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Šiandie Lietuvos Nepriklausomybės Šventė
ši vakarą Lietuvių Auditorijoj, Bridgeporte, Įvyks masinis Chicagos lietuvių susirinkimas, pašvęstas 10-ties metų Lietuvos nepriklausomo gyvenimo

sukaktuvėms minėti. — Gražus muzikos-dainų programas; rimti žymių darbuotojų pranešimai. Pradžia 7:30 v.

Voldemaras nesugal
voja ką atsakyti į 
Lenkų reikalavimą

Sovietu Rusijos nesugebėjimas 
padėti Lietuvai drąsina Var
šuvą griežtesniu tonu kalbė
ti su Kaunu

RYGA, vas. 15. — Sovietu 
spauda prisipažįsta, kad nors 
kai kuriose Rusijos dalyse ūki
ninkai turi tiek javų, kad jie, 
atsisakydami parduoti valdžiai, 
suvartoja juos “samogonkai” 
ir gyvuliams šerti, daugumai 
šiaurinių gubernijų gresia ba
das. Pasak vietos sovietų lega- 
cijos žmonių, per ateinančius 
pustrečio menesio turėsią, Lit 
importuota 1,900,000 tonų gru
dų.

Del Rusijos vargo drąsesnė 
daros I^enkija

Kritinga duonos situacija so
vietų Rusijoj daro savotiškom 
Įtakos Pabaltijo- politikai. Len
kija, žinodama Rusijos silpnu
mą ir nesugebėjimą pildyti 
duotų prižadų padėti Lietuvai, 
darosi daug drąsesnė ir su sa
vo kaimynu kalba rusčiu tonu. 
Pastaroji Varšuvos "nota Kau
nui yra iieverk ulvinmtiškas rei
kalavimas, kad taikos derybos 
butų tuojau pradėtos.

šį ketvirtadienį [šiandie] 
Lietuva švenčia dešimties me
tų savo nepriklausomybės su
kaktuves. Diktatorius Augusti
nas Voldemaras svarsto galvo
ja, kokį duoti atsakymą Varšu
vai. Lenkų užsienio ministerio 
Zaleskio notą jis /laiko užgau
nančių, bet bijo toliau provo
kuoti lenkus, kad Lietuvos ne
priklausomybės nepragaišintų.

Apleido parlamentą
Rumunijos ūkininkų deputatų 

protestas prieš Bratianu

BUCHARESTAS, Rumunija, 
vas. 15. — Reikšdami protesto 
prieš premjero Bratianu val
džią dėl pašalinimo iš parla
mento trims dešimtims dienų 
ūkininkų partijos atstovo, bu
vusio premjero Aleksandro Voi- 
da-Voevodo, visi ūkininkų par
tijos deputatai pasitraukė iš 
parlamento.

Voida-Voevod buvo iš par
lamento |>osėdžių pašalintas 
ryšy su vasario 10 dieną įvy
kusiomis posėdžio metu muš
tynėmis, kai ūkininkų parti
jos lyderis, Julio Maniu, švie
timo ministerj Lupu viešai pa
vadino rinkimų balsų vagim.

Laivynas užsakė už $1,- 
059,850 inžinŲ aero

planams
SVASHINGTONAS, vas. 15.

Laivyno departamentas da
vė Hartfordo, Conn., Pratt and 
VVhitney Aircraft kompanijai 
$1,059,850 kontraktą pagamin
ti devyniasdešimt šešis inžinus 
laivyno aeroplanams.

Banditai puolė banką
IIAMMOND, Ind., vas. 15.— 

Trys ginkluoti banditai puolė 
vietos Jesser’s Loan banką ir 
paspruko su $500.

Asųuith, buvęs Angli
jos premjeras, mirė

SUTTON (’.OURTENAY, An
glija, vas. 15. šį rytą čia 
mirė lordas Hąrbert II. Asųuith, 
žymus britų politikas, nuo 
1908'iki 1910 m. buvęs minis- 
teris pirmininkas, .lis buvo 75 
metu amžiaus, c

3G0,000 kariuomenė 
eis prieš Pekiną

Gen. Kaišek vadovaus jungti
nėms nacionalistų armijoms 
prieš šiaurės nu Ii ta ristus

ŠANCHAJUS, Kinai, vas. 15.
Kinų nacionalistų žinių a- 

gentura praneša, kad generolas 
Čian Kaišek. kurs nesenai vėl 
patapo vyriausias nacionalistų 
karo vadas, ir žinomas “krikš
čionių” generolas Feng Juhsia- 
nas, komanduojąs nacionalistų 
ūkininkų armijai, šiuo tarpu 
konferuoją Kaafenge, Honano 
provincijoje. Jie darą planus at
naujinti kampanijai prieš Pe
kiną ir kitus šiaurės Kinų mi- 
litaristus, mobilizavus l>endras 
nacionalistų jėgas su 300,000 
kareivių. Prie jų prisidedąs 
dar savo jėgomis šansi provin
cijos gubernatorius Jen 1 Iši
rau, kurs ir dabar kooperavo 
su generolu Fengu.

Jungtinėms nacionalistų ar
mijoms vadovausiąs, kaip ge- 
neralissimus, čian Kaišek.

Kaltina kompaniją dėl 
39 mainierių žuvimo 

kasyklų gaisre
TIMMINS, Ontario, vas. 15. 

Kasyklų darbininkai laikė V i

masinį susirinkimą ryšy su į- 
vykusia baisia nelaime Hollin- 
ger kasyklose, kuriose andai 
žuvo ugny trisdešimt devyni 
darbininkai. Kalbėtojai, kalbė
ję įvairių tautų kalbomis 
angliškai, franeuziškai, suomiš
kai, ukrainiškai ir serbiškai — 
dėl tos katastrofos tiesiai kalti
no kasyklų kompanijos virši
ninkus.

Mitingą atidarius, prieš kal
bas, mainieriai visi sustojo ir, 
galvas nulenkę stovėjo ištisą 
minutę tylomis, žuvusiems sa
vo draugams pagerbti.

Indai skelbia boikotą 
Britų prekėms

KALKUTA, Indija, vas. 15.— 
Tuo tarpu kai į Kalkutą žada 
ateinantį pirmadienį atvykti 
Britų komisija Indijos refor
moms, Bengalijos svaradžistų 
ir tautininkų vadai paskelbė 
boikotą Anglijos prekėms. 
Boikotas paskelbtas protestui 
dėl nepaskyrimo reformų komi- 
sijon ne vieno indiečio.

Vokiečiai teisia komer
cijos šnipą amerikietį
DUESSELDORF, Vok ieti j a, 

vas. 15. — šiandie čia prasidė
jo vieno Amerikos chemiko, 
Guido Meisel’io, byla. Meisel 
buvo prieš aštuonis mėnesius 
suimtas ir uždarytas kalėjime, 
kaltinamas dėl komercinio šni- 
pavįmo. Byla tardoma uždary
tomis durimis.

Vyriausybė remianti 
naują įstatymą imi
gracijai padidinti

Praneša, kad Coolidge’o admi
nistracija nutarus neleisti Įei- 
ei galion vadinamą “national 
origin” punktą

WASHINGT()NAS, vas. 15. 
— Iš ištikimų šaltinių sužino
ta, kad Prezidento Coolidge'o 
administracija nutarus pakeisti 
savo nusistatymą imigracijai ir 
atvirai stoti už imigracijos pa
didinimą. Kaip tas busią pada
ryta, administracija savo pla
no dar nesanti smulkmeningai 
sutaisius. Viena tik esą tikra, 
būtent, kad Coolidge’o admini
stracija neleisianti, kad auto
matiškai dabar įeitų galion va
dinamas “national origin” (tau
tinės kilmės) punktas, imigra
cijos įstatyman priimtas dar 
1925 metais.

Kad imigracijos klausimu 
ėmė. kiek kitoks vėjas pusti, 
narodo jau tas, kad senatorius 
Watson andai įnešė senate sa
vąjį imigracijos bilių. Watson, 
kaip sako, yra “administraci
jos senatorius“. Ir, kaip dau
gelis Wjlsliinprtoiie pasakoja, 
savo bilių senatorius Watson į- 
nešęs su Darbo Sekretoriaus, 
James Davis’o, pritarimu.

Kaip šiandie kad yra, imi
graciją nustato*vadinamas “kvo
tų” įstatymas, paremtas 1890 
metų cenzu. 1925 metais buvo 
dar priimtas to įslaymo papil
dymas, kad nuo 1928 meų lie
pos 1 dienos kvotas nustato 
tautinės kilmės pagal 1790 me
tų cenzą. Daugeliui tautų, kaip 
lietuvių, slavų, italų etc. imi
gracijai tas įstatymo papildy
mas beveik visai uždaro duris, 
kadangi prieš 1790 metus tų 
tautų (“national origins”) žmo
nių Jungtinėse Valstybėse ma
ža tebuvo — lietuvių gal ir vi- 

' sai dar nebuvo.
Senatoriaus Watsono pasiū

lytas imigracijos kilius yra sub
stitutas tiek kvotų įstatymo, 
paremto 1890 metų cenzu, tiek 
tautinėmis kilmėmis pagal 1790 
metų cenzą. Einant W>atsono 
bilium j Jungtines Valstybes 
galėtų atvykti daugiau imi
grantų. Bendrai imant, palygi
nus su dabartiniu skaičium, 
imigracija padidėtų bent 28 
nuošimčiais.

7 Meksikos klerikalų 
maištininkai nukauti
MEKSIKOS MIESTAS, vas. 

15. — Iš Las- Trojes, Michoa- 
cane, praneša, kad Cerro dėl 
Cobre įvykęs susikirtimas tarp 
federalinės kariuomenės dalies, 
gen. Juan D^minguezo vado
vaujamos, iif 200 klerikalų
maištininkų būrio. Sumušti 
maištininkai buvo priversti bė
gti, palikę septynis maištinin
kus. Ar buvo ir federalinės 
kariuomenės nuostolių, praneši
me nepasakyta.

AEROPLANO. KATASTROFA

DAYTON, Ohio, vas. 15. ~ 
Aeroplanui nukritus žemėn ne
toli nuo Fairfieldo, daktaras 
Thomas Miller užsimušė, o pi
lotas kap. Edward Laughlin 
pavojingai susižeidė.

D-RAS JONAS BASANAVIČIUS
Didis Lietuvos tautinio atgimimo žadintojas, mį- 
ręs Vilniuje 1927 metų vasario 16 dieną. — Šian
die, dešimties metų Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuvių šventę švęsdami, su gedulą minime 
ir metines D-ro Basanavičiaus mirimo dienos su
kaktuves.

Lenkų ir Dancigo 
taikos derybos

GENEVA, Šveicarija, vas. ,15. 
— Tautų Sąjungos komisaras 
Dancigui praneša, kad Lenkija 
ir Laisvas Dancigo Miestas 
pradėjo tiesiogines derybas sa
vo ginčams draugišku bildu iš
lyginti.

Dancigas ypač protestavo dėl 
Lenkijos įsteigimo savo amu
nicijos depo laisvojo miesto 
pakrašty, o taipjau dėl Lenki
jos spyrimosį vąrtoti Dancigo 
uostą kaip savo laivyno bazę.

Nesenai Sąjungos Taryba 
buvo įspėjus Lenkus ir Danci
gą, kad savo ginčus jie turi ga
lutinai baigti.

“Potiomkino „sukilimo 
vado likimas

Zujev, Lenino draugas, čekos 
sušaudytas už plėšimą

RYGA, Latvija, vas. 15. — 
Odesos Izviestija. praneša, kad 
čeką (politinė, policija) sušau- 
džiusi matrosą Zujevą, komu
nistą, pagarsėjusį karo laivo 
Potiomkino sukilimo vadą. Da
bar jis buvęs sušaudytas už 
plėšimą ir žmogžudybę.

Už jo drąsius žygius Potiom
kino sukilime, nabašninkas Le
ninas^ Zujevą buvo labai pami
lęs. Jam buvo duota įvairių 
svarbių tarnybos vietų, bet iš 
visur vėl buvo atstatomas, ka
dangi jis buvo visai bemokslis 
ir nieko nenusimanąs.

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

Daugiausiai apsiniaukę; ne
didelė temperatūros atmaina; 
vidutinis, daugiausiai žiemių 
vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo
tarp 34’ ir 36° F.

šiandie saulė teka 6:46, lei
džiasi 5:23, Mėnuo teka 3:23 
ryto.

Vėl nori Pilsudskį 
karalium dėti

Lenkų monarchistai išnaroje 
subnizdę spstan jį sodinti

BERLYNAS, vas. 15. -.Ber
lyne gauta žinių, kad lenkų 
monarchistuose kilo vėl bruz
dėjimas maršalą Juozą Pilsud
skį padaryti Lenkijos karaliu
mi.

Tuo tarpu Lenkijoje eina ait
ri priešrinkiminė kampanija, 
nežiūrint, Pilsudskio partiza
nai stengiasi visur politinius 
opozicijos partijų mitingus iš
vaikyti.

N. Y. Bar Association 
reikalauja panaikint 

Prohibicijos įsta
tymus

NEW YORKAS, vas. 15. — 
Ne\v Yorko teisininkų draugi
ja (Association of the Bar) 
priėmė rezoliuciją, kuria rei
kalauja, kad 18 konstitucijos 
papildymas, Volsteado aktas ir 
visos kilos reguliacijos prohi- 
bicijai vykinti butų panaikin
ti.

Rezoliucijoj pareiškiama, kad 
federaliniai prohibicijos įstaty
mai prieštaraują žmonių tei
sėms ir esą nesuderinami su 
Jungtinių Valstybių konstituci
jos dvasia ir tikslais.

“Aukštoji kunige” pa
siųsta į pamišėlių 

namus
Sektos galva — Į kalėjimą už 

nemoralius santykius su ku
nige

SAULT STE. MARIE, Mich., 
vas. 15. — Teismo įsakymu, į 
pamišėlių ligoninę tapo atiduo
ti moteriške, Mrs. Orą Easter- 
day, kuri sakosi esanti vienos 
tikybinės sektos “aukštoji ku
nige”, ir jos vyras, tos sektos 
narys. Sektos galva Charles 
Smith, profesija spaustuvinin
kas, uždarytas kalėjime, kalti
namas dėl nemoralių santykių 
su Mrs. Esterday ir kitomis 
sekios nariais moterimis.

Meksika konfiskuos 
maištininkų ir kimi-1 

gų nuosavybes j
Turtai, verti daug milionų do

lerių, bus parduoti ir paja
mos suvartotos krašto sko
loms atmokėti

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
15. — Pusiau oficialiai buvo 
pranešta, kad valdžios, agentai 
padarė platų sąrašą nuosavy
bių, priklausančių visoje Mek
sikoje asmeninis, įsivėlusiems į 
maištus prieš valdžią. Visos to
kios nuosavybės, kartu su kata
likų kunigijos nuosavybėmis, 
busią nacionalizuotos ir par
duotos, o pajamos už jas suvar
totos Meksikos vidaus skoloms 
likviduoti. Vertė tokių nuosa
vybių siekianti daug milionų 
doleriu, v

šitoks valdžios žingsnis bus 
didžiausias smūgis kunigams ir 
klerikalams, kurie iki šiol ban
dė kelti maištus prieš preziden
to Calleso r^ima.

Kvos anglies ka
syklų streiko padėtį
Senato komisija priėmė rezo

liuciją ištirti situaciją Pero
ną., Ohio ir W. Va.

WASHINGT()NAS, vas. 15.
— Senato tarpvalstybinės pre- 
kyl>os komisija kaip vienu bal
su priėmė senatoriaus John- 
sono (rep., Cal.) rezoliuciją iš
tirti minkštosios anglies kasy
klų streiko situaciją Pennsyl- 
vanijoj, Ohioj ir West Virgini
joje.

Einant rezoliucija, tardomo
ji komisija turės ištirti taip
jau kąltinimus, kad Pennsyl- 
vanijes, Baltimore and ()hio ir 
Ne\v York (’entral geležinke
lių kompanijos buvo susimo- 
kinusios su kasyklų savinin
kais išprovokuoti angliakasių 
streiką tikslu sutriuškinti ka
syklų darbininkų uniją.

Rezoliucija bus tuojau pasiū
lyta senatui priimti.

Senatas įsakė ištirti 
medvilnės dalykus

WASHINGT()NAS, vas.* 15.
— Senatas šiandie įsakė ištir
ti medvilnės biržų, fabrikinin- 
kų ir agrikultūros departa
mento operacijas ir pažiūrėti, 
ar nebuvo daroma pastangų 
manipuliuoti medvilnės kaino
mis.

Britų lakūnas atskrido 
į Indiją

K ARACHI, Britų Indija, vas. 
15. — Skrendąs į Australiją 
anglų cjviatoriuts Hirikler iš 
Jasko, Persijoje, šiandie atskri
do j Karachi.

POLICIJOS GAUDOMAS, JAU-
NAS ŽMOGŽUDA NUSIŽUDĖ

MAR1ON, III., vas. 15. — Po
licijos gaudomas, nusišovė EI- 
sworth Troope, 20 metų am
žiaus, kaltinamas dėl užmuši
mo vienos senos moteriškės api
plėšimo tikslais.

Lietuvos žinios.
Pedagogai šalina iš 
mokyklų mokinius

UKMERGE. Sausio mėn. 
20 dieną įvyko Ukmergės Val
džios gimnazijos pedagogų po
sėdis, sušauktas nesenai areš
tuotų mokinių reikalu pasitarti. 
Daugumai mokytojų reikalau
jant mokiniai busią pašalinti 
iš gimnazijos.

Toks Ukmergės Valdžios gim
nazijos mokytojų žingsnis aiš
kiai parodytų, kiek jie myli 
savo auklėtinius, kurių, dar 
teismui neapkaltinus, išsižada. 
|domu ką pasakytų tie patys 
pedagogai, jei teismas suimtuo
sius mokinius pripažintų ne
kaltais esant.

Uždrausta įvežti Lietu
von “Vozroždenije”

KAUNAS. Vidaus reikalų 
ministerijos įsakymu uždrausta 
įvežti Lietuvon rusų monar- 
įhistų laikraštis “Vozroždeni
je”. šis laikraštis leidžiamas Ni
kolajų Nikolajevičo šalininkų.

Derybos dėl įvedimo 
tramvajų Kaune

KAUNAS. Kaunan atvy
ko Belgijos firmos “Saroli” at
stovas, kuris veda derybas su 
Kauno miesto valdyb-a dėl įve
dimo Kaune tramvajų.

Kauno bedarbiai
KAUNAS. Laikraščių pra

nešimu, Kauno Darbo Biržoj 
sausio 1 d. buvę įsiregistravę 
!31 bedarbiai, kurių 297 vy
rai ir 137 moterys. Bedarbiams 
buvę pasiūlyta vykti uždarbiau
ti į miškus. Sutikę vykti tik 
17 žmonių. c ,

NELAIMĖ KAMPINIŲ KAIME

šių metų sausio mėn. 19 die- 
".ą Kampinių k. Veiverių vai., 
tragingai mirė ūkininkas Juo
zas Kazlas.

(Sausio 19 dieną iš pat ryto 
velionis kūlė javus motorine 
mašina. Darbui įpusėjus, viena 
darbininkė nupuolė nuo javų 
kraito ir pateko ranka j maši
ną. Velionis, nelaimingąją be
žibėdamas pats liko atskilu

sios mašinos dalies užmuštas.
KAUNAS^ Sausio 24 d. 

akarą šūviu iš revolverio nu- 
užudė p-lė Gražina Čiurliony- 
ė, 21 metų amžiaus, gyvenus 
Ukmergės plente No. 101. Prie
žastis nežinoma.

“Naujienų” Kon- 
testas Eina

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

Apie St. Charles lietuvius

Sis miestelis nėra didelis; 
kaip apskaičiuojama, turi apie 
5,090 gyventojų. Bet švarumu 
ir gražumu viršija apielinkčs 
miestelius. Jis yra sujungtas ce
mentiniais keliais su milžinu 
Chicago, taipgi su Aurora, Ba- 
tavia, Geneva, Elgin ir kitais 
artimesniais ir tolimesniais mie
steliais.

Per musų miestelį automo
biliai plaukia, kaip vanęįuo upėj. 
Be abejonės, |>er musų miestų 
perbėga nemažas skaičius ir lie
tuvių automobilių. Taigi atsi
tikus reikalui sustoti musų 
miestely, patartina sustoti prie 
218 \V. Main St. Ten yra lie
tuvių bendrovės valgomųjų 
daiktų sankrova, kurioj dirba 
jauni ėiagimiai lietuviai: admi
nistratorius W. Armalis, bufe
ris P. Griciunas, kasierė E. Mei- 
rcniutė, išvežiotojas A. Bogu- 
žinskas. Sankrova yra labai 
švariai užlaikoma ir gausite jo
je mandagų patarnavimų.

Nors šis miestelis yra netur
tingas dirbtuvėmis, bet jame 
gyvena apie 300 lietuvių. Tu
rime keletą ir biznierių ir šiaip 
pasiturinčių namų savininkų. 
Niekurių jų savastys yra ver
tos dešimtimis tūkstančių dol. 
Kas pagirtina, tai kad tarp vie
tos lietuvių nėra nesutikimų: 
visi gyvena sutikime, tarsi bu
tų iš vieno kaimo suvažiavę. 
Turime ir vieną draugiją, var
du D. L. K. Vytauto, sujung
tą iš keturių draugijų: Sūnų 
ir Dukterų dr-jos, Liuosybės 
d r-jos ir šv. Jurgio dr-jos. Tai
gi vietoj pirmiau buvusių ke
turių silpnų draugijų, dabar tu
rime vieną tvirtą ir didelę drau
giją. Tiktai viena draugijėlė 
pasiliko gyvuoti atskirai)- bū
tent šv. Onos Moterų ir Panų 
dr-ja. Mat, jos bijojosi \Jeriy- 
damos pralaimėti. Bet jos tu
rėtų atsiminti, kad laimėjimas 
gali Luti tik vienybėje, kur yra 
didelis skaičius narių ir dide
lė spėka.

— K. Tamošiūnas.

r—------——----------------

ACID VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magiesia" 

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra 
dėkit vartoti po biskj “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandenie 
bile kada nuo nevirškinimo arb*> 
rūgštymų, acid, gasų viduriosi 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimti metų tik 
ras “Phillips Milk of Magnesia’ 
yra užrašomas gydytojų, nes ji* 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of sodu 
ir palieka skilvį Ruošą nuo viso 
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jk 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia“ yra U. S. Užregis 
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co 
ir jo pirmtakuno Charles H 
Phillips nuo 1875.

SPORTAS
GANSOlio IŠŠAUKIMAS IR 

DETROITO RISTYNĖS

šiomis dienomis J. Gansonas 
parito Karolį Sarpalių. Bitosi 
jiedu, tik vieną susikirtimą 
(fall), nežiūrint į tai, Ganso
nas pasiskelbė lietuvių pasau
liniu čempionu. Be to, jis pada
rė iššaukimą visiems lietuvių 
ristikams.

K. Požėla sako, jog jis mielu 
noru sutinka ristis su Ganso- 
nu sekamomis išlygomis. Bisty- 
nės turi būti iki galutinos per
galės — du iš trijų susikirti
mų. Jeigu ristynės įvyks Broo- 
klvne arba New Yorke, tai Po
žėla turės gauti 10 nuoš. nuo 
Įplaukų ir kelionės išlaidas. 
Jeigu tos išlygos Gansonui nė
ra priimtinos, tai ristynės ga
lės įvykti Detroite. Gansonas 
gaus 10 nuoš. nuo įplaukų ir 
kelionės išlaidas.

Sutikimas ristis su Ganso- 
nu tapo pasiųstas telegrama 
oer “Laisvę“. Žodis dabar pri
klauso (Jansonui.

O kai dėl čempionato, tai 
galima tiek pasakyti, jog iš 
Požėlos ristynių dar nėra lai
mėjęs nė vienas lietuvių ris- 
tikas. Gi savintis lietuvių pa
saulinį čempionatą Gansonui 
vargu išpuola. O jeigu jis tai 
daro, tai jis neprivalo nuo ris
tynių atsisakyti. 

* * *
Teko tikrai patirti, jog Det

roite ristynės rengia Interna- 
cionalis Atletikos klubas. Ris
tynės įvyks vasario 29 d. Vieta 
kol kas dar nėra žinoma. Pir
moj poroj risis Požėla. Jo prie
šas bus paskelbtas vėliau. Dar 
kartą tenka pabrėžti, jog su 
Požėla galės ristis visi jo svorio 
ristikai.

Nusatoma, kad vasario 29 d. 
ristynūse dalyvaus dar Uoe Ba- 
no, Farmer Niek ir kiti. —N.

Darbininkai apsi- 
sa ligoki t

Darbininkai, kurie ieškot* 
įvairių darbų, patys nevažiuo
kit ir kitiems pasakykite, kad 
nevažiuotų i sekamas vietas: 
New Kensington, Pa., Parnas- 
sus, Pa., Puėkety Creek, Pa., 
Harnarville, Pa., Hanvick, Pa., 
Benton, Pa., Bussellton, Pa., 
North Bessemer, Pa., Ne\v Field, 
Pa., Bairdford, Pa., Bakers- 
town, Pa., Barkin, Pa., Logans 
Ferry, Pa., Būrai Ridge, Pa., 
Indiancla, Pa., Curtisville, Pa., 
Culmerville, Pa., Arnold, Pa. 
Visos virš minėtos vietos yra, 
Allegheny Valley (Klonyje). 
Čionais yra angliakasių strei
kas, kuris tęsiasi jau nuo ba
landžio 1 d., 1927 m. Anglies 
baionai šia žiema išmetė iš 
savo šlubų streikuojančius an
gliakasius ir jųjų šeimynas, ir 
pradėjo dirbti su ,skebų pagel- 
bą už nupigintas algas, čio
nais visur yra paskelbtas karo 
stovis. Valstijos ir kompanijos- 
samdyti razbaininkai saugo,įt’ 
streiklaužius ir tuo pačiu sy
kiu užpuldinėja, tokių atsi
tikimų buvo gana daug.

Dabar unijistai streikieriai 
gyvena ant unijos greitųjų pa
statytose pašiūrėse ir kenčia di
džiausi vargą, neturi maisto, 
drabužių nė tinkamo vandenio, 
o jau apie kitus gyvenimo rei
kalingumus tai negalima ir 
pamislyti. lodei mes, streikie
riai, prašome visos Amerikos 
piliečiu ir šiaip geros valios 
žmonių, kad mums pagelbėtų 
šitoje sunkioje kovoje už ge
resnį duonos kąsni ir darbo 
sąlygas.

— Streikierys.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigi$ 
kainą, naudokitės * 
Nauji einu kablegraraą

Sveikatos Dalykai
Knarkimas

Visi girdėjo knarkiant ir, 
tur būt, tų kurie knarkia nie
kas nemyli. Jeigu moteris ar
ba vyras knarkia, tai jau tik
rai biauru. Vienok knarkia ir 
geri žmonės — visi knarkliai 
miegodami knarkia ir net neži
no, kad jie knarkia.

Vaikai irgi knarkia: tokių 
vaikų dideli tonsilai ir adenoi- 
dai, jų alsavimo aparatas už
kimštas, jiems labai sunku oro 
įtraukti, tai jie alsuoja sunkiai 
išsižioję ir knarkia.

Suaugę paprastai knarkia dėl 
to, kad jie alsuoja per burną, o 
per burną alsuojant visuomet 
atsiranda knarkimas. Reikia 
alsuoti per nosį. Paprastai kai 
tik užmiega toki žmonės, tai 
jų burna atsidaro automatiš
kai, paskui greitai išdžiūsta ir 
jie knarkia.

Jei nosis nesveika arba pri
augusi, tai sunku neknarkti. 
Bandoma pratinti alsuoti per 
nosį, pagaminta įvairių prie
taisų, kuriais uždaroma burna 
ir laikofna uždaryta, bet, apla
mai imant, rezultatai nokoki. 
Jei randame kokių nors nesvei
kumų nosyje arba gerklėje, tai 
juos pašalinus galime tikėtis, 
jogei knarkimas išnyks. Vai
kams šėmus, adonoidus ir ton- 
silus paprastai knarkimas iš
nyksta. Jei jau asmuo visą sa
vo amželį knarkė miegodamas, 
tai sunku kas padaryti. Vis-gi 
miegant ant kurio nors šono 
knarkimas mažėja.

-r Dr. A. J. Karalius.

Tabako 
Derliaus 
Smetona

William T. Tilden, 2-rasis, kad apsaugot 
savo balsą, rūko Luckies

“Balsas yra būtinas dalykas scenos darbui ir balso pri
žiūrėjimas yra vienas iš didžiausių aktoriaus rūpestių. 
Laike kai kurių savo pasirodymų scenoje, kartais pati role 
reikalauja surūkyt cigaretų, ir aš, suprantama, turiu 
atsargiai pasirinkt rūkymą. AŠ rūkau Lucky Strikes, ir 
jie dar nepaliete man gerkles nei per nago juodimą. As 
suprantu, kad apkepinimas (toasting) paliuosuoja šį 
cigaretų nuo visokių gerkle erzi- . e. naričių elementų. Jie yra lOOTo 
man geri.”

“It’s toasted"
Nei Jokio Gerklės Erzinimo —- Nei Jokio Kosulio.
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[RADIO PROGRAM | READEI«JIEN0S I
CHICAGO STATI0NS TODAY

THURSDAY 
\VGES

1 \Vorld news; weathęr; Edgar 
Guost poetu; markei summary

3— Closing niarkets; United States 
employment Service; U. S. postai 
heips

3:15—Studio program
3:30—Ambrose Larsen at Wurlitzer 

organ
4— \Vest Town Business Builders’ 

club
5— VVorkl news; weather; radio 

talk by O. N. Taylor, radio editor
7:30—Literary talk by Llevvellyn 

Jonės literary editor Chicago 
Evening Post

7:45—Ambrose Larsen at Wurlitzer 
organ

<3:15—Christian family program
9—Magie and Jiggs
9:10—“On the High C’s” with Ski- 

pper Flyn, tenor
9:20—Lome Pasico’s orchestra at 

Guyon’s Parndisc ballroom
11:30—Panko Panic

STATIONįS OUTSIDE CHICAGO.
Evening Programs

7—\YEAF (610), New York—Dodge 
hour to WEBH

7—WGIIP (1080), Dctroit—Organ
7— WJZ (660), Ne\v York—-Betilki 

t a les to KY\V
7:15—WCC0 (740), St. Paul—Jtcli- 

gion connnoil sensc.
7:30—KPRC (1020), Rouston — 

Farm program
7:30— KTHS (780), Hot Springs — 

Ensemble
7:30—WEAF (610), New York — 

Sentinels
7;30—VVGHP (1080), Dctroit—Ho- 

ckev game
7:30—WJZ (660),*New York — 

Piano program to KY\V
'8—Kl-'AB (910), Lincoln—Orches

tra
8— KTHS (780), Hot Springs — 

Solists
8—KLDS (1110), Independencc — 

Goncert
8—WEAF (610), Ncw York—Eski- 

mos to WGN
8—WFAN (1340), Philadclphia 

Balsket-ball, Philadclphia vs. 
VVashington

8—WJZ (660), Ne\v York—Concert 
to KYVV

8—WS()E (1110), Milwaukee — 
Program

8—WSAI (830), Cincinnatl—Con- 
ccrt

8— -VYTAM (750), Cleveland—Cava- 
liers

8:30—CNBO (600), Otta\va—Orien- 
tal period

9— KPRC (1020), Ilouston—Barni
9—KFI (640), Los Angeles—Sym- 

phonette
9—KVOO (860), Tulsa—Baritone
9—VVEAF (610), Nėw York—Smlth 

Bros, to WEBH
9—WHAS (930), Louisville—Band 

hour
9—w.JB (680), Dctroit—Musical
<)_WLW (700), Cincinntti—Har- 

mony Four
9—<WMC (580), Memphis—Orchest- 

ra
9—W0W (590), Omaha—Orchestra
9—WSM (890), Nashville—Orthest- 

ra
9„\VSOE (1110), Mihvaukce — 

Program
9:15—WIIK (1130), Cleveland — 

Quartct, .
9:30—\VDAI’ (810), Kansas City— 

Orchestra
9:30—VVEAF (610), New York — 

Orchestra
Saturday, February 18, 1928

A-C SETAS
$15

MAŽIAU TŪBŲ
Mes suelektrizuosime jūsų setą 

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

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

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

Arcturus Radio 
Service Co., 

701 S. Wells St.
Harrison 8233

h i ■ ' 'i ............... —

245.8 M—New York City—WEVI) 
— 1220 K C

1:()()—George Ebert, baritone
1:20—Bose Sherman, soprano
1:10—Maude Tollefson, contralto
2:00—Michel Ingerman, pianist
2:20—Itobert J. Uranu, popular 

baritone
2:40—Pauline Spivack, popular 

soprano
3:00—Cullen Paige, baritone
3:20—Rebel Poets, Chas. Magner 
3:40—Gudrum Ekeland, lyric so

prano «
4:00—Norman Allen, Liedersinger 
4:20—Milton Arno, pianist

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKIT savo namą ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

namus, j d ėda m purčius, stątom muriniua ir medinius garažus.

AJAX CONSTRUCTION CO.
3233 Eastwood Phone Irving 5475

r

KAIP PANAIKINT VARGUS?

LENINAS
Leninas pasakė: 

tąsyk darbininkai“Tik 
linksmai ir be vargo gyventi, kaip 
jie turės tokia sistemų, kad nebus 
galimybių vienam asmeniui iš
naudoti antrų. O kad tokių si
stema įsteigus yra reikalinga dar- 
bininkų valdžia ir diktatūra.”

Taip Leninas sakė, taip bolše
vikai daro. Bet jau io metų pra
ėjo, o vis dar Rusijoj nesiranda 
tokios sistemos kurioj nebūtų be
daroes, Vargo ir kapitalistų.

Todėl kiekvieno darbininko yra neatbūtina pareiga sužinoti kas 
yra tie asmeniniai -pinigai? Kad jie į lokį trumpų laikų sunaikintų 
kapitalistus ir jų įsteigtų sistemą varginimui darbiniunkų. Tą visų 
galima sužinoti Teisybių Teisių Knygoj.

O darodymui, kad tai nėra melas, o tikra teisybe, tai autorius 
Teisybių Teisių Knygos duoda $100 tam, kuris faktais įrodys, kad as
meniniai pinigai nepanaikintų kapitalistų, nepanaikintų bedarbės, vargo, 
ir neperkeistų. dabartinės išnaudojimo sistemos ant tokios sistemos, 
kad nebūtų galima kapitalistams išnaudoti darbininkus. Tos knygos 
kaina tik 50c. Siųskite pinigus arba atvažiuokite šiuo adresu, J. 
Orakulas, 3352 S. Halsted St., Chicago, III. ir apturėsite vienų iš tų 
knygų dėl sužinojimo visų tų slaptybių, kų Orakulas žino.

O kad musų žinojimas nenueitų niekais, tai kiekvienas iš musų 
perskaitęs tų knygų, turėtumėm pasiųsti Lietuvon savo giminėms ir 
pažystamiems. O kadangi kiekvienas iš musų turi gimines ir pažys- 
stamus Lietuvoj ir jeigu mes visi pasiųstumėm po vieną arba ir dau
giau tų knygų, tai ant syk visi Lietuvos gyventojai susipažintų su tais 
budais su kuriais galima panaikinti vargų, bedarbes Lįetuvoj į trumpų 
laikų. O jau sykį žinotų kaip be vargo galima gyventi, eis prie to 
tikslo.

Fašistų kalėjimai nei jų žiaurumai nesustabdys Lietuvos liaudies 
nuo įsteigimo tokios sistemos, tokios tvarkos ir valdžios prie kurios 
nesiras bedarbės nei vargų ir mums amerikiečiams širdies neskaudės 
atsimenant apie Lietuvos vargą.

Darbininkai ir biznieriai, mes visi turim Lietuvoj giminių, mes 
žinom, kad ten yra vargas. O vargas yra tenai ne dėlto, kad nėra 
iš ko duonos padaryti, bet dėlto, kad nėra pinigų iškeptą duoną nu
sipirkti.

Lietuvoj yra vargas ne dėlto, kad trūksta tavorų (jeigu tavorų 
Lietuvoj truktų, tai jie prašytų atsiųsti paltį lašinių, o ne dešimkių) 
o dėlto, kad nėra pinigų. Todėl nėra pinigų, kad dabartiniai pinigai 
yra daromi tik auksu pasiremiant. Mes turim neužmiršti to fakto, 
kad šalis įgyja auksą dvejopu budu: pirma, iškasa auksą iš žemės. 
Antras, išmainymas tavorų su svetimomis šalimis j auksą. O kadangi 
Lietuvoj nėra aukso kasyklų, tokiu budu Lietuvoj yra tik vienas bū
das įsigijimui aukso, tai yra išmainymas tavorų. Todėl šiandie Lie
tuva išveža savo paskutinį duonos kąsnį į užsienį, kad tik parsivežus 
pinigų. Žinoma, kad darbininkai negauna tų pinigų, bet ponai ir val
džia. Per tai Lietuvos darbininkai ir yra didžiausiame skurde. O kad< 
mes, amerikiečiai, galėtumėm jiems pagelbėti, mes turime juos supa
žindinti su asmeniniais pinigais.

Asmeniniai pinigai nėra daromi pasiremiant auksu, bet žmogaus 
darbu. O kadangi Lietuvos žmonės yra darbštus, kadangi žmogaus 
darbas sutveria tavorą, kadangi tavorų dugumas ir gerumas duoda 
žmogui turtų, o blogumas ir trukumas tavoro duoda žmonėms vargų.

Kadangi asmeniniai pinigai bus remiami žmogaus darbu, išeis ši
taip: žmonės dirbdami sutvers tavorus, sutverdami tavorus sutvers ir 
pinigus. Ko daugiau tavoių bus Lietuvoj pridirbta, tuo Lietuva turės 
daugiau pinigų. Lietuva turėdama pakaktinai tavorų ir pinigų, bus 
turtinga. Būdama turtinga neprašys iš musų jokios pagelbos, bet mu
mis sutiks.

Del platesnių žinių apie asmeninius pinigus turite įsigyti Teisybių 
Teisių Knygą, jos kaina visai maža.

Darbininke, jeigu dar tu neužmiršai Lietuvos šalį, jeigu dar tu va
dinies lietuviu, jeigu dar turi žmogaus jausmų ir supranti Lietuvos 
vargą ir jeigu ištikro nori Lietuvai pagelbėti, išeiti iš to vargo, tai ne 
valandėlės nelauk, jgyk tiek tų knygų kiek tik gali ir pasiųsk ten jas 
savo giminėms ir pažystamiems. Ta knyga turi 160 puslapių ir ant 
pirmo lapo yra įdėta Dievo malda, kad Lietuvos valdžia jos nekonfis
kuotų ant rubežiaus. Ir kadangi aš ir esu lietuvis ir man taipgi širdį 
skaurų atsimenant Lietuvos vargų. Todėl kuris pirktų daugiau kaip 
vienų knygų tai kaina bus pusiau pigesnė. Aš dykai paaukaučiau, šių 
knygų dcl Lietuvos labo, kad aš bučiau turtingesnis, bet aš ir esu dar
bininkas. Aš manau tamsta išleidęs 75 centus už tris knygas mažai 
nukentėsi, o Lietuvai naudos labai daug padarytumėt.

Dar kartą noriu priminti štai ką: jeigu tamsta prirodytumėt, kad 
asmeniniai pinigai nepanaikintų Lietuvoj bedarbės ir vargų, aš su goru 
noru duosiu jums savo paskutinį 100 dolerių. O jeigu negalite priro
dyti, reiškia knyga teisybę skelbia.

Todėl kiekvienas prisidėkime prie gelbėjimo Lietuvos vargo, be
darbes ir fašistų nagų. Siųskite tas knygas JJetuvon kol <lur nėra vė
lu, nes kaip fašistų valdžia sužinos, kad toie knygoje ne maldos yra, o 
kardas kuriuomi fašistų valdžia bus sunaikinta, tada bus sunkiau lie
tuviams įgyti tą žinojimą.

Del pavyzdžio paduodu vienų laišką rašytų Juozo Povilaičio dcl 
Petro Matavičiaus, 10934 I’rospect Avė., ęhieago, III. Be kitko sako: 
“Ačiū už knygų, dar tokios mes nebuvom matę. Mano susėdai atėjo 
iš Komiškos, skaitė, jiems beskaitant antrą dalį knygos, mes verkti 
pradėjom, kad negalim Lietuvoj tokios tvarkos turėti, kaip toje kny
goje rašo.”

Iš to laiško galim suprast , jeigu mes pasiųslumėm kelis tūkstan
čius tokių knygų, tai be abejonės, lietuviai neverktų skaitydami, o 
yykdintų gyvenimąii tą kas toje Knygoje yra rašoma. ”

4:40—Bernard Carp. baritone
5:00—Debs Chamber Ensemble
4:20—Debs Chamber Ensemble
5:40—Dobs Chamber Ensemble
9:00—The Ncw Trio
9:15—McAlister Oileman, “Labor

Dioks at the Weck”
9:30—Mary Morlcy, pianist
9:45—Scgregation and Jim Crow,

Robert W Bagnall
10:15—<Howard Gee, baritone
10:35—Herbert J. Seligman, “Dis- 
franchisement of the Negro in the 

South”
10:50—The New Trio
11:00—Debs Variety Hour

ORAKULAS
Orakulas sako: ta teisingoji si

stema prie kurios nebus ponų nei 
ubagų, bedarbės nei vargu, gali
ma jvykdinti gyvenimas į 3 mė
nesius laiko jau turint darbinin
kams valdžią srivo rankose. Kad 
tų sistemų įvykdinus nėra reika
linga diktatūra, bet reikalinga as
meninio pinigo, tik su asmeninio 
pinigo pagelba darbininkai su
triuškins kapitalistų ir buržujų 
galių ir jie negalės ilgiau palaiky
ti dabartinės kraugerin^os siste
mos .
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[KORESPONDENCIJOS
nariui grnmojo visiškas pašali
nimas iš kliubo.
matj t, aš

Taigi, kaip 
nebuvau toks “žiau- 
kiti buvę pirminin-

Indiana Harbor, Ind

Atsakymas Kliubiečiui

Nors gaila užimti laikrašty 
vietą |M>lemikoms, bet tai dary
ti verčia gerb. korespondento, 
pasirašiusio “Kliubietis” apsi- 
lenkimas su tiesa žinioje apie 
L.P.D. Kliubo susirinkimą, til- 
pusioje “Naujienose” vas 2 d.

palaikymą 
jeigu Kliu- 
kad aš at- 
tą atsitiki-

Dalykas yra tame. kad jis 
savo korespondencijoje bando 
vienus paaugštinti, o kitus pa
žeminti, o ypač daugiausia ten
ka LPD. Kliubo ex-pirmininku 
ir raštininkams.

nariai neišdavė 
rašt. A. Matu- 

gana gerai ap-

tosnepajudinamas iš 
išdavė raportą.
liko priimti vien- 
gali liudyti ir visi 
buvę kliubo nariai.

Kliubietis netiesa sako, kad 
“kiti valdybos 
raporto”. Nut. 
levičius išdavė 
dirbtą raportą. 
Barzdys
vietos, irgi 
si raportai 
balsiai, ką 
susirinkime
Kodėl tų raportų, kuriuos gir
dėjo visi nariai, negirdėjo Kliu
bietis, gal tik "augščiausias” 

, težino.
Netiesą Kliubietis rašo, kad 

naujas LDP. Kliubo pirminin
kas pasakęs, jog prie jo susi
rinkimai nebusią tokie, kokie 
buvę pereitais metais. Kliubie
tis taipjau rašo, kad buvęs pir
mininkas Pranas Kaselis bu
vęs tarsi kokis žiaurus diktato
rius, atėmęs balsą p.p. Bartkui 
ir Rudžiui. Kliubietis tiems na
riams suteikia kokią tai nelie
čiamybę, tarsi jie butų neklai
dingi žmonės. O tuo t; litai 
visi Kliubo nariai yra lygus ir 
visiems, jei tik buvo reikalo, 
įspėdavau kada ne vietoj kal-

ba, o jei kas kėlė triukšmą, tai 
atėmiau balsą, visai nežiūrėda
mas jų pavardės ir keno nors 
neliečiamybės, nes visus kliubo 
narius skaičiau lygius ir ly
giai atsakomingus prieš Kliubo 
konstituciją ir už 
Kliube tvarkos. Bet 
bietis įsivaizduoja, 
ėmiau balsą (apie
mą aš buvau jau ir pamiršęs) 
perdaug augštom ypatom, tai 
reikia priminti, kad ir kiti LDP. 
Kliubo buvę pirmininkai yra at- 
ėtę balsą abiems tiems na
riams, o vienam jų netik balsą 
atėmė, bet dar suspendavo še
šiems mėnesiams už triukšmo 
kėlimą susirinkimuose. Tą liu
dija ir protokolų knyga. Po 6 
mėn. jis turėjo atsiprašyti visą 
kliubą ir kliubo pirm., nes tam

kai.
Ketvirta 

rašo, kad nariai nelankę susi
rinkimų. Faktas yra, kad su
sirinkimus lankė nemažiau na
rių, negu kitais metais. Taip
gi ir Kliubo labui nemažiau 
pasidarbuota. Jeigu Kliubietis 
peržiūrėtų kelių metų įplaukas, 
tai jis rastų, kad pereitais me
tais Kliubas paaugo nariais ir 
turtu nemažiau, kaip kitais me
tais. Tiesa, per tris pastaruo
sius metus buvo keletas tokiu 
kliubiečių, kurie stengės nelan
kyti kliubo parengimų ir susi
rinkimų, bet tai buvo ne dėl 
pirmininko “žiaurumo”, bet vi
sai dėl kitų
kurias aš čia betgi neminėsiu.

Aš tikiuos, 
perskaitęs šį mano 
neįsižeis už pasakymą tiesos, o

netiesa Kliubietis

priežasčių, apie

kad Kliubietis 
atsakymą

Saugokitės Šalčio 
ir kosulio, kuris 

ilgai laikos
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

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

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

kitą syki rašydamas žinutes iš 
Indiana Harbor pats pasistengs 
viską teisingai aprašyti, taip 
kad nebus nė ginčų, o ir visi 
kliubiečiai ir kiti “Naujienų” 
skaitytojai bus labiau patenkin
ti teisingomis žiniomis.

LDP. Kliubo ex-pirm.
Pranas Kesilis,

Pašlapę Kojos Gali Reikšti

ŠALTĮ
I

Įduosi 
Viduriai 

Sulaiko

Stabdykite ji su HILL’S. HILUS 
Cascara-Bromide-Qutnine tablctai sustab
do šalt) i vieną dieną, nes jie atlieka ketu- 
rius svarbius darbus sykiu. Del saugu
mo imkite tik tikrą HILL’S, raudonoje 
dėžėj, 30c. Visose aptiekose.

JŪSŲ KREDITAS GERAS PAS 
THE NEW METHOD DENTISTS

Geri Dantys Yra Geriausis Užtikrini 
mas Geros Sveikatos

s 1 8l5/ $18s
$18.75

4.25 
4.00 
1.75
1.00 
1.00

nieko

Natūraliai perliniai balti dantys su dykai gold crown 
AukainČH crown ...................................................................

Baltos crowna ....................|...............................................
Auksiniai fiilings ...............................................................
Sidabriniai fillings .............................................................
Be skausmo ištraukimas ..................................................
Pabandyk musų savaitinių Išmokėjimų planą. Nereik

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

Darbas garantuojamas 20 metų, 18 metų biznyje.

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

1800 S. Halsted St.

WLADEK ZBYSZKO
Lenkijos čempionas, bu

NCWYOIO\

Aš

no

ZBYSZKO ir PAIN-EXPELlERI

vęs sunkaus svorio risti-
kų pasaulinis čampionaa.

EKPELLEB
Alcohol’ So ♦».

FA'RICHTTR IC.

.v*'»tut. jie “‘vni! 1,0 Pnt kūdikystė 

 

ie nuo vijoki <U‘ ° r'aU(1o]an>iUlk‘1"' "a"linitJ

''So''"k“" "‘n.tnankitym^.- Ką,t>o įt imii. .
‘r geretnig

'nuoširdi Uf ■ .

&?<• manK

PERSKAITYKITE k» padarė
apie Pain-ExpeUerj. Ka 1 8t- „adaryti ir 
jam, lygiai tą patį jis ga>‘ -X . jr liaunais I

Palaikys jūsų raumenis lanKsv • neuralgijos. 
Išims jkirius skausmus reumatu ’ diegimo, 
susitnetusio peršalimo krutinėję, -omenyse, kurie 
sąnarių sustirimo ir skausmus r „.ankštymosi. 

persidirbimo ir perdidelpaeina nuo

nutenki-

Influenzos Simptoinal
Kuomet visas jūsų kūnas yra skaudamas,^k.^ 

jums rodos, kad tik su didclčmis P į,ujįti, tuomet 
galite vaikščioti, pasilenkti, sėdėtir„nelleriu. Nėra
pamėginkite išsitrinti su *įusli jčgas ir
nieko jam panašausi Sugraz"1’.. Ju Apsisaugo- 
energiją pažymėtinai trumpu u • . krauj0

•kitę nuo pavojingų ligų, pajudinant apting 
cirkuliavimą I

Originalis Pain-Expellens, kuri.' B garsiuoju 
per šešiasdešimts metų, yra ąP»a g gaunate 
Inkaro vaisbaženkliu. Bukite tikri, pavaduotoji)
tikrąjį Pain-Expellerj ir neimkite jokim p 
ir pamčgzdžioiimų.

Garsinkitės NAUJIENOSE
■

Nepriklausoma Demokratinga Lietuva su Sostine Vilniuje!

10 m. Lietuvos Nepriklausomybes
X APVAIKščIOJIMAS

ŠIANDIE, Vasario 16 d 1928
LIETUVIU AUDITORIJOJE

WEST SIDE

Pėtnyčioj, 
Vasario 17

Pradžia 7:30 v. v Įžanga 35c

Iškilmėse dalyvauja: BIRUTĖS Choras, 0. Biežienė, S. Krasauskie

nė, Jaunuolių Orkestras, M. Maskaliuniutė, E. Sadauskaitė ir UKRAI

CICERO

M. MELDAŽIO SVET
2242 W. 23 PI.

Turtingas muzikalis pro 
gramas. Geri kalbėtojai.

Pradžia 7:30 v. v.

NIEČIŲ Operos SOLISTAI Zimbalist, Kastelniuk, Atomanec

Kalbės S. Kodis, P. Grigaitis, Dr. A. Zimontas, U., Katzenelenbogen

Po programo šokiai

Pėtnyčioj, 
Vasario 17
LIUOSYBES SVETALNĖ.J

kampas 14 St. ir 49th Ct.

Turtingas muzikalis pro 
gramas. Geri Kalbėtojai.

Pradžia 7:30 v. v.
Visi lietuviai ir lietuvės yra kviečiaiŽ'dalyvauti šiuose apvaikščiojimuose 10 metų sukaktuvių kaip musų tėvynė Lietuva paskelbė savo 

šiai apvaikščiokime savo didžiąją Tautos Šventę.
VILNIAUS VADAVIMO KOMITETAS IR ŽYMESNĖS LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS.

nepi iklausomybę. Kuoiškilmingiau

t
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

?ublishe<l Daily Except Sunday by 
the Lithuanian Ncws Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Koosevelt 850t

Editor P. GRIGAITIS

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paltų:

Metams ........... $8.00
Pusei metų ...................... ........4.00
Trims mėnesiams 2.50
Dviem mėnesiam_____ —. 1.50
Vienam mėnesiui______— .75
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Viena kopija _______________ 3c
Savaitei ______________ —----- 18c
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I priežastis, dėl kurių Lietuvą ištiko ši nelaimė.
Nėra abejonės, kad sąmokslininkai nebūtų pajėgę 

įvykinti savo nelemtąjį pučą, jeigu visa darbo liaudis 
Lietuvoje butų sutartinai rėmusi demųkratinę valdžią. 

| Visas pokarinio laiko patyrimas rodo, Kad demokrati
ja šiandie laikosi visų-pirma darbininkijos pastango
mis. Bė galingos socialdemokratų partijos Vokietijoje

Subscription Ra tesi
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago,
$8.00 per year in Chicago.
8c. per copy.
Entered as Second Claas Matter 

March 7th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, III., undar the act of 
March 8rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Koosevelt 8500.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje. 
paštui

Metams----------------------- ——A $7.00
Pusei metų ----------------------- 3.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui_____—— .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] i

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

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.
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DEŠIMTIS METŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS

Šiandie Lietuva švenčia savo dešimtas metines su
kaktuves. Padėtis, kurioje įvyksta ši šventė, vaizduoja 
ir visą jos nepriklausomo gyvenimo istoriją.

Lietuvos nepriklausomybė buvo paskelbta 1918 m. 
vasario m. 16 d., Vilniuje. Bet Vilnius šiandie ne tiktai 
nėra Lietuvos sostinė, bet ir nebesiranda Lietuvos val
stybės ribose. Jį pasigrobė lenkai. Kova su lenkais dėl 
Vilniaus — pradžioje tikro karo formoje, paskui atsi
sakymu užmegsti santykius su Lenkija ir diplomatijos 
priemonėmis — užpildė beveik visą šį dešimtmetį. Ji da 
ir šioje valandoje toli-gražu nėra pasibaigusi, ir iš tos 
kovos dar nežinia kokių pavojų Lietuva gali susilaukti.

Nepriklausomybės paskelbime Lietuva buvo “atsta
tyta”, kaipo demokratiniais pamatais sutvarkyta val
stybė. Steigiamasis Seimas, kuris buvo išrinktas visuo
tinu, lygiu ir slaptu Lietuvos gyventojų balsavimu, pa
reiškė 1920 m. gegužės m. 15 d., kad atstatytoji nepri
klausomoji Lietuvos valstybė esanti demokratinė res
publika. Bet šiandie nuo tos demokratybės Lietuvoje 
beveik nebėra nieko pasilikę. Seimas yra išvaikytas ir 
neberenkamas. Valdžia klauso ne žmonių valios, bet ka
rininkų komandos ir atskaitas iš savo darbų duoda ka
rininkų kliubui Kaune.

nieku budu nebūtų buvusi apsaugota Vokietijos respub
lika; tik stipriai susiorganizavusi darbininkų klasė ap
gynė demokratinę respubliką Austrijoje, Čekoslovaki
joje, Latvijoje ir Suomijoje. Antra vertus, mes mato
me, kad darbininkams suskilus Lietuvoje, tenai įsiga
lėjo fašizmas; kad darbininkams pašlijus ambitiško 
maršalo Pilsudskio pusėn, Lenkijoje atsirado pusiau- 
diktatoriška valdžia.

Nelaimė Lietuvos yra tame, kad tenai darbininki
ja nesugebėjo tvirtai nusistatyti demokratijos princi
pais ir jos dalis, ažuot rėmusi demokratinės koalicijos 
valdžią, stengėsi ją diskredituoti, naudodamasi tąja 
laisve, kurią valdžia buvo atsteigusi. Koktu buvo žiūrėt, 
kaip tie elementai, kurie turėjo būt labiausia dėkingi 
Sleževičiaus kabinetui už suteiktą amnestiją, būtent, 
komunistai, daugiausia jį šmeižė.

Bolševikiška demoralizacija, pakrikdžiusi dalį Lie
tuvos darbininkų, palengvino karininkams pravesti sa
vo biaurų sumanymą. Bet kad karininkuose galėjo kilti 
sumanymas užpulti su ginklais rankose teisėtą krašto 
valdžią, tai tam buvo ypatingų priežasčių. Viena prie
žastis buvo nuolatinis karo stovis ir amžinas pavojus 
karo su lenkais. Užgrobdami Vilnių, Lenkijos imperia
listai ne tik apiplėšė Lietuvą, bet ir užnuodijo vidujinį 
Lietuvos gyvenimą, išmušdami jį iš normalių vėžių ir 
sustiprindami jame tuos gaivalus, kurie nešioja ginklą 
ir yra palinkę prie smurto. Del karo su lenkais per eilę 
metų turėjo kentėti karo stovį Lietuvos žmonės; dėl 
tos pačios priežasties nepaprastai svarbus veiksnys Lie
tuvoje pasidarė kariuomenė. Karo komendantas ir ka
rininkas tuo budu buvo pavirtę tikraisiais Lietuvos val
dovais, ir nenuostabu, kad tose militarinėse galvose ki
lo mintis nuversti valdžią, kuri mėgino sutvirtinti kraš
te teisėtumą ir piliečių teises.

Karininkai, be to, iš anksto žinojo, kad jiems noriai

Lietuvos Nepriklausomy
bės Paskelbimo Aktai

LIETUVOS TARYBOS DEKLARACIJA

Kova tarp demokratijos ir despotizmo, tarp darbo 
žmonių ir išnaudotojų tęsėsi dar ilgiau ir buvo dar at
kaklesnė, negu kova dėl Vilniaus. Istorinę sostinę Lietu
vos tautai išplėšė svetimieji grobikai, o laisvę žmonėms 
— tokiu pat smurto ir apgaulės keliu, kaip Želigovskis 
kad pavartojo prieš Vilnių — atėmė savieji “patriotai”. 
Ją atėmė jie kaip tik tuo laiku, kada Lietuvos liaudis 
manėsi pirmu kartu po nepriklausomybės paskelbimo 
patapusi savo krašto šeimininku.

Steigiamasis Seimas, susirinkęs pavasary 1920 m., 
nebuvo liaudies seimas savo sudėtim, bet revoliucijos

stos į talką klerikalai, kuriuos demokratinė valdžia bu
vo pradėjusi imti už pakarpos dėl įvairių šunybių, pa
darytų “krikščionių” viešpatavimo metais, — kas ir 
įvyko: klerikalai ne tik parėmė pučininkus, bet ir “be- 
sąlygiai” tarnavo jiems beveik pusę metų.

Taip susidėjus aplinkybėms, Lietuva šiandie ir su
silaukė savo 10 metų sukaktuvių, netekusi Vilniaus ir 
tos demokratinės tvarkos, kurią ji buvo pasiryžusi įsi
steigti, nusikračiusi svetimo jungo. Liūdnos sukaktu
vės....

Bet ne be viltės!

1918 m. Vasario 16 d.
Lietuvos Taryba savo posėdyje Vasario m. 16 d. 

1918 m. vienu balsu nutąrė: kreiptis į Rusijos, Vokie
tijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo 
teise ir lietuvių Vilniaus nutarimu Rugsėjo mėn. 18-23 
d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą, demo
kratiniais pamatais sutvarkytą, Lietuvos Valstybę su 
Sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų val
stybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos 
Valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valsty
bėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau 
sušauktas Steigiamasis Seimas, demokratiniu budu vi
sų jos gyventojų išrinktas.

Vilnius, Vasario 16 d. 1918 m.

Lietuvos Tarybos nariai:
Dr. Basanavičius, K. Bizauskas, M. Biržiška, S. Ba

naitis, P. Dovydaitis, D. Malinauskas, St. Kairys, P. 
Klimas, V. Mironas, St. Narutavičius, A. Petrulis, Dr. 
J. šaulys, K. šaulys, J. šernas, A. Stulginskis, A. Sme
tona, J. Smilgevičius, S. Staugaitis, J. Vailokaitis, J. Vi
leišis. |

STEIGIAMOJO SEIMO REZOLIUCIJA
1920 m. Gegužės 15 d.

Lietuvos Steigiamasis Seimas, reikšdamas Lietuvos 
žhionių valią, proklamuoja esant atstatytą nepriklauso
mą Lietuvos valstybę, kaip demokratinę Jrespubliką, 
etnologinėmis sienomis, ir laisvą nuo visų valstybinių 
ryšių, kurie yra buvę su kitom valstybėm.

Kaunas, 1920 m. Gegužės men. 15 d.

Petruko Gyvenimas
(Apysakaitė)

audros, siautusios tuo metu Europoje, vertė jį skaity
tis su žmonių balsu ir pildyti jų norus. St. Seimas todėl 
pagamino Lietuvai gana demokratišką konstituciją ir 
pravedė Žemės Reformos įstatymą, kuris beveik su
triuškino dvarininkų galią Lietuvoje.

Pirmasis paprastas Seimas buvo kiek geresnis, bet 
kunigų partija, kurios rankose buvo valstybės vairas, jį 
paleido ir sušaukė antrąjį Seimą. Šis buvo atžagareiviš- 
kiausias už visus. Treji metai jo veikimo ir klerikalų 
viešpatavimo buvo juodas laikotarpis Lietuvos respub
likos gyvenime. Jis daug ką sugadino iš to, kas buvo St. 
Seimo nustatyta ir suplanuota. Baigdamas savo dienas, 
antrasis Seimas pasižymėjo negražiomis smurto sceno
mis, kai viešpataujančioji klerikalinė dauguma polici
jos pagalba pašalino iš posėdžių salės socialdemokratą 
Bielinį ir liaudininką Dr. Grinių, kurie gynė konstitu
cines piliečių teises.

Klerikalų sauvaliavimas, pagaliau, žmonėms taip 
įkyrėjo, kad naujuose rinkimuose valdančioji partija 
tapo sumušta, ir trečiasis Seimas 1926 m. pastatė val
džion ūkininkų ir darbininkų atstovus. Ši demokratinė 
koalicija per kokį pusmetį savo gyvavimo daugiausia 
savo jėgų turėjo pašvęsti apvalymui valstybės nuo to 
šlamšto, kuriuo ją buvo užteršę klerikalai, ir atsteigi- 
mui tų liaudies teisių, kūnas respublikos Konstitucijon 
buvo įrašęs St. Seimas. Prie demokratinės valdžios bu
vo nuimtas, pirmu kartu, Lietuvoje karo stovis ir ati
daryti kalėjimai politiniems “nusidėjėliams”; spaudai 
buvo sugrąžinta laisvė, politinėms, ekonominėms ir kul
tūrinėms žmonių organizacijoms buvo duota proga ne
varžomai veikti. Liaudyje atsirado naujas ūpas, nauja 
viltis, ir ta atgaivinta savo energija Lietuvos žmonės 
butų iki šiol atsiekę tiek, kad dešimtmetinės sukaktu
vės butų šiandie tikra džiaugsmo šventė Lietuvai ir vi
sai josios išeivijai.

Bet, deja, sukaktuves šiemet tenka Lietuvai ap
vaikščioti visai kitokiose sąlygose. 1926 metais naktyje 
iš gruodžio 16 d. į 17-tą demokratinė valdžia tapo nu
versta. Būrys karininkų, slaptai susiorganizavusių už 
nugaros vyriausybės, kuriai jie buvo davę priesaiką ir 
“garbės žodį” ištikimai tarnauti, suėmė prezidentą Gri
nių ir ministerins ir pakvietė valdžion Smetonų. Kaip 
si pučininkų valdžia iki šiol smetonauja, neva reikalo 
čionai kalbėti, nes visi laikraščių skaitytojai tą gerai ži
no. Atsižvelgiant į praeitus nepriklausomo Lietuvos gy
venimo metus, tečiaus, bus ne pro salį pagalvoti apie

Dar tik dešimtis metų, kaip Lietuva yra pareišku
si savo valių gyventi, kaip nepriklausoma valstybė, ir 
dar nėra nė tiek, kaip ji tikrai naudojasi nepriklauso
mybe. Iš padarytųjų klaidų per praeitus dešimtį metų 
ji pasimokins taip pat, kaip mokinosi ir kitos tautos. 
Kol yra gyvybė, tol yra viltis! Jeigu žengdama pirmąjį 
žinksnį į nepriklausomybę — 1918 m. vasario 16 d. — 
Lietuva jau sąmoningai skelbė visam pasauliui savo 
pasiryžimą tvarkytis demokratiniais pamatais, tai ke
lių į Demokratiją ji anksčiau ar vėliau suras — nežiū
rint visų kliūčių!

'j Taigi — tegyvuoja Nepriklausoma Demokratinė 
Lięjuvos Respublika!

(Tęsinis)

IV.
Taip slinko diena po dienos. 

Kartą Onykė prasišaldė ir jau 
daugiau nebeverkė, vakare at
ėjo motina, čileptelėjo Onykę, 
suriko ir klykdama nusmuko 
ant aslos. /

Tėtušis padirbo baltutėlę dė
žę. Onykę nuplovė ir kurtai 
išnešė, taip toli, jog Petrukas 
daugiau jos nebematė. Senis 
Kornelijus sako, jog Onykė da
bar pas Dievulį svečiuose, te
nai ji guli sidabriniame lopšy
je ir lopšį supa angelai, dainuo
ją jai visokias geras daine
les, o ji džiaugiasi ir rankutė-

Skaitytojų Balsai
\Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] 
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Subruskime visi!
Turbut niekados Amerikos 

lietuvių širdyse nedegė tyroji 
tėvynės meilė, niekad neprisi
ėjo tiek širdgėlos pakelti, kaip 

, pereitais metais, kada gauja 
naktinių banditų, su ginklais 
rankose, pasigrobė valdžių i sa
vo rankas ir jau daugiau kaip 
metus laiko iš Lietuvos iždo 
samdosi gaujas šnipų sekioti 
jų bjauraus smurto priešinin
kus, savo rankas aptaškė ne
kaltų žmonių krauju ir bai
siausia terorizuoja Lietuvos gy
ventojus, taip kad daugelis do
riausių jų Lietuvos sūnų buvo 
priversti bėgti iš savo tėvynės 
ir svetimose šalyse kęsti var
gų. Daugelis tų tremtinių ne
sulaukdami smurto galo net ir 
desperacijou i puolė. Visa gi 
Lietuva tapo pasaulio pajuo
kos dalyku. Dar daugiau ne
garbės Lietuva susilaukė, kada 
naktinių banditų atstovas Vol
demaras nuvažiavo į Tautų Sa-

|atstovas, nes visi žino, kad tik 
išrinktieji atstovai turi teisę 
oficialiai atstovauti savo šalį. 
Nestebėtina, kad ir Tautų Są
junga tada pažemino Lietuvą 
ir privertė Voldemarą nusilenk
ti lenkams. Visų tai matant ir 
kiečiausioji širdis turi suskau- 
dėti.

Šiandie minėsime dešimties 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuves. Nors šioj va
landoj prezidento vietoje sėdi 
lenkės pastumdėlis Smetona, o 
premiero vietoje avantiūristas 
Voldemaras, - nenusiminkime, 
bet su tikru nuoširdumu išties
kime pagelbos ranką kovoto 
jams už Lietuvos demokratijų. 
Kur tik susirinksime, visur pri
imkime. rezoliucijų — griežtą 
reikalavimų, kad tuojaus butų 
alsteigta Lietuvoje demokrati
nė tvarka, Tegul kalbėtojai iš
gauna iš publikos garbingų pa
sižadėjimų, rankos pakėlimu, 
kad bėgyje dešimties dienų 
kiekvienas parašys laiškų, ar 
kelis, savo giminėms ir drau
gams Lietuvoje, raginant juos, 
stačiai reikalaujant iš jų, kad 
jie kuogreičiausia padarytų ga
lą begėdiškam smurtui Lietu
voje.

Kada Lietuvoje taps atsteig- 
ta demokratinė tvarka, tai tu

junga kaipo oi’icialis Lietuvosžinia taip mus pradžiugins, kad

mes krykštausime iš džiaugs
mo, panašiai tam mažam kū
dikiui, kuris pirmą kartų pa
vasary išneštas laukan meilin
gai, linksmai sau krykštauja 
ant saugių motinos rankų. O 
jeigu taip, tai ar ne verta šir
dingai pasidarbuoti dėl labo 
brangios tėvynės, tos tėvynės, 
kurios padangėj pasklido mu
sų pirmasis klyksmas, ant ku
rios krutinės nuriedėjo musų 
pirmoji ašara ir kur patyrėme 
pirmąjį džiaugsmų.

Pareikškime savo užuojautą 
kovotojams už Lietuvos demo
kratiją, pavydalc. duosnių au
kų, kiekvienas aukodamas pa
gal savo išgalę.

Visi parodykime tikrą lietu
višką nuoširdumą šioj nelenv 
toj musų tėvynei valandoj. O 
tie “Naujienų” skaitytojai, ku
rie gyvena tolimuose miestuo
se, lai parenka aukų tarp sa
vo pažystamų ir tegul pasiun
čia “Naujienoms”. Tikiuos, kad 
jos viešai paskelbs kiekvieno 
aukotojo vardų ir persiųs au
kas kam jos bus skirtos. Kiek
vienas skaitykime sau už šven
čiausią pareigų ištiesti pagcl- 
bos rankų šioj juodžiausioj va
landoj musų tėvynei Lietuvai.

— A. K.

mis ploja.
Petrukas klausėsi neregio, 

užsimąsčiusiai žiurėjo į užša
lusį pilką langelį ir stengėsi 
įsivaizduoti sau tą vietą,* kur 
dabar Onykė. Į tokią gerą vie
tą ir jam irgi įbutų ne pro ša
lį. /

Netrukus prasidėjo nesu
prantami jam įvykiai. Sykį 
suėjo grįčion sodiečiai, daug jų 
buvo, ir I’ilyipo tėvas sjlkiu 
su jais, ant krutinės pasikabi
nęs šviesią-bliagančią blėkę; 
rankose pas jį poperis buvo. 
Sodiečiai biskį parašė ant ši
to popierio, paskui sudėjo į 
krūvą virdulį, puodus iš kros
nies, tėtušio kailinius ir ėmė 
ginčytis, o vėliau viską paėmė 
ir nusinešė su savim. Pakeliui 
ištraukė šiberius iš krosnies ka
mino, kur skyles motina 'pa
skui užkimšdavo šiaudais ir 
skudurais, bet grįčioje stovėjo 
toks šaltis, jog Petrukui ir ant 
krosnies tupėti paliko nepa
kenčiama. Tankiai motina ver
kė, bet Petrukas nenusiminda
vo: .vartaliojosi per galvą, gau
dė prūsokus ir nutraukdavo 
jiems ūselius.

V.
—Na, Petruk! tarė sykį 

tėvas, — važiuosim miestan! 
Dabar pats tikriausias laikas 
išpuola: telyčią pravailgėm, ar
kliukas krito, o pagalios geri 
žmonės, duok jiems Dieve svei
katos, baigia likučius šluoti.

Nutilo, galvų nuleidęs užsi
mąstė. Bet meil|ga|; supurtu 
galvą, padarė iš pirštų ragiu
kus ir dūrė Petrukui į pilvą, 
nusijuokė ir nustebęs paklausė, 
—Petruk, ko tavo pilvų taip 
išpūtė, a? Palauk, atsirūgs 
ir tau, ateis laikas... Sužinosi, 
kaip keptas vėžys atrodo!...

Praslinkus trims dienoms, 
grįčion 'prisirinko (bobų; susė
do pasieniais, aplink motiną 
ir draug su ja sustaugė viso
kiais balsais.

Petruką apvilko, apvyniojo 
visokiais rubpailaikiais, sujuosė 
su virvele, ant kojų užmovė 
dideles naujas nagines. Pas
kui paėmė už pažasčių ir iš
nešė ant gonkelio. Taip ir pa
siliko jis čia stovėti: kojas iš
žengė, rankas išskietė ir mirk
sėjo, stebėdamąsis nepaprastu 
gatvės ir stogų baltumu.

Prie grįčios stovėjo pakinky
tas į roges arklys, aplink ro
ges grūdosi sodiečiai, ir Pet
ruko tėvas jų tarpe stovėjo. 
Jurgeli dugnelis, ilgame ži- 
pone, lyg į maišą įlindęs, tūp
čiojo Čia pat, šukavo be reika
lo ir mojavo ant arklio, nuolat 
pasitaisydamas smunkančią ant 
akių skylėtą kepurę.

Nuošaliai, barzdą ant kriu
kio padėjęs, stovėjo senis Kor
nelijus. Jis, kaip visuomet, 
buvo be kepurės, ir vėjelis lė
tai draikė jo geltonai-žilus, se
nai šukuotus, plaukų pluoštus.

Zujų Pilypas irgi čia sukinė
josi. Jis avėjo naujais baltais 
su raudonais žirniukais vailo
kais ir naują arminiiką po pa
žastės laikydamas, jis pasižiu
rėjo į Petruką ir priėjęs prie 
jo linksmai tarė:

—O jūsų juodmargė tai, pas 
mu-us... Ir tur būti iš noro 
vaizdžiau savo žodžius, įrody
ti, stūmė Petruką į sniegą.

Sodiečiai garsiai šukavo; kam 
tai grūmojo.

—Besočiai! Išsipenėjo musų 
prakaitu! — Ir žvalgėsi į tą 
galą sodžiaus, kur stovėjo nau
ja graži trioba turtingojo Zu
jo.

—Štai ir tu Simonai, miestan 
danginiesi, gal neužilgo ir man 
reikės bėgti! — įkalbėjo sudžiū
vęs, kaip šakalis vyriškis. — 
Et, trumpai sakant, ne gyve
nimas, o skurdas!...

Petruko Tėvas klausėsi, pats 
gi į žemę žiuri, — bet visgi 
broleliai, ir sunku persiskirti su 
gimtąją vietele! Panašiai, lyg 
galvą kirstų, — štai kaip skau
du! šito ir didžiausiam prie
šui nevėlyčiau, iš tiesų sakau!...

Ištiesė rankas į žmones, it 
ką prašytų.

Krikščionys, jus patys pagal
vokit: seneliai ir proseneliai 
mano gimė, gyveno toje vieto
je, prakaitu savo šlakstė šitą 
žemę ir mirdami savo kaulus į 
ją-gi motinėlę guldė, Ach, ką- 
gi čia jau ir 'bekalbėti!...

—Nenusimink, Simonai, — 
kalba kas tai. — Dievas duos, 
neblogom j gyvenimą sau aptik
si.

—Nuskriaustojo ašara — ji, 
brolau, veltui nežus, ne-e!..

—Na, su Ponu Dievu! — Nu
mojo ranka tėvas. — Jurgiuk, 
nebaidyk arklį!... Sėsk! O 
motina kurgi? Stepanija!... 
Eikš, sėskis su Petruku. Pet
ruk, eikš čia, durneli, aš tave 
šienu aprausiu. Mat, sustipo 
jau... ir ašaros akyse. Jauni
kis!...

Petrukas žengė, 'bet pasipai
niojo didelės naginės, pavirto 
ir susijuokė: Zujų Pilypas, kur 
buvęs, kur ne, vėl prišoko prie 
jo, timptelėjo už kojos, pake
liui, dar sudavė per galvą ir 
Petrukas apsiverkė.

Tėvas jį paėmė ant rankų ir 
įsodino į roges.

—Pakaks, jums, bobos staug
ti Saulė jau pietuose. Ei, lai
kas!

(Bus daugiau)

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Labįau prasilavinę dar
bininkai ir inteligentai 
skaito “GYVENIMĄ” 
skaitykit ir jus!

Reikalaukit vieno 
susipažinimui

Prenumerata metams ....
Pusei metų ......................
Kopija ........................... 20C
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Domo Šidlausko vei
kimas Lietuvos Soci- 
al-Demokratų Par

tijoj
(Sis P. K. straipsnis yra 

ištraukia iš bendrosios p. 
Domo Sidlauskio-visuomio bio
grafijos, parašytos to paties 
autoriaus. Ji iki šiol dar ne
buvo spausdinta, ir mes čia 
ši straipsnį dedame slaugiau
sia dėlto, kad jame randasi į- 
domios medžiagos Lietuvos 
Socialdemokratu Partijos is
torijai.—Red.)

(Tąsa iš vasario 9 d.)

1901 metais, vasaros atosto
gų metu iš pusiaukelio tarp 
Seredžiaus ir Kėdainių šidlaus- 
kis parvežė į Kėdainius Jokū
bui Daumantui visų vežimų li
teratūros, o viena jos krepšį 
nuvežė tiesiai į konferencijų

nam niekas netrukdė skaityti, 
slapta rašyti. Tik įkliuvus) už 
davimų nelegaliuos knygelės pa
sienio kareiviui vietos krautu
vininkų Mažeikų (krautuvinin
kas ir dabar!) priėmė pas sa
ve, norėdamas apginti nuo kri
minalistų reikalavimų teikti 
dovanų. Mažeika neilgai tesė
dėjo, bet kaliniai ant šidlau- 
skio dukę ieškojo progos at
keršyti; tačiau dėl jo nesibijo- 
jimo ir palydovų globojimo nie
ko nepadarė. Partijos bendrai 
rūpinosi išliuosavimu: Janulai
tis atsiuntė pjūklelių išplauti 
geležinėms grotims languose, 
Kairys apmokėjo pietus ir ža
dėjo duoti pavardę, kuria ga
lėtų būti pripažintas kurio nors 
valsčiaus. Mat dar prieš mani
festų valdžia patyrė, jog pa
sas padirbtas, bet Šidlauskis, 
laukdamas už pabėgima iš ka-

karo tardytojas rusų social-de- 
mokratas Gorodeckis. Pastara
sis pasiliuosavęs tapo gynėju 
karo byloms. Jis, neimdamas 
atlyginimo, t!)OB m. birželio 
mėn. Vilniaus karo teisme gy
nė šidląuskį; pastačius pažįsta
miems jam teisėjams klausimų 
tuo buriu, kad kaltinimąsis pa
liego ne karo metu, nes ne iš 
Mandžurijos, užuot lauktosios 
katorgos buvo “pašalintas iš 
kariuomenės be atėmimo laip
snių ir ordenų”.

'Tuoj atleistas iš daboklės 
(1906 V 19) ir vaikščiodamas 
ligi teismo karininko uniformo
je, darbavosi L. S. D. partijoj. 
Atėjęs į didelį darbininkų su
sirinkimų anapus Geležinės Tro
belės karininko uniforma, su
kėlė entuziazmo. Apsigyvenus 
šidlauskiui Antakalny, Kranto 
gatvėj 6 Nr., trumpu laiku tas 
kiemas pasidarė Lietuvių so- 
cial-demokratų ir menininkų 
kolonija; čia gyveno ir darba
vosi Antanas Žemaitis, Petras 
Rimša, Kastas Jasiukaitis, Smal
stys; šis pastarasis, pramintas 
Daktiliku, gyvendamas kiem
sargio budelėj, tankiausiai pa- 
gelbiamas Fotografo (slapi var- 
dė) hektografuodavo L. S. D. 
Partijos atsišaukimus.

šidlauskis liko paskirtas tos 
partijos ginkluoto biuro (virš 
30 asmenų) vadu, o neužilgo, 
aukiant žydų skerdynių, ir vi

sų socialistiškųjų ginkluotųjų 
sŲėkų vadu. Porų sykių pada
ryta probos mobilizacija, vado
vaujant “štabui“ iš vieno dak
taro buto su telefonu; pavie
nius gatvės buvo “užimtos“ bu
rių, o ryšiai palaikomi patru

lių pagelba. Mobilizacija nepa
siliko paslapty nuo valdžios 
šnipų, ir daryti rengiamos sker
dynės nebeišdrįsta. Sykį savo 
buri vadas mokino šaudyti iš 
revolverių Panoriu kalnuose, 
ties pačiu tuneliu. Nors šis 
buvo saugojamas ir, tur būt, 
surištas su miestu telefonu, 
bet niekas netrukdė nuolat šau
dyti bent pusę dieiios. Sykį 
valdžia areštavo rišykloj V. 
Kapsuko atspausdintų pirmų so
čia 1-demok ratą kalendbrių; tų 
pranešus, šidlauskis su juomi 
ir trimis ginkluotais bendrais 
apstojo rišyklų, įsakė darbinin
kams tylėti, sukrauti kalendo
rius į vežimų ir 20 minučių 
niekur neišeiti. Kalendorius bu
vo išgelbėtas.

Laikyti buri drausmingų bu
vo sunku. Kai kurie jaunuo
liai buvo anarchistiškos dva
sios; kaikurie senesnieji gir
tuokliaudavo. ir į “biržų“ (pa
simatymo ir kontrolės vieta 
Bernadinų sode, priešais Pliką
jį kalnų) ateidavo be ginklo: 
bus pragėrę, o kaip nors ki
taip aiškinasi. Kartų 1906 m. 
rudenį, atsitiko didžiausias 
skandalas. Vienas narys nuro
dė, jog jo valsčiuje (Riešojo) 
yra valstybinė taupomoji kasa. 
Kadangi partija pripažindavo 
valstybinių turtų ekspropriaci- 
jų, buvo nutarta ją paimti. At
liko užduotį 7 vyrai. Pora kaip

tik anarchistiškųjų asmenų, be-Į 
grįžtant į Vilnių su dalimi pi-' 

.nigų, buvo areštuota. Paaiškė
jo, kad kasos butą ne valsty
binės, l>et valsčiaus! Reiškia 
būrio narys tiksliai apgavo sa
vo bendrus, šidlauskis taip pa
sipiktino tokiu pasielgimu, jog 
įmetė partijų.

Pažymėtina, jog tais metais 
nei partijos centro komiteto na
riai, nei veikėjai už savo pa
vojingų darbuotę nei skatiko 
atlyginimo negaudavo; tik ke
lionės faktinosios išlaidos buvo 
padengiamos partijos. Darbi
ninkai nelabai reguliariai šio- 
kį-tokį mokesnį partijos reika
lams mokėdavo.

1 — P, K.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 48 metų patyrimą gydyme chorniSkų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimus atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson BĮ v., netoli State St.
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
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Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Psillna St„ Ckleafn, III.
V..I —I—.............................. .......................................

Iškilmingas Balius
Rengia

Tautiškos Draugystės Lie
tuvos Dukterų

18 d. Vasario-Feb. 1928 m.
Tautiškos Parapijos svet.

Ant 35 gatvės ir Union Avė.
Pradžia 7 vai. vakare.

Kviečia visus be skirtumo, senus 
ir jaunus, praleisti getą laiką prie 
geros muzikos.

Kviečia KOMITETAS.

- ■ ■ -   —————-M———

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

PRASĖSIMAS IS KAIMO ATOAKYBO

ROOSEVELT BATHS
AND HOTEL

1133 So. Kedzie Avė.
r

Kairiškių (Sirutavičių) dvare. 
Persėdant Radviliškyj iš III i 
II klasės vagonų (saugiau!) pa
stebėjo ji žandaras ir sėdo va
žiuoti drauge, šidlauskis nesu
stojo Papilėj, kur tėra laukai 
ir kur turėjo laukti dvaro ark
liai, bet kilometrų neprivažia
vęs ligi Dabikinės, išėjo į va
gono platformų, traukiniui te
beinant beveik pilnu greitumu 
numetė krepšį, nušoko ir “pasi
slėpė krūmuose. 1995 m. vasa
rą, Janulaičio pavedamas, išmė
ginęs visas sistemas šaudymo 
vietoje, Leipcige nupirko revol
verių partiją ir atsiuntė į Til
žę. Tada dar parašė brošiūrą 
“Kaip kovoti per sukilimą?“ 
Rengdamasis slapta eiti per sie
nų iš atsargumo rankrašti įda
vė vedėjui įteikti pažįstamai Za- 
nielienei, kuri Tauragėj turėjo 
odos dirbtuvę, Leipcige sūnų 
gimnazistų, ir kur pats turė
jo užeiti, šidlauskį areštavus 
rankraštis kažkur dingo, — 
kaip ir įduotieji pristatyti Šiau
lių dantistui (žydui) prieš jį 
išvežant iš Tauragės kalėjimo 
Vilniun slapta kalėjime pada
ryti užrašai ir mintys. Areš
tas įvyko esant tokioms aplin
kybėms. Pasibaigus vasaros se
mestrui, slapta dviračiu grįžda
mas Lietuvon, Tilžėj gavo iš 
Janulaičio parvežti tuoj atspau
sdintų atsišaukimų. Pervestas 
per siena Merdelių dvaro že
mėje (12 kilometrų nuo Tau
ragės) buvo išduotas sienos 
sargybai to dvaro savininko gir
tuoklio Misevičiaus (dar gy
vas!), pamačiusio Šidlauskį be
sitaisant kelionėn pas jo kume
čių proklamacijas ir brauningą. 
Žandarai pasodino jį Tauragės 
kalėjimai). Pagal gautų pasie
nyje iš pabėgusio užsienin po
litinio ruso nusiženpelio pa
dirbto paso, vadinosi Vasilje
vu. Per palydovų Petraitį grei
tu laiku užmezgė santykius su 
pažįstamais. Iš pasiųsto per ji 
tarytum įkaitu už reikalingų 
paskolų laikrodėlio bažnyčios 
administratoriui kunigui Fabi
jonui Kemešiui, gimnazijos 
draugui, pastarasis, pamatęs 
prieš pusmetį išmainytąjį laik
rodėli, suprato, kas per “Vasil
jevas“ sėdi kalėjime, atsiuntė 
pinigų, siuntinėjo pietus, kny
gų pasiskaityti, o vėliau ir ap
lankė. Kaip vienintelis politinis 
nusižengėlis, sėdėjo vienas at
skiroj kameroj. Net po caro 
spalių 36 dienos manifesto, ka

riuomenės katorgos ir naujos 
pavardės, nesisuko kas esąs, bu
vo apkaltintas buvęs ‘valkata 
ir, vėliau prisipažinęs^^UH^t** 
įrodyti savo asmenybe. Po 7 
mėnesiu sėdėjimo, Vilniaus ka
ro viršininkas pareikalavo pri
statyti į Vilniaus daboklę, gar
sųjį I I Nr. Pakeliui savaitę iš
buvo Šiaulių kalėjime, kuris bu
vo prikimštas politinių kalinių, 
prigaudytų baudžiamųjų burių; 
nestokojo ir šidlauskio pažįsta
mų. Daboklėj jam teko dar iš
sėdėti du mėnesiu — kol atėjo 
iš pulko (Mandžurijoj) prane
šimas, jog jis tik pabėgo, nie
ko blogo nepadaręs. Čia sėdė
ti buvo lengva: areštuotieji 
“slapta“ išeidavo pasivaikščiotų 
į Antakalnio kalnus; lankyti ga
lėjo kas norėdamas, ir lankė 
V. Sirutavicius, č. Landsber
giai ir kt. Kasdien atnešdavo 
jam pietus nuo komiteto p-lė 
Stasė Landsbergaitė. Tuo pa
čiu laiku sėdėjo kaltinamas už 
politinių kaltinamųjų vadavimų

Pasaulyj Patogiausis
PIGIOMIS KAINOMIS KARAS

CHEVRO1
________  a - 1 ■ ■ L.

TM 
Imperiat 
Landau

UŽTIKRINA SAUGUMĄ 
“BAYER ASPIRIN”

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus“ ant pakelio arba antį 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 Galvos skaud.
Neuritis Lumbago
Dantų gėlimo Reumatizmo 
Neuralgia Skausmų

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai

la atpuolė politinis kaltinimas, 
nėjo prie Kitų kalimų, nes viu- 34 ir 100.

taipgi parduoda buteliuose po

Yra ilgiausis wheelbase koks kada nors buvo 
pasiūlomas pigiomis kainomis karų! Važinė
jimo lengvumas keturių “semi-elliptic shock- 
absorber” springsų se<as paraleliškai rė
mams. Gražumas ir patogumas naujų Fisher 
“bodies”! Saugumas važiavime keturių ratų 
brekiai! Ir puikiausis veikimas pagerinto
“velve-in-head” motoru!
štai, pirmu sykiu istorijoj automobilių in
dustrijos, pigiomis kainomis karas, kuris tu
ri visus žymius gražumus kaip ir pasauliniai 

v brangiausi automobiliai.
Atsilankykit ir apžiurėkit juos šiandie. Pa
stebėki gražumą, simetriją, ruimingumą ir 
puikumą naujų Fisher “bodies”. Apžiūrėki
te chassis, kiekvieną dalį — pastebėk it pa
žangą inžinerijos,.... aukštos rųšies konstruk
ciją visame kare. Pasivažinekit su juo — 
taip toli kaip jums patinka ir jūsų išsirink
tais keliais.
Padarykit taip — ir kaip dešimtimis tūks
tančių kitų, kad tai yra patogiausias pigio
mis kainomis karas kokis tiktai buvo kada
nors pasiūlytas!

Reduced 
Prices!

TheTouring 
or Roadster

The Coach $5 85
The Coupe ’595
The4*Door
Sedan • • 0/3
TheSportCabriolet 003
The Įmperlal $*71 £ 
Landau • •
UtilityTruck

( Chasria Onb)
Light Deli very 1! 

(ChmUOtdy) <3
Allprlcea f.o.b.FUnt, Miela.

Check Chevrolet 
Delivered Prices

The y Include the lowMt 
handllngand fingnaiag 

•hargM availabh*

Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysit pas mus ar pas kitus Chevrolet 
vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo

Atlankyki! arčiausi Chevrolet Vertelgą
SOUTH

Orme liros. & Shcuta Motor Co. 
65112 Cottago Grove Avenue 

Supcrior Motor Salos 
6943 S. Halsted Street

S. & M. Chevrolet Company 
8622 Cornmerclal Avenue 
Vanderploeg & Rletveld 
South Hoiland, lllinoia 

VVarmc Motors, Ino.
Chicago Heighta, lllinoia 

Young & Hoffman 
1700*11 W. 05th Street 

Argo Motor 'Co.
7410 Archor Avė. 

Summit, lllinoia 
Ashland Avenuo Motor Sales 

5436-42 S. Ashland Avo.
Uarron Mauloff Chev. Sulot 

2330-43 Wcet lllth St. 
Bailinau Chevrolet Sales 

8516-20 Archor Avė.

Calcy Broth-rs 
10688 S. Michigan Avenuo 

F. L. Crawford Motor Sales 
0321 Cottage Grove Avė. 

Ducy Chevrolet Co.
• 4741 Cottage Grovo Avė.

Spooner Motor Sulot 
Harvty, lllinoia 

MoManut Motor Sales 
6711 S. Western Avė.

• Michigan Avė. Chevrolet Co. 
2234 S. Michigan Avenue

Niuhurger Chevrolet Coftipany 
7744 Stony Island Avenue 

A. J. Ostorbcck Motor Co.
7541 S. Halsted Street 

NORTH
Milwaukcc Avė. Motor Sales 

2504 Milwaukeo Avenue 
812 Diverscy l*arkway 
Nelaon Chevrolet Sules

Q U AL IT Y AT L O W

Subatoj, vasario 18,1928

ši vieta dabar yra rankose naujų ve
dėjų ir yra prirengta dėl jūsų 

patarnavimo 100%

Pabandykit pas mus išnaujo ir 
persitikrinkit

ROOSEVELT BATHS & HOTEL
1133 So. Kedzie Avė.
Tel. Van Buren 3726

GARS1NKITES “NAUJIENOSE”

AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?
Auksinė proga lietuviams vyrams ir moterims 

gyvenantiems mieste Chicagos, taipgi tolimose ir 
artimose kolonijose už Chicagos, turintiems liuoso 
laiko, kuri Jums butų galima pašvęsti naudai “Nau
jienų”. “Naujienos” kviečia i 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
diniais, lotais, namų rakandais, laivakortėmis į Lie
tuvą ir atgal, gramafonais, auksiniais-deimanti- 
niais žiedais, laikrodėliais, špilkoms arba ir “cash” 
pinigais.

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

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

BLANKA

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

Noriu |siregistruoti ir veikti šiame trečiame “Naujienų” kon- 
toste laimčjimui dovanų, prašau priimti mane į kontesto dalyvius 
ir suteikti reikalingas informacijas šiuo adresu:

Mano Vardas, Pavarde ................... i......... ......................

GatvC .....*.......................................... i...................................................

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

Telefonas ..........................................
............................. .. ........................... -...................-■!
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Ketvirtadienis, vas. 16, 1928

CHICAGOS
ŽINIOS

\Vjll Rogers. paskilbusis A- 
merikos humoristas, kuris krės 
juokus Aragon teatre sekma
dienyje, vasario 19 d. Progra
mas prasidės 3 v. po pietų.

Pasakos apie Rusiją
Amerikos uniją delegacija, 

atlankiusi pereitą ■ vasarą Rusi
ją, darys pranešimą apie tai, 
ką ji pastebėjo BusijOje, penk
tadienyje, vasario 17 dieną, 
Ashland Boulevard Auditorijo
je, Ashland hlvd. ir Van Buren. 
Kalbos prasidės 8 vai. vakare. 
Kalbės John Brophy, prof. Paul 
Douglas, Peter Jensen, Lillian 
Herstein, Sam Levin ir Carl 
Ilaessler.

Aragon teatre
Ateinantį sekmadieni, vasa

rio 19, kaip 2:30 vai. po pie
tą, paskilbsuis humoristas, 
\\’ill Rogers, pasirėdęs galviju 
piemens (cowboy) “uniforma", 
lariatu rankoje, didžiule meksi- 
koniška skrybėlė , ispaniškais 
debatais, raudona skara pasiri
šęs kaklą, kaip kad ji patino 
patronuojanti Ziegfield* Follies 
publika, krės juokus Aragon 
teatre. Rogers’ą mėgino dau
gelis pamėgdžioti. Ir visgi jis 
šiandien Amerikoje stovi vienas 
kaip žymiausias humoristas.

Smuikuos l'ritz Renk kai ku
rias savo kompoziciją, o taip
gi interpretuos kitą kompozito
rių populares šiandien mėlio- 
d i jas.

šis žmogus serga slogomis. Praša
link slogas ir apsisaugok nuo influ- 
enos arba pneumonijos.

Bulgariška Žolių Kraujo Arbata 
yra geros šeimynai gyduolės. Ger
kit ją karštą eidami gulti prašalini- 
mui slogų. Parduodamos vaistinė 
se arba prisiunčiamos paštu 75c. ir 
$1.25. Adresuokit H. H. Von Schlick, 
J 00 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

Greita Pagelba Nuo 
KOSULIO

- -- -----

\()>i mIoku vartok 
vera'n Colci Tublrtn.

•i k &

Nepraleiskite pavo- 
jmtfo kaitulio nesua* 
latxlf. Severa s ('oilįfh 
Balnam teikia areitą 
pagelba nuo didžiau* 
»io gerklė* kutenimo 
John Siehlik. I.tttle- 
'•el<l, Texax, rato: 
Malonėkit pritutini! 

dar keturis butelius 
Severas Cough Bal
nam. dėl greito efek
to u- tikrų parak 
iiiiu nieks negali jo 
' O tl SoUKIOH.
malonios vartoti. Jū
sų aptiekoj 25c. ir 
50 centų.

IV. F. HKVKRA (O. 
('ėda r Kaphls, linu

SEVERAS
cnŲGH BALSAM

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Brighton Park
Kamašai ir radio stotis

Laukinu, laukiau kada “Nau
jieną" reporteris jdės laikraš- 
tin garbingą žinutę apie musą 
kampelį, bet nesulaukdamas tu
rėjau pats plunksnos imtis.

Viena labai graži musą apie- 
linkės gyventoja sumanė pa
rengti surpraiz parę Joneliui. 
Bėgiojo rengėja dieną ir naktį 
kclektuodama pinigus. Iš kurių 
gavo penkinę, tiems ačiū pasa
kė, o tuos, kurie nedavė, “iš- 
garbavojo.” Matote, gražioji po
niutė labai mokyta moteriškė 
ir savo mokslą sugeba parody
ti. l ik gaila, kad laikraščiui 
toks mokslas netinka.

Regiojo musų garžioji poniu
tė dieną ir naktį, surinko 16 
doleriu. Kadangi Jonelio parei 
16 dol. buvo per maža, tai nu
sipirko kamašiukus.

O kai dėl radio stoties, tai 
galiu pranešti va ką:, stoties 
vardas yra “Kaiminkėlė su 
bačkele." Žinutes perduoda net 
iš Laukuvos miesto. Visą dieną 
programą pildo arba sėdi prie 
telefono žinias gaudydama, Tat 
neturi laiko nei burną nusi
prausti. Supranama, taip daug 
darbo turint, nėra kada vaikus 
auklėti nei laikraštį paskaityti.

— Kaimynas.
Iš rubsiuvių veikimo
Liet. skyr. 269, A. C. W. of A., 

susirinkimas

Lietuviu skyrius laikė mėne
sinį susirinkimą vasario 10 d. 
Unijos salėje.

Susirinkimą atidarė pirm, 
brol. P. Prusis apie 8 vai. vak. 
Skaityti abu protokolu; priim
ti l>e pataisą. Per šį vieną mė
nesį sugrįžo algai į musu Uni
ją 6 unijistai, kurie buvo pa
metę ją.

Raportą iš Jungtinės Tary
bos davė brol. A. Čepaitis. Rei
kia pasakyti, jog raportas bu-

OLDGOLD
JUOKAI

Bus konduktorius — “Viena vieta 
viršui, ponia, o kita viduje.”

Moteris — “Jus, manau, nenorite 
atskirti dukters nuo motinos?”

Konduktorius (spausdamas skam
buti) — “Niekuomet daugiau, ponia. 
Vieną sykį taip padariau, tai ir iki 
šiol vis dar gailiuosi.”

Mokytojas uždavė mokiniams pa
rašyti trumpą aprašymą apie base- 
ball. Vienas mokinis galvojo apie 
penkias ar dešimtį minutų ir nieko 
negalėjo išgalvoti. Paskiau tik nu
džiugo ir parašė: “Lietus — lošimo 
nebus.”

Moteris vyrui: — “Tu man sakiai, 
kad tavo stenografė v ra sena pa
na.”

Vyras truputį pagalvojęs atsako: 
— “Taip, ji yra sena pana, bet šian
die susirgo ir atsiuntė šią panelę j 
savo vietą.”

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

Dalyvauja Lietuvos Nepriklausomybės Iškilmėse

SLA. 183 kp. Jaunuoliu Orkestras, vedamas J. Grušo7 kuris dalyvauja dešimties metų 
Lietuvos Nipriklausomybes sukaktuvių apvaikščiojime šiandie vakare, Lietuvių Auditorijoj

vo gerai sutvarkytas ir viską 
smulkiai išdėstė. Kai kurie svar

besnių pranešimų gal buvo šie: 
j G. E. B. turės posėdį, kuris 
plačiai apsvarstys rubsiuvių in
dustrijos padėtį ir sykiu iš
dirbs pasiūlymus samdytojų 
asociacijai, nes Unijos kontrak
tas su asociacija pasibaigia ge
gužės mėnesyje. Ateinančio 
penktadienio vakarą, vasario 
17 d., Ashland Auditorijoje, 
įvyksta prakalbos • raportas 
apie Rusiją; kalbės Miss L. 
Herstein, Grane kolegijos mo
kytoja; Paul Douglas, prof. 
ekonomijos Ghicagos Universi
tete, ir kiti, kurie nesenai grį
žo iš Rusijos; taipgi kalbės S. 
Levin. Kai kurie mano, kad 
gal bus bešališkas raportas.

Musų Unijos statomosios sa
lės — namo jau baigiama vi
dus valyti ir yra manoma, jog 
kovos mėnesyje gal įvyks jos 
atidarymas. Kadangi skundų 
taryba susideda iš kiekvieno 
skyriaus.po vieną delegatą, tai 
iš musų skyriaus įeina brol. 
P. Brajus.

Brolis Aksonus užgire Če
paičio pranešimą, o Brajus pri
dėjo, jog Los Angeles sanato
rijai J. T. paaukavo 500 dol.; 
derybos su firmomis gal pra
sidės 1 d. balandžio. Deleg. J. 
Žile priminė, kad musų unija 
turėjo lotus northsaidėje pir
kus už 8 tukstanči.us, o dabar 
pardavė už 22 tūkstančiu do
lerių.'

Raportai — priimti.
Atsilanko Frank Bardusky, 

lietuvis, viena medine koja, iš 
Clinton, Indiana, W. M. W. of 
A. distr. No. 11. Senas žmoge
lis, maineris, kai ką papasako
jo apie angliakasių bėdas ir 
prašė suteikti jam kiek para
mos. Susirinkimas nutarė pa
aukoti 5 dol., kuriuos tuoj jam 
ir įteikė.

Baliaus rengimo kom. pirm. 
K. Kairis pranešė, jog gryno 
pilno nuo vakaro liko $52.22.

Biznio agento K. Kairio ra
portas. Dabartiniu laiku pra
deda judėti darbas “special or- 
der houses" — didžiosios ša- 
pos dirba vidutiniškai, tik ma
žiukes kenčia. Ready made — 
ima rengtis prie naujo sezono,

A + A A A
IGNACAS JOKŠAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 13 dieną, 10:30 valan
dą ryto, 1928 m., sulaukęs 54 
metų amžiaus, gimęs I’anakoti 
sodos, Kauno gub., Varnių pa
rapijoj, Telšių apskr. Laidotu
vėms rūpinas Juozapas Zeblec- 
kis. Kūnas pašarvotas, randa
si 3336 So. Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks vasario 17 
diena, 8 vai. ryte Iš namų j 
šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Ignaco Jokšo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. *

I

Nuliūdę liekamo,
Juozapas Zehleckis ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. Mažeika.

STEPONAS KAVALIAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 14 diena, 2 valandą ry
to, 1928 m., sulaukęs 62 metų 
amžiaus, gimęs Linginių kai
me, Naujamiesčio parapijos, 
Panevėžio apskr., paliko dide
liame nubudime pusbrolį Jur
gį Juozaitį ir brolienę Oną 
Juozaitienę ir Lietuvoj brolį 
Adomą ir brolienę Katriną. 
Kūnas pašarvotas, randasi Ma
žeikio koplyčioj, 3319 S. Au- 
burn Avė.

Laidotuvės j vyks subatoj, 
vasario 18 dieną, 8:30 vai. ry
te iš koplyčios j šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stepono Kava
liausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- 
č-iarni dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudo liekame, 
Juozaičiai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

bet didelio įsisiūbavimo nesi
mato.

Prie to, čia ima lysti U. G. 
\V. of A. neva unija, kuri no
ri pakenkti musų unijai. Bet 
tas nesenai patirta.ir tuo rei
kalu biznio agentai tarėsi. Mat, 
esant sunkiam laikui, rubsiu- 
viai darbininkai netyčia įlenda 
pas juos, arba apgavingu bū
du, bet susipranta, kai savo už
darbį pamato. Raportas, su ma
žais paklausimais, — priimtas.

Kadangi nebuvo svarbesnių 
klausimų po biznio agento ra
porto, tai susirinkimas užsibai
gė apie 9:30 vai. vak.

— K. J. S., Lokalo Koresp.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriaus^} paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko

Metinės Sukaktuves Mirties 
Mano Vyro 

DOMININKO GEDVILO

kuris persiskyrė su šiuom pa* 

sauliu vasario 14 d., 1927 me
tais ii- palaidotas ant šv. Kazi
miero kapinių, vasario 18 d. 
Negalėdami užmiršti musų mi
linio vyro ir tėvo užpirkau 
Mišias Apveizdos Dievo para
pijos bažnyčioj ant subatos, va
sario 18, 7:30 vai. ryto. Mel
džiu visus gimines, draugus ir 
pažįstamus neužmirštamo mu
sų Domininko atsilankyti ant 
pamaldų ir ištarti tegul jam 
bus lengva žemelė.

Nuliūdę liekame,
Moteris ir Vaikai.

tik keturioliką d enų nuo pa
skelbimo.

•
901 Andruausko Frank
902 Andryaski Petr
906 Bendersky B
910 Butėnas S
915 Didzgalvini Jonui
916 Divinas Anton
923 Gavenaitis Jonui
921 Gelzui S
92.5 Gregoriun Mike
931 Janko\vski Jozef
932 Jano\vicz Janis
935 Jegininas Alek
937 Kavaliauskas K
913 Kinberis Marija
945 K lodo usk i W
955 Lupeika Apolinaras *
956 Masini Albinui *
957 Malonei Jos
958 Martino Dominick
960 Miszaros Peter
961 Murkovvski Jan
965 Noreika kenon
969 Petrulis Kazimieras
982 Seportenei , Marijonai
983 Sizeika Miss E
984 Skimina Wictor
989 Sipelis Jonas
990 Slaniauskienei M
993 Stumbrienei Teklei

A + A
IGNACAS VAINEIKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 13 dieną, 12 valandą 
dieną, 1928 m., sulaukęs 47 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Šiaulių apskr., Joniškos vals
čiaus, Pašiupių kaimo, paliko 
dideliame nuliudimo moterį 
Agotą po tėvais Janušauskaitę, 
2 pusbrolius Edvardą Mišių ir 
Martiną Razevičią ir 2 augin
tinius Feliksą ir Kazimierą Mi- 
sius Amerikoje, Uetuvoje pali
ko 3 seseris Valeriją,Oną ir 
Viktoriją. Kūnas pašarvotas, 
randasi Masalskio naujoje ko
plyčioje, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės jvyks pėtnyčioj, 
vasario 17 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus 'nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ignaco Vaineikio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris ir Visi Gimines.

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

A A

FRANCIŠKUS NARKEVICZ

Persiskyrė su šiuo 'pasauliu 
vasario 13 dieną, 8 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukęs apie 53 
metus amžiaus, gimęs Saiulių 
mieste. Amerikoj išgj/veno 28 
metus. Paliko dideliame nuliū
dime du dėdės Martiną ir Jo
ną Mickevičius ir Joną šultz. 
Kūnas pašarvotas, randasi Žal
pių koplyčioj, 1646 W. 46 St.

Laidotuves įvyks ketverge, 
vasario 16 dieną, 2 vai. po 
pietų Iš Zolpio koplyčios bus 
nulydėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Franciškaus Nar- 
keviez giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dėdės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius L J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

a T a
PADĖKAVONĖ

ANTANAS, ALBERTAS 
SIDABRAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 10 d., 1928 m., 9 vai. 
vakare, sulaukęs 8 metų am
žiaus, gimęs Chicago, Iii. Gy
venimo vieta 3150 S. VVallace 
St. I^aidotuvės jvyko 13 d. va
sario, 1928 m. iš namų į Die
vo Apveizdos parapijos bažny
čią kurioje atsibuvo gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten buvo nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. Palikęs di
deliame nubudime tėvelį Volte
rį ir mamutę Stanislavą ir bro
liuką Alfonsą 5 metų amžiaus.

Visi A. A. Antano, Albelto 
tėveliai nuo širdžiai padėkavo- 
jame broliams, seserims, pažį
stamiems, draugams ir drau
gėms, kurie dalyžvavote laido
tuvėse ir suteikėte jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą nuo širdžiai visiems. Sa
kom ačiū. Nubudę liekame tė
veliai, broliukas Alfonsas ir vi
si giminės.

Laidotuvėse patarnavo gra- 
borius S. D. l\achavicz, 2314 
VV. 28rd PI. Phone Roosevelt 
2515-2516.

VLADAS GRABAUSKIS 1
Persiskyrė su šiuo pasauliu utarninke, vasario 14 dieną, 

10:10 vai. ryto, 1928 m. po sunkios ligos, sulaukęs 54 metų 
amžiaus, pasimirė Aleksijonų Brolių ligonbuty. Gimęs Vizba
rų kaimo, Žvingių parapijos, Tauragės apskr. Amerikoje iš
gyveno 28 metus.

Paliko dideliame nubudime seserietę Barborą Urbutaitę 
Amerikoj, o Lietuvoj seserį Eleną Urbutienę, švogerj Joną Ur- 
butj, brol| Stanislovą ir brobpnę Aleksandrą, sesers vaikus Ele
ną, Joną Stanislovą, Stefaniją, Pauliną ir Motiejų Urbučius. 
Dar paliko Amerikoj giminaičius Mikolą, Bronislovą ir Ze
noną su šeimynom Petkevičius. Taipgi daug draugų ir pa
žįstamų. Kūnas pašarvotas randasi 710 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, vasario 17 dieną, 8:30 vai. 
ryto iš p. Butkaus koplyčios į Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j J v. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vlado Grabauskio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Seserietė Barbora, Giminės ir Draugai

Laidotuvėse patarnauja graborius Butkus. Tel. Canal 3161

THEM DAYS ARE GONE FOREVER

A. LOT OF CRAZ.T LOOOC
Tuoes

THEM S JARE 
GONE FOREVER
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Ketvirtadienis, vas. 16, 1928 NAUJIENOS, Chicago, H'

Tarp Ohicagos

Lietuvių

Roseland North Side West Side PRANEŠIMAI Lietuviai Daktarai Advokatai

Šiandie Lietuvos Ne 
priklausomybės

Iškilmės
Visi bukime šiandie vakare Lie

tuvių Auditorijoje

Penk.twdie.iyje, vai. vakare, 
Golden Star bįsketboio juuklaa 
los su Borden Dairy basketbo 
lo jauktu. Pradžia lošio 6 vai. 
vakare.

Sekmadienyje, vasario 15 d., 
Golden Star basketbolininkai 
turės basketbolo lošj su Catho- 
lie Order of Foresters.

Loši u i pasibaigus bus šokiai. 
Pradžia lošio 7 vai. vakare.

—Reporteris.

Apvaikščios 1O metų Lietuvos

Nepriklausomybę sukaktuves
Rytoj

šiandie sukanka lygiai de-

bė savo
yra svarbi musų 
kurią turėtumėm 
minėti.

nepriklausomybę. Tai 
tautos diena, 
tinkamai pa-

Jau atėjo 16 d 
vasario

paminėti šiasKad tinkamai
svarbias Lietuvos gyvenimo su
kaktuves, yra ruošiamas dide
lis Lietuvos Nepriklausomybės 
apvaikščiojimas šiandie vaka
re, Lietuvių Auditorijoj. Iškil
mių programas bus didelis ir 
turtingas. 
“Birutės” 
p-ios Ona 
sauskienė, 
kaliuniutė

Laukiame vasario 16 dienos. 
Ji jau čia — dešimties metų 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktuvės!

Dalyvauja didelis 
choras, dainininkės 
Bežienė ir S. Kra- 
pianistės p-lės Mas- 
ir Sadauskaitė, di- 
183 kuopos Jaunuo

liu Orkestras ir svečiai ukrai
niečiai: solistai p. ji. Kastel- 
niuk ir Atomanec ir |>-te Zim- 
l.alist, 
patiko

Mes, gyvendami Jungtinėse 
Valstijose, galime ramiai ir lin
ksmai apvaikščioti šias svar
bias lietuviams sukaktuves. 
Bet kiek darbo padėta, kiek 
vargo vargta, kiek aukų paau
kota kol Lietuva tapo nepri
klausoma valstybė. To nepri
valome niekuomet užmiršti.

kurie taip labai visiems 
šerno Fondo koncerte, 
gi žinomi musų visuo- 
darbuotojai: Vilniaus 

pirm. S.
Redaktorius

Karlu turime dirbti, idant 
paliuosavus Lietuvą nuo pri
spaudėjų — išorinių ir išvidi
nių. Lietuva turi būti netik 
priklausoma, bot ir laisva 
nok ratinė šalis.

šiandien, apvaikščiodami
netų Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktuves, pri- 
alome turėti tai omenėje.

—M. K

ne- 
de-

K)

Š.

North Sidės lietuviai papras
tai pirmieji stoja prie bite ko
kio visuomeninio darbo. Bet 
dabar, apvaikščiojant 10 metų. 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktuves, pirmeny
bę užleido kitoms kolonijoms 
ir savo apvaikščiojimą nukėlė 
j ateinantį antradienį, vasario 
21 d. Taigi North Side už
baigs visus apvaikščiojimus. O 
kaip pridera užbaigtuvėms, jų 
apvaikščiojimas bus ypač iškil
mingas ir gražus. North sidie- 
čiams tai lengva padaryti, nes 
jie turi užtektinai^ ir muzika
lių ir artistinių spėkų, o ir 
darbuotojų jiems ųetruksta. Jie 
turi du didelius ir gerus sho- 
rus, daug muzikų, gražios, ener
gingos 'jaunuomenės, o visą tai 
užtikrina, kad jų apvaikščioji
mas bus kuogražiausias. Ka- 
iangi dar pripuola užgavėnes, 
tai kai tokioms linksmoms su
kaktuvėms, norima padaryti ir 
šokius, kad iš priežasties to
kios didelės ir linksmos Lietu
ms šventės, butų galima ir 
✓įsiems gražiai pasilinksminti. 
Kpvaikščiojimą gi rengia North 
Sidės Draugijų Sąryšis, prie 
kurio yra prisidėjusios visos 
jažangiosios North Sidės lietu
sią draugijos. Todėl ir apielin- 
kės lietuvių kolonijos, kur ap- 
/aikščiojimų nebuvo, rengkitės 
lalyvauti kartu su North si- 
lieciais. — S.

Lietuvos Nepriklauso- 

niVbČS sukaktuvių 
apvaikščiojimas

Didžiulė West Sidės lietuvių 
kolonija apvaikščios dešimties 
Kietų Lietuvos Nepriklausomy- 
nBs sukaktuves rytoj, vasario 
17 d., M. Meldažio svetainėje. 
Apvaikščiojimą rengia Vilniaus 
Vadavimo Komitetas bendrai su 
vietos SLA. 109 kuopa.

Apv4'JkšČioj(iĮmo programas 
yra didelis Įvairus. Muziakli- 
niame programų dalyvauja pia
niste p-16 Lucille Norak, -smui
kininkas Vladislavas 
pasižymėjusi radio
p-lė Mario Srostak ir paskilbęs 
radio smuikininkas Milton Nel- 
son. Kalbės gi žymiausi musų 
kalbėtojai: Vilniaus Vadavimo 
Komiteto pirm. S. Kodis ir 
“Naujienų” Redaktorius P. Gri
gaitis.

Visi 
kime 
tautos

I ImiiBoldt Ihi.'k Lietuviu •*- Kniu
bo nienciilnis susirinkimus įvyks 
ketvirtadienyje, 16 d. vasario, 
Hiimboldt Mnccnbee svet, 1621 N. 
California avė. Chicago, III., 2-ros 
lubos, 7:30 vai. vakare.

Sekret A. Melskis.
North Side. — Koncertą rengia 

Pirmyn Mišrus Choras, nedėliok va
sario, Liuosybės svet., 1822 Waban- 
sia Avė. Pradžia 7:00 v. v. Kviečia
me visus skaitlingai atsilankyti, nes 
tai bus vienas iš gražiausių vakarų 
Liuosybčs svet. Rengėjai.

Ofiso Tcl Victory 7188
Kez. Tol. Hcmlock ižGIS

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3243 So. Halsted St.

K. Jurgelionis ADVOKATAS 
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 0141 
Galima matyti vakarais, sulyg pa

skyrimo telefonu.

Norak, 
pianistė

West Sidės lietuviai Lū
žiose svarbiose musų 
gyvenime iškilmėse. M.

Lietuvės Akušerės

menės 
Vadavimo Komiteto 
Kodis, “Naujienų”
P. Grigaitis ir Dr. A. Zimontas.
Be to dalyvaus ir Lietuvos žy
du atstovai, kurie irgi nors 
trumpai pareikš savo džiaugs
mą dėl Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktuvių: rašytojas 
I rias Katzenelenbogen (lietu
viškai), teisėjas Fisher ir k.

Visi Chicagos lietuviai ir lie
tuvės kviečiami dalyvauti šiose 
didelėse iškilmėse. — V.

Cicero Tas Ne Inteligentas
lytoj Lietuvos Nepriklausomy

bės iškilmės

Skilvio Trubeliai, Gal 
vos Skaudėjimas ir 

Svaigulys

Jei jūsų skilvis nesveikus, Jus tuomet vi* 
s>u sergate. Jei skiivys negali virškinti mais
to, jus prarandat stiprumą ir “pep", sulic 
sėjat. pasidarot nervuotis* ir jaučiatės nu
vargęs iš ryto taip ir eidamas gulti vakare

Per 29 metų Tanlac yra atgrąžinęs svei
kata ir st:prum>) / daugeliui tūkstančių dėl 
sergančių taip kaip ir jus.

fitai yra laiškas nuo M r. Edward B. Hali 
579 Kiefer Avė., Columbus, Ohio. “Aš tu
rėjau tok| dideli skilvio trubeil, kad aš ne
galėdavau valgyti! Bet i mažiau ka:p mė
nesi laiko po pradėjimo vartoti Tanlac, ma
no apetitas pasitaisė ir mano skilvys veikia 
geriausiai. Dabar aš niekuomet nebeturiu 
svaigulio arba skilvio nevirškinimų.“

Kodėl nedaleisti Tanlac padaryti tą pat} 
ką jis yra padaręs dėl tūkstančių kenčian
čių*? Yra tiesiog malonu žiūrėti kaip 
greitai pašalina vidurių užkietėjimą — 
sus, skausmus skilvio ir žarnų, 
riną apetitą, vikrumą ir gerą

Tanlac yra grynos daržovės 
iš šaknų, žievių ir žiedų — gamtinių gyduo
lių dėl sergančių. Kainuoju mažiau negu 'i 
centai sykiui. Nusipirkit butelį nuo save 
vaistininko šiandie. Pinigai jums bus grą. 
Žinami, jei nepagelbės.

Tanlac
52 M1UJON BOTIUES VSED

Rytoj, vakare, Liuosybės sve
tainėje, bus apvaikščiojimas 10 
metų Lietuvos Nepriklausomy- 
L-ės paskelbimo sukaktuvių. 
Reikia tikėtis, kad šis svarbus 
ipvaikšciojimas sutrauks visus 
vietos lietuvius, nes tokią svar
bią musų tėvynės gyvenime 
Leną nepaminėti negalima. Iš
kilmių programas irgi bus di
lelis ir turtingas. Be didelio 
muzikalio programo bus dar ir 
žymiausi musų kalbėtojai, ku
rie plačiai nušvies Lietuvos ko
ją už nepriklausomybę*, tos ko
vos vargus ir ką Lietuva pasie
kė per dešimtį metų savo ne
priklausomo gyvenimo. — N.

kas neperskaitys “Visuomy- 
bės” — skelbiančios naują, 
"yrą, filosofišką tikybą bei 
)asiaulėžiurą. Kainuoja $1;
aunama Naujienose, 1739

3o. Halsted St. <

Graboriai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1U5 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
Igai nrakt i ka
usi Pensy 1 v a- 

<iijos lig o n b u- 
ttuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
.r po gimdymo 
Už dyka patari 
mas, dar ir ki 
tokiuose reika 
<uose moterims- 
ir mergi n o m s 
kreipkitės, o ra 
-iite pagelbą. 
Valandos nuo ‘ 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Bridgeportas
bus, 
mė-

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL

jo 
ga

Kaip sustip 
miegą.

— padaryto-

L0W RENT
pi- 

ren- 
be-

Vakarienė ir šokiai... ne 
bet jau buvo net I d. šio 
nėšio.

Na, pasakys kai kas: ar čia 
aip didelė svarba, kad kelios 
zpatos susirinko, pavalgė sude
ginto hamburger steiko, išsigė- 
rė nebaltintos kavos ir išsi
skirstė? •

Regis, kad nieko. Bet kas 
tau... mamos viena kitai paša-* 
koja, kad minėta parė buvusi 
‘ambukas”, ir gana. Esą, kai 
kolektavo, tai šnekėjo, kad vi
sas pelnas eisiąs ligoniui sušel- 
>ti, ir net “aplikatuose” buvę 
aip pasakyta. Bet kodėl, girdi, 

nebuvę pasakyta, kas ta ser
gančioji ypata yra ir kur ji ran-

S. D. LACHAVICZ

vfusų patar n a v i m a ff(< 
aidotuvėse ir kokiame 
'•eikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
dus, todėl kad neturi- 
ne išlaidų užlaikymui

VirSui Unlveraal
State Bank .... 

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

-eikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai

ku pairai sutarti.Lietuvis Graborius b 
Balzamuotojas

2314 W 23rd PL 
Chilago, III

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

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Akių Gydytojai

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj <

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins pkių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius.. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlįoj 10 iki 1 vai. p. p. 
1712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

baisa m uoto jas

R s‘ ■ O fefr H(los ir vertei k o .* 
pe | n o jum s 

y /• »/ I)asi a r ocLh)hois>lerin<n taupinimaj 

ųB * /y • i š m u s ų
n . dirbtuv ė s, 

&

mus už dirbtuvės kainas (factorj 
price).

Kada jūsų rakandai darosi se 
ni, susidėvę, nublukę arba špato 
ti, vienas] iš geriausių išėjimas 
jums reikia perdirbti. Mes jum? 
perdi rbsim, kaip naujus, už ma
žą sumą pinigų. Del pasftarhno, 
mus pašaukite šiandien.

Ant namų setų mes priimam ii 
senus. Atvežam ir išsivežani, 
paisant kokioje dalyje miesto 
te, be atlyginimo. Savininkas

D. KISSEL

CALIFORNIA 
UPHOLSTERING

SHOP

Taigi matote, lokiam gandui 
pasklydus po visą Bridgeportą, 
ūsų Baidas negali tylėti neat
sakęs j visus užmėtinėji mus. 
Kadangi kalbamai parci reng
eisi net per tris mėnesius, tai 
šaukšto nebuvo galima įspėti 

kam teks parės laiku susirgti. 
Vilo tarpu atėjo paskutjnė die-

Nuliudimo valandoje 
suteikiam geriausi pa
tarnavimą. Palaidoj’’- 
ma atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pilnai patenkinti.

1911 Canalport 
Av(h, Chicago.

ne- 
esa-

Kaului gulti lovon.
Kaip žinote, k niektas rinko

me mudu su ponia T -skiene, 
o sirgti prisėjo man vienam, 
(ii kam teko pelnas, tai galite 
patys numanyti.

Taigi matote, kad jūsų Kau
las gali būti ir ligonis, kai

Simpatiškas — 
~ Ik M and a gus — 

B Geresnis ir Pi- 
Bgesnis Už Kitų 
F Patarnavimas.

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenae 

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

I’arlOr sets made to order

3327 Archer Avė.
Sliovv Room 3306 Archer Avė.

Phone Lafayette 8936

reikia. Butą gerai, kad šiam 
mano paaiškinimui pasirodžius 
f Naujienose” užsibaigtą visos 
kalbos apie įvyksį “incidentą”, I 
t. y. moukey biznį, kaip kai 
kurios mamos jį vadina. i

— Ratilas. JtIi

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1711 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenae 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
141 n So. 49 et., Cicero 

Tol. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė., Tel. Blvd. 32Q1 
Boulevard 0313

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

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

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Rea. 8201 South Wallace Street

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenae 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Resn 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 200 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultraviolėtinf šviesa ir diathennia

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

dpart 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 

Chicago, IU

relcphono Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street.
Cor. Rockwell St.

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

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS 

Dentistas
3401 So. Halsted Street

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

Nedalioms nub 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 Avc.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

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. M ABGERIS
3421 South Halsted Street 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 8 dieną ir 6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Įvairus Gydytojai
DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomin Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

127

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

Nedalioj nuo 10 iki 1.

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 03rd St., Suite 3.
Prospect 1028

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

Nedalioj pagal sutartį

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
V ai andoi:

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

TELEFONAS CANAL 0464

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

R/»s. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Te!. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 S'o. Halsted St„ Chicagt 
arti 81st Street

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

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas b 
akuSeris.

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

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

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

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 648h

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą 

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

Daleidžiant, kad jums reikės 
mokėki:

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

Dr. C. W. De Roųue
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7589

‘MA*/®®:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai .... — 

Ofisas
4729 South Ashland Avenae, 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredoy vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Grišius) 
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 1 v. p. p.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Weat Wauhincton Street 

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

Namų Tel.: įlydė Pat k 339b

K.GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1319

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001,

/ Vftkarnis
8241 South Halsted St 

Tel. Yards 9062
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

CLASSIFIED ADS
Educationai

Mokyklos

Banjo Studentams!
Čia jums proga!

10 lokei jų visai dykai, ant" naujo 
tenor banio, kaina $38.75, labai leng
vais išmokėjimais.

Instrumentai prirengti su gražiu 
resonator vėliausio tamsio vvalnut 
medžio, {skaitoma skrynutė, šis spe- 
cialis pasiūlymas tiktai trumpam lai
kui. Valandos nuo 12 dieną iki 11:30 
vakare.

Mumford Music
Studios,

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

Miscellaneo us

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

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

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

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8710

Chicago

SOL ELLIS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo ir 

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

GREAT NORTHERN RA1LWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy- 

’ " ■ -yvenimą kur gyvulių 
lasise- 
iregon 

valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auęinti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tingamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JĖŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TIKIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railway, 
St. Paul, Minn.

kit nuolatinį pyvenuną kur 
ir javų auginimas užtikrina p 
kimą. Idaho, Washington ir O

Business Service
Biznio Patarnavimas

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Įvvedam elektros 
dratus, motorufe, taisom elektros 

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

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

(Coutinued 011 page 8)
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RadioBusiness Service
Biznio Patarnavimas

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Help Wanted—Malė 
Darbininkių Reikia

(Continued from page 7)
EKSPERTAI taisymo plumblngo 

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

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

Hemlock 7817.

IŠKABŲ malevojimas nupiginto
mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.

Financial
F ina nsa i-Paskolos

JUMS REIKIA PINIGŲ
Užmokėti nuošimčius
Užmokėti taksus
Užmokėti nsesmentus
Užmokėti skolas
Užmokėti notas
Užmokėti liens
Padaryti pataisymus 
Su ma ži nt i išmokė j i m u s 
Sumažinti morgičius
Pataisyti garažą 
įvesti namų apšildymą
Perfinansuoti
Nusipirkti kitą namą.

Jei taip, tai atsišauk ir 
j manim.

taksų kvitą. Pigios kainos, greitas
patarnavimas. C. M. WEEKS, 127 N. ucero’

Jei taip, tai atsišauk ir nasimatyk 
I su manim. AtsineŠkit deed ir savo

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes turime labai gera progą dėl 
lietuvių salesmanų pardavinėti va
dovaujančius produkus General Mo
tors Corporation. Salesmanai turi 
gerai kalbėti lietuviškai, kad tin
kamai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo- 

I 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

patarnavimas
Dearborn St.

50% PIGIAU už sausį ir vasarį —i----- —»---
mus šiam

Pleitseriavimas, ponieravimas, 
rim, malevojimas. Matyk

Brunsvvick 5023.

Bridgeport Painting 
& Hardivare Co.

Malevojam ir popieruojam. 
kom malevą, popierą, stiklus ir 1

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

. Užlai- 
popferą, stiklus ir t. t

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

DABAR LAIKAS JSTOT i 
Į NAUJIENŲ SPULKĄ 
20 serija prasideda nuo 

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

Atdara dienomis ir vaka 
rais.

1739 S. Halsted St., Chicago.

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

APOLLO STUDIOS, 
56G5 W. Madison St.

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

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

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

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

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

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PARIS

MorgiČiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
3336 So. Halsted St

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
MALEVOJU, dekoruoju — darbas 

pirmos rųšies ir garantuotas. Male- 
vojimas ir calcimining, labai geras 
darbas. Tel. Lincoln 0474.

PLUM BERIS — garo ir karšto 
vandens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864.

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

STANLEY SIWIEC & CO. 
1076 N. Hermitage Avė. 

Humboldt 5556

Jei reikalingi pinigai
Mes parupinam Imus ir 2trus Mor- 

gičius ant Naujų ir Senų namų, ant 
lengvų išmokėjimų.

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

Tel. Victory 6122

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2*2 nuošimčio ir lengvais išmokė- 

val.

J. W. Beaver & Co

jitnais. Paskolas suteikiam į 24 
Be jokio komišino.

S. OSG(M)I),
2231 West Division St.

Tel. Armitage 1199

BUDAVOTOJAI
2044 N. Fairfield Avė.

pastatys ir finansuos bungalovv, 
2-3 flatinius, krautuves ir apt. 
jūsų loto. Teikiame planus ir 
skaitliavimą.

Phone Indepcndence 0878

Personai
Asmenų Ieško

ant 
ap-

Financial
Finansai-Paskolos

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

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

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

vvrights. Rašyk šiandie,
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 

: Greitas patarnavimas.
B. Pelechowicz

, Registered Patent Attomey, 
2300 W. Chicago Avė.

Dept. 7 
Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

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

PA.JIEŠKOM Frano Tūbelio. Paei
na iš Lietuvos šarkiunų kaimo, Pa
nemunio parapijos. Turime labai 
svarbų reikalą. Pats ar kas apie jį 
žino praneškit sekančiai.

JUOZAS LAUCHIŠKIS, 
1711 W. 51st St., Chicago, III.

Tel. Prospect 5150

REIKALINGAS pusininkas j au
tomobilių taisymo dirbtuvę ir varto
tų automobilių biznį, turi įnešti pi
nigų, 3407 S. Morgan St. Telefonas 

, Boulevard 9421.

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, UI.

KUOMET JUMS REIKIA PI- 
N1GŲ, ATSIŠAUKIT PAS:

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

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

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

Tel Canal 1875 
į visus departmentua 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

Help Wanted—Malė
________ Darbininkų Reikia________  

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietuvių 

į su tikra ambicija prie automo
bilių biznio. Mums nesvarbu 
jūsų patyrimas, jei tik jus tu- 

į 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.

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

Sutaupykit Pinigų
AtsineŠkit šį skelbimą — gausi 

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

PRADEK1T NAUJUS METUS
Su nauju, Radio. Nusipirkit sau 
Radio nuo atsakančių radio pardavi
nėtojų, kuris duos jums dolerį už 
dolerį ir pinigų vertę už viską ką 
tik pirksite. Mes nelaikome viduti
nės vertės tavorų. Mes sustatysimo 
jums 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 
4323 Lincoln Av. 3243 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800

Jūsų Naujas Radio
Pirkit sau naują radio nuo atsa

kančio radio pardavinėtojo, jus rasi
te daug setų pasirinkimui, visi ga
rantuoti, taipgi ekspertai radio tai
sytojai.

G. & W. Radio Co.
6200 So. Halsted St. , Normai 1464

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Real E statė For Sale
Namai-žemi Pardavimui

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.

PARDAVIMUI reslauranas, gerai 
darantis biznį. Priežastis patirsit 
ant vietos. 1403 So. Jefferson SI.

Tikri Investmentai
3118 W. 61 PI., 9 kambarių medi

nis namas, 2 karų garažah, 75x125 
pėdų lotas, kaina $7,000, casn $5,000, 
pirmi morgiČiai $2,000.

ROOMING house, 42 kambarių, 
viskas išrenduota, rendos tik $157 
į mėnesį. Geroj vietoj, ilgas valsti
jos Ivsas, pelno $272.50 į menesį, 
$1400 
cash.

25x125 lotas yra visi įrengimai ir! 
apmokėti ir gatvė, kaina $1150, 54 
PI. ir Homan Avė.

Real Estate For Sale
Nzmai-Žemi Pardavimui_____
$500 J MOKĖTI — $50 

J MENESĮ
Nupliksite gražų, naują 5 kam

barių mūrinį bungalow, Vz bloko nuo 
63 St. karų linijos, modemiškas, ar
žuolo trimas, lietaus lašų vanos, 12 
colių sienos, lotas 33x125.

Pirkit šį greit.
Hemlock G-’J5 

M r. Reimer.

išmokėjimais arba $1200

BEVERLY H1LLS
ir Oakley Avė., 100x125, $70 
dėl užbaigimo reikalų. Priim

sime atgal morgičius.

104

B. O. Furlong, 
2320 Cnluniet Avė.

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

G kambarių bungalov, prekinių ply- ■ 
tų aplinkui, karštu vandeniu šildoma, 
lotas 30x125, netoli 69 St. ir West- 
ern Avė. 2 karų garažas, kaina 
$10,500, lengvais išmokėjimais, 
duodama informacijų telefonu.

PARDAVIMUI bizniavas namas su 
bizniu ar be biznio, labai puikioj 
vietoj. Naujas mūrinis namas, 
26x60, kampinis, gatvės grįstos, gat- j 
vekaris iš frdnto, viršui 6 kamba-1 
riai gyvenimui ir vasarinis porčius, 
namas medžiais apaugęs. Dabarti
nis biznis dry goods, bet namas pa
rankus dėl vsiokio biznio. Žemės 
yra Šalę tiek pat dėl antro namo ir 
dar ant to paties loto yra 6 kamba
rių bungalow su visais įrengimais. 
Parduosiu labai pigiai. J’riežastis 
pardavimo ‘— liga.

G. J. BALL 
2225 — 52 St., Kęnosha, Wis.

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

ne-

BEVERLY HILLS
St., netoli VVestern, 5 kam-91

barių mūrinis bungalovv, ant užpaka
lio loto, karštu vandeniu šildoma, 
moderniški įrengimai, galima statyti 
2 flatų namą iš fronto loto, barge
nas $5500, cash $2900, kitus 1 mor
gičius $2600.

Patarimas Publikai!
Visi sako ir žino, kad su pirki

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

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th 3į., Chicago

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.7012 S. Artesian, 2 apt. mūrinis, 

1 metų senumo, 6-6 kambarių, karš
tu vandeniu šildomas, 2 karu mūri
nis garažas, apt. atneš $80 kiekvie
nas, įskaitant garažą. Kaina $18,500, 
cash $4500, j mėnesį $125 jskaitanl 
visus nuošimčius. Mes duosime 
deed, pamatykit tą tuojau.

GERAS INVESTMENTAS
EardavUimi nauj.'iH minima naman 

tų arti HalaU'd ir 7»th. parduoHiu ______
arba matnyMu bile | k;j kaipo dal| 'inmo- 
Rėjimo. VVALTER J. PAUL. 6601 South 
VVeatern Avt?., Tol. Republic 4170.

O fla- 
ptgiai,VALGOMO kambario setas, $5, ra

siniai pečiai, $6, lovos, $2, dreseriai, 
$5, kaurai, $5 ir daugiau, ice bak- 
siai, $3. Radios, Victrolos, pianai, $25 
4. n.uvvui pa. >1/1 v nvvai, įGv, 1’aŠVmui 
stalai, $2, virtuvių stalai, bufetai, 
$5. Atdara iki 6 vakare. Utarninke,

nr vviitt th.'tt/ta miinTATT •sUU» KadlOS, VlCtl'OlOS, pi 2<> VYKŲ REIKIA TUOJAU, 2 šmotui parloro setai, $35,
DEL IŠSIMOKINIMO WELD-
1NG AMATO. MES ISMOKIN-' Atvergė ir subatoj Tki 10 v^ 
SIME JUS ŠIO GERAI APMO- Schvvartz Bros. Storage, 640 E. 61 st. 
KAMO AMATO. GEBA MOKE
STIS 
RAMS. UNIJOS INSTKUKTO- 
RIAI. UNIJOS KORTOS VY
RAMS KURIE IŠMOKS ČIA SrinkUr Patersin^Bros.,101952 
AMATĄ* OFISAS ATDARAS irvin* Park-blvd.
NUO 9 RYTO IKI 8 VAKARO. 
ILLINOIS WELDING WORKS 
512 N. LA SALE ST. CHICAGO kinuf Singer siuvamų mašinų Tj per-

I taisytų, $10 ir daugiau arba išmokė
jimais. 4251 Cottage Grove Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nč, 6 metai ant vietos, labai geras 
bargenas, priežastis nesutikimas 
partnerių, 10712 Michigan Avenue. 
Phone Pullman 6762.

Sekite musų skelbimus dėl 
bargenų.

tikru

TINKANTIEMS VY- Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

SINGER “dropheads”, elektrinės, 
portable. $22.50 ir. daugiau, iš 400

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siu
vamą mašiną.^ Turime pilną pasirin-

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nč, biznis išdirbtas per 12 metu, nes 
du partneriu daro biznį. Taigi kam 
reikalinga nepraleiskit progos, o ac- 
sišaukit tuojau. Pardavimo priežas
tį patirsit ant viteos.

Atsišaukit,
K. S.,

15601 So. Halsted St., Harvey, III. 
Tel. 199 W.

Harris & Unger
3310 West 63rd Street 

Hemlock G263

Proga Pinigų Padaryti

SIUVAMOS mašinos, visokių išbirREIKIA vyrų dėl išsimokinimo 
automobilių plovimo, tepimo, “simo- 
nizing” ir viso praktiško garažo dar- > rmers, pvi ia*uic, ir
bo. Didelis reikalavimas vyrų į ga-1 mokėjimais. Patterson Bros. 1952 
ražds. Nuolat darbas per metus. Po j Irving Park Blvd. 
3 savaičių pasimokinimo galit už
dirbti gerą algą.. Klesos dienomis ir 
vakarais, ofisas atdaras vakarais. 
Chicago Auto Service Bureau, 309 S. 
La Šalie St. Room 101.

simo- bysčių, consoles, dropheads, $9, elekt- 
dar-į rines, portahle, $22.50 ir daugiau, iš-

REIKALINGAS žmogus išnešioji
mui “Naujienų” Roselande ir Kens- 
ingtone — gerai apsimokąs darbas. 
Reikalinga pinigine kaucija “Naujie
noms”. Kreipkitės: “Naujienos’’, 
1739 So. Halsted St.

BEI KALINGAS buferis, mokantis 
savo darbą. 1201 So. Mamplcvvood

REIKALINGAS gerai patyręs bu
feris. Pastovus darbas. 2209 \V. 
Lake St Melrose Park, III.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkių Reikia

NEPAPRASTA PROGA UŽSIDIRB
TI EXTRA PINIGŲ

Reikia kelių rimtų • vyrų ir mote
rų už pardavinėtojus ar agentus. 
Dirbti galima vakarais, nepametant 
savo nuolatinio darbo, arba ir visą 
laiką. Kiekvienas gali lengvai už
dirbti $15 į dieną, jei dirbs su atsi
dėjimu. Propozicija yra nauja, už
tikrinta, nepaprastai pelninga žmo
nėms. Tai nėra pardavinėjimas 
real eslate ar bonų.' Vienas iš par
davinėtojų kurs parodys didesnį ga
bumą bus paskirtas vyriausiu agen
tu. Ateikite vakarais nuo 6 iki 7 
vai. pas

ADV. K. JURGELIONĮ
3335 So. Halsted St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

RER 10 metų esu buferis, turiu 
gerą patyrimą. Ieškau pastovaus 
darbo. Kalbu angliškai, lietuviškai, 
lenkiškai ir rusiškai. Patyręs pir
kime mėsos.

4341 S. Mozart St.

Furnished Rooms
LIETUVIŲ Rooming Hou.se, nau

jai įrengta, viskas švariai užlaiko
ma, po vieną arba dviem gulėti, $2 
į savaitę, apačioj yra valgykla, kur 
gaminam gerus valgius už pigią 
kainą.

1616 S. Halsted St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI, gražus grojiklls 
pianas pigiai. Man reikia pinigų, 
atsakantiems žmonėms parduosiu 
už $125, cash $50, o kitus no $10 į 
mėnesį. Mr. Grinius, 6512 South 
Halsted St., Ist floor.

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

Radio
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

Automobiles
M & K Motor Sales

ChiearoR Hciiaiusl ir Msakaiu'iauni vartotų 
karų pni-ilavinAtojut. 1OO garantuotų vartotų 
kart), pilnai įrengti, gerame mechaniškame 
ntovyje, karai parduodami nuo $ i so iki 
$2I*UO. 
kiemu 
naiH,

pilnai lienali. irernme 
, karai parduodami

Mes turime kur.) kuria tinku vino- 
reikalattiH. Canh, iAiuokėjimuiM, inai-

0811-13 So. HaUted St.
----------------------i,..—...... ............. .........

CHRYSLER — 4 <h»rų aedun, 1028 mo
deliu 72, pirniOH rtjAicH Htovyje, naujo karo 
garantija, važinėtai* 1300 mylių, barbenau 
už $15uo. naujus kainavo $1785, kiiiunkit 
Ai'Ko'h karo. «

IJ71S 8. Wentern Avė.
KORDAI, CHEVROLET ir "ovi rlundai. visi 

modeliai, vilti garantuoti, gerame Htovyje, 
geri tajerai. $45 iki $|25.

M K. SHAW, 7(137 S. HaUted St.

HUSON COACH. 1026. luup naujiiH. $205 
iHinokf-jiinaiN .arba mainais. Atdara vakarais. 

b'lNANCE CO. SALE
7001 stoney Island. Fairfax 8030

STEARNS KNIOHTS, 7 panažierių Hedan. 
tl dlinderių, balonn tajerai. KeriaiiHiame tnc- 
chaniAkamo Hlovyje, $776 — $100 Įmokėti, 
7<>‘.’O South JiaUted St.

VVILLVS KNIGHT pirnioH rųfticH Hlovyje, 
4 ratų brekiai, nauji tajerai. karaH iArodo 
kaip naujas, įmokėti, kitus į 12 mė- 
nėšių, 5920 South K<*dzie Avė.

LIETUVIŲ ATYDAI
Vasario mėnesio išvalymas. 100 

garantuotų vartotų karų, turi būti 
išparduoti už cash — $150 iki $300. 
Jus sutaupysit veikit greit.

Montrose Auto Sales, 
3106 Montrose avė.

CASH už jūsų karą mes mokėsi
me daugiau negu Blue book vertė. 
Atlas Motor, Ine., 6039 Cottage Grove 
av.Dorch. 9254. Atdara vakarais.

For Rent
PASIRENDAVOJA saliunas su vi

sais įrengimais lietuviškam Kotely
je, savininkas yra sergantis. Atsišau
kite 1606 S. Halsted St.

Business Chances
Paria^mui Bizniai

— EXTRA —
Pardavimui įvairių vyriškų daiktų 

/krautuvė. Mainysiu ant loto, auto- 
mobiliaus arba namo, arba priimsiu 
partnerį. Priežastį patirsyt ant 
vietos.

Atsišaukit
Aušros Knygynas, 

3210 So. Halsted St.
Box 263

PARDAVIMUI saliunas, senai iš
dirbtas biznis. Turiu greitai parduo
ti, nes turiu 3 biznius ir negaliu ap
eiti. Barai ir rakandai parsiduoda 
su bizniu, pigiai, 2883 E 90 St. So. 
Chicago, III.

NAMO ĮSIGIJIMAS PELNAS 
Moderniški, nešanti pelną namai 

gali būti jūsų.
Pagal Bojęs planą investoriai gali 

gauti visą gyvenimą įplaukas kaipo 
namų savininkai. Principas Bojęs 
plano yra senas kaip kalnai, bet jų 
pritaikymas yra pasaulyj didžiausios 
industrijos — namų savininkų. Net 
už $100 jus tapsite dalis savininko 
vienu iš musų naujų projektų. Mes 
maloniai suteiksime jums pilnas in
formacijas be jokios jums atsakomy
bes.

Naujienos, 
1739 So. Halsted St. 

Box 1026, 
Chicago, III.

PARDAVIMUI bučernė, grosernė, 
parduosiu arba mainysiu į mažesnį 
biznį. Dalį įmokėti, kitus ant iš
mokėjimo, 1967 Canalport Avė. Tel. 
Roosevelt 4395.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, ant bizniavus gatvės, parduodu, 
nes nesu buferis, auksinės kasyklos 
tinkantiems žmonėms, $2,000, jei 
pirksite viską sykiu tuojau. Tel. Vir- 
ginia 1873.

GROSERNĖ, Royal Blue Krautu
vė, įsteigta 3 metus, pilna stako, 6 
kambarių garažas, 2450 W. 59 St. 
Tel. Hemlock 1245.

PARDAVIMUI gasolino stotis ar
ba mainysiu į namą arba lotą, 5035 
S. Westem Blvd.

Exchange-—Mainai
MAINYSIU savo bungalovv arba 2 

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

Real Estate For Sale
Namai-Žeinė Pardavimui

Turiu šešis namus. Didžiau- 
sis $150,000, mažiausia $8,000, 
n6riu mainyti ant farmos. At
sišaukite

J. Walichka
2517 W. Marquette Road

Tel. Republic 3769

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. Taiman Avė. šaukit 
savininką,

RAINB0W ELECTRIC, 
Hyde Pork 2976

PARDAVIMUI 8 kambarių mūri
nis cottage su karštu vandeniu ap
šildomas, vanos, toiletas, gasas, 
elektra, drabužių skalbynės, vieno 
karo garažas. Savininkas nori grei
tai parduoti, nes apleidžia miestą; 
tas namas randasi West Side. Kai
na $6300; įmokėti reikia tiktai 
$1500. Atsišaukit pas Ben. J. Kaza- 
nauskas, 2242 W. 23 PI.

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

PARDAVIMUI arba mainy
mui 2 flatų medinis namas, ce
mentiniu pamatu, 2 karų gara
žas, randasi South Side. Mai
nysiu į bučemę, grosernę, lotą 
arba automobilių.

5035 So. Westem Blvd.

PARDAVIMUI gražus 3 flątų na
mas, viskas moderniška, $5000 cash 
galit veikti, yra tile vana, lietaus la
šai. Ateikit šiandie ir pamatykit šį 
bargeną. Savininkas Tel. Ravenswooa 
7256.

SAVININKAS turi parduoti vietą 
dėl apt. namų prieš Marųuette par
ką, 224x125 Marųuette Road, netoli 
Kedzie Avė., $20?000 cash, žemės 
kaina auga kasdie, pirkit tuoj, 50x 
125 Califomia Avė., netoli 69 St. 
J. A. Lynch, 40 N. Dearborn, Phone 
Central 3654.

PUIKUS naujas 6 kam. bungalow 
tile vana, karštu vandeniu šildomas, 
° vqr,, ■■'ementuota gatvė ir
ele, lotas 32x125, pusė bloko nuo 

humavo $13,000, atiduo
siu už $10,800,' 5842 S. Washtenaw 
Avė., arba Phone Hemlock 4373.

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

IŠSIMAINO puikus Kotelis, su 
100 kambarių ir su visais vėliausios 
mados įrengimais, Kotelis randasi 
South Shore, parduosiu už $257,000, 
arba mainysiu ant didelio apartment 
namo, nespaisant apielinkės, Sum
inei’ Resort, bizniavų lolų, arba 
Road House.

IŠSIMAINO puikus bizniavus na
mas ant Archer Avė., mainysiu ant 
bungalo\v ar 2-jų flatų namo.

IŠSIMAINO 2 namai, vienas2-jų 
flatų, antras 3-jų flatų, namai ran
dasi geroj apielinkėj, mainysiu ant 
farmos nepaisant valstijos.

IŠSIMAINO bizniavus namas, Sto
ras ir 2 flatai, namas randasi Brigh- 
ton Parke, namo kaina $18,500 mai
nysiu ant privatiško namo.

IŠSIMAINO puikus muro bunga- 
low, 7 kambarių su 2-jų karų gara
žu, Gary, Ind. mainysiu ant 2-jų 
flatų namo, lotų, automobilio ar bu-

IŠSIMAINO 5 kambarių 
muro bungalovv, parduosiu už 
arba mainysiu ant Cattages, 
buČernės ar automobilio, bungalovv 
randasi pusę bloko nuo 63 ir Cravv- 
ford Avė.

IŠSIMAINO lotas Aurora, III., 55- 
xl55, mainysiu ant automobilio ir 
bučernės.

IŠSIMAINO 2 flatų muro namas, 
po 4 ir 4 kambarius, parduosiu už 
$9,500 arba mainysiu ant bungalovv'.

IŠSIMAINO 2 flatų muro namas 
Brighton Parke, mainysiu ant cotta- 
ges toliaus iš miesto.

IŠSIMAINO 39 akrerių farma, 
Wisconsin Valstijoj, 3 blokai nuo di
delio miesto, su visais budinkais, 
parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
nedidelio namo nepaisant vietos.

IŠSIMAINO puikus namas ant 
farmos.

Toliaus kas norite pirkt, parduot, 
mainyti, namus, lotus, farmas, ar 
kokius kitus biznius kreipkitės pas 
mane, gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą, taipgi kam yra reikalin
gi, 1 ir 2 morgiČiai, duodu ant 6% 
ir už mažą Commissiną, taipgi perku 
kontraktus ir 2 mortgeČius.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

naujas 
$9,500 

lotų,

PARDAVIMUI arba mainymui 4 
gyvenimu bizniavos mūrinis namas, 
parsiduoda labai pigiai. Savininkas 
maino ant farmos arba lotų.

C. P. SUROMSKIS CO.
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751

GRAŽUS NAUJI NAMAI
6 kambarių bungalovv Beverly 

Hilis, arch valgomo' kambario lubos, 
stikliniai porčiai, tile grindimis va
na ir lietaus lašai, beržo trimas, 40 
Jiėdų lotas. Conover indų plovimui. 
Jamatykit demonstruojamus. Atdara 

vokarais. Carlson Construction Co., 
10838 S. Talman.

TIKRAI apžiurėkit šį namą pir
miausiai, 2 aukštų, 8 kambarių mū
rinis, plieno konstrukcija, karštu 
vandeniu šildomas, tile vana. lava- 
tory ant pirmo aukšto, dideli stik
liniai miegojimui porčiai, didelis 
frontinis porčius, su sieteliais užpa
kaliniai porčiai, insulated garažas, 
lotas 37%xl54. Turiu apleisti mies
tą, 7230 Emerald Avė.

NEPRALEISKIT
MARQUETTE MANOR 

kambarių bungalovv furnace ap- 
ir 2 karų garažas. Tikras

5 
šildomas ! ,
bargenas, įmokėti $500. Savininkas 
ęarduoda labai pigiai. Kaina $7,500. 
'urime daug kiti) bargenų.

Z. S. Mickevice & Co. 
2505 W. 63rd St. 

Hemlock 0800

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

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

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

6109 So. Kedzie Avenue

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas ir tuščias lotas, bargenas. šis 
namas bus parduotas už tiek, kad 
apmokėjus morgičių, jus galit »pirkti 
tiktai namą pigiai, cash $1500.

4616 So. Whipple St. 
arba šaukit 

Telephone Humboldt 3960 
Savininkas, 1931 Mihvaukee Avė.

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

$4000 PIGIAU
8 flatų, l’/i metų senumo, moder

niškas, viskas ašrenduota, lengvais 
išmokėjimais, $39,000, cash $7,000, 
šaukit savininką

Pensacola 8164

MAINYSIU ANT GROSERNfiS, 
Brighton Parke prie Archer ir 41 St. 
2 flatų po 7 kambarius, 4 bedruimiai, 
muro namas, už $8,500, morgičio 
$6,300 deko maino, kad viena moteris 
su vaikais nori gauti biznį, kur ga
lėtų pasidaryt pragyvenimą.

Matyk
L. R. JAItUSZ,

3252 So. Halsted St. 
Victory 4952

TURIU mažą namą, noriu mai
nyti j restauraną, grosernę arba far- 
mą, netoli Chicagos.

Kreipkitės pas
WM. GR1TENAS

3241 So. Halsted St.
Tel. Victory 5065

MAINAU garadžą j lotus, mažą 
namą arba farmą, nepertoli Chica
gos. Garažas yra geroj vietoj ir 
nebrangus.

KreipkitSs pas
WM. GRITENAS, 

8241 So. Halsted St.
Tel. Victory 5065

BIZNIAV1 IR REZIDENCIJŲ 
LOTAI

PARDAVIMUI pigiai lotas prie 
Naragansett, j pietus nuo Archer 
pirmas blokas, kaina $950, cash 
$350, kitus pagal sutartį.

BIZNI A VAS lotas prie Archer 
Avė., transferiniame bloke, kaina 
$2750, cash $1250, kitus pagal su
tartį.

Rezidencijų lotai, 50x245, randa
si Riverside, 1 blokas nuo upės ir 
High School, 1 blokas nuo naujo 
Zoologinio daržo, yra visokių krii- 
mų ir vyšnių, kaina $2750, cash 
$750, kitus pagal sutartį.

DU rezidencijų lotai, netoli Ar
cher ir 55th, kaiha už abudu $650, 
cash $250, kitus pagal sutartį.

J. N. ZEWERT & CO. 
4377 Archer Avė.


