų amžiaus ir kalba tiki sugedimas SOVietŲ 
vokiškai. | Rusijoje

Vienas rusas, (deb Botkin,■ 
kuris rūpinos Čaikovskos atvy
kimu ir kuris sakosi esąs bu-! 
vusio caro gydytojo sūnūs, 
tvirtina, kad Čaikovska esanti 
tikroji caro duktė Anastazija, I 
nes jis ją gerai pažinojęs. Kadi 
ji dabar nekalba rusiškai, Bot
kin aiškina tuo, kad dėl l»i- 
šių pergyvenimų, kuomet visa 
caro šeima buvo išskersta, ji 
netekus atminties ir daugelio 
dalykų nebeatsimenanti.

Didkun įgajk.št y t ė A nas ta z i j a 
buvus išgelbėta vieno jauno 
kareivio, Čaikovskio, kuris pa- 
begęs su ja Į Rumaniją ir 
ten ją vedęs, bet netrukus jis 
buvęs bodševikų nušautas. Bot
kin sako, kad madam čaikov
ska atvykus į Ameriką pasil
sėti ir gauti daktariškos pagal
ina. Kai caras su savo šeima 
buvę išdanginti į Sibirą, ten 
vienas kareivis šautuvo drūt
galiu sutriuškinęs Anastazijai 
žandą.
Madam čaikovska nesanti caro 

duktė Anastazija
V. V. Burmistrov, Amerikos 

Rusų Pabėgėlių Šalpos Draugi
jos pirmininkas, Išleido prane
šimą, sakydamas, kad jis gavęs 
kablegramą iš Rusų didkuni
gaikštytės Olgos Aleksandrov
uos, gyvenančios Kopenhagoje, į 
ir ji griežtai neigianti, buk; 
madam Čaikovska esanti did- 
kunigaikštytė Anastazija. Pra
nešime sakoma, l 
sandrovna, kuri yra 
caro Nikalojaus sesuo, 
atlankius madam 
Vokietijoje, kuomet 
dukterim dedantis jauna mote
riškė buvus laikoma ten vieno
je ligoninėje.
Antra “caro duktė Anastazija” 

pasirodė Lenkijoje
VARŠAVA, vas. 9. —Lenkų 

Volynijoje pasirodė viena jau
na moteriškė, kuri sakos esan
ti didkunigaikštytė Anastazija, 
jauniausioji bolševikų nudaigo
to caro Nikalojaus duktė. Gy
venančiuose ten rusų emigran
tuose ji randa daug sekėjų. Ant 
jos kūno yra daug randų, ir ji 
aiškina, kad tai esą likusios 
žymės žaizdų, bolševikų pada
rytų, kai caro šeima buvo iš
žudyta Ekaterinburge. Jos pa- 

' sakojimai apie išsigelbėjimą
nuo mirties yra beveik pana- F«cv«, nar
šus į pasakojimus kitų “Anas-' vieną pusę uncijos iki 5 centų 
tazijų.” už vieną unciją.

SSSR laikraštis “Biednota”
Juoda pasibaisėtiną komunisti- 
iio jaunimo supuvimo

Pasak “Biednota” 
’l nolcai [komunistinis 
Urnas] ir komunistiniai 

ai išsijuosę “šviečia”

vaizdą, 
komso- 
jauni- 

studen- 
kainia.

Jie propaganduoją kaime “nau- 
•ą komunistinę moralę” ir ko
voja su “miesčionijos prieta
rais”. Komsomolcai veda kiek
vieną mėnesį naują žmoną, ski
riasi su žmonomis, ir palieka 
jaunas moteris su kūdikiais )>e 
jokios pagalbos. Buvę nusižu- 
Jymų ir kūdikių nužudymų fak- 
ų. “Biednota” šitaip piešia 

komunistinį jaunimą:
“Musų kaimo visuomenės 

darbininkai dažnai daro susirin
kimus. Tuose susirinkimuose 
jie svarsto ‘moterų klausimą*,* 
t. y. pasakoja kits kitam apie 
savo dažnai kriminališkus do
ros žygius moterų ‘švietimo’ sri- 
y. Visi jie dalyvauja šios ru
des nusikalstamame darbe. 
‘Tokius’ pasilinksminimus su 
mergaitėmis komunistiniai jau
nuoliai vadina partiniu termi
nu: ‘individualinis apdirbi
mas.’” [LŽ],

Teisėjas ir prokuroras 
kaltinami dėl vagystės

ARDMORE, Okla., vas. 9. —
kad Olga Alek- Vakar Mariettoje buvo suimti 

buvusio i kauntės teisėjas Mathers ir 
buvus *<auntes prokuroras Croy, kalti- 

Čaikovską nam‘ dėl pasisavinimo didžiulės 
ta caro i ‘talies pinigų, prieš savaitę pa-

vogtų iš Love Coimty National 
banko.

Vienas banko plėšikų, Claud 
Andrews, buvo sugautas, ir jis 
sutiko parodyti vietų, kame pi
nigai paslėpti. Teisėjas Mathers 
ir prokuroras Croy ėjo su juo. 
Viso buvo pavogta 90,300 dol., 
J>et bankui tegrąžinta $3,719. 
Dabar teisėjas ir prokuroras 
kaltinami, kad likusius daugiau 
kaip $86,000 pasilaikė sau.

Oro pašto siuntos kai
na atpiginama

VVASHINGTONAS, vas. 9.— 
Atstovų buto pašto komisija 
priėmė bilių atpiginti siuntos 
kainą laiškams, siunčiamiems 
oro paštu, iŠ 10 centų už kiek

Kroatu “maištininkas” kara
liaus pakviestas sudaryt nau
ją kabinetą

VIENA, Austrija, vas. 9.
Jugoslavijos ministerių kabine
tui rezignavus, karalius Alek
sandras kvietė buvusį premje
rą Vukičevičą naują valdžią 
Sudalyti, bet pastarasis atsi
prašė.

Įvyko nepaprastas dalykas: 
karalius tuojau pasišaukė Kro
atų vadą, pagarsėjusį Stefaną 
Radičą, ir naują ministerių ka
binetą sudaryti pasiūlė jam. 
Radič apsiėmė.

to, kad dar tik keli mėnesiai

mo, kur jis buvo padėtas, ap
kaltintas dvi bičiuliavimo su 
Maskva ir dek valstybės išda- • • 
vimo.

Radič yra galingas radikali- 
nės Kroatų valstiečių partijos 
vadas. Ar jam pavyks nauja 
valdžia sudaryti, daugelis abe
joja.

Bolševikai naikina gar
sių rašytojų knygas
TALINAS, bestija, sausio 23. 

[LŽ]. — SSSR laikraštis “Kras- 
naja Gazeta” praneša, kad Ko
stromoje vietos komunistinių 
diktatoriukų įsakymu iš biblio
tekų pašalinta Dostojevskio 
“Nusižengimas ir bausme”, 
Viktoro Hiugo “Atstumtieji” ir 
Levo Tolstojaus apysakos.

Kiek pirmiau klubo “Prole- 
tarka” valdyba buvo sudeginu
si kai|>o kontrevoliucines kny
gas Karolio Markso “Kaptalą”, 
Tugan Baranovskio “Rusijos 
abrikas” ir visus Gliebo IJs- 

jMmskio, iščedrino, Šekspiro ir 
kitų rašytojų veikalus.

Prie Progos pravartu prisi
minti, kad: nesenai ir Ispanijo
je buvo didelė pasaulinių rašy
tojų veikalų autodafė. Ten taip 
pat sudegino “kenksmingos 
<rypties” veikalus.

Smarki vėjo audra pie
tų Kalifornijoje

LOS ANGELĖS, Cal., vas. 9. 
— Pietinėje Kalifornijos daly 
šį rytą siautė smarki vėjo aud
ra. Ji nuvertė Mount Lowe ob
servatorijos bokštą ir kituose 
miestuose sugriovė keletą na
mų. Daug medžių išvartė su 
šaknimis, sunaikino penkis ae* 
roplanus ir telefonų bei tele
grafo vielų nutraukė.

Latviai maino fron 
tą tarybų Rusijai

Naujoji valdžia žada ieškoti 
draugiškumo su kitomis 
mažesnėmis valtsybėmis

RYGA, ’ vas. 9. — Latvija 
nesiruošianti daryti 
mo sutarties” su sovietų Rusija. 
Ji stengsiantis daryti draugiš
kumo sutartis su mažesnėmis 
valstybėmis, kurios esą artes
nės latviams, ne kad didžiu
lė Rusija.

Taip pareiškė savo kalboje 
naujasis Latvijos užsienio rei
kalų ministeris Balodis. Latvi
ja, sakė jis, dabar ieškosianti 
draugiškumo tokių 
kaip Lietuva, Estija, 
Lenkija ir Vokietija.

Užsienio reikalų 
pasakė, kad buvusia 
socialdemokratinis kabinetas bu
vęs draugingas sovietų Rusijai, 
bet iš to draugingumo nieko

Papa ir Calles norį 
daryti taiką

No. 34

Meksikos traukinius 
dabos aeroplanai

Tuo budu vyriausybė rūpinsis 
apsaugoti keleivius nuo kleri
kalų bandų puolimo

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
9. Karo departamento įsaky
mu, nuo šio laiko Meksikos 
traukinius, keliaujančius per 
distriktus, kur veikia klerika
lų maištininkų bandos, dabos 
karo aeroplanai. Tuo budu Lūs 
suteikta didesnė apsauga pa- 
sažieriniams traukiniams, ku
rie be to dar yra lydimi gink
luotų kareivių sargybų.

Federalinės kariuomenės 
skyrius atakavo maištininkų liz
dus Cerrillo ir Joya kalnuose, 
pietinėje Colimos valstijos da
ly. Devyni maištininkai buvo 
nukauti, vienas sugautas ir 
sušaudytas.

Neoficialinėm's žiniomis, 
nrieš maištininkus u.i»ar ope
ruoja tarp 10 ir 15 tūkstančių 
kareivių.

KAUNAS, sausio 11. —Kri
minalinės policijos naktį iš 
sausio H į 12 d. pas vietos 
koinunistinj jaunimą ir rajono 
narius buvo padarytos kratos. 
Per kratas suimta 19 tariamų 
komnuistų.
Plachinas,

NEW YORKAS, vas. JI 
Telegrama iš Washingtono 
ko, kad pradėta žingsnių kon
fliktui tarp katalikų bažnyčios ............. .
ir Meksikos valdžios išlyginti J banko buhalteris, 
Jungtinių Valstybių ambasado- 

neitralu- riui Meksikai, Dwight W. Mor- 
row’ui, tarpininkaujant abidvi 
šalys sutikusios konferuoti. Sa
ko, kad Meksikai veikiausiai 
atstovausiąs prezidentas Calles, 
o papai Pijui •— generalinis Na
tional C.atholic Welfare tary
bos sekretorius, kunigas John 
J. Burke.

sa-

valstybių,
Suomija,

ministeris 
kairysis

Du aviatoriai žuvo 
Ramiajame van

denyne
SAN DIEGO, Cal., vas. 9. — 

Jungtinių ‘Valstybių 
roplanui nukritus 
vai/denyną, ajdie 
penkias mylias nuo 
ma, žuvo aviatorius 
Rhea ir radiomanas
gan. Nelaimė atsitiko laivyno 
pratimo metu.

iai vyno ae- 
į Barnųjį 

tfisdel.'įmt 
Point Lo- 
leit. F. L. 
L. Lonner-

ŽEMĖS > DREBĖJIMAS MAINE 
VALSTIJOJE

MILO, Maine, vas. 9. —Va
kar vakarą čia buvo jaustas 
stiprokas žemės drebėjimas. 
Namai buvo supurtyti ir dau
gelio jų sienos susproginėjo, 
šiaip didesnės žalos nepadary
ta.

^0RHS:
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra- 
našąuja:

• Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis, 
daugiausiai vakarų krypties 
vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 29’ ir 38° F-

Šiandie saulė teka 6:54, lei
džiasi 5:15. Mėnuč teka 10:07 
vakaro.

Jungt. Valstybes teisia 
Meksikos sąmoks

lininkus
LOS ANGELES, Cal., vas. 9. 

— Federaliniame teisme čia 
prasidėjo byla penkių meksi
kiečių, Adolfo de la Huertos, 
buvusio Meksikos prezidento, 
ir keturių jo sėbrų. Jie Jungti
nėse Valstybėse organziavo su
kilimą prieš esamąją Meksikos 
valdžią ir dėl to jie buvo su
imti, kaltinami dėl neitralumo 
laužymo.

Praneša, kad Grayšon’- 
ienės aeroplanas tapęs 

Kanadoj surastas
PATERSON, N. J., vas. 9.— 

Praneša, kad Kanadoje taj>ęs 
surastas Dawn aeroplanas, ku
riuo Mrs. Frances W. Grayson 
išskirdo praeitą guodžio mėne
sį iš Ne\v Yorko į Ne\v Found- 
landą ir kelionėje prapuolė. 
Aeroplanas buvęs surastas Abi- 
tibi apygardoj, šiaurinėje Ka
nadoje.

Francuzų aviatoriai 
skris j San Fran- 

cisco
WASHINGTONAS, vas. 9.

Francuzų aviatoriai, leitenantai 
Costes ir Lebrix, kurie iš New 
Orleans vakar 
ingtoną, žada 
skristi skersai 
Franci sco.

atlėkė į 
iš New

Ameriką

Wash- 
Yorko 
j San

Lakūnas Lindbergh 
atskrido į Havaną

Svarbiausi iš jų; 
centralinio 
provizorius 

Burakas, Stankonis, Stankūnie
nė ir svarbiausias šios grupės 
vadas pasivadinęs dviem jiavar- 
dėm ir turįs du pasus — Ka
rolis Grosnianas — Antanas 
Rambauskas. Spėjama, kad jis 
su padirbtais dviejų pavardžių 
dokumentais yra atsiųstas iš 
Maskvos. Ar kuri i.š tų dviejų 
pavardžių yra tikra, tuo tarpu 
nustatyti dar nepavyko.

Suimtųjų butuose rasta pa
dirbtų pasų, naujos komunisti-

|nės .literatūros, įvairių komu
nistinių aplinkraščių, atsišauki
mų ir labai daug koresponden- 

lardymas. Byla bus 
teismo

ei jos. Eina 
perduota kariuomenės 
valstybės gynėjui.

Dagi Loto pačių komer
cija rengiasi kišt 

katilan
JER l ZOIJ M AS, Palestina, 

vas. 9. Bibliškojl Loto pati, 
išstovėjus kelis tuksiančius me
tų, galų gale kad tik neatsidur
tų katile ’ir nebūtų suvalgyta. 
Viena kompanija, turinti kon
cesijų Mirties jūrių druskai 
naudoti rengiasi nugriauti ir tą 
garsų druskos stulpą, apie kurį 
manoma, kad tai esąs tas pats 
druskos stulpas, kuriuo, pasak 
Senojo Testamento, virtus Lo
to pati, kai ji neiškentus ii 
atsigrįžus j degantį Sodomos 
miestą.

KUNIGIENĖ PAGIMDĖ VAI
KĄ BE RANKŲ IR 

KOJŲ
BE

vas. 9. 
protes-

SOUTH BEND, Ind., 
— Nappannce miestely 
tonų kunigo, Vernon L. Stump, 
žmona pagimdė kūdikį, kurs 
visai neturi nė rankų nė kojų, 
nors šiaip yra normalus ir svei
kas. Be dabar gimusio kunigas 

| Stump turi dar tris vaikus, ku
rie visi yra normalus.

Hinkler skrenda j Afriką

VALLETTA, Malta, vas. 9. 
— Anglų lakūnas Bert Hinkler, 
skrendąs į Australiją, išlėkė 
šiandie iš čia į Bengazi, Afri- 

j, 500 mylių tolumo.
HAVANA, Ęuba, vas. 9. —J— 

Amerikos lakūnas, pulk. Char- koj 
les A. Lindbergh, iš Port-au- 
Priuce, Haiti sostinės, atskri
do į Havaną, kame jis buvo Čia tapo areštuota Mrs. Helen 
pasitiktas su didelėmis ovaci--Stevenson, kaltinama dėl nušo- 
jomis. I g vimo savo vyro.

HARRISBURG, III., vas. 9.—

Kauno burmistras Vi
leišis išvyko j Taliną

----------- t
KAUNAS, sausio 23. [LŽ]. 

šiomis dienomis Taline į- 
vyksta Pakaitės miestų sąjun
gos komiteto posėdis, į kurį iš 
Lietuvos vyksta burmistras 
Vileišis. Posėdis aptars sąjun
gos kongreso ir jo programos 
Veikalą (kongresas įvyks šiais 
metais Kaune). Pabaltės mies
tų sąjungos k-tas susideda iš 
Uetuvos, Latvijos, Estijos mie
stų sąjungos pirmininkų ir sek
retorių. K-tas per metus daro 
ne mažiau dviejų jiosčdžių. Po
sėdžiai šaukiami iš eilės kiek
vienoj sąjungon įeinančio j vals
tybėje.

Sąjungos kongresai šaukiami 
ne mažiau vieno sykio |>er tre- 
us metus. Eilinis sąjungos 

kongresas šiais metais bus su
šauktas Kaune, rudenj.

Estij’a steig-sianti Kau
ne pasiuntinybę

TALINAS, sausio 23. (El- 
a). Estų spauios žiniomis, 

Estijos unsienių reikalų minis
terija nutarusi įsteigti Kaune 
savistovią pasiuntinybę. Atatin
kamą projektą užsienių reika
lų ministeris jau įteikęs minis- 
terių kabinetui. Kaip žinoma, 
:stai ligšiol laiko Kaune char- 
je d’affaires.

Iowos sekretorius mirė
DĖS MOINES, la., vas. 9. — 

dirė Iowa valstyl>ės sekreto
rius Walter Ramsay.

Prigėrė Mississippi upėj
BILOXI, Miss., vas. 9. Nu

kritęs, ar pats šokęs, į upę pri
gėrė James Clinton, kurs buvo 
dvykęs čia iš Elgin, III.

“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.



KORESPONDENCIJOS
kį koncertų verta visiems at
silankyti.

Detroit, Mich
Koncertas.—L. P. Kliubo 

karas. — Darbai.

Penktadienis, vas, 10, 1928NAUJIENOS, ChĮcago, UI,
- -----------------------------i -r ■ - ■ — - - .i ' ■ - ------------

išradėjas, bet analizuoti visus 
moterų išradimus per tūlą ląi- 
ką.

Su v. Valstijų Patentų Ofi
sas gauna tiek daug visokių 
prašymų, kad nekreipia jokios 
ypatingos atydos į moterų iš
radimus.

Nuo 1905 iki 1921 m., mote
rims išduota 5,000 patentų, tas 
sudaro mažiaus kaip antrą 
nuošimtį visų išduotų per tą 
laiką patentų, bet yra daugiaus, 
negu patentų išduota moterims 
per 105 metus, baigiant 1895 
metais.

Iš 221 žemdirbystės išradi
mų pasirodo, kad 71 buvo so
dinimo, žemės apdirbėjų ir 
laukų valymo mašinerjos; iš 
1,385 naminių daiktų, 440 bu
vo virtuvėms reikalingi daiktai; 
iš 227 medikališų, chirurgiškų 
ir dantistiškų išradimų net 73 
buvo ligonių kambariams išra-

Skaitlius išradimų paleng- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

ATYDAI
dimai.

Iš 5,000 patentų teduotų mo- vinti motorinių vežimų keliavi- 
terims per parinktus 10 metų,, mą parodo, kad moterys dau- 
221, arba 4.4 nuošimčiai liečia Igiaus ir daugiaus operuoja mo- 
ukių darbą. Moterys ypatingai 
užinteresuotos vištomis, karvė
mis ir naminiais gyvuliais, bet 
ne visi jų žemdirbiški išradimai 
liečia tą darbą.

Išgauti patentą reikia turėti 
išradimą, kuris yra naujas ir 
naudingas.

Moterų išradimai įima net 50 
gerai išsivystytas industrijų 
linijas. Jos išrado naujas par- 
vas, chemikališką 
aliejaus komerciališkiems tiks
lams, naują kurą, gazo įtaisy
mus ir tt.

Vasario 18 d., Lietuvių sve- 
--------- - i tumėje bus kilus svarbus paren- 

pažengęs, netik skaičium dai- girnas. Tą dieną Lietuvių Ope- 
nininkų, bet ir dainavimu. Dai- ros Draugija, vadovaujant kom- 
navo tris dainas ir sudainavo 
labai gerai. Kiek girdėjau, 
Kvederas labai norėjo tą cho
rą sugriauti, bet jam tai pa
daryti nepavyko. Choras, ne
žiūrint jo pastangų, netik ne
susilpnėjo, bet dar sutvirtėjo 

. ir gerokai prasilavino, taip 
’j I kad dabar choras yra per pu

sę geresnis, negu buvo pirma.

torinius vežimus. ĮFLIS.]

va-

kon- 
kurį

Sausio 15 d. teko būti 
certe Lietuvių svetainėj, 
rengė kiek iš apgarsinimų pa
tyriau, Husų Stygų Orkestras 
ir Pioneer of Labor. I" 
tai dabar nebėra naujienybė, 
tečiaus šiame koncerte gerą įs
pūdį padarė rusų šokikų gru
pė, kuri išpildė didesnę dalį pro- 
gramo. Orkestrą ir šokikų 
grupę sudaro kelios dešimt 
ypatų. šokikų grupėj 
daugiausia jaunimas, 
t re yra ir suaugusių, 
grupė šoko visokius 
šokius ir viską gerai

Koncerte dar dainavo p-ia 
ir i>-lė Boyds — motina ir duk
tė. Nors mergaitė dar jauna, 
apie 13 m. amžiaus, bet turi 
gerą balsą. Publikai ypač pa
tiko jų duetas.

Dainavo ir Lietuvių Ateities 
Choras. Jau senai bebuvau 
girdėjęs tą chorą dainuojant. 
Kaip pasirodė, choras gerokai

Sausio 22 d. I. A. S. svetai
nėje, prie 24 ir Michigan gat- 

, vių, buvo Lietuvių Pilietinimo 
yrai Kliubo vakaras. Kliubas ren- 

o orkes-(gja vjenfl vakarą į sc-
sokikų ZOną ir visi kliubo nariai turi 

klasiškus dalyvauti; jei ir neatsilanko tai
išpildė.

Detroit, Mich

Ristynių belaukiant 1‘romotorti
T. gavo leidimą rengti risty- 

Bua duota progos kiekvienam 
Pirmos ristynės 

dienų. Nunia- 
dalyvuus K..

* kiti. Smulk- 
veliau.

nes. 
ristikui pasirodyti.
įvyks už kokių 10 
tomą, 
Požėla, 
menus

už kokių
kad ristynėse
John E v ko ir
bus pranešta

įsigyk
GERIAUSI

Įsigyk
NAUJAUSI

‘HRADIO
ČIONAI

Lengvais Išmokėjimais!

M0DEL37 $QQ 
ivithout tubei

ATEIK ŠIANDIE

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE C0.
3621—23 S. Halsted St.

pozitoriui M. Petrauskui pasta
tys scenoje operetę ‘Prieglau
da.”

—   !■ —.................—' II .... ...

Lietuvis Konf rektorius

vistiek, pabaudai, turi užmokė
ti tikieto kainų. Buvo vaidin
tas veikalas “Inteligentai”. Bet 
gi vaidinimas ne kokį įspūdį 
padarė; buvo trukumų pas ak
torius, bet ir pats veikalas y- 
ra gana menkas, žmonių pa
rengime buvo nemažai, apie 
350 ypatų, — taip kad kliubui 
liks gal apie $100 pelno.

Kiek teko patirti iš kliubo 
baldybos, tą vakarą prie kliu
bo prisirašė apie 40 naujų na
rių. Mat metiniuose kliubo 
parengimuose būna tik pusė į- 
stojimo, tad visi ir naudojasi ta 
proga 
moka 
nariu 
siekia
kliubas bus didžiausia lietuvių 
draugija Detroite.

Darbai Detroite pradedu po 
biskj gerėti. Bet bedarbių dar 
netrūksta. Tai daugiausia atva
žiavę iš kitų miestų darbo ieš
koti. Jie atvažiavę ir negauda
mi darbo, praleidžia paskuti
nius pinigus ir atsiduria keb
lioj padėty.— svetimame mies
te, be draugų, be pinigų, be 
darbo, tankiai ir be pastogės. 
Nerasdami kitokios išeities, 
daugelis tokių pavirsta ir plė
šikais. Patartina tad į Detroitą 
nevažiuoti darbo ieškoti, nes čia 
sunku darbas gauti, kadangi 
ir ant vielos yra daug bedarbių.

—Dailės Mylėtojas. (

Moterys kaipo 
išradėjos

NAUJAS
EELEKTRINIS

vartojimų

Suvedanti iviesaa 1 
elektros jiegą į nau 
jus ir senus namus 
mainom naujas Maro* 
pas | senas; duodame 
ant lengvo iimokiji- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2211 W. 22nd Street 
Pbone Caual 2M1

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
miausių kainų. Kožnam apsi* 
moka pamatyti šiuos bargenus:

įstoti į kliubą. Kliubas 
pašelpą ir pomiritinę. 

turi arti 300, turtas »gi 
$8,000. Su laiku šis

Teko nugirsti, kad vasario

ties choras rengia didelį kon
certą, kuriame dalyvaus nema
žai gerų dainininkų. Dainuo
siąs ir Jonas Valiukas, turin
tis gražų tenoro balsą. Ikišiol 
jis dainuodavo tik vienai srio- 
vei ir progresyviai visuomenei 
nesirodė. Mano nuomone, Va
liukas gerai padarė, kad pasi
ryžo savo talentą parodyti ir 
platesniai visuomenei. Tie dai
lės mylėtojai, kurie užsitveria 
apie save siena ir nedalyvauja 
kitų pažiūrų parengimuose, da
ro klaidą, nes jie turi tarnau
ti visiems, tada bus visų myli
mi. Dalyvausianti 
Žukauskaitė, geras 
kuri ir pralaužė ilgą 
kiusią ją užtverusią 
yra Petrausko choro
Zinkevičius dar nesenai Detroi
te atsirado, bet jau pasirodė 
vaidinimuose ir koncertuose ir 
visur gerai 
Dalyvausią
Boyds, bet/ jos yra svetimtau
tės, dainuojančios 
atruose. Bet reikia 
kad jos labai gerai dainuoja ir 
jų klausytis yra labai malonu. 
Ateities choras irgi rengiasi 
pasirodyti naujomis dainomis; 
dainuosią net ir operų dainas, 
kad pilnai pasirodyti, kokį pro
gresą choras yra padaręs. į to-

ir Sofija 
soprano, 

laiką lai- 
sieną. Ji 
narė. A.

save užrekordavo. 
ir p-nia ir p-lė

miesto te-

JLSU KREDITAS GERAS PAS 
THE NEW METHOD DENTISTS

Geri Dantys Yra Geriausis Užtikrini
mas Geros Sveikatos

su dykai gold crownNatūraliai perliniai balti 
Auksinės crown ..............
Baltos crovvns ................
Auksiniai fillings ..........
Sidabriniai fillings ........
Be skausmo ištraukimas

$18.75 
4.25 
4.00 
1.75 
1.00 
1.00

Pabandyk musų savaitinių Išmokėjimų planų. Nereik nieko 
įmokėti. Šeši mėnesiai išmokėjimui be nuošimčių. Nieko nepapras
to, tik teisingas ir geras biznio metodas.

Darbas garantuojamas 26 metų, 18 metų biznyje.

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

1800 S. Halsted St.

Stebėtinas pasisekimas kelių 
moterų išrasti naujus mecha
nizmus ir naujus procesus ir 
medžiagas,, nepermaino egzis
tuojantį netikėjimą į moterų 
gabumus. Visuomenė tiki, kad 
šitie keli stebėtini atsitikimai 
yra puikus išėmimai. šio 
straipsnio tikslas nėra atkreip
ti domę į kelias pasekmingas

A-C SETAS
$15

MAŽIAU TŪBŲ
Mes suelektrizuosime jūsų setą 

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

iš bėdos, padaroma iš j’usų bate
rijų tvpo seto, vartojant stibius 
ARCTURU9 A-C TUBUS.

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

Arcturus Radio 
Service Co., 

701 S. WeIIs St.
Harrison 8233

Atvvater
KENT^7

c—'RADIO
Lengvais išmokėjimais taip

pigiai, tik $3 į savaitę.

Dykai demonstravimas 
jūsų namuose

VITAK ELSNIC CO
4639 So. Ashland Avė.

Yards 2470-2471

••

Infant Care
Nedaro jokio skirtumo tokiame 

jauname amžiuje, jei duosite savo 
kūdikiui ką nors, jis vis vien neži
nos, jei tas nieko nekenks ir bus 
atsakantis, specialiai kuomet kele
tas lašų grynos Castorijos pataisys 
kūdikio skilvi ir prašalins visokius 
nemalonumus iš sistemos. Išgąstį ir 
karštį taipgi; viskas prašalinama į 
labai trumpą laiką.

Tai via gerumas Castorijos; jos 
malonus švelnumas kaip tik rodos, 
ir buvo reikalingas. Ji atlieka vis
ką, ką castor oil gali padaryti ir be 
jokio sujudinimo sistemos. Be ne
garbaus skonio. Castoria yra gardi! 
Jūsų liežuvis gali pasakyti jums 
“Kodėl kūdikiai reikalauja jos”. Ji 
yra grynai iš daržovių, jus galite 
ją duoti kūdikiams kiek tik norit 
sykiu ir nepastebėsite dieglio, už- 

• kietėjimo, diarrhca. Arba jeigu rei
kia pagelbėti dėl ramaus ir gero 

| miego.
i Tiktai dar vienas žodis persergė
jimui: aukščiau paminėti dalykai 
yra teisingi, jei vartosit tikrą Cas
toria. Fletcher’s yra originale. 

" Kiti prirengimai gali bpti ar nebu-

ti taip gryni ir liuosi nuo abejoti
nų gyduolių. Gydytojai pataria tė
vams vartoti Fletcher’s Castoria, ir 
nei vienas kūdikis šio rašytojo ne
bandys kitokios rųšies. Aš sutaupy
siu dešimtuką kitu kokiu nors bil
du.

SPECIALI’: PASTABA: Prie kiek
vieno butelio tikros Flatcher’s Cas
torijos yra įvyniota knygutė “Care 
and Feeding of Babies”, veria tiek 
aukso, kiek ji pati sveria dėl kiek
vienos motinos arba bisančuios mo
tinos.

Children Cry for
X\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Į /Z

CastoriA
Kaip Pradėti Darbo Dieną Klaidingai BRIGGS
JUS ATSIKELI AT 4 VAL. RYTO SUBATOJ 
IR TURIT TRIS DIENAS VAKACIJ^.

AŠ PASAKAU PASAULIUI, 
KAD AŠ SĖDŽIU ANT JO

IR KELIU POLICISTAS DAVĖ JUMS
KAIP JUS PRADĖJOT VAŽIUOTI

PASIKALBĖSIU APIE TAI SU 
TEISĖJU RUSSELL KUOMET SUGRY 
< ŠIŲ-TAI BUS GIRAS PĄLYKAS^r-

IR JUS NETURIT SMETONOS j SAVO 
KAVĄ, NES PIENININKAS NEATEINA % 

TAIP ANKSTI

IR JUMS PERPLYŠO T^JERAS KOL 
NUVAZIAVOT VIENĄ MYLIĄ

JUODA KAVA YRA PUIKIAUSlS 
DALYKAS PASAULYJ^ PUSRYČIAIS

IR JUS ^URADOT, KAD JUS UŽMIRŠOT
SAVO OLD^OLD CIGARETUS NAMIE IR 
DAR CIGARU KRAUTUVĖS VISOS UZDARY
TOS ________ —-____________ _

??l! TOKIOS VAKACIJOS 

TAI TIKRA VELNIAVA

PERMAINANT SI 
TAJERĄ AŠ GAUSIU 
REIKALINGĄ 

, ISŠlMANtfŠTINlMĄ /

IR DIENA VISAI NUĖJO NIEKAIS

AR NEGALI TU VAIKŲ 
nuraminti KAD JIE 
i NUTILTŲ I ?

Old Gold
Tai švelnesnis ir geresnis cigaretas 

Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi 
utiiuanian 1/ * Produktai P. LorllF»«aulii<u E Morą Cv., ||t. ĮTW ’

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

Kerzheim pianas No. 87833, 
už ..................................... $48.(K

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

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

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

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

namas, jmetant nikelj, 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. 28537, 
vertės $150.00, už .......... $82.00

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

Victor vertės S200, už ....... $62.00
Brunsvvick Radiola 35, Phono

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

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

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

Geneva liadio ir Phonagrafas $91.00

A RADIO

Radiola 25, G tūbų vienu kont
rolių, neerikia nei dratų, ver-

1 tės $250.00, už ................... $87.00
Radiola, 28, 8 tūbų, su elektra,

j už ....................................... ' $190.00
: Atvvater Kent 20, 5 tūbų už $29.00 
Atvvater Kent, 6 tūbų, su elekt-

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

kuo, už .............................. $40.00
Crosley, G tūbų, už ............... $42.00
Crosley, 6 tūbų elektrinis už $85.00 
Freshman, 5 tūbų už ........... $19.00

l Mohavvk, 5 tūbų už ............... $23.00
Mohavvk G tūbų už ............... $32.00
Spartan 6 tūbų už ............... $90.00
Hovvard 6 tūbų už ............... $90.00
Columbia, Victor, Brunsvvick

Rekordai seni numeriai po .... 19c 
Rollės dėl Grojiklių pianų po 19c

I Radio Tūbos naujos po ........... 85c
B. Baterijos 45 volt. po ....... $1.45

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

Tel. Boulevard 4705
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UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGA

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

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, 111.

Petternų Skyrius



Penktadienis, vas, 10, 1928 NAUJIENOS. Chicago, UI

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

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

Kontesto Numeratorhis:
Antanas Ripkevičius.
Kontesto Vigilijos:

Marė KemeŠienė.

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Kontesto Baiga Balandžio
30, 1928

garsinimų apžvalgą.
Iš apgarsinimų yra nemaža 

naudos skaitytojams; biznis be 
garsinimosi negali tarpti; laik
raščiai iš jų pasilaiko gyvi. Na, 
o šiame “Naujienų” konteste ir 
kontestantai nors kiek pralobs 
— už parduotas garsinimų kor
tas gaus balsų, o už balsus ata
tinkamas dovanas.

DIENOS UŽRAŠAI
Sėkmingi Biznieriai

Linksma žinia kontesty- 
nas susilaukė naujų kregždžių. 
Kontestantas P. J. Juzeliūnas 
iš So. Omaha, Nebr., visą glėbį 
“Naujienoms” skaitytojų atšo- 

Kontestantas Juzeliūnas ra

dar iki šiam laikui netarė- 
tinkamos progos savo dar- 
išvvstyti. Sveikata einanti

rė, 
šo, 
tat 
jęs 
bo
geryn — nusitaręs visomis spė
komis stoti į kontesto darią. 
Kontesto vedėjas velija drg. 
Juzeliunui greito pasveikimo ir 
stiprios sveikatos ateityje.

Kontestantas Augustas Pet- 
reikis iš Bockdale ne juokais 
pradėjo vajų po Rockdale ir Jo- 
liet. Jis rašo, kad neliksią nė 
vieno lietuvio šitose apielinkėse, 
kuris |>o 
skaitytu 
Petreiki,

šitam kontestui ne- 
“Naujienų”. Valio, 

lai jūsų darbas sutin- 
sekmingumą.

So. Chicago irgi išbunda; p. 
Juozas Trijonis padarė gerą 
pradžią. Pasitikėtina, kad kon
testantas Trijonis progresuos. 
Dar laukiame iš kito kontestan- 
to žinių — juomi yra Steponas 
Mileika. Kontestantas Mileika 
nusitaręs veikti ne vien So. 
Chicagoje, bet ir Burnside. Ste
ponai, mesk tingini į šalį, tuoj 
stok į darbą kontestynas ta
vęs laukia.

Šiuomi turiu už garbę pra
nešti visam lietuviškam pasau
liui, kad kontestantas Aleksan
dra Ambrazevičia, Bridgeporto 
gyventojas ir jo tikras pilietis, 
įrodė, kad jis šiame “Naujie
nų” konteste bus tikras prog
reso sūnūs.. Pirma jo plyta, su 
kuria trenkė į “Naujienų” kon- 
testyną, buvo dvi kapos naujų 
skaitytojų — visi iš Amerikos, 
bet nė vieno iš Chicagos. Good, 
Ambrazai, taip ir reikia; jeigu 
storosis pats, tau ir Dievas pa-

Brighton Parkas irgi pradeda 
atgyti. Kontestantas Jonas Raš
čiukas rodo ženklą gyvybės. Jo
nai, paspausk, o pasekmės už
tikrintos. Laukiam daugiau. 
Bridgeportietis F. Kantenis 
dirba išsijuosęs — darbui da
vė gerą pradžią. Kontestantas 
Al bert VVozbut — naujai Į kon- 
testą įsiregistravo, ir tuoj pa- 

- sėkmės rado neblogas.

Apgarsinimai

Rašo l)r. A. Montvidas

Kalbėdamas apie literatūrą, 
aš esu pasakęs, kad durniams 
irgi jos reikia ir paskyriau 
jiems bibliją, sapnininką ir de- 
partaminių krautuvių apgarsi
nimus. Kodėl tik departaminių 
krautuvių? Todėl, kad jų ap
garsinimai dideli ir begaliniai 
daug daiktų juose bandoma pa
garsinti. Tankiai šitokį apgar
sinimą redaguoja arba rašo tik 
vienas ex-kongresmanas arba 
ex-profesorius, todėl nė religi
jos, nė filosofijos, nė dailės, nė 
mokslo tokiuose apgarsinimuo
se nesimato. Kas kita su apgar
sinimais, kuriuose skelbiamas 
tik vienas daiktas. Skelbėjas 
savo dalyką žino geriau už ge- 
neralę publiką. Jis pasako jai 
svarbiausią arba bent visą gė

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paaliaa St, Chicago, III.

pasako apgalvo- 
trumpai, nes už 
turėtų brangiau

rąją pusę. Jis 
tai, fspudnigai 
plepėjimą jis 
mokėti ir tuščių frazių skaity
tojai nepaisytų. Skaitytojas ne
sitiki rasti senso, išminties ir

Studebaker automobilius yra 
gana populiarus karas lietu
viuose, nes priklauso prie ge
rųjų automobilių rųšies, pertat 
lietuviai įsigiję Studebaker ka
rą jaučia smagumą, pasitenki
nimą, nes visa įruošta yra pil
niausia. Nestebėtina, kad Stu- 

i kasmet randa

tingos išvaizdos, subudavojimo 
ir kainos.

Doniinikas Kuraitis

Studebaker karai šitą biznį pa-j užtikrintas su dideliu pasiseki- 
kėlė į tinkamą aukštumą ir jos Imu ir pelnu Mildos Auto Sales 
gyvenimas ateityje yra pilnai j savininkams.

faktų apysakose, poezijoj ir pa- debakcr karai _______ _________
našiuose raštuose, o jei pasise- pi^snę rinką ne tik lietuviuo-
ka nors biskutį rasti, bėgioja 
kaip katinas su pūsle ir visiems 
rodo ,ir pasakoja. Apgarsini-i 
muose faktai, sensas ir išmin
tis yra butenybė ir visi jų tiki
si. Todėl parašyti gerą apgarsi
nimą reikia daugiau žinojimo ir 
gabumo, negu parašyti sensa
ciją, dramą arba poemą. Už be
prasmius, skystus, fantastiškus 
raštus leidėjai neretai apmoka 
rašytojams, kuomet už geriau
si apgarsinimą garsintojas pats

. se, bet abelnai visuose šalies 
i gyventojuose. Skaitlinės Stu- 
debakar kompanijos rodo, kad 
39 nuošimčiai karų buvo par
duota daugiau 1927 metais, ne
gu 1926 metais, šitoksai milži
niškas šuolis biznyje yra tikrai 
stebėtinas. Reiškia, kad tiktai 
geri karai, kuriuos žmonės my
li, gali rasti tokią plačią rinką 
kostumeriuose.

Lietuviai, norinti įsigyti Stu- 
Į debaker automobilių, privalo

turi mokėti. liesa, nekurie mu-J prje sav0 tautiečių, ku-
sų poetai, korespondentai ir 
dramaturgai kartais siūlo re
daktoriams šiokį-tokį atlygini
mą, bet aš nesu tikras, ar vi
suomet atlyginimas priimamas. 
Daugelis jų slapstosi po pseudo
nimais, tur būt bijodami, kad ir 
skaitytojai neimtų reikalauti 
atlyginimo.

Garsintojas pasako savo biz
nio vietą, jeigu tik prohibicijos 
departamentas nedraudžia. Jis 
pasako, ką jis parduoda; jis su
kelia publikoj norą pirkti; žo
džiai ir išvaizda garsinime tvar
koma taip, kad trauktų atydą 
ir smegtų atmintin. Pasikolio- 
jimų, šmeižtų, grąsinimų ir 
gązdinimų paprastai vengiama. 
Reiškia, ir religijos apgarsini- 

krikščio- 
editoria-.

lio užlaiko Milda Auto Sales, 
806-8 West 31 St. Jie yra vie
nintelė lietusių agentūra Chi- 
cagoje, kurioje galima gaut! ši
tos puikius Studebaker auto
mobilius. Praeitais metais iš 
Mildos Auto Sales pirko Stude
baker automobilių, tarp dauge
lio kitų lietuvių, trys įžymes
nį asmens: p. J. Elias, Uni- 
versal State Bank prezidentas, 
Dr. A. Margelis ir kunigas Al- 
bavičius.

Milda Auto Sales savininkais 
yra du darbštus, malonaus bu
do ir teisingi žmonės A. Ku
raitis ir A. Kasulis. Kadangi 
Milda Auto Sales yra didžiau
sioje lietuvių kolonijoje — 
Bridgeporte, šios vietos lietu
viams Milda Auto Sales yra 
gerai žinoma, tečiaus kitų ko
lonijų lietuviai turėjo mažiau 
progos arčiau susipažinti su ši
ta gerų ir gražių automobilių 
įstaiga, kurioje galima ne vien 
gauti pirkti geriausios rūšies 
Studebaker karus, bet ir gauti 
tinkamą patarnavimą po nusi
pirkimui karo. Verta lietuviams 
šitą įstaigą, kada reikės gero 
karo, paremti — įsigyti bile 
kurio užvardžio Studebaker 
Prezidentą, Komanderių arba 
Diktatorių, nes visi šitie trys 
karai yra viens nuo antro skir-

Antanas Kasulis

“Naujienos” šitame konteste 
ima Studebaker karus iš Mildos 
Auto Sales kontestantams vien 
todėl, kad Studebaker karai yra 
sulig savo kainos vieni iš gerų
jų, pertat ragina ir kitus, ku
riems reikalinga pirkti automo
bilių — kreiptis į Milda Auto 
Sales. Mildos Auto Sales savi
ninkai A. Kuraitis ir A. Ka- 
sulis, nors ir ne labai senai šia
me biznyje, tečiaus mokėjo už
kariauti plačios dalies publikos 
simpatijos savo gerais karais ir 
tinkamu patarnavimu visiems 
tiems, kurie iš Mildos Auto 
Sales įstaigos pirko Studebake- 
rius. Mildos Auto Sales yra 
stipriai stovinti firma, kuri da
ro dešimtimis tūkstančių apy
vartos kekvieni metai. Geri

iiiiiiiiiiiiiiiiii

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

2242 W. 23rd Place. Roosevelt 8887 
««!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

iš apgar-I 
žmonių šio-to Į 

pasinaudoja. Ir 
kad nė vienas 
Net komunis- 

aš visada skai-

muose daugiau, negu 
ni.škiausio laikraščio 
Juose.

Aš esu tikras, kad 
sinimų daugelis 
išmoksta; tūli 
galiu tvirtinti, 
nesudurnavoja. 
tams, kuriuos
čiau nepilno proto žmonėmis, 
reikia duoti kredito už gilini
mąsi į bile kur randamus ap
garsinimus, kadangi ir jie yra 
nekartą padarę “Naujienų” ap-

UŽLAIKYKI! KEPENIS IR 
ŽARNAS REGULIARIAI 

SU “CASCARETS”
Nebus daugiau Galvos Skaudėji

mo, Slogų, Rugštumų Vi
duriuose ir Užkietiejimo.

Nusipirk už 10c baksiuką.

Nežiūrint kaip silpnos yra jū
sų kepenis, skilvys arba žarnos; 
kaip daug jūsų galva skauda, 
kaip nemaloniai ir prastai jus 
jaučiatės nuo vidurių užkietieji- 
mo, nevirškinimo, raugėjimo ir 
silpnų žarnų —- jus visuomet 
gausit pageidaujamas pasekmes 
su Cascarets.

Nedaleiskit savo skilviui, ke
penims ir žarnoms padaryti 
jums nemalonumų. Paimkit Cas
carets šį vakarą, prasalinkit ant 
visados galvos skaudėjimą, rau
gėjimą. svaigulį, nervingumą, 
rugštumus viduriuose, nugaros 
skaudėjimą ir kitas ligas; išva- 
lykit savo vidurių organus nuo 
bereikalingų atmatų, gasų ir už- 
kietiejimų, kurie suteikia jums 
nemalonumą.

Už 10c bakselis reikš jums 
sveikatą, linksmybę ir švarią 
galvą per mėnesius. Neturėsit 
daugiau nemalonių dienų jei 
vartosit Cascarets dabar ir atei
ty. Visi aptiekoriai parduoda 
Cascarets. Neužmirškite vaikų 
— jų maži viduriukai irgi reika
lauja valymo.

VIENAS Iš RINKINIO NUŠVIEČIANČIO * CHICAGOS PAŽANGA

STADIUMAS KAREIVIŲ LAUKE

ATYDA SMULKMENOMS
f 17IE kurie tik pasisveikina su viršininku, 

-*• dar retkarčiais paklausia klausimą ar ki- 
' tą, ir į banką žiuri kaip ‘ įstaigą jo sąskaitai 

tvarkyti, negauna to viso patarnavimo, kuri 
tas bankas yra pasiruošęs teikti.
Pašaliniams nematoma yra tikra, gerai išvys
tyta organizacija, kuri tvarko painias smulk- 
menas—tokį dydi nuolatinio darbo, kad jus 
nusistebėtumėt.
Ten yra patarnavimas, kurio gali būti jus nie- 

• kad ir nepereikalausite, o vienok jis yra ten, 
dėl jūsų, kada tik prireiktų.
Per tuos 66 metus, per kuriuos šis bankas Chi- 
cagai tarnavo, mes nuolatos gerinome musų 
Patarnavimus ir įrengimus.

Ar pavelysite mums jums patarnauti?

(Chicagos pažanga per paskutinius 66 metus ėjo lygiagrečiomis au šia sena įstaiga.)

The Foreman National Bank
The Foreman Trust And Savings Bank

Turtas Viršina 100 Milionų Doleriu

AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?
1 9

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

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

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

BLANKA

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

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, Pavarde ............................................................................

t Gatve ........................................................................................................... .

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

Telefonas - ---------------------------------
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Chicago, III.
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Subscription Rateai 
18.00 per year in Canada. 
17.00 per year outside of Chicago, 
18.00 per year in Chicago. 
8c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914. at the l’oet Office 
of Chicago, 111., under the act of 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8600.

KAS BUS 1928 METAIS?

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ---------  $8.00
Pusei metų ............  4.00
Trims menesiams 2.50
Dviem mėnesiam -------------- 1.50
Vienam mėnesiui -------- —-

Chicagoje per i&nešiotojun
Viena kopija --------------------- 3c
Savaitei -------------- —----------- 18c
Minaaiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštui

Metams -------------—-------- •— $?«00
Pusei metų ....... —------------- 3.50
Trims mėnesiams ~------ — 1«75
Dviem mėnesiams ——. L25
Vienam mėnesiui _—— .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] i

Metams ........... — $8.00
Pusei metų ----------------- — 4.00
Trims mėnesiams —-------- — 2.60

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Vandervelde laiškas Vokietijos darbininkams

Naujiems metams žinomas Belgijos socialistų va
das ir buvęs užs. reikalų ministeris Vandervelde para
šė Vokietijos darbininkams laiškų, kuriame nurodo į 
1928 m. politines perspektyvas.

Vandervelde pabrėžia, kad 1928 metais reikia lauk
ti didelio demokratijos laimėjimo Prancūzijoje, Vokie
tijoje ir Anglijoje. Tai busiantis dvigubas demokratijos 
laimėjimas. Pasak Vandervelde, bendroji politinė padė
tis nesanti tokia liūdna, kaip kad ji gali pasirodyti, pir
mą žvilgsnį metant.

Kinuose revoliucija išsigimsianti į žiaurias riaušes. 
Kinų sukilėlių žiaurumas esąs lygus jų malšintojų žiau
rumui. Rusijoje, arba teisingiau sakant Europoje sovie
tų tvarka gyvenanti rimtą krizį. SSSR vadai, matyti, 
nenori išsižadėti savo politikos, kuri neigia elementari
nes laisves. SSSR darbininkų klasė suskilusi ir tatai 
rosią dirva karo diktatūrai. Visoje Europoje pilna ka
ro pavojaus kibirkščių. Tarp Romos ir Belgrado einan
čios ginklavimosi varžytynės. Pusė Europos kontinento 
esanti diktatūros letena slegiama. Kita Europos pusė 
esanti konservatyvių vyriausybių valdoma. Bet nežiū
rint į tai esą nereikia nusiminti. Visa eilė pažymių ro
do besiartinančias permainas. Paskutinių mėnesių laike 
įvairiose valstybėse rinkimus laimėjo socialistinė de
mokratija [Norvegija, Vokietija, Čekoslovakija, Lenki
ja]. Socialistas mokslininkas Kautskis nesenai parašęs 
Vanderveldei laišką, kuriame reiškiąs savo įsitikinimą, 
kad Anglijos, Prancūzijos ir Vokietijos rinkimai atida
rysią naują epochą. Socialistinės demokratijos laimėji
mas privesiąs prie diktatūrų žlugimo SSSR, Italijoje ir 
kitose valstybėse.

Be to vienas žymus konservatorius, Anglijos užsie
nių ministerijos atstovas, kalbėdamas su Vandervelde 
pranašavęs didelį darbo partijos laimėjimą rinkimuo
se. Brianas griežtai tvirtinąs, kad kairieji laimėsią 
Prancūzijoje. [“S-tas”].

Mirties Juros Turtai
Mirties juros vandenyj randa* 

si 1,200 hilionų doleriu ver
tės turto.— Palestinos atgi
mimas. — Potažo monopolis. 
Kodėl’ Mirties juros turtai 
nebuvo iki šiol eksploatuoja
mi? — Palestinos užkariavi
mas.—Kaip potažas yra gau
namas?— Potažo naudingu
mas.

Mirties juros turtų vertė sie
kia 1,200 bilionų dolerių. Ta 
suma yra 300 kartų didesnė, 
negu Anglijos skola Jungti
nėms Valstijoms. Afrikos dei
mantų kasyklų vertė yra nepa
lyginamai mažesnė, negu Mir
ties juros. Geologų apskaičia
vimu, Jordano upė bėgiu ko
kių 30,000 metų sunešė į Mir
ties jurą milionus tonų ]x)tažo 
bei bromo ir chloro druskos. 
Kinka toms druskoms yra la
bai didelė.

Mirties juros turtus nesun
ku pasiekti, kadangi jura ran
dasi netoli nuo Suez kanalo, iš 
kur jau lengva yra dasigauti 
i įvairias pasaulio dalis. Drus
kų išskyrimo procesas irgi nė
ra labai komplikuotas.

Tiesa, Jordano upė nukentės 
nuo Įsteigimo potažo pramonės 
Palestinoj. Vandens jėgai 
gauti bus reikalingi keli rezer
vuarai. Bet užtat planuojama 
irigacija pavers Jordono slėnį, 
kaip yra sakoma, į medaus ir

pieno žemę, kur tris kartus 
per metus bus galima javus 
piauti. Automatiškai išsivys
tys ir tekstilinė pramonė, nes 
žaliavos šilko, vilnų ir medvil
nės pavidale bus pakankamai. 
Muilo pramonė, kuri prasidėjo 
prieš šimtą metų, turės žymiai 
padidėti, nes atsiras neišsemia
mas žaliavos šaltinis,—Mirties 
jura suteiks reikalingą šarmą, 
o ūkiai augmeninių riebalų.

Ekonomišku atžvilgiu Mirties 
jura yra neįmanomai svarbi. 
Kai Vokietija, einant Versalės 
sutartimi, prarado Elzaso pota
žo depozitus, tai buvo manoma, 
jog kompeticija nupigins pota- 
žą. Ta viltis neišsipildė. El
zaso ir Vokietijos pramoninin
kai padarė sutartį, kuria ei
nant Vokietija pristato pasau
lio rinkai du trečdaliu reikalau
jamo potažo, o Elzas likusia da
lį.

Pasiliuosuoti nuo Vokietijos 
potažo monopolio yra labai 
svarbu, ypač Anglijai ir Jung
tinėms Valstijoms. Karo metu 
pasireiškė didelis potažo badas, 
kadangi iš Vokietijos jo nebu-' 
vo galima gauti. Ačiū tam, po
tažo kaina padidėjo 1,000 nuo
šimčių. Ekspertai visur ieško
jo potažo, bet Mirties juros 
jie, taip sakant, nepastebėjo.
Tuo tarpu, kaip šiandien mo
kslininkai apskaičiuoja, toj ju
roj randasi apie 1,300,000 tonų 
potažo.

Žymiausi autoritetai (kaip
Dr. Johnston, anglas, ir Dr. šia

Turrentine, amerikietis) patie-. 
kė žinių apie pasaulio potažio 
šaltinius. Mirties jurą jie bet
gi užmiršo paminėti.

Nenoromis kyla klausimas, 
kodėl iki šiol žmonės nebandė 
pasinaudoti Mirties juros mil
žinišku turtu, kurio vertė sie
kia $1,200,000,000,000? Į tą 
klausimą, sako Waldemar Ka- 
empffert, nesunku atsakyti. 
Mirties jura buvo Turkijos sul
tonų privatinė nuosavybė. Ab- 
dul Hamidas visais galimais 
budais priešinos pramonės 
vystymui. Kuomet graikų baž
nyčios patriarchas įsigijo nedi
delį laivuką plaukiojimui Jor
dano upe ir Mirties jura, tai 
iš Konstantinopolio atėjo įsa
kymas, kad plaukiojimas butų 
tuoj sustabdytas.

1917 m. gruodžio mėnesį ge
nerolas Allenby atėmė iš turkų 
Jeruzolimą. Turkų armija pasi
traukė į šiaurinę Palestinos 
dalį. Gen. Allenby pirmoj vie
toj pasiryžo įvertinti Palestiną 
iš ekonomiško atžvilgio. Tas 
darbas tapo pavestas atlikti 
majorui T. (i. Tulloch, kompe- 
tentiškam inžinieriui. Pasirodė, 
kad Mirties jura yra tikra po
tažo EI Dorado.

1922 m. Anglija gavo manda
tą ant Palestinos ir Transijor- 
danijos. 1915 m. tapo išleistas 
smulkmeniškas monografas 
apie Palestinos turtus. Tuo pa
čiu laiku valdžia paskelbė, jog 
Mirties juros ekspluatavimas 
bus pavestas tam, kas duos ge
rinusį pasiūlymą. Iki šiol jau 
gauta penki pasiūlymai: iš 
majoro T. G. Tulloch; M. No- 
vomeysky, Zionistų kompani
jos prezidento; sindikato, ku
riuo vadovauja Dr. Thomas H. 
Norton, buvusia Cincinnati uni
versiteto chemijos profesorius, 
ir britų chemikalų industrijos.

Kieno pasiūlymas bus priim
tas,—kol kas sunku pasakyti, 
žymiame laipsnyje tatai pri
klausys nuo lordo Plumer’o, Je- 
ruzolimo komisionieriaus.

Mirties jura yra 47 mylių 
ilgio ir 10 mylių pločio. Ji už
ima 350 ketvirtainiškų mylių 
plotą. Apskaičiuojama, kad 
kas dieną nuo Mirties juros 
paviršiaus išgaruoja apie 
6,000,000 tonų vandens. Maž 
daug tiek pat vandens įsilieja 
iš Jordano upės. Tas nepapras
tai spartus garavimas ir yra 
vyriausia Mirties juros van
dens surumo priežastis. Vieną 
trečdalį to vandens sudaro iš
tirpusi druska.

Chemikalų išgavimo būdas iš 
vandens yra labai paprastas. 
Pati gamta parodė, kaip tai at
likti. Jeigu Jordano vanduo 
nebėgtų į Mirties jurą, tai sau
lė palyginamai į labai trumpą 
laiką išdžiovintų ją. Nėra rei
kalo Palestinoj steigti milži
niškus fabrikus (kaip, pavyz
džiui, Strassfurate), kurie ga
dintų orą. Keli šimtai darbi
ninkų su saulės pagalba atliks 
tokį pat darbą, kokį Vokietijoj 
atlieka dideli fabrikai, kuriuo
se dirba tūkstančiai darbinin
kų.

Įsivaizduokite sau milžiniško 
didumo indus, kurie yra pripil
dyti Mirties juros vandeniu. 
Indai yra labai ilgi ir platus. 
Nuo saulės spindulių vanduo 
induose labai sparčiai garuo
ja. Išpradžių susidaro gipso 
nuosėdos. Ant viršaus tų nuo
sėdų pradeda kristalizuotis pa
prasta druska. Po to likusia 
vanduo yra išleidžiamas į ki
tus indus. Saulės spinduliams 
veikiant, vandens kiekis juo 
tolyn, tuo labiau mažėja. Pasi
rodo nauji dvilypės druskos 
kristalai. Tai kalio ir magnio 
chloridai. Paskui pradeda ro
dytis magnio chlorido kristalai. 
Ir ant galo vandenyj lieka gan 
didelis nuošimtis magnio bro
mido.

Toks maždaug procesas bus 
panaudotas Mirties juros eks
ploatavimui.' Paprastos drus
kos juroj yra daugiausia. Kiek
vienam potažo tonui tenka sep
tyni tonai druskos.

Cheminė pramonė yra labiau- 
susidomėjusi karnalitu, ku-

ris susideda iš kalio ir magnio 
chloridų bei nedidelio druskos 
kiekio. Kad atskirti kalį nuo 
magnio, chemikai karnalito 
kristalus ištirpina karštame 
vandenyje. Kai vanduo prade
da atvėsti, tai pasirodo potažo 
kristalai. Tie kristalai yra iš
džiovinami saulėj ir siunčiami 
į įvairias pasaulio dalis. Prieš 
karą Vokietija pagamindavo 
apie 1,000,000 tonų i>otažo, ku
rio 23% nupirkdavo Jungtinės 
Valstijos.

Strassfurte karnalitas turi 
būti iškastas iš žemės. Tatai 
labai brangiai atsieina. Be to, 
iškasamas karnalitas nėra ty
ras. Net gaunamas iš jo po
tažas turi apie 20% visokių 
priemaišų. To produkto išdir- 
binėjimui Vokietija yra inves
tavusi apie $80,000,000. Potažo 
kaysklose ir fabrikuose dirba 
apie 40,000 darbininkų.

Mirties juroj bromas, natris 
ir kalis yra ištirpę vandenyj. 
Juos atskirti nėra jokio sunku
mo. Tiesa, tam tikslui bus rei
kalinga elektros jėga. Dr. E. 
Imbeaux yra jau patiekęs pla
ną, kaip pagaminti 1,000,000 
arklio jėgų elektros stotį. To
kia stotis galės suteikti elekt
ros visai Palestinai.

Civilizuotose šalyse suvarto
jama šimtai tūkstančių tonų 
potažo. Augmenys be jo nega
li apsieiti. Sakysime, medžio 
celuloza turi nuo 5 iki 6 nuo
šimčių potažo. Štai kodėl ūki
ninkams jis yra būtinai reika
lingas. 1925 m. Amerika im
portavo 239,170 tonų potažo, 
sumokėdama $16,921,000. Dr. 
Norton apskaičiavimu, Mirties 
juros potažas atsieis du kartu 
pigiau. Be to, tas potažas.bus 
geresnis, nes jis neturės prie- 
mašių.

Taip dalykams esant, sako 
W. Kaempffert, nėra nieko 
nuostabaus, kad pasaulis vėl 
pradeda “šventąja žeme” domė
tis. Tačiau šį kartą žmonės 
interesuojasi- ne “šventenybė
mis”, bet tos žemės turtu, ku
rį norima paversti pinigais.

—K. A.

Amerikos lietuvių 
nuosavybė Lietu

voj ir Lenkijoj
Išbuvus man paskutinius 

penkerius metus Lietuvoj ir 
Lenkijoj ir sugrįžus trumpam 
laikui Amerikon, dauguma 
klausinėja apie dalykų stovį 
kaslink palikto turto. Ypatin
gai yra susirūpinę tie, kurie 
mano ankščiaus ar vėliaus grįž
ti Lietuvon. Todėl norėčiau 
nors trumpai “Naujienų” skai
tytojus šame reikale painfor
muoti.

Dabartiniu laiku ir šioj šalyj 
ne koks gyvenimas. Gi kai ku
rie lietuvių parvažiavę, pasi- 
pirkę ūkį, gan gerai gyvena; 
kiti parsivežę keletą dolerių ir 
sutvarkę savo seną ūkį irgi 
nesiskundžia gyvenimu. Bet 
dauguma parvažiavusių lietu
vių atranda' savo nuosavybę ar
timųjų arba svetimųjų pasisa
vintą. Tokių atsitikimų gan 
daug. Tai yra jų pačių kaltė, 
kad per savo nerangumą nesu
tvarko tinkamai savo nuosavy
bės reikalų.

Sulig Lietuvos ir Lenkijos Į- 
statymų kiekvienas išeivis 
(emigrantas), išbuvęs dešimti 
metų užsieny j, nustoja teisių 
prie savo turto Lietuvoje. Ypa
tingai tie, kurių tėvai jau de
šimts metų kaip pasimirė arba 
jeigu jų turtu svetimi naudo
josi ir valstybei mokesčius mo
kėjo. Daugelyj atsitikimų tur
tas galima atgauti ir Amerikoj 
esant arba sutvarkyti taip, kad 
parvažiavus ir už 50 metų tu
rėtum teisės prie savo nuosa
vybes. Nuo savęs patarčiau vL 
siems, kurie kada nors mano 
grįžti Lietuvon, sutvarkyti sa
vo turto reikalus tinkamai, kol 
dar ne pervėhi. Girdėjau, kad 
yra Ateivių Patarnavimo Biu-» 
ras, kuris duodu pilnas infor
macijas šiuo reikalu beveik už

KAIP IR KODĖL BAISUS ŽMOGŽUDYS UŽTIKRINA SAUGINU 
JAUNA MERGAITĘ Į SMOTUS SUPIAUSTĖ “RAYER ASPIRIN”

Bašo Dr. Margelis

(Tęsinys)
Kaip nekalbėsime, tai vis 

tiek tiesa akis badys, kad Hick- 
manas labai maža kiek tikro in- 
teligentingumo teturi. O, žino
ma, jis labai daug turi to “in- 
telegentingumo”, kokį daugelis 
žmonių iš nesupratimo inteli- 
gentingumu vadina. Bet, kaip 
jau pasakyta, toks inteligentin- 
gumas nėra tikras, ir’, kas blo
giausia, kad jis paverčia žmo
gų į labai daug apie save ma
nantį, tik savo gerove besirū
pinanti, o kitų ne tiktai gero
vę, bet ir gyvybę neigiantį. 
Toks žmogus pažvelgęs į save, 
pamato ne tą, kuomi jis iš tik
rųjų yra, bet tą, ką įsivaizduo
ja. Aš tada nėra tikrasai aš, 
bet koks fantazijos padirbtas 
“aš.” Baisiausia šitokių žmo
nių savybė—tai troškimas kad- 
ir žiauriausiu budu paskilbti. 
Paveikslan , Loeb, Leopold ir 
Hickman.

Pagalios, gal būt, kas-nc-kas 
prasitars, kad vis tik Hickma-

išvidinės jėgos save valdyti, iš
orinės maža kiek tebepaiso, 
nes sugeba pasislėpti. Tiesa, ne į 
visi išgali pasprukti, vis dėlto i 
bando. %

Kalbėkime, pagalios, šiaip ar į 
taip, o vis tiek neginčijama 
tiesa tarsi sakyte sakys mums,! 
kad religija ir jos sekėja val-i 
džia, supraskite, savo išorine 
jėga žmones dorais padaryti, 
tapo tikru lavonu. Ir kad taip ! 
iš tikrųjų yra, tai* patsai gyve-| 
nimas kuoryškiausiai įrodo. 
Štai, pavyzdžiui, Hotelling’as, 
kuris per visą' savo gyvenimą 
buvo labai dievotas ir bažny
tinis žmogus, ne tiktai dvi 
mergaites išžagino, bet štai ke
lios savaitės atgal vieną penkių 
metų mergaitę peiliu subadė ir 
paskui visai sumėsinėjo! O ar 
tai neaišku, kad baimė Dievo, 
velnio ir pragaro šitame žmo
guje visai jau nebedirbo? Li
kosi baimė policijos ar tam pa
našiai ko, bet nuo tų juk ga
lima pasislėpti. Jis ir pasislė
pęs baisų darbą atliko. Juk j ei

nas turėjo turėti nors kiek ir gu butų kas nors matęs, tai ta- 
moralinių jausmų. Ne. Egois- da jis butų bijojęs ir,• žinomas 
tas paprastai tik figūruoja la- daiktas, to nepadaręs. Tada ve 
bai daug moralinių principų ir išorinė jėga, kuri tik ant 
turįs, bet iš teisybės jis nė per baimės paremta, butų dirbus ir
nago juodumą neįuri morali
nio jausmo. Ir Hickmanas ve 
turėjo moralinių principų kole-

jį nuo nedoro darbo sudraudus.
Stebėtina, sakysite, kodėl re

ligija bando žmones dorais pa-

Vartok i t be jokios Baimės
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

BAYER

Does not af fect 
the Heart

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

Galvos skaud 
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100. K

gijon eiti, bet jis'nė kibirkš
tėlės neturėjo moralinio jaus
mo nekaltą mergaitę nežudy
ti! Iš tiesų, tai Hickmanas ir 
moralinių principų visai netu
rėjo. Jo “moraliniai princi
pai”, tai tik jo miklus liežu
vis, vaizdžiau sakant: “The 
action of justification by the 
procesą of rationalization”, lie
tuviškai tariant: pateisinimas 
argumentavimo bei gudragal
viavimo keliu.

VIII.
Dabar apie religiją, nes pra

džioje šito rašto sakėme, kad 
reikės apie ją vienas kitas žo
dis tąrti.

Pasakome trumpai: religija 
tokia, kokią turime, nieko žmo
nijai padėti negali. Ir kaip? 
Juk ji net iš esmės yra per
dėm klaidinga. Vadinas, jos 
pagrindinė filosofija yra klai

dinga ir niekam netikus! Ko
dėl?—paklausite, štai jum at
sakymas: ,

Visų religijų, kokias šiandie 
turime, pagrindine filosofija 
yra baidyti ir valdyti žmogų 
jėga iš lauko. Tai yra religija, 
kuri tarytum butų iš policisto 
buožės išspausta. Nuo pat ma
žumėlės kalama vaikui į galvą
baimė Dievo, velnio ir praga
ro. Paskui, jau biskį paaugus, 
gąsdinama jį policistu, teismu 
ir kalėjimu. “Nedaryk, sako, 
taip ir taip, nes nubaus”. Nu
baus, žinoma, Dievas, velnias 
arba valdžia.

Kas iš to išeina? Nugi, kol 
žmogus bijo, tol jis geras, kaip 
tik nebijo—niekšas. O religija 
tarsi jau visai bejėge tampa, 
juo labiau šiandie, kada žmo
nes vis mažiau ir mažiau tebe
paiso Dievo rūstybės, velnio 
baisybės ir pragaro karšty,bės. 
Kas lieka tada daryti? žinoma, 
varyti į žmones baimę policis
to lazda, teisėjo bausme, kuri 
gali būti ne tiktai kalėjimas, 
bet ir mirtis. Bet ir tatai jau 
nebedirba. Kiekvienas, mat, 
piktos valios ir norų žmogus, 
pirma blogą darbą daręs, gal
voja, motyvuoja, kaip čia pa
darius taip, kad niekas nežino
tų. O tai, žinoma, reiškia, kad 
šiandie žmonės, kurie neturi

dyką. Tik reikia prisiųsti 25

daryti tokia nevertinga ir ne
veikiančia jėga, kaip baimė? 
Ne todėl, kad ji geriau nežino, 
bet todėl, kad turi save palai
kyti. Juk įkūnyti ir ištobulin
ti išvidinę žmoguje jėgą, su 
kuria jis galėtų savo žygius 
kontroliuoti, yra grynai moks
linis reikalas ir darbas. Ogi re
ligija, kuri išimtinai pamatuo
ta tiktai dogma ir intoleranci- 
ja, su mokslu sugyventi nega
lėjo, negali ir negalės patol, 
pakol ji bus religija. Jeigu ji 
kada nors su mokslu suside
rins, tai tada jau jiebebus re
ligija, bet tam tikra doroves 
mokslo šaka. Maža to, dauge
lis žmonių, kurie turi išvidinę 
jėgą save valdyti, jokios reli
gijos nepripažįsta. Ir kam, iš 
teisybės, jie turėtų pripažinti? 
Ar tam, kad demonstruoti save 
silpnu gyvuliu, kuris be pie-j 
mens bizūno nesuvaldomu tam-! 
pa? Ar tam, pagalios, kad 
tarsi piestu stoti prieš progre
są, vadinas, užuot įkūnijus ir 
ištobulinus žmonėse išvidines 
jėgas, vis dar įsikibus laikytis 
tos bevertingos ir žmonijai be 
galo žalingos išorinės jėgos, ku
rią religija skelbė ir skelbia, 
su kuria žmones suvaldyti ban
dė ir bando, bet—nesuvaldo.

(Bus daugiau)

Žmonės Dažnai Sunai
kina Akis Per Neat

sargumą

Nekurie žmonės bandytų patys 
nusikirpti sau plaukus, jei jie ma
nytų, kad jų draugai negaus pro
gos nuo jų išmokti taipgi sau 
plaukus nusikirpti. Tas gal yra 
juokinga, bet tikrenybėje daugelis 
žmonių sunaikina savo akis beban
dydami patys jas daktarauti, kad 
pinigus sutaupyti. Tie žmonės vi
sai neatsižiuri į gerą patarnavi
mą ir sutaupę kelis centus tuo 
tarpu, prakiša daug daugiau vė
liau.

Daugelis žmonių tikrai tiki, kad 
jie taupo pinigus, pirkdami pigius 
akinius. Dalykas yra tame, kad 
pigus akiniai dažnai atsieina jiems 
dešimt) kartų daugiau negu ge
riausieji. O kur dar nesmagumas 
ir nepatogumai, kuriuos jie pa
daro ? Aš norėčiau parodyti kiek
vienam, kokį patogumą suteikia 
gerai pritaikinti šlifuoti Soft-Light 
akiniai. DR. 0. SERNER.

Nauja Lietuviška 
Valgykla

Pranešame Bridj-eporto ir upielin- 
kes lietuviams, kad mes atpirkome 
valgyklą ilgą laiką buvusią svetim
taučių rankose ir nuo dabar gami
name skanius lietuviškus valgius. 
Sanatoriškas įrengimas. Greitas ir 
mandagus patarnavimas. Mes patys 
turim platų patyrimą tame biznyj.

• Skaniausi Valgiai Bridgeporto 
Apielinkėj”

3457 So. Halsted Street
IG. BARTKUS ir WM. PAUKŠTYS 

Savininkai.

[Pacific and Atlantic Photo]

Mrs. Florence E. S. Knapp, 
New Yorko valstijos sekretorė

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ 
Matykit Mr. MACIKĄ 

PEOPLES BANK 
47 St. & Ashland Avė.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

“GYVENIMO” turinys va
sario mėnesio sekamas: (1) 
Kaip galima pailginti žmo
gaus amžių. (2) Darwinas. 
(3) Viktoro Hugo pranašu; 
vimas, (4) Keturi milionai 
vergui Afrikoje. (5) šunys. 
(6) Didieji gyvenimo žo
džiai. (7) Darbo užbaiga. 
]sigykit šj “GYVENIMO’’

(pirmoji moteris valstijos sek-
centai" pašto ženklais-stampo- retorė Jungi. Valstijose), kuri 
mis. Adresas: Immigrants liko apkaltinta už suklastavi- 
Service Bureau, 613 E. llth iną, vagystę valstijos pinigų ir 
St., Ne\v iYorK ĮCity. kitus kriminalius nusidėjimus

—Juozas Ališauskas, valstybei.

numerį — jis jums patiks.

Prenumerata metams .... $2
Pusei metų ................... $1
Kopija .......................... 20c

Prenumerata metams .... $2
Pusei metų ................... $1
Kopija .......................... 20c
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Vienuomybė
[Vedamasis raštas]

le-

bė ir yra naturališka religija. 
Krikštas irgi numatomas ne
sunkus: nereikės nei druskos 
ragauti, nei į šaltą vandenį 
šokti, nei peilio vartoti. Gal 
kiek aliejaus teks paragauti tai 
ir viskas. To gali' nebijoti nei 
vienas pilietis.

Ča paduota tik pagrindiniai 
principai Vienuomybės. Gi visos 
smulkmenos bus išdėstytos mu
sų vienuomių, kurie aiškys Vie- 
nuomybę, važinėdami po platų 
pasaulį. Mokantieji skaityti 

su
pratimą Vienuomybės iš knygų, 
kurias

Pirm nei kalbėsime apie 
nuomybę, reikia pasakyti žo- 
dis-kitas iš kur ji kilo, kodėl ji 
kilo, kaip ji kilo, ir kas ji per 
viena ta Vienuomybė—paukš
tis, ar Žvėris, ar šiaip kokia 
nors viršgčuntiška esybė.

Padaužų nepriklausoma vals
tybė gyvuoja jau ne šiandie. 
Padaužų Respublikai teČiaus . ,
truko vieno dalyko, būtent, re- piliečiai galės įsigyti sau s 
ligijos, be kurios, kaip žinome, 
šiandie krikščioniškos valsty
bės, ai’ šiaip ar taip kalbant, 
beveik negalėtų egzistuoti. Pa
daužų Respublikos vadams ir 
taip prikaluso didelis kreditas 
už išlaikymą valstybės čiely- 
bėje be nuosavos ar svetimos | 
religijos per daugelį metų. Kad j ir pradėti 
valstybė galėtų 
augti ir bujoti, ot 
manymas įsisteigti 
daužų Respublikoj.

Paskutiniam Padaužų Res
publikos Ministerių Kabineto 
posėdy j, kuris atsibuvo gerb. 
Prezidento rūmuose, pačiam 
ekscelencijai Prezidentui pir
mininkaujant, ir iškilo aukštyn, 
kaip ant šakės, religijos būti
numo klausimas Padaužų vals
tybėj. Diskusuota, diskusuota 
be galo ilgai, kokia religija bu
tų tinkamiausia Padaužų Res
publikai. Atsirado visokių 
nuomonių. Vieni nori Mozės, 
bet kiti priešinas, kad es*>s 
krikštas per daug žiaurus, ypač 
jei prisieitų visus suaugusius 
piliečius krikštyti. Kiti nurodė, 
kad toks religijos Įvedimas ga
li iššaukti valstybėj bolševikiš
ką revoliuciją. Kiti vėl siūlė 
Budhą, Konfucijų, Zaroastrą, 
Mahomedą ir šimtus kitų reli
gijų. Bet jos visos pasirodė 
nepraktiškos, ypač turint savo 
galvoj valstybės neprigulmin- 
gumą. Norint % turėti nepri
klausomą valstybę, reikia turė
ti ir nepriklausomą religiją: 
Na, ir po apsvarstymo visų 
naujųjų religijų, tapo pasiūlyta 
ir priimta Vienuomybė. Tai 
yra originale, tyra ir graži re
ligija. Kas šitą religiją atsi
sakytų priimti, tai tas tikrai 
nevertas Padaužų valstybės pi
liečio vardo nešioti.

Tvirčiausias 
nuomyėb ysra 
varžo piliečio 
vienas pilietis 
patinka, bile tik jis vienas tai 
daro Vienuomybė yra natura
liška religija. Juk žmogus ge
ma dažniausia vienas, jeigu 
pasitiko, kad du kartu gema, 
tai mes stebimės, nes atrodo 
nenaturališka. Be to, mes ga
lime būti tik vieno vietoj ir 
tuo pačiu kartu negalime būti 
dviejose vietose, žmonės ir iš
sitraukia po vieną ant sykio. 
Viena saulė mums šviečia ir 
vienas mėnulis rieda per mėly
ną dangų. Mes ’ važiuojame 
vienu automobiliu, vienu trau
kiniu, arba vienu strytkariu. 
Matote jau taip yra naturališ- 
kai sufiksuota, kad Vienuomy-

sėkmingiau 
ir kilo su-

pagrindas Vie
tas, kad ji ne
laisvės. Kiek- 
tiki, kaip jam

STRENDIEGLIS LUMBA 
GO REUMATIZMAS

(beita, Tikra Pagalba su 
Red Cross Kidncy 

Klasteriu

Ministerija

Manome, kad 
ryškiai išdėstėme 
dėsnius Vienuomybės. Entuzias 
tiški piliečiai jau dabar gali 
persiimt Vienuomybės dvasia 

aiškinti ją mažiau 
suprantantiems savo broliams.

pakaktinai ir 
pagrindimus

Sudužusi puodynė
(Feljetonėlis)

Nauji Metai — senos šukės. 
Tai tokios naujienos. Bet de
ltai to nėra reikalo nusiminti. 
Juk, manau, visiems yra žino
ma, kad tarškantis daiktas tan
kiai ilgiau pasilaiko, negu skam
bantis. Pavyzdžiui, lietuviai 
labai ekonomiški žmonės: 
dužusį daiktą jie niekuomet 
meta lauk, ale stengiasi jį 
taisyti, suprovyti.

sakant, sudužimu 
pasilaiko

su- 
ne- 
SU-

gy
venime pasilaiko labai daug. 
Tai savo rūšies nelaimė, kurių 
galima pataisyti, sulopyti. Ta
tai gerai žino Lietuvos pilie
čiai. Sakysime, jie užkaisdavo 
katilą arba puodą, kuris, van
deniui išgaravus, palikdavo rau
donas, kaip bolševikas. Del di
delio 
imdavo 
daikta

susimaišymo kartais jie 
ir įpildavo į Įkaitusį 

vandens. Žiūrėk, kati- 
puodas tik . džingt ir 
O sprogdamas pasida-sprogo, 

re juodas, kaip fašistas.
Tuomet kaimietis paima dra- 

tą ir susprogusį daiktą “su- 
bandažuoja”. 'l iesa, iš suspie
gusio daikto varva, bet naujo 
pirkti visgi nereikia.

Panašiai daroma ir su s te te
lyčiomis arba puodynėmis. Kai
tinti puodynes negalima, nes 
jų organizmas nėra tinkamai 
organizuotas. Kartais dėl visai 
menkos priežasties puodyne su
trūksta. Jei puodynėj randasi 
smetona, tai ji šiek tiek dar 
laikosi.

Seni žmonės sako, jog juo
doj puodynėj smetona geriau 
tarpsta. Sutrukusią puodynę jie 
bando sutaisyti. Sudeda šukes 
į daiktą ir tvirtai jas špagatu 
apvynioja. Tokiu bildu naujos 
puodynės pirkti nereikia.

Sunku pasakyti per kieno ne
apsižiūrėjimą juoda fašistinė 
puodynė j kietą daiktą tapo už
gauta. Nors Smetona dar šiaip 
taip laikos, bet tos puodynes 
šukės jau nuzvembė tai j Var
šuvą, tai kitur. Tai
laimė. Suklijuoti los fašistinės 
puodynės šukes taip, kad kiek
viena butų savo vietoj, vargu 
bau jau galima. Antra vertus, 
kažin ar ta sulipdyta puodynė 
ilgai begalės Smetoną laikyti.

Dar kyla ir toks klausimas: 
ar kartais nesuges tik Smeto
na bestovėdama sudužusioj puo
dynėj ?

Labai 
tona jau 
Lietuvos 
sižiurčti: 
puodynę
šią Smetoną padėti ten, kur 
paprastai sugedę daiktai deda
ma. Lietuvai tai išeis tik ant 
sveikatos: nes juo ilgiau su
gedusiam daiktui leidžiama ge
sti, tuo labiau jis orą gadina.

kaip jus visi žinote, 
greit ši sena gdbslanti lk"ra sanitariška.

Gvaizdikas.

baisi ne-

Žiema
šerkšnas puošia Kauno mūras.
Tegul kipšas tokį laiką!
Nuo tokios
Varnos ore

temperatūros
nebsilaiko.
temperatūros
rankas suka,

Nuo tokios
Gelia kojas,
Celsijus ir Reamiuras, 
Kaip matyt, visai padūko...
Šaltis mątos, nejuokauja 
Varo drebulį po skūrą, 
Kaip atėjo Metai Nauji. 
Nauja ir temperatūra.
Ir kaunietis ryja seilę,— 
Meilė buvo jas' užbarus. 
O dabar, koki čia meilė, 
Prie tokios temperatūros.
O atomaina tur būti...
Vasara jau neb už juros! 
Tad sulauksim po truputį 
Karštesnės temperatūros.

Laižyk, tik nosies 
nejsisuodink

[Pasakiečia dideliems vaikams]
Gyveno našlė vargdienė su di

dele šaimyna. Turėjo visus ap
rūpint — ir aptaisyt ir paval- 
gydint. Ne perdaug sočiai vai
kučius maitino; ką jiems parū
pindavo, drausdavi patiems lies
ti, kas kuriam paskirta, tuomi 
turėdavo tenkintis, kad visi ly
giai gautų.

Ne visi vaikai motinos pa
klausydavo, dažnai ką aptikę, 
tyloms pasiimdavo. Kartą naš
lė, vaikus beglamonėdama, pa
tekėjo, kad vieno nosies galas 
suodinas.

—Kurgi vaikele, noselę įsi- 
paišinai? — klausia.

čiau, dariau

buvo draudžia-

suskaudo. Vai- 
išbare, nubau-

nau, paskui nosį šnypščiau, įsi- 
suodinau.

Ugniavietėje tvarkos nebu
vo padaryta, tik iš paišino puo
do laižyta, kas 
ma, to imta.

Našlei širdį 
ką nusikaltusį
dė, kad kiti anglių be reikalo 
nerašytų.

Kiti vaikai: vieni, iš puodų 
neragavę, motinos širdies skau
smą atjautė, jos pagailėjo; ki
ti sau džiaugėsi, kad gudresni 
buvo — ir jie buvo laižę, bet 
ne iš suodinų puodų.

Iš tos pasakos smalstiems 
vaikams pamokslas toks: lai
žyk, kad toks tavo prigimimas, 
tik nosies nejsisuodink.

NAUJIENOSE 
GARSINKITĖS

Illlllllllllllllllllllhllllllllllllllllllllllll^

CHICAGOS 
ŽINIOS

»

5 žuvo, 3 pašauti
llalsted gatvėje, tarp 23-ios 

ir 24-tos, prisišliejusi prie Chi
cagos upės yra Omaha sker
dykla (Omaha Packing Co.).

Vakar anksti ryte skerdyk- 
lon atėjo juodveidis Elliot. Jis 
paklausė, kur galįs rasti James 
Ellisą. Jam buvo nurodyta.' 
Juodveidis nušovė Ellisą. Pašo
vė kitą kompanijos darbinin
ką — McNcilly. Išbėgęs gatvėn, 

Elliot paleido šūvį į nepažįsta
mą vyrą, kuris krito vietoje.

Vėliau policija užtiko Eiliotą 
adresu 131 Kast 35th st. Elliot 
čia tapo nušautas. Bet pirm, 
negu Elliot tapo nušautas, kri

mto nuo jo šūvių policijos leite
nantas Murphy ir 
Veegan.

Elliot dirbo seniau 
kompanijai, bet buvo 
iš darbo pereiti) spalių mėne
sį. Manoma, kad jis kaltinęs 
Ellisą dėl to, kad neteko darbo.

Apart penkių, kurie žuvo, 
trys asmenys buvo dar sužeisti.

traktoriai pabaigė pradėtus 
darbus iš rudens, sumažėjo ši
sai darbas ir Illinois Interior 
Finish kompanijos dirbtuvėje. 
Milėje dar dirba tris dienas sa
vaitėje, ir tai ne visiems dar
bininkams duoda dirbti. Bet 
lumberjarde pasiliko dirbti tik 
keturi seni darbininkai. Kitus 
paleido pasakę, kaip pradės bū
davot! namus, busite pašaukti 
darban.

Nors ištolo matos, kad ma
žai darbininkų dirba tuoje dirb
tuvėje, bet vis dar daug dar
bininkų užeina prašyti darbo. 
Šiuo laiku, kuomet ne
reikia darbininkų, neįsiprašysi 
į darbą. Bosams dabar len
gviau išvaryti' darbininką iš 
darbo, negu priimti. Džionas 
boselis, kurį buvo sužeidęs ita
las, dar nevisai sveikas.

—Darbininkas.

Milionai Liudi
ja kaipo did
žiausios vertės

SANTA L MII) Y 
kurtos saugiai 
pataiso nere
guliarius

Šlapinamus
Senyvų žmo
nių. Parduoda
mos vi s u o s e 
vaistinėse.

Garsinkitčs Naujienose

seržantas

Omaha 
paleistas

Chicago, Grand 
Crosing

čia yra Illinois Interior Fi- 
nish kompanijos dirbtuvės. Kol 
buvo šalta, tai dirbo daugiau. 
Dabar, kuomet šiltesnės ir gra
žesnės dienos, sumažėjo dar
bas. Priežastis bus štai koki: 
Iš rudens daug kontraktorių 
buvo pradėję ir nepabaigę bu- 
davoti namų. Jie pradėtus na- 
mUs dirbo su viršlaikiais. Dar
bininkai turėjo darbo pusėti
nai daug lumbrjarde ir milėje. 
Dirbo viršlaikius ir dar skubi
nai. Dabar, kuomet tie kon-

HEI! HEI!

“Kur taip bėgi, 
Laurai?”

‘‘Ar negirdėjai, Jurgi, kad Sta
sys Uksas, plikagalvis, užsidėjo 
naują krautuvę, saldainių, cigarų, 
cigaretę, ice cream, sodos, užkan
džių taipgi ir minkštų gėrimų”.

“O kur tai atidarė, Laurai ? — 
Ir aš bėgsiu su tavim”.

Atidarė šiuo adresu:

1858 W. 47th Street
CHICAGO, ILL.

BALIUS SU ŠOKIAIS
Dr-stė Susivienijimo Brolių Lietuvių

Subatoj, Vasario-Feb. 11 d., 1928 m.
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SVET.

18th Street ir Union Avenue 
Pradžia 6:80 vai* vak. įžanga 35c ypatai
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MASKARADINIS BALIUS

Kam kentėti kiti) dieno, kuomet 
šis nuostabus pkiteris gal greit pa
gelbėti Jums šioje nelaimėje? Red 
Cross Kidncy Plasteris panaudotas 
prie skaudamos vietos, teikia šilumą, 
pagalbų ir komforto. Gyduolės per
sisunkia j skausmo apimtų vietą ir 
tarsi magišku bildu pašalina visus 
skausmus.

Raudona flanelė užpakaly palai
ko šilumą ir padeda gyduolei per-' 
sisunkti per odą į skaudamus mus
kulus ir sąnarius. Mėgink Red Cross 
Kidncy l’lasterį šiąnakt ir įsitikrink D tatai, 
pats, kaip i 
gyduolė pašalins strėndieglj, minia-,...............
liziną ir lumbago. Visose vaistinėse.

galima, kad ta sme- 
yra sugedusi, 'lodei 
piliečiams reikėtų ap- 

sud užusią fašistinę 
mesti lauk, o sugedu-

— Rengia —

Dr-stė Rožancavos Panų ir Moterų

šeštadienyj, vasario 11 d., 1928 m.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

3133 South llalsted Street
1’ra< Ižia 7: 3 0~'~T^*7ga 75c ypatai

Muzika E. CHAPMAN
IhiuK bus gerų ir brangiu dovanų išdalinta visiems keisčiau 

apsirengusiems. Geriausia orkestrą. Ir tikrai bus gražiausias pa
silinksminimas.

Kviečia visus KOMITETAS

F. W. Woolworth Co
Skelbia atidarymą naujos

EveiybotiysStote *

PRASIDĖS SUBATOJ 
Pastaba: Vyrų rūbų 
departmentas atdaras 
šią Sukatą nuo 7:30 

ryto iki 9 vakaro
'Pasirinkimas Iš 
Visos Krautuvės

Išpardavimo
Bile kokio vyro siuto, 

overkauto iš viso 
/ stako
Verti iki $50 

Dabar po $19
štai yra nepaprastas išpar
davimas kurio sumanus 
žmonės laukia — tikrai čia 
yra tavorai verti savo kai
nos. Nėra išrinkimo išpar
davime, tai yra musų me
todas galutinai išparduoti 
visą staką, kad padarius 
vietos naujiems pavasari
niams siutams ir kautams. 
TINKAMOS MI EROS VI
SIEMS VYRAMS

$19

5 ir 10 Centu Krautuves
4235 Archer Avenue 1

Subatoj, vasario 11, 9 vai. ryto

PĖTNYČIOJ, VASARIO 
Bus Orkestros Muzika

Pėtnyčios Vakare

ATDARA DEL APŽIŪRĖJIMO
10, NUO 7 IKI 9 VAL. VAKARO 

Veltui Ballon’ai Vaikams 
Tavorai Nebus Parduodami

Ši krautuvė atsidarys su’ pilnu pasirinkimu 5 ir 10c vertės 
tavorų. Visas tavoras naujas ir šviežias ir geriausios rūšies 
kokią Woolworth Supirkinėjimo Jėga gali teikti.

ATIDARYMO DIENOJE SPECIALAI
Turkiškų rankšluosčių 1 
materiolas % masto * W V
Puikus Voile, geros lAf^ 
rųšies, masto  AVV
Vyram gražios Rayon 1 A(* 
pančiakos, kiekviena
Dideli Turkiški Rank- 
šluosčiai................   " W
Garantuoti silverware, O C 
kiekvienas................. * W
Suvynioti saldiniai “ki- 1 Ap 
sses” svarui .............
42 colių stalams oil- 1 A C 
eloth, /o masto    X W
Balti puodukai ir to- 10c 
neįkaitęs, viskas ......
Plonos rusvos stiklinės “sher- 
bets ir champagnes”, 10c 
kiekviena ................. *VV1
Palmolive muilas šmo- E/* 
tui ................. ........
Wrigley’s Gum, 3 pa- 10c 
keliai .... ................... A W
Congoleum Mats, kiek- lOc 
vienas ........................

lių indų, kiekvienas 10c
Balti enamelware, 
kiekvienas ................. 10c
Dideli dekoruoti salo
toms bliudai, šmotas 10c
Aluminum Sauce Pans, 
kiekvienas .......  .r 10c
Dideli pakeliai dates, 
keik vienas ................. 10c
Importuoti Skuduri
niai patiesalai .......... 10c
Priegalvių užvalkalai, 
kiekvienas................. 10c
Dideli geltoni tešlai 
maišyt biliudai ...... 10c
Dideli mėĮini enanie- 
lioti “pans”............. 10c
Beachnut gum, 3 pa
keliai .... ...................—.—--------------------

10c
Pilnas pasirinkimas baltų ir de
koruotų Crockefy, ne į O f*

Tikrai atsilankykit prie formai io atidarymo, petnyčioj, vasario 10 
nuo 7 iki 9 vakaro ir subatoj, vasario 11 nuo 9 ryto ir pasinaudokit 
proga iš specialių išpardavimų.

F. W. Woolworth Co
MUSŲ DIDŽIAUSIA KAINA - 10c 

4235 Archer Avė., ( hieago
•mr
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šerno Fondas
šerno Fondo Komitetas ir Pro

jekte Komisija

šiame septintadienyjc, vasa
rio 12 d., Mildos Teatro mažo 
joje salėje Įvyksta svarbus ben
dras posėdis išsprendimui pa
gal kurĮ projektą bus pastaty
tas Dėdei šernui (.Juozui A- 
domaičiui) paminklas.

šiame posėdyje, jei leistina 
taip sakyti, su Šerno Fondo 
Komitetu dalyvauja projekto 
komisija, kurios tikslas bus iš
rinkti iš daugelio projektu tik 
vieną. Beikia pasakyti, kad ko
misija turės nemažai galvosūkio, 
nes projektu yra didokas skai
čius.

Musų komisija susideda iš 
Šių asmeny: a<lv. Kl. .Tm-srelio- 
nis, a<lv. K. Gugis, dail. M. ši- 

leikis, p. M. .J. Kiras, dail. J. 
Danielkus, Dr. A. Zimontas, inŽ. 
K. Augustinavičius, p. A. La
bs, skulptorius Iz. llakis, adv. 
.Jonas Bučinskas, konsulas P. 
Zadeikis.

Ateikite pažiūrėti projektų
Ne visiems yra galimybės, 

kad ir geriausioms šerno Fon
do rėmėjams, pamatyti savo 
akimis daugybę šernui pamin
klo projektų.

Todėl šerno Fondo komitetas 
nutarė duoti progos visiems, 
kas tik nori ir žingeidauja, pa
matyti projektus. Bimti svečių 
patarimai, liečiantys projek
tus, bus priimti.

Nepamirškite, kad projektų 
paroda Įvyksta šį septintadienį, 
vasario 12 dieną, Mildos teatro 
salėje, antrame aukšte. Paroda 
atsidarys 2 vai. po pietų ir bus 
atidaryta iki 6 vai. vakaro. Pa
dengimui lėšų, Įžanga y patai 
25c. — K. .J. Semaška.

Mary MacCormic, soprano, 
dainavusi Paryžiaus operos 
kompanijai, dainuos ateinantį 
sekmadienį Aragon teatre, 3 v. 
po pietų.

Cicero
U V. ž. P. Kliubo susirinkimas

Nedėlioj, vasario 5 d., Kliu- 
bas turėjo savo eksta susirinki
mų. Narių attiiU*til<<5 nemažai ir 
visi ramiai svarstė pliubo rei

kalus. Susirinkimas užsitęsė il- 
ąai, nes svarbiausias klausi
mas buvo tai apkalbėti neku
rtuos konstitucijos punktus. 
Tas ir užėmė gana ilgai.

Svarbiausias įstatų pataisy
mas šis: Nariai turės mokėti 
mėnesinių mokesčių ne 50c 
kaip kad mokėki iki šiol, bet 
75c. O pašalpą gaus tą pačią— 
$10 savaitėje.

Kliubas turi nemažai ligo
nių dabartiniu laiku, kurie 
pasirgę keletą savaičių, pasvei
ksta, o jų vietoje nauji apserga. 
Bet vieną turi ligonį kuris ma
noma, pagulės gana ilgai, nes 
randasi Coik pavieto ligoninėje 
r sulyg lankytojų pranešimo, 
matomai prastai jaučiasi. Ligo
nis, P. šaulis, senas cicerieitis 
»r turi nemažai pažįstamų. Bu
tų gerai, kad progai pasitaikius 
įrangai bei pažįstami jį atlan
kytų. —J. Miller.

So. Englewood Town of Lake

Cicero
Apie viską po biskį.

Liet. “Tmprovement” klubas 
susidomėjo ir politika. Tai y- 
ra "gerai. Gal domėsis politi
ka priduos daugiau gyvumo, 
gal nariai skaitlingiau lankys 
susirinkimus ir atidžiau da
bos savo reikalus.

Bet su politikieriais savasties 
valdytojai turėtų būti labai at
sargus. Politikieriai daug ža
da, bet labai retai kada išpil
do duotus prižadus.

Paskutiniame klubo susirin
kime nutarta įsileisti visų par
tijų atstovus ir» duoti jiems 
progos pasakyti kuris už ką 
stovi. Gi kai ateis balsavimas, 
tai klubo nariai galės balsuoti 
už tuos kandidatus, už kuriuos 
nori. Reiškia, klubas nori bū
ti nepartinis.

Susirinkimas ir vakaras.
Vakarinės žvaigždės klubo 

susirinkimas buvo skaitlingas. 
Padaryta keletas tarimų klu
bo ir narių gerovei.

liet K«i kada nauji tarimai ir 

įstatu taisymai išeina organi
zacijos ir pačių narių nenau
dai. Taip ir dėl šio susirinki
mo kilo daug ginčių ir nepa
sitenkinimo. Ale, kurie nebu
vo susirinkme, tie neturėtų 
daug ką nei sakyti. Paprasta 
taisyklė rodo, kad mažuma di
džiumai turi nusileisti. O ge
riausia tai turi visi lankyti 
susirinkimus, ir piktis dėl tų 
mažmožių pati savimi išnyktų.

Klubo vakaras, galima saky
ti, pavyko ne blogai. Publikos 
susirinko veik pilna svetainė. 
Gaila tik, kad užsilaikė ji ne 
pavyzdingiausia. Programas 
buvo išpildytas vykusiai. Ko
mediją “Lapkus” vaidino paty- 
rusieji vaidilos — Vaitekūnas, 
Kemėšis, Milerienė, Švirmickie- 
nė ir Kemėšienė.

Solistės buvo Krasauskienė, 
Gapšienė. Tik gaila ir ne ge
rai, kad taip mažai dainavo. P- 
nią Gapšienę girdėjau pirmą 
kartą dainuojant. Ot kad mes 
Ciceroje turėtumėm nors vieną 
tokią dainininkę!

Joseps Echaniz, skambins 
pianą sekmadienyje, vasario 12, 
Aragon teatre, 3 vai. po pietų.

Visuomio kvietimas
Eidamas prie įkūrimo Chi- 

cagoj pirmosios krivūlės (vi- 
suomiečių parapijos), šiuo ma- 
loniai kviečiu visus visuomy- 
bės šalininkus, gyvenančius 
Chicagoj ir jos apylinkėje, į 
pasitarimą svarbiais klausimais.

Sueiga įvyks Vasario mėne
sio 12 d. (sekmadienį) punktu- 
ališkai 2:30 vai. dieną, 3125 S. 
Parnell Avė. (Bridgeporte).

Su bičiuliškais sveikinimais 
Visuomis, Naujos Tyros Ti
kybos įkūrėjas.

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

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

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

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
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South Chicago Iš Birutės

Draugystė Saldžiausios šir-J 
dieš Jėzaus rengia balių 11 die
ną vasario. Balius rengiama 
šv. Juozapo parapijos svetai
nėje. Tai bus rožių balius. 
Baliuje bus priimami draugys- 
tėn nauji nariai amžiuje nuo 
18 iki 35 metų. Įstojimo mo
kestis' tik vienas doleris. Mu
zika puikiausia-. Grieš ---- tai

Chicagoje girdėsis.
—Chlcagietis

SLA. 36 k p. Vaikų Dailės cho
ro vakaras ir Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvės

Ateinančiam sekmadienį, va
sario 12 <1. naujai pastatytoj 
p. Petruko svet., 8162 Vincen- 
nes avė. Įvyksta puikus kon
certas ir paminėjimas dešim
ties metų Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuvių.

Programą išpildys skaitlin
gas jaunimo choras vadovau
jant p. C. Gaubiui, o prakalbą 
pasakys p. S. Rodis, žinomas 
lietuvių darbuotojas.

Tikimės, jog- svečių suplauks 
iš visų miesto dalių, nes to
kie parengimai esti labai retai 
ir delei savo turiningumo ver
ti atsilankyti.

Taigi šis vakaras, kurį ren
gia SLA. 36 kp. Vaikų Dailės 
choras, be jokios abejonės, su
žavės visus dalyvius. Progra
mų pradžia 7 v. v. Paskiau — 
šokiai. — M. \r.

OLD COLD
JUOKAI

Susiraukęs senis ilgai sėdėjo 
prie stalo valgykloje. Paskui vei- 
teris praeidamas sako:

“Tamstos žuvis tuojau ateis, 
gerbiamasis”.

“0, taip, atsakė supykęs senis. 
O ant kokio slieko tamsta kimbi”.

— Stanford Chaparral.

Jis buvo ją prie ašarų privaręs, 
tuomet jbėgo j vidų šunukas. “A. 
jis pareiškė, ar jus išniokinot ji 
daugiau triksų, kaip pirmiau jis 
mokėjo ?”

“Taip, jis atsakė, kaip tik jus 
sušvilpsite, jis atneš jums kepu
rę”.

— I/ondon Chronicle.

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

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Ateinantį šeštadienį čia ren
giama siurpraiz parė poniai 
Markavienei.

Vaikai ir tėvai.

Jau bus pora savaičių, kai 
lioje kolionijoje pasitaikė įvy- 
<is, padaręs daug nesmagumo 
)orai vietos lietuvių šeimynų.

Dalykas susidarė ve kaip, 
tetvertas jaunų vyrų, amžiu
je taip nuo 19 iki 21 metų, va
duodami vėlokai vakare auto- 
nobiliu įsi vadino jin pasivaži- 
lėti pažįstamą merginą. Jie 
lusivežė ją šapon automobi- 
iams taisyti ir užpuolė. Mer
gina pagavo kokią ten geležį, 
zienam vaikinų smogė ja. Tas 
pervirto, o mergina, pribėgu
si prie lango, išmušė jį ir iš
bėgo gatvėn.

Apie tą įvykį duota žinoti 
policijai. Vėliau detektyvai 
mėmė tris vaikinus. Vienas 
p pabėgo.

Pabėgusis yra pasiturinčios 
vietos lietuvių šeimos sunnus. 
Kitas suimtųjų — irgi lietuvių 
tėvų vaikas. Likusiu du — 
svetimtaučių vaikai.

Suimtojo vaikino tėvai jau 
senai turėjo numoti ranka dėl 
junaus. Išsyk mokino, dėjo 
pastangas pastatyti ant gero 
kelio. Bet jų pastangos bu
vo veltos. Pagalios tėvas pa
sakė, tegul, girdi, žinosi: kaip 
pasiklos, taip išsimiegos.

Tėvai kito vaikino, kuris pa
bėgo, irgi turtingi. Jau nekar
tą ir jie turėjo nesmagumų dėl 
junaus.

Nelaimė rodosi tėvų su vai
kais slepiasi tame, kad tėvai ne
mokėjo tinkamai auklėti savo 
vaikų, kai jie buvo dar maži. 
Norėti tinkamai savo vaikus 
šauklėti jie norėjip, bet nemo
kėjo. štai kame bėda. Žino- 
na, kai vaikai išaugo, kai pra- 
lėjo savais keliais eiti, tuomet 
iau buvo pervėlu pasukti vai
kų žygiavimą tokiu keliu, ko
kiu tėvai norėtų juos einant 
matyti. —Taunoleikietis.

Vakaras.

Ateinančio šeštadienio vaka
rą įvyksta šaunus maskių ba
lius Lietuvių Liuosybės svetai
nėje. Rengia jį Draugystė Lie
tuvos Kareivių. Tikiu, kad 
bus pilna svetainė publikos — 
pavienių ir grupėmis. Yra 
visiems gerų dovanų. Tat 
atsilankiusieji nesigailės. Prie 
to, Draugystė Lietuvos Ka
reivių dalyvauja kituose paren
gimuose. Todėl ji gali tikėtis, 
kad ir kitos draugystės ir klu
bai parems jos parengimą.

žinoma, Red Bose laimės 
pirmą prizą, apie tai nėra rei
kalo daug kalbėti. Bet aš 
patarčiau nepasitikėti perdaug, 
kad neapsiriktų. Juk Chica
gos kliubai skaitlingesni.

S. L. A. 194 kp. vakaras.
Vasario 19 d. SLA. 194 kuo

pa stato veikalą “Laimės ieš
kotojas”, parašytą S. E. Vi- 
taičio, “Tėvynės” redaktoriaus, 
kurio bolševikai labai neken
čia.

Reiškia, SLA. 194 kp. stato 
scenoje didelį veikalą, turi sa
vo tarpe gabių jėgų, kuriomis 
nei viena vietos draugija ne
gali lygintis toje stirtyje ' 194 
kuopai.

Tą veikalą pastatyti scenoje, 
kaip ir kitais metais, rūpinasi 
tvarka, mokina ir pats ima da- 
lyvumą lošime Jonas Dambrau
skas, senas, patyręs scenos my
lėtojas, geras vaidila.

Nerašysiu apie šį vaidinimą 
daug. Ateis 19 d. vasario, pa
matysime visi, kokių vaidilų 
turi SLA. 194 kuopa.

Art. Stasio Pilkos 
vaidinimas

“Aušros sūnus”, “George 
Dandin”, “Klasta ir Meilė”, 
“Žemes rojus”, “Gegužės kara
laitė”, įvairus koncertai, daly
vavimas “Birutės” parengimuo- 
se — kiek visokių savo gabumo 
darbų parodė mums praeitais 
metais art. Pilka.

Dabar jis vėl grįžo Chicagon 
ir kiek teko patirti, šiuo* sykiu 
ruošiasi parodyti žymiausį ar 
bent didžiausį savo Amerikoje' 
bebūnant scenos darbą. Sekma
dienyje, 26 vasario vakare, 
Goodman teatre art. Pilka su 
pagalba žymių musų vaidintojų 
stato Lietuvoj pragarsėjusią P. 
Vaičiūno komediją “Tuščios pa
stangos”. Tas veikalas vaizduo
ja dabartinės Uetuvos būklę 
įvairiuose gyvenimo apsireiški
muose. Tema įdomi ir labai pa
traukianti, tokio veikalo mes 
Chicagoje dar niekuomet nema
tėme. Ir tarpe visokių paren
gimų užėjusios bangos, turbūt, 
ypač mums reikia atsiminti art. 
St. Pilkos ruošiamą spektaklj.

Tikrai galima pranešti, kad 
antru syk komedija “Turčios 
oastangos” nebebus kartojama 
ir* todėl butų lig nepatogu pa
miršti atsilankyti į jos vienin
telį vaidinimą vasario 26 d. 
Bet, matyt, musų visuomenėje 
jau yra didelis tuo nepaprastu 
vaidinimu susidomėjimas ir ne
reikia abejoti, kad art. Pilka 
pamatys, kaip mes jo darbą į- 
vertiname. — Remėjąs.
PAVOGĖ ROŽANSKIO AUTO

MOBILĮ

Užvakar vakare, tarp 7 ir 
11 vai. vagiliai pavogė žino
mo lietuvių rea Les tati ninko 
Božanskio automobilį Cadillac. 
Automobilis stovėjo ties Jo na
mais.

Kovo 4 d. Lietuvių Auditori
joje įvyksta sekantis “Birutės” 
vakaras, kuris yra rengiamas 
komp. Šimkaus naudai. šis 
vakaras bus nepaprastai iškil
mingas. Jis pasiliks chicagie- 
čių atmintyje, kadangi kovo d. 
statoma opera “Faustas” pir
mą kartą Amerikos lietuvių 
tarpe ii- lietuvių kalL>oj e.

Pastatyme dalyvauja visos 
geriausios Chicagos lietuvių 
muzikalės jėgos, k. t. Justas 
Kudirka, P. Stogis, K. Sabonis, 
Ona Vilkiutė ir S. Krasauskie
nė. Apie šį vakarą bus vė
liau parašyta “Naujienose” 
daugiau. —Zose.

Bridgeportas
Vasario 5 d. Lietuvių Audi

torijoj duota Visuomio paskai
ta apie naują tikybą.

Pirmiausia Visuomis nurodi
nėjo biblijos klaidas ir punk
tus, kurie yra priešingi vieni 
kitiems. Toliaus jis įrodinėjo 
reikalingumą tikybos, bet ty
ros tikybos, be priętarų ir ste
buklų, ir sutinkančios su moks
lu. Ba, sako, mokslas negalįs 
pavaduoti tikybos, todėl kad 
mokslas neapimąs dorovingu
mo dėsnių ir nemokinąs elgtis 
dorovingai, išmintingai ir tei
singai. Visuomybė, matyda
ma trukumus žmonių gyveni
me, skelbia savo dėsnius, kad

1. Davus gyvenimui progra
mą. (

2. Mokinus blaivai žiūrėti j 
gyvenimą.

3. Koncentravus sielos jėgas.
4. Skelbus auklėjimą palai

kymui ir panaujinimui dorovės.
6. Paliuosavus žmones iš 

prietarų.
7. Pavadavus sentikybes.
8. Patobulinus žmonių veis-

K-. _ -
Toliaus p. Visuomis kalbėjo 

įvairiais visuomybės klausi
mais.

Kalbai pasibaigus, buvo duo
dami klausimai, o p. Visuomis 
atsakinėjo į juos.; - Vienas te- 
čiaus žmogelis, ažuot davęs 
klausimą, pradėjo pašaipa “kri
tikuoti” p. Visuomį. Bet jo ta 
“kritika” ir “juokai” tiek bu
vo paiki, kad pats susisarmati
jęs spruko lauk iš svetainės.

—J. B.

0 ar žinote kas bus 25 d. 
kovo? Dar tolokas tas laikas, 
tat nesakysiu. O kad bus, tai 
tikrai bus — pirmą, gal ir pas
kutinį kartą. Taigi tėmykite 
didelius garsinimus ir pigią bi- 
letų kainą. Gi kas pigius bile- 
tus geriems parengimams par
duoda, tai patys turite dasi-

— Senas Ciceronas.

M y^Ar Kūdikis Tarpsta?
VL Kūdikiams,reikia gero, mais-

tingo maisto ir užtektinai būtinų 
vitaminų, kad užtikrinus normali 

' augimą ir stiprumą ir gerai subuda- 
% votų kaulų.

SCOTT’S EMULSION 
suteikia vitaminus kurių pienas ir kitas maistas ne- 
užtektinai turi reikalaujamo daugumo.

Biskis Scott’s Emulsion, duodamo regulia
riai, kaipo dalies maisto, išrodo, kad turi be
veik magiško efekto dėl kūdikių ir jaunų vai-
■moScott &Bownc, BJoomfleJd, N. J. 27-3

Ant Velykų 
Tėvynėje

Ekskursija Lietuvon
puikiuoju

S. S. LĖVIATHAN—Kovo 24.
Po asmeniška priežiūra Mr. B. C. Frye, U. S. Lines atstovu Cleve- 

land’c kuris pilnai prižiūrės kelionę ir bagažą iki galui.
Važiuokite šia ekskursija ir bukite namie ant Velykų.

Pirmas 1928 metų plaukimas—Gražiai Pertaisytas
S. S. AMERICA—Kovo 21.

Spccialčs ekskursijos vedamos Mr. Joseph Turck iš New York 
ofiso ir Mr. Joseph Berkowitz, is Philadelphia U. S. Lines ofiso.

Puikiausi Turistų Trečios Klesos įrengimai išnaujo nuodugniai 
pertaisyti. Planuokite plaukite ant bilc šių valdžios valdomų laivų.

Pilnų informacijų ir kainų klauskite vietos laivakorčių agenta, 
arba rašykite pas

United States Lines
110 S. Dearbom St. Chicago, III. 45 Broadway, New York City

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

'ealQualitįfink
— groserninkas, kuris rekomenduoja Puritan Malt bando 
suteikti jums geriausį nežiūrint savo uždarbio. Jis žino, kad , 
Puritan augina jo biznį su savo rušia. Puritan yra turtin- , 
gesnis — stipresnis — geresnis. Bandyk jį sykį. Pamatysit, 
kad suradot ko ieško j o t.
Vartokit ten, kur reikia pasaldinimų virtuvės reikaluose

Afu deIjriTan Mae
Paskanintas su Bohemian Apyniais

Rekomenduojamas ir dastatomas per

Puritan Malt Extract Cot:
V

<4.

A

29-31 North Wacker Drive, Chicago



Penktadienis, vas, 10, 1928 
1 ------------------ ---------  ' •

Tarp Chicagos
Lietuvių

________ , , ■ ,1

Šaunus spektaklis
Kaip visuomet taip šiais me

tais Chicagos Lietuvių Audito
rijos Bendrovė ruošia šaunų 
vakarą. O tai bus sekmadieny
je, vasario 12 d. Chicagos Liet. 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
st. Kaip 6:00 vakare pasikels 
uždanga ir bus galima matyti 
tai, ko pirmesniuose vakaruose 
nematėme.

Programas susidės iš trijų 
dalių. Pirmas pasirodys “Lap
kus” — trijų veiksmų komedi
ja. Kad neskaudėtų klausyto
jams šonai nuo juokų, tai ant
ra programų dalis pritaikyta 
pasilsiui ir pasvajojimui. Šią 
dalį pildys žinomos chicagiečių 
dainininkės pp. Krasauskienė ir 
(’iapšienė; pianu palydės p-lė 
Sadauskaitė. Trečia dalis kokia 
bus tai ir aš pats nežinau. Vie
nok žinau, kad ją pildys art. S. 
Pilka. Teko nugirsti, kad p. 
Pilka pereitą vasarą begyven
damas pajūry tiek stipinęs juo 
kų, kad jų ištektų visai žie
mai. Dalį tų juokų atiduos chi- 
cagiečiams vasario 12 d. Kasgi 
nenorės j j girdėti? —Mėgėjas.

NAUJIENOS, Chicago, m,1

Burnside
S. L. A. 63-čia kuopa laikė 

mėnesinį susikinkimą naujoje 
svetainėje. Susirinkimas buvo 
kviestas atvirutėmis, bet narių 
atsilankė ne daugiausia. Nau
dingų tarinių nebuvo. Tiktai 
vienas peiktinas dalykas pasi
reiškė, būtent, daug ypatiškų 
išmetinėjimų.

Mat, pirmininkas leidžia da 
ryti tai savo vieptiesiems drau
gams. štai pavyzdis. Kai ta
po išduota atskaita iš Lietuvių 
Darbninkų Namo B-vė^ Bose 
landė, tai vienas narių užklau
sė, ar nenori kas parduoti tos 
bendrovės Šerų. Jis, girdi, juos 
nupirktų ir dar nuošimtį atmo
kėtų. Kiti davė įnešimą, kad 
parduotų.

Eina apkalbėjimas. Vienas 
narių nurodo, kad nebus nau
dos kuopai laikyti tuos Šerus: 
esą, bendrovės irgi sunkiai gy
vuoja. Tai vienas “vieniųjų”, 
pasiprašęs balso, pradeda nie
kinti tą žmogų. Girdi, jam 
reikalingi pinigai, reikią stogą 
j r kaminą taisyti, tai jis ir pa
imsiąs pinigus. O musų pirmi
ninkas tiktai juokiasi, nestab
do puolimų, nors tas “spyke- 
ris” be reikalo užmetimus da
rė žmogui, ba nenurodė, kaip 
galima butų tam žmogui kuo
pos pinigai gauti. Ot, norėta 
tik padaryti ‘‘raudonas juo
kas”!

Vienok musų skymeriams ne
nusisekė. Nariai turėtų to
kius paukščius pažinti, jie tu
rėtų žinoti, kas jie per vieni 
yra.

Kitas dalykas. Skaityta laiš
kas prieš-fašistinės tarybos 
(komunistinės tarybos žiop
liams mulkinti) ir priimtas. 
Tokių laiškų buvo jau ne vie
name susirinkime. Net trys 
susirinkimai praėjo, o nesirado 
nei vieno kvailo žmogaus, ku
ris sutiktų būti delegatu toje 
taryboje. Gi patys “draugu- 
čiai” nenori būti delegatais; 
jie tik žiuri, ar nebus galima 
tos neva tarybos interesuose 
pinigų kiek kuopoje pasižvė- 
joti.

Reikia narius pagirti už tai, 
kad jie iškėlė kuopą iš saliu- 
no į Parką. Namas čia staty
tas susirinkimams pereitais me
tais, viskas moderniškai įtaisy
ta. Nariai džiaugiasi, kad to
kią puikią svetainę gavo. Jie 
sako, kad nei Rusijos komisa
rai geresnės svetainės negali 
turėti.

63-čioje kuopoje yra labai 
keistų narių, kurie daugiausia 
rūpinasi kitų stogais, kaminais 
ir overkotais. l'okis rupesnis

P. Kairytė, Vaičkaus teatro 
artistė, Marės rolėje, veikale 
“Keistutis”, kurį teatras stato 
nedėlioj, vasario mėn. 12 d., 
Goodman teatre, Art Institute, 
East Monroe at So. Parkway.

butų labai opus, ba dole
rių nėra iš kur gauti. Kaip tą 
rupesnį pašalinus? Gal butų 
gerai, kad jie sutvertų dar ko
kią porą fondų? Pavyzdžiui, 
galima butų sutverti vieną fon
dą overkočiams, o kitą stogams 
ir kaminams taisyti. • Jie butų 
tikri specialistai tokioms at
skaitoms vesti ir pasaulinės re
voliucijos kūrėjus iš šių fon
dų šelpti.

— Kuino Frentas.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Amerikos Republikonų 

Kliubo 9 wa rdas turės mėnesini sii- 
Jrinkinit) 13 d. vasario, kaip 3:30 
vai. vakaro, Strumilos svet., 158 E. 
107 St., Boseland, III. Visi nariai 
nalonėkite pribūti, nes bus svar
bių svarstymų.

M. Kristopaitis, rast.

Bridgeportas. — šerno Fondo Ko- 
nitetas rengia viešą parodą šiame 
eptintadienyje, vasario 12 d., Mil
ius teatre, ant antrų lubų, moŽo- 

I >j salėj. Prasidės nuo 2 vai. po 
pietų ir tęsis iki (» vai.; įžanga ypa- 
ai 25 centai, Tai bus svarbu kiek
vienam lietuviui pamatyti įvairių 
jrojektų, kuriuos pagamino lietu

viai skulptoriai ir piešėjai. Ateikit 
visi ir pamatykit projektus, pagal 
vinių bus pastatytas paminklas, 

š. F. Komitetas.

Kurie padavėle aplikacijas dėl 
įstojimo į Chicagos Lietuvių Drau
gijų Saviinrpinčs Pąšalpos būtinai 
itsilankykit pas draugijos <l-rą A. 
Montvidą, 1571) Milwauke avė., ne 
vėliau kaip vasario 13 d.

X. saikus, rast.

The International Prospefity Club 
>f Chicago suorganizavo lietuvių 
skyrių, susirinkimas bus kambary
je 1768, 35 E. VVacker Drive, pėt- 
nyčioj, vasario 10, 8:15 vai. va
kare ir utarninke, vasario 14, 8:15 | 
vai. vakare.

Apie šį kliubą turėtų plačiau su
žinoti kiekvienas ambitingas lictu- 
vis-tė Chicagoje.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Šė- 
rininkai neatbūtinai turit pribūti 
ant metinio Korporacijos baliaus ar
ba teatro, kuris atsibus 12 d. va
sario, taip pat ir darbininkai, kat
rie apsiemėt darbą, pribukit lai
ku. — Komitetas.

Draugystės Dr. Vinco Kudirkos 
mėnesinis susirinkimas įvyks šeš
tadienį, Vasario 11 d., 1928 m., 
M. Meldažio svet., 2242 W. 23rd 
PI., 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
ir narės kviečiami būti susirinki- 
me, nes yra daug svarbių dalykų 
dėl aptarimo šiame susirinkime.

— Ad. Kaulakis, Kast.

Kensington. — Lietuviškas Poli
tiškas ir Pašei pi n is Kliubas rengia 
iškilmingą balių ir lietuviškus ir 
mgliškus šokius nedėlioj, vasario 
(Feb.) 12 d., 1928 m., .1. Stančiko 
svet., 205—07 East 115th St. Ken- 
singlon Chicago, III. Kviečiu

Komitetas.

Lietuvos nepriklausomybės 10 
melų sukaktuvių rengėjai ir šiaip 
asmenys, galintieji pasidarbuoti 
šioms iškilmėms, prašomi atsilan
kyti šiandie, penktadienyj, į p. Ku
lio aptiekus namus, Bridgeporte. 
Čia galutinai aptarsim visą progra- 

’rną ir išspręsim keletą svarbių 
klausimų. —V. V. Komitetas.

Draug. Liet. Vėl. Anier. No. t lai
kys savo susirinkimą vasario 12 d., 
paprastoj svetainėj, Davis Sauare 
Park. Draugai ir draugės malonė
kite atsilankyti ant susirinkimo.

.1. Dabulski.
—-------------

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269, 
A. C. W. of A. mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadieny, vasario 10, 
1928, 8 vai. vak., 1564 N. Kobey St.

A. M. Kadselis, sekr.

Birutes Kalno Draugija laikys mė
nesinį susirinkimą pėtnyčioj, vasario 
10 <1., 7:30 vai. vak., Chicagos Lie
tuvių Auditorium Svet., 3133 So. 
Halsted St. Gerbiami draugai drau
gijos Birutės Kalno malonėkite visi 
laiku pribūti, nes turim daug svar
bių reikalų. Valdyba.

Siinano Daukanto Teatr. Jaun. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
pėtnyčio.s vakare, vasario 10 <1. 1928 
m., Liet. Auditorijos svet. Nariai yra1 
kviečiami visi pribūti, 'taipgi įsitė- 
m y kita naujo sekretoriaus adresą, 
kad reikalui prisėjus žinotumėte kur 
kreiptis.

Sekr. S. }{. Dijokas,
4060 So. Richmond St.

Kensington
šiame miestely gyvena įvai

rių tautų žmonės, įvairių pa
pročių ir užsiėmimų. Kol bu
vo darbų pasiskirimui, vieni 
rengdavo pasikalbėjimus, o ki
ti paros. Nieko blogo nebūda
vo iš tokių pasikalbėjimų ir 
parių. Tad* jiems pritarda
vo padori žmones. Bet dabar, 
kuomet užėjo .blogesni laikai, 
padori žmonės sako: liaukitės 
ruošę visokius parengimus. To
ki dm pasakymui pritaria vi
si žmonės, išimant vieną mo
terėlę. Gal ir šita moterėlė, 
komunistų išpažintoja, butų 
nesumaniusi rengti sau pati 
parę, jeigu komunistai nebū
tų pridavę jai planų, kokiu 
budu sau pati gali surengti pa
rę*, kad “priešai” nesužinotų. 
Planas buvo toks: paimti dvi 
nares komisijon, vieną iš West 
Pullmano, o antrą iš Kensing- 
tono. Tos dvi narės yra ko
munistės. Jos surengs parę, 
o jie per “ežednievną” iškels į 
padanges ją. Moterėlė pagar
sės ne mažiau kaip Zonė. Jau 
ne iš vieno žmogaus teko gir
dėti, jog ne tiek jai komisija 
darbuojasi, kiek ji pati, kad 
surengus tą parę. Ji pati per 
krautuves eina kolektuodama 
įvairių daiktų. Jau ji pati pa
sirinko radio setą ir užmokė
jo. Bet klausimas, kokiems 
paraliams eis tie senvičiai, ku
rie liks nuo tos parės? Spręs
kite patys skaitytojai.

Dar turiu pasakyti šiek tiek 
apie komisiją, kurią paskyrė 
komunistai surengimui parės 
moterėlės naudai. Vieną ko
misijos narė, kuri gyvena W. 
Pullmane, yra įžymaus komu
nisto moteris. To komunisto, 
kuris dažnai rašo ežednievno- 
je nesąmones. Antra — ken
sington ietė, kuri vaikščiodavo 
arnotais apsirengusi. Ji karo 
laiku spavėdodavo komunistus. 
Dabar, po karo, kitokios aplin
kybės, kitaip rėdosi ir komu-

...... "■Il" 1
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FRANCIŠKUS LAPINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 7 dieną, 8:30 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukęs 56 m. 
amžiaus, gimęs Šiaulių apsk., 
Ligumų valse., Sitkūnų kaime. 
Paliko dideliame nubudimo 
moterį Veroniką su kurią iš
gyveno 17 metų, dvi dukteris 
Barborą 15 m., Veroniką 9 
metų, du brolius Zenoną ir Jo
ną Amerikoj, o Lietuvoje sese
rį Prancišką Rimkienę ir daug 
artimų giminių. Melrose Parko 
išgyveno 28 m. Buvo visų my
limas. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 1104 — 17th Avė. Melrose 
Park, 111.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
vasario 11 dieną, 9 vai. ryto iš 
namų į Sacred Heart parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Mt. Carmel kapines.

Visi A. A. F. Lapinskio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Broliai 
ir Gimines.

Laidoutvėse patarnauja gra- 
borius A. Prabish, Tol. Melrose 
Park 797.

A H-a A
JULIJONAS BUDRIKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 8 dieną, 11:30 valan
dą ryte, 1928 m., sulaukęs 57 
metų amžiaus, gimęs Telšių 
apskr., Kietavos vaisė., Piva- 
rių kaimas. Laidotuvėse rūpi
nasi Simano Daukanto drau
gija ir Bridgeporto Politikos 
ir Pašelpos Kliubas. Kūnas 
Sašarvotas, randasi Mažeiko 

oplyčioj, 3319 Auburn Avė. 
Laidotuvės įvyks Vasario II 

dieną, 7:30 valandą ryte, iš 
Koplyčios j šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioie alsi- 
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Julijono Budriko 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.
J. Janulis ir P. Lctukas, pirm.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius S. P. Mažeika, Tel. 
Yards 1138.

nistės, ir matyt, kad jau ne
bereikalingas ir arnotas, kurį 
buvo įteikę jai komunistai ka
ro laiku. Tada komunistai tu
rėdavo didelių įplaukų. Nėra 
dyvų, kad jie ir pripirko viso
kių arnotų. šiandien juokia
masi iš tokių pirkėjų arnotų.

Kas tokius humbugus išgal
vos, jeigu ne indioniški komu
nistai? — žvalgas.

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

Graboriai
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LAGHAVICZ
Lietuvis Graborias ir 

Balzamuotojas
2314 W 23rd PI. 

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

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas;
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201
Tel. Boulevard 0313

J. F. RADZIUŠ
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-inos gatvės

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai rrakt i k a- 
vusi Pensylva- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi noras, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po1 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Unlversal
State Bank ....

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
■■eikalais nuo 12 iki

>
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avense 

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

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Rcs. 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 VVallace Street

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DHNTISTAS 
4645 South Ashland Avenae 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rea„ 6641 South Albany Avenie 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro, III

Telcphono Republic 0083

Or. V. B. Milaszewicz
Dentistas 

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockwell St. 

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

Telophone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P; M. 6:00 iki 8:80 P. M. 

CHICAGO

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

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

Nedalioms nuo 11 iki 1 po pietų

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic, 7868 
CHICAGO. ILL.

■ ■ .   ..... -.......- 1 ■     ■

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Lietuviai Daktarai

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

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:80 iki 
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

Ofiso Tel Victory 7188
Rcz. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St. 
«

įvairus Gydytojai
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai .... —
Ofisas

4729 South Ashland Avenue, 2 labos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Serėdos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
I — Iš RUSIJOS -

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

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

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

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

Naktį So. Shore 2238, Bouievard 648^

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRIUI ASHLAND STATE BANK<

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

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 31st Street

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų,
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną 

Res. Telephorie Plaza 8200
•4—------------------------------------------------------------------------------------------

t)R. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6353

Mes užtikrinam jums 
geni dantų darbą 

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

Daleidžiant, kad Jums reikės 
mokė-i:

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

— mokėsit po* $20 per 6 mėn.

r. C. W. De Roųue
DENTISTAS

4712 Sb. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai 

Valandos nuo 1.0 ryto iki 8 vakaro 
Pilono Boulevard 7589

Advokatai

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1311

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

Nedėliomis nuo 9 iki Išryto.

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street 

Cor. 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

ri rtti 8
8241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak, apart Panedėlio ir

Pėtnyčios.

Miscellaneous
Įvairus

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—8710

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.

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washjngton ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JĖŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TIK1ETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railvvay, 
St. Paul, Minn.
-------------------- .r,„| ...............

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bučer- 

^^^R&nių, Dehkatessen,
Restaurantų, Ken- 

t džių, Bekernių, Mu-
sų specialumas. Ge- 

IR^^ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHE1MS, 1912 Sc. State Street.

.(Coutiuued on puge 8)
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Personai 
Asmenų Ieško

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Sewing Machme 
Siuvamos Mašinos

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Female
Darbininkų Reikia

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

jų. American

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienu 

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

SOL ELLIS & SONS
Plumbingas, namų apšihlymo ir 

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

Business Service
Hiznio Patarnavimas

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

PERKAME

REIKALINGAS pusininkas j soft 
drink biznj, su pinigais arba be 
pinigų. Turi būt patyręs ir gabus. 
Atsišaukit vakarais pą 6-šių. 2710 
W. 59 St. Klauskit Mr. G. K. Budria 
l’rospect 6977. ____

PAJIEŠKAU sunaus Antano Dau- 
jočio, aš Levenora Daujotienė. Tėvas 
miri, nėra kam ūkis valdyti, 25 me
tai kaip iš Lietuvos persiskyrė, 12 
metu ‘   j
kai kurie pasakoja dar matę. Jei kur 
esat prašau prisiųsti laišką šiuo ant
rašu: Tauragės apskr., Skaudvilės 
vai., Kušleikių kaimo, paštas Stul
giai, Levenora Daujotienė, Lietuva.

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

SINGER “dropheads”, elektrinės, < PARDAVIMUI 
portable. $22.50 ir daugiau, iš 4001 krėslai jr kiti b; 
pasirinkimas. Paterson Bros., 1952 
Irving Park-blvd.

[ barbemS, 2 balti 
_____  .. __  balti fikčeriai. Lietu
vių kolonijoj, už $300, atdara vaka
rais nuo 6 vai. 4711 Hermitage Avė.

Lietuvos Paskolos Bonus

--- r___ „ r REIKALINGA senyva moteris 
atgal dar gyveno Amerikoj Į prižiūrėjimui 2 metų vaiko. Gei’h 

---!—• i,... mokestis. Tel. Aurora 5077, 67 N. 
Broadway, Aurora, III. .J. Butonas.

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siu
vamų mašinų. Turimo pilny, pasirin
kimų Singer siuvamų mašinų ir per
taisytų, $10 ir daugiau arba išmokė
jimais. 425 L Cottage Grove Avė.

PARDAVIMUI soft drink parlor; 
gera proga padaryti pinigų. Remia 
tik $20, 5 metų lyses. Priežastis — 
nesutikimas partnerių. 4655 Shiclds j 
Avė.

Real Estate For Sale
_____ Namai-ŽemiPardavimzi_____

$500 ĮMOKĖTI — $50 
I MĖNESĮ

Nupirksite gražų, naują 5 kam
barių mūrinį bungalow, Vi bloko nuo 

: 63 St. karų linijos, modemiškas, ar- 
žuolo trimas, lietaus lašų vanos, 12 
colių sienos, lotas 33x125.

Pirkit šį greit. .
Hemlock 6315 

M r. Reimer.

Automobiles

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Jvvedam elektros 
d ratus, motorus, taisom elektros 

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

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

J IEŠKAU partnerio, vyro 
į moteries j grosernės biznį, 
i vienas, negaliu apsidirbti.

7359 So. Paulina St.

arba
Esu

REIKIA merginos abelnam namų 
darbui. 6146 Archer Avė., Summit 
236 M.

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

PARDAVIMUI pirmos klesos stfft 
drink parloris ant bizniavos gatvės 
kartu su pagyvenimu, priešais dirbtu
vių. Box 1045, 1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI 4 apl., namas, 
$18,000, 17 kambarių, 4 vanos, 2 ka
rų mūrinis garažas, garu šildomas, 
įplaukų $3200, galima padvigubinti, 
prie 46 St., 1 blokas iki ežero, 
$4000 cash. Savininkas Kenwood 
8558.

Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

NAUJIENOS
Bridgeport Painting 

& Hardware Co. 
Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St. 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

REIKIA'VYRŲ dėl išsimokinimo 
barberiavimo. Dideles 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.

REIKIA 5 inteligentiškų mergi
nų. Jaunesnės 20 metų neatsišau- 

I kit. Geras nuolatinis lauke darbas. 
I 1 ai atsišaukia tiktai tos 
I ri dirbti. Pasimatykit 
Ckaczuk, 10 vai. ryto. 

140 So. Dearborn 
Room 1037 

--- - -—.. ■„------ --- - „ — ,

kurios no- 
ponusu

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie vaiko dabojimo. 1223 So. 
Artesian avė. Antros lubos.

Kam reikalingi pinigai
Pirm jieškant paskolos ant namo, 

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

EKSPERTAI taisymo plumbingo 1 
arba steam fitingų. Labai pigi kai- j 
na, šaukit, Gilchnst Diversey 0137 į. 
arba Hemlock 2937.

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt SU 

Tel. Canal 1678

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

Hemlock 7817.

50% PIGIAU už sausį ir vasarį. 
Pleitseriavimas, popieravimas, cal- 
*.im, malevojimas. Matyk mus šian-

Brunswick 5023.

IŠKABŲ malevojimas nupiginto- Į 
mis kainomis iš priežasties lėto se-! 
zono.

Oakland 6777.

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, Sekr Ižd. 
Pirmi, antri ir treti morgičiai

Tel Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes turime labai gerą progą dėl 
lietuvių salesmanų pardavinėti va
dovaujančius produkus General Mo
tors Corporation. Salesmanai turi 
gerai kalbėti lietuviškai, kad tin
kamai išaiškinus dalyką savo tautiečiams. 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., 3832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 St., Cicero, III.

Furnished Rooms .
REIKALINGA burdingierių vie

nam gulėti $8.00, dviem po $5.00 ant 
mėnesio ar vedusiai porai, 1921 Ca- 
nalport Avė., Istfl.

RENDON gražus kambarys su 
valgiu ar be valgio, 2nd fl. front. 
2554 W. 69th St.

RENI)AI kambarys vaikinams ar
ba ženotai porai, su visais pato
gumais. 4515 So. Rockwell Street, 
2-ros lubos.

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

CASH UŽ KARUS
Turim pirkti 100 karų tuojau.

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

HUDSON COACH, 1927
Už $585. šis karas yra kaip nau
jas visais atžvilgiais, vertas daug 
daugiau negu už jį reikalaujam. 
Lengvais išmokėjimais.

M R. MONTVID
2234 So. VVabash Avė.

Tel. Victory 1994

WILLYS KNIGHT, 1924 
karas yra tikrai gerame sto- 

pilnai įrengtas važiavimui, 
greitam pardavimui už $295, išmo
kėjimais arba j mainus.

M R. MONTVID
2234 So. Wabash Avė.

Tel. Victory 1994

Sis 
vyje,

kėjimais

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
čorno pigiai.

3016 So. Normai Avė.

EXTRA

PARDAVIMUI ice cream 
fikčeriai labai pigiai.

2759 W. 47th Street
Phone Lafayette 0551

parlor

PARDAVIMUI pigiai grosernė.
Kreipkitės

3554 So. Parnell Avė.
------
room, la- 
į lotą ar

PARDAVIMUI luneh 
bai pigiai ar mainysiu 
automobilių.

5140 So. Halsted st.

FORECLOSURE, 2 flatų, 5-5 mo
demiškas, naujas, 4622 S. Homan 
Avė. Bargenas, išmokėjimais.

Room 1608,
77 W. Washington St. 

Phone State 6688.

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

Patarimas Publikai!

25 VYRŲ REIKIA TUOJAU, 
DEL IŠSIMOKINIMO WELD- 
ING AMATO. MES IŠMOKIN
SIME JUS ŠIO GERAI APMO
KAMO 
STIS 
RAMS. 
RIAI.

RENDON kambarys vėčiusiems 
ar pavieniam, šviesus, remia pigi. 
1706 S. Barine avė., 3 fl. Matyti po 
6 vakarais. Subatomis nuo pietų.

LIETUVIŲ ATYDAl
Vasario mėnesio išvalymas. 100 

garantuotų vartotų karų, turi būti 
išparduoti už cash — $150 iki $300. 
Jus Sutaupysit i/{, veikit greit.

Montrose Auto Sales, 
3106 Montrose avė.

PARDAVIMUI saliuno biznis ar
ba priimsiu partnerį; gera vieta,: 
pigi renda, lysas 3 metams, ran
dant prie fabrikų. Priežastis par
davimo patirsit ant vietos.

2620 W. 26th St., Chicago

GROSERIS pardavimui, gerai iš
dirbtas biznis, tik už $600.00. Esu 
našlė, viena negaliu apsidirbti.

4107 So. Maplewood Avė. 
Tel. Lafayette S1H3-

Visi sako ir žino, kad su pirki
mu ir pardavimu turto, motgičių rei
kalais, notariališku rastu 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.

GERAS INVEST.MENTAS
Pardavimui naujau mūriniu namas 9 fia

lų arti Halstrul ir 79th. parduosiu pikiai, 
arba mainysiu bito į ką kaipo dalį intno- 
k<’-jimo. VVAl.TKH J. PAUL. 6001 South 
SVeatorn Avė., Tol. Kepnblic 4170.

DABAR LAIKAS ĮSTOTI 
Į NAUJIENŲ SPULKĄ 
20 serija prasideda nuo 

sausio pirmos, 1928 metų 
Kiekvienas, kuris rūpinasi 

darbas^ savo ateičia, turėtų prisira 
‘ syti prie Naujienų spulkos 

---- -  ' Atdara dienomis ir vaka 
PIRMOS klesos karpenterystes jrais.

darbas. Užganėdinimas garantuoja-1 1739 g. Halsted St., Chicago. 
mas.

Tel. Kedzie 7166 I---------------------—- -----------------------

MALEVOJU, dekoruoju — dar
bas pirmos rųšies ir garantuotas.

230 W. Division, 
IJncoln 0474.

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $30G
KARPENTERIS • 

traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam X- Co. 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

_  generalis kon- už 2% nuošimčio ir lengvais išmokė- 
ir pertaisome na- jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai.

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

Be jokio komišino.
S. OSGOOD, 

2231 West Division St 
Tel. Armitage 1199.

PASIRENDAVOJA kambarys ir 
garažas vaikinam ar ženotiem. Ga
lit šaukti dienom Boulevard 1547. 
6712 Artesian st.

AMATO. GEBA MOKE- 
TINKANTIEMS VY- 
UNIJOS INSTBUKTO- 

UNIJOS KORTOS VY
RAMS KURIE IŠMOKS ČIA 
AMATĄ. OFISAS ATDARAS 
NUO 9 RYTO IKI 8 VAKARO. 
ILLINOIS WELI)ING WORKS 
512 N. LA SALE ST. CHICAGO

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

APOLLO STUDIOS,
5665 W. Madison St.

DIDELĖ automobilių industrija 
reikalauja vieno arba dviejų vyrų j 
auto mechanišką, elektros ir battery 
biznj. Kad turėtų mechaniko ga
bumus su norais progresavimo. Pro- 

I ga patiems įstoti į biznį. Atsiųskit 
i savo vardą ir adresą, Naujienos, 

1739 So. Halsted St. Box 1039.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Bubnai, Banjos, 
Smuikos

• 25c. į savaitę
Organizojame naują instrumentų 

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

Mumford Music
Studios,

♦ Ine.,
13 So. Kedzie Avė.
Phone Kedzie 6810

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^%.

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

Su $100 galit pradėti.
Del daugiau informacijų rašykit.

Be jokios atsakomybes.
Atsiųskit savo vardą ir adresą, 

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Box 1026.

NEPRALEISKIT didelį bargeną. 
Savininkas turi dvi bučernes, vie
ną iš šių turi parduoti labai pi
giai. Pirmas pasiūlymas bus pri
imtas. Iki šešių šaukit 

Hemlock 8891
Po šešių šaukit

Prospect 8476

PUIKUS naujas 6 kam. bungalovv 
tile vana, karštu vandeniu šildomas, 
2 karų garažas, cementuota gatvė ir 
61S, lotas 32x125, pusė bloko nuo 
gatvekarių, kainavo $13,000, atiduo
siu už $10,800, 5842 S. Washtenaw 
Avė., arba Phone Hemlock 4373.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo bungalow arba, 2 

ar 3 flatų namą į farmą, lotą, biznj 
ir kitką, 2031 W. 35 St. Tel. Lafayette 
0909.

BRIGHTON PARK

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 biskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PARIS

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

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

REIKIA krikščionių su $130 ir 
po $20 j mėnesį per 3 metus, gali 
gauti $14,000 po 6 metų ir po 300 į 
mėnesį visam gyvenimui. Suteikit 
savo telefono numerį, atsiųskit var
dą ir adresą,

Naujienos,
1739 So. Halsted St. 

Box 1144

PATYRĘS radio taisytojas. Ne
bus pasekmių — nemokėk. Pigiai. 
Atvažiuosim bile kur. MacCavley, 
Edgewater 6161.

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. Western Avė. Hemlock 
2636.

MALEVOJU, dekoruoju — darbas 
pirmos rūšies ir garantuotas, 
vojimas ir calcimining, labai 
darbas. Tel. Lincoln 0474.

PLUM BERIS — garo ir 
vandens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864.

Male- 
geras

karsto

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

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

STANLEY SIWIEC & CO. 
1076 N. Hermitage Avė.

Humboldt 5556

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas.
Musų išlygos bua jums naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
8335 So. Halsted St

ei. W. Beaver & Co.
BUDAVOTOJAI

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

Phone Independence 0878

LABAI ŽEMA KAINA
Pirmų ir antrų morgičių. Greitas pa
tarnavimas — Construction paskolos.
Metropolitan Bond & 

Mtge. Co.
134 N. La Šalie St.

Room 2006 Dearborn 4636, State 5864

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietuvių 
su tikra ambicija prie automo
bilių biznio. Mums nesvarbu 
jūsų patyrimas, jei tik jus tu
rite užtektinai apšvietos ir rei
kalingą asmenybę susitikti su 
lietuviais ir pardavinėti jiems 
geriausius automobilius Ameri
koj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

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

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

M R. JARTZ, 
2918 Milwaukee Avė., lst floor

REIKALINGAS partneris j bučer- 
nę ir grosernę su $1,600. Vienam per
sunkti. Turi būt nevedęs, patyrimo 
nereikia, šaukit Pullman 4228. 10839 
S. Michigan Avė.

MAINAI ' .
2-4 kambarių medinis, cementiniu 

pamatu, mainysiu į grosernę arba 
bučeme.

2-5 kambarių naujas mūrinis, ge
roj vietoj, mainysiu j cottage, gro
sernę arba bučernę.

2-6 kambarių, mūrinis, mainysiu į 
bungalotv, cottage arba mažesnį biz- 
niavą namų.

Mes turime dar daugiau visokių 
mainų. Atsilankykit ir pasimatykit 
su mumis prieš darymo biznio.

B. R. Pietkiewicz & Co.
2608 W. 47 Street

ŠTAI BARGENAS
Aukštos klesos, tikrai modemiš

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

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

4705 S. State St.
Drexel 1800.

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

South
9234.

6 KAMBARIŲ BEVERLY 
liaus didelis k

bun- 
galpw> didelis lotas, taiktai $8700,
Savininkas Beverly 7330.

Auto Travel
Automobiliais Kelione

EKSKURSIJA
Patogus apšildomi karai i 

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

Checker Coach Lines, Inc.
Planters Hotel

19 N. Clark St., 
Randolph 4800

$4

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

PARDAVIMUI groseris ir kendžių 
krautuvė. Greitam pardavimui, aplei
džiu Chicagą, 1733 Ruble St.

MAINYSIU 6 kambarių medinį 
namą ant nebrangaus biznio arba 
loto. Namas randasi 5936 S. Tripp 
avė. Savininkas gyvena 2536 W. 
46 PI., 2 lubos.

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

1217-21 So. Califomia Avė.
Phone Mr. Neel, Haymarket 8000

Radio

PARDAVIMUI grosernė ir soft 
drink parlor. Vienas negaliu 2 biz
niu prižiūrėti. Parduosiu pigiai. 4522 
So. Hermitage Avė.

Parlor Car Motor Coach 
Užbonsuoti ir apdrausti. 

Du syk į dieną išvažiavimai
9 ryto ir 8 vakare

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

DE LUXE MOTOR STAGEŠ
3 So. Jefferson

Tel. Dearborn 0681

$4.00
$4.00
$8.00

Jei reikalingi pinigai
Mes parūpinant lmus ir 2trus Mor

gičius ant Naujų ir Senų namų, ant 
lengvų išmokėjimų.

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted St., 

Tel. Victory 6122

REIKALINGAS darbininkas kuris 
sutiktų atsipirkti “Naujienų” išne
šiojimą Route — Town of Lake — 
prieinama kaina, gerai apsimokąs 
darbas.

Kitas darbininkas reikalingas Ro- 
selande, taipgi prie nešiojimo “Nau
jienų” — reikalinga piniginė kauci
ja uždėti ““Naujienoms”. Kreipkitės 
į “Naujienas” 1739 So. Halsted St.

Sutaupykit Pinigų
Atsineškit šį skelbimą — gausi 

10% pigiau. Atsivesk draugų kurie 
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 pirksite. Mes nelaikome viduti
nės vertės tavorų. Mes sustatysime 
iums setą ir mes patarnausime jums 
bile kur Jungtinėse Valstijose. Už 
ekspresą išlaidas užmokėsite už mu
sų darbą virš $10 vertės. Viskas 
garantuojama.

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

STERLING SHOP RADIO 
4823 Lincoln Av. 3243 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, 6 metai ant vietos, labai geras 
bargenas, priežastis nesutikimas 
partnerių, 10742 Michigan Avė. 
Phone Pullman 6762.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI moderniškas 2 fla
tų, 6—6 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, 2 boileriai, 2 karų gara
žas, didžiausis bargenas Ciceroj. 
Turit jį pamatyt. Del informacijų 
šaukit Cicero 2133—R, savininkas, 
1811 — 51 Avė., Cicero, 111. Agen
tų nereikia.

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

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2800 W. Chicago Avė. 
Dept 7 

Chicago, III.

su 
ir

REIKALINGAS virėjas, katras 
nusimano tą darbą ir ne pijokas; 
mokestis ir kambaris.

1403 So. Jefferson St.

REIKALINGAS barberis, vaka
rais ir subatomis. 5004 W. 16th 
St., Cicero, III.

ATSINEŠK šį skelbimą su savim 
gausi 10% pigiau./ Atsivesk savo 
draugą, kuris pirks radio gausit 
10% pigiau.

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

DELIGHT SHOP
8428 W. 63rd St. Hemlock 3352

REIKIA inteligentiškų vyrų; jau
nesni 20 metų neatsišaukit. Ge
ras lauke ir nuolatinis darbas. Lai 
atsišaukia tie, kurie nori dirbti. 
Pasimatykit su ponu Ckaczuk, pa- 
nedėlyj, 10 vai. ryto.

140 So. Dearborn St. 
Room 1087

REIKALINGAS jenitorlaus pagel- 
bininkas; turi būti unijos 
1247 S. Lawndale avė. Tel. Roėk- 
well 3603. Klausti nuo ryto 7 vai., 
o vakare 6 va).

narys.

Furniture & Fixtures
Kakandai-Itaiaai

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

PARDAVIMUI kepyklos įrankiai 
ir rakandai. Pigiai.

3006 W. 4 lst St.

PARDAVIMUI pečius gasu ir ang
limis kūrenamas, gerai kepa —$8. 
1425 W. 71 PI.

A-

EXTRA!
Pardavimui įvairių vyriškų daik

tų krautuvė. Mainysiu ant loto, au
tomobilio arba namo, arba priim
siu partnerį. Priežastį patirsi! ant 
vietos. Atsišaukit:

AUŠROS KNYGYNAS
3210 So. Halsted st. Box 263

PARDAVIMUI bekemė, biznis ge
ras, gerai įrengta, 2 vyru šapa, 
$500 cash. Rendos $40. 4515 Wallace 
Street.

PARDAVIMUI soft dring parlor. 
Didelis bargenas, turi matyti, kad 
apvertinti, 2831 Archer Aye.

PARDUODAMAS pool roomis su 
trims stalais ir visais fikčeriais, 2235 
W. 22nd St. Corner Irving Avenue. 
Tel. Roosevelt 4649.

PARDAVIMUI grosernė. Labai 
geroj vietoj. Parduosiu pigiai. 3416 

o. Wallace. St.

BARGENAS. Parsiduoda grosernė 
ir minkštų gėrimų krautuvė visokių 
tautų apgyventa vieta. Priežastis 
partenenų nesutikimas. 4447 South 
Wenworth Avė.

GROSERNĖ, delikatesen, puikioje 
vietoje{ lietuvių kolonijoje, nėra kon
kurencijos, švarus atakas, 3 kamba
riai gyvenimui, gera proga patyru- 
siems žmonėms.

6419 So. Western Avė. 
Tel. Hemlock 3777.

PUIKUS restoranas parsiduoda 
labai greitai ir geroj vietoj, iš prie
žasties savininko ligos, 5903 South 
Ashland Avė., Tel. Hemlock 9291.

PARDAVIMUI P/2 augšto muri
nę cottage, 6-4 kambarių, netoli 
parko, mokyklos ir elevatorio, kai
na $7500, cash $1200, kitus leng
vais išmokėjimais.

’ 3531 W. North Avė.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo
da namas 10-ties kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, 2 mašinoms gara
žas, prie 2-jų karų lainės, 51st ir 
Western Avė., tik puse bloko parkės, 
visai arti, tik 2 blokai. Verčia mane 
parduoti mano farma. Atiduosiu už 
$5,500. Namas randasi 5127 So. Ar- 
tesian Avė., Chicago, III.

Turiu šešis namus. Didžiau- 
sis $150,000, mažiausis $8,000, 
noriu mainyti ant fanuos. At
sišaukite

J. Wialichka
2517 W. Marąuette Road 

Tel. Republic 3769

PARDAVIMUI 5 kamb. mūrinis 
bungalow, sun parloras, knygynas, 
paneled valgomas kambarys, bufetas, 
tile grindys maudynėj, įmūryta vana, 
pedestal'Havatory, sandėlis balti- 
niams, virtuvės kubinei, proninimui 
lenta, miegojimui porčiai, su stik- 
lais ir sieteliais, su grindimis viškai, 
pleisteriuotas skiepas, karštu van* 
deniu šildomas. Pigiai už cash, arba 
išmokėjimais, 6740 Laflin St. Tel. 
Republic 3818.

FLATINIS namas North Sidėje, 
už $5000 nupirksite, gerai pastatytas 
3 apt. 5-6-6 kamb. ugnavietės, lietaus 
lašų vana, 2 karų garažas, lotas 35x 
168, “L” transportacija, $26,500, 
Tel. Ravenswood 7256.

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

6409 So. Kedzie Avenue

PARDAVIMUI pirmos klesos 6 
kambarių mūrinis bungalow, aržuolo 
užbaigimo, karštu vandeniu šildo
mas, lietaus lašų vana ir vėliau
sios mados maudynės kambario 
fikčeriai, lotas 30x125, apžiurėkit 
prie 6647 So. Talman Avė. Saukit 
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, 

2135 So. 56 Avė.

PARDAVIMUI naujas 5 kamb. mū
rinis bungalow, karštu vandeniu šil
domas, $7900, $1500 įmokėti, kitus iš
mokėjimais. General Construction Co. 
8801 N. Crawford Avė. Irving 2634.

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

5 flatų medinis
Pečium šildomas, naujai dekoruo

tas, 50x125 pėdų lotaa, 3941-5 So. 
Wells S1., Rendos $125 j mėnesį. 
Pirmas morgičius $2,000. Kaina 
$6,000.

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

Boulevard 7769.


