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Lietuvių Lenkų gin-i Didelė N. Y. darbi- Anglija siūlanti Vo 
ninku pergalečai galį būt arbitra

žu išlyginti Traukos kompanija negavo “in- 
džionkšeno” užginti organi
zuot jos darbininkus

kietijai koloniją va 
karų Afrikoje

Lenkai nenorį karo, sako Ame
rikon ministeris; smerkia 
Varšavos korespondentus dėl 
neteisingų žinių

vas. 16.

Užtai prašanti vokiečius padėti 
britams gauti buvusią vokie
čių teritoriją rytų Afrikoj

NAUJIENOS
1TW« ILlYHUANtAM DAILY NkW«

P»®XX8HED »Y 2*o ILHTHUANIAN NEWS PUBL1SHINC CO.. INC. į 
L 2 31 Šauti) llalrtvl Street<. CLica^, lllinau

Taiaphofi* Rootereli 8560

firmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

No. 40

NEW YORKAS, vas. 16. — 
Organizuotas darbas vakar lai
mėjo didelę pergalę, Aukščiau
siam teismui atsisakius duoti 
Interborough Rapid Transit

Pasak John B. Stetsono, Jung- kompanijai “indžionkšeną” ne- 
tinių Valstybių ministerio Len- leisti Amerikos Darbo Federa- 
kijai, kuris garlaiviu Maureta-. cijai ir Amalgainated Associa- 
nija dabar parvyko dviem mė- lion oi Street and Electric Rail- 
nesiam atostogų, visi ginčai way Employes unijai 
tarp Lietuvos ir Lenkijos galį zuoti tos kompanijos 
būt išlyginti arbitražu. Aus.

Stetson sako, kad Varšavosi Aukščiausio teismo 
korespondentai neteisingai pa-! Ulasservogel taipjau 
duodą lietuvių-lenkų ginčų fak- į šaukti teismo 
tus, ir kad centralinės Europos 
kraštuose reikalingi sąžiniškes- 
ni ir ištikimi korespondentai. 
Pasak Stetsono, lenkai nesą ka
ringo ūpo ir netrokštą provo
kuoti karą su savo kaimynai^

organi- 
darbinin-

BERL1NAS, vas. 16. 
tikimų šaltinių praneša, kad 
Didžioji Britanija pasisiūlius 
padėti Vokietijai gauti mandatą 
Portugalų Vakarų Afrikai, jei 
Vokieti ja pa remsianti Didžią ją 
Britaniją, kai ji prašysianti 
Tautų Sąjungą leisti jai pasiim
ti buvusią Vokiečių Rytų Afri-

Areštai ir kankini 
mai politinių Gruzi

joje nesiliauja
Eina taipjau masiniai socialde

mokratu trėmimai, sako Gru- 
zijoH s.-d. gaubus pranešimas

Gruzijos sociademokratų par
tijos centro komitetas gavo tik
slių žinių apie tai, kad Gruzijoj 
vis nesiliauja politinių areštai, 
kankinimai ir trėmimai, štai 
keletas pavy«.ižų:

Suimtas politinis V. Bohoša- 
dze, kurs dabar sėdi Metechos 
pily. Tillise, buvo penkias die
nas paliktas be vandens ir troš
kinamas.

Janiui merginą, siuvėją M. 
Ikavą, kuri buvo areštuota Ba- 
tume, uždarė kameroje visai 
pliką. Tokioj padėty ji buvo 
laikoma per keletą dienų.

Kitą politini, Gugušvili, iš
dėjo komeroje be slogo. Nak
čiai jį rišdavo virvėmis prie 
lentos.

Politinis kalinys čutlašvili 
— senas socialdemokratas, par- 
tijon įstojęs dar 1898 metais— 
per kelis mėnesius buvo laiko
mas purviname klozete.

Eina masiniai ištrėmimai ir 
tremtiniai reikia skaityti tūks
tančiais.

Italija nori tartis su J 
V. dėl naujos sutarties

WASHINGTONAS, vas. 16
Italijos valdžia per savo am

basadorių pranešė Valstybe,* 
departamentui, kad ji norinti 
pradėti derybas dėl naujos ar
bitražo sutarties su Jungtinė
mis Valstybėmis.

Francija apdeda muitu 
naftos importą

PARYŽOUS, vas. 16. —Depu
tatų . kamera kaip vienu balsu 
priėmė naują įstatymą, kuriuo 
naftos importas apdedamas 
muitu, 12 frankų tonui.

Egiptas pasirašė sutar 
tį vergybei naikinti

GENEVA, Šveicarija, vas. 16. 
— Egiptas pasirašė Genevos 
konvenciją vergybei panaikin
ti.

.1. V. jūreivis nusišovė

MANAGUA, Nikaragua, vas. 
16. — Netyčia nusišovė Jungt 
Valdybių laivyno jūreivis Cor- 
liss Conlcy iš Kenton, Ky.

atsisakė 
atsakomybėn 

Now Yorko tramvajų ir elek
trinių geležinkelių darbininkų 
unijų vadus 
court” už 
džionkšeno”, 
smo pirmiau 
panijai.

neklausymą “in- 
kurs žemesnio tei- 
buvo duotas kom-

Darbininkų vadai šituo lai
mėjimu neapsakomai paten
kinti. Jie sako, kad jei galingo
ji New Yorko traukos kompa
nija butų gavus, kaip kad ji 
įeikalavo, “indžionkšeną”, ta
tai butų atidarę kelią kapitalis
tams imti triuškinti darbo uni
jas visame krašte.

Portugalija mat nori gauti 
iš 'Tautų Sąjungos paskolos. 
Anglija pataria, kad, kaip tos 
paskolos garantija, Lutų iš Por
tugalijos paimta viena kuri 
nors jos kolonija, geniausiai 
Portugalų Kongo ir padarytą 
mandatinė Tautų Sąjungos teri
torija. Tos teritorijos adminis
tracija hutų pavesta Vokietijai 
už pastarosios sutikimą, kad 
Anglija gautų bu v. Vokiečių 
Rytų Afriką.

Pertraktacijos jau esą pažen
gusios taip toli, kad, dėl prašo
mos paskolos, Tautų Sąjungos 
komisija dabar jau esanti Lisa- 
bone ištirti Portugalijos resur
sus.

10-ties Mėty Lietuvos Nepriklau 
somybės Minėjimas

Chicagos Lietuvių Rezoliucija

Teismas paleido 4 ang
liakasių streiko va

dus Coloradoj
DENVER, Colo., vas. 16. — 

Jungtinių Valstybių Distrikto 
teismas įsakė paleisti keturis 
.treikuojančių angliakasių va
tus, kurie buvo nacionalinės 
gvardijos suimti ir laikomi ka
riuomenės kalėjime.

J. V. Distrikto teismo spren- 
liniu. C( lorados nacionalinė 
gvardija neturi teisės daryti 
reštų. nors gidiematorius ir 

įaskelbė nepaprastą |>adėtį 
treiko paliestų kasyklų srityse.

Rumunijos žandarai 
krėtę gen. Rakovskį

BUCH A R ESTAS, I luman i j a, 
zas. Iii. — Vienoj pasienio sto- 
y žandarai padare kartą pas 
,en. Rakovskį, Rumunijos uki- 
linkų partijos narį, kuris grį- 
’O iš Paryžiaus. Pas jį buk bu
vęs rastas manifestas gražinti 
ostan buvusį kronprincą Ka
ulį. Ūkininkų partija padarė 
parlamente interpeliaciją val- 
Ižiai, reikalaudama paaiškinti, 
kuria teise generolui padaryta 
krata. , r. -

Pittstono angliakasių 
vadas nušautas

VVILKES BARRE, Pa., vas. 
16. — Mirtinai tapo čia pašau- 
as Frank Agatti, pašalintas iš 

vietos Pittstono angliakasių 
mijos prezidentas.

Distrikto organizatorius An- 
hony Figlock policijai pasakė, 
cad Agattj pašovęs Sam Boni- 
o, dabartinis Pennsylvania Coal 

kompanijos lokalo No. 6 vir
šininkas. Nugabentas į ligoninę 
Ygatti mirė.

Zinovjevas ir Kamene- 
vas — archivarijai

MASKVA, vas. 16. — Zinov- 
evas ir Kamenevas, kurie nu- 
ilenke Stalinui, prisipažindami 

‘klydę”, tapo paskirti kompar- 
jjos archivarijais.

Trockį sekioti pastatytas 
tpecialis agentas Kister.

Prekybos komisija 
ves jėgos kompa

nijų kvotą
*r

16.

. I Atlantic* amt l’aeifie Photo I

Tariamos caro Mikalojaus dukters, Anastazijos, vadinamos 
madam Čaikovskaja, atvykimas į New Yorką. Paveikslėly ji 
parodyta centre, galvą įtraukus į apikaklę, fotografų kameros 
vengdama. Moteriškė kairėj yra jos “nursė”, Agnės Gallagher, 
o jaunas vyras dešinėj—Gleb Botkin, kurs sakosi esąs buvusio 
caro Nikalojaus gydytojo sūnūs, gerai pažinojęs visą caro šei
myną ir kuris tvirtina, kad madam čaikovska esanti tikra did- 
kunigaikštyte Anastazija stebuklingu budu išgelbėta nuo mir- 

• ties Ekaterinburge, kuomet caras ir visi kiti jo šeimos nariai 
Į buvo bolševikų nudaigoti.

Chicagos lietuvių visuomenė vakar minėjo dešim
ties metų Lietuvos Nepriklausomybės sukaktuves.. Ma
siniame mitinge, laikytame didžiulėj Lietuvių Auditori
joj Bridgeporte, dalyvavo tokia gausa žmonių, kad į 
salę netilpo. Buvo priimta šitokia

REZOLIUCIJA
Chicąg.os lietuviai, susirinkę didžiulėje Chicagos 

Lietuvių Auditorijoje šiandie, 1928 m. vasario 16 d., 
dešimtoms metinėms Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktuvėms pažymėti ir išklausę kalbėtojų pranešimus 
apie Lietuvos liaudies kovas už savo laisvę ir apie da
bartinę padėtį musų gimtame krašte, — nutarė:

1. Sveikinti Lietuvos žmones su tuo faktu, kad šian
die didelė dauguma etnografinės Lietuvos teritorijos 
jau yra nusikračiusi svetimo jungo ir gyvuoja, kaipo 
nepriklausoma valstybė;

2. Išreikšti musų viltį ir troškimą, kad artimiausio
je ateityje susijungtų su savo broliais ir seserimis Ne
priklausomoje Lietuvoje taip pat ir lenkų pavergtieji 
Vilniaus krašto gyventojai, — kaip kad prieš penkerius 
metus prisidėjo prie Lietuvos valstybės Klaipėdos kraš
tas;

3. Pakartoti musų tvirtą įsitikinimą, kad Lietuvių 
Tauta, siekdama tų laisvės ir demokratybės idealų, ku
riuos skelbė musų tautinio atgimimo darbuotojai nuo 
“Aušros” laikų, sugebės atsteigti demokratinę tvarką 
savo Respublikoje.

WASHINGTONAS, vas.
Senatas priėmė senatoriaus 

VValsh’o (deni., Mont.) rezoliu
ciją padaryti visuomenes nau-1 
dujamos jėgos kompanijų tardy-1 
mą. Tų kompanijų dalykus ty-1 
rinės tečiau ne senato komisija, Į 
>et federalinė prekybos komi-

Nedarbas Amerikoje Gimdymo klausimas

Austrų Kanclerio vi- Trockininkai žada 
nepaliauti kovos 

su stalininkais
zitas Čekams

Pataria senatui ištirti anglies 
kasyklų situaciją

VVASHINGTONAS, vas. 16. 
— Senato tarpvalstybinės pre- 
<ybos komisija rekomendavo 
senatui ištirti minkštosios an
glies kasyklų situaciją Pennsyl- 
vanijoj, Ohijoj ir West Virgi
nijoj, kur jau arti rnetų tęsia
si angliakasių streikas.

Rockefelleris davė 
$250,000 tykybai 

platinti
NEW YORKAS, vas. 16.

Multimilionierius John 1). Rock- 
cfeller j r. paaukojo $250,000 
baptistų bažnyčios misijoms.

Hidroplanas su 19 ke7 
leivių nukrito i jūres
MIAMI, Fla., vas. 16. Į Bis- 

cayne įlanką, dvi mylias nuo 
kranto, nukrito Cuba-American 
oro linijos hidroplanas, gabe
nęs devynioliką asmenų. Ilidro- 
planui atsimušus j vandens 
paviršių, visi keleiviai buvo 
skaudžiai sukrėsti, kai kurie 
buvo lengvai, o vienas pavojin
gai sužeisti.

16 filipiniečių mirė ke
lionėje laivu

SAN FRANCISCO,
16. — Praneša, kad garlaivy 
President Cleveland,
iš Manilos į Honolulu, plaučių 
uždegimu mirė šešiolika pasa- 
žierių, filipiniečių, o penkiolika 
kitų dar serga. 4Viai jie darbi* 
ninkai, keliavę j Honolulu dirb
ti cukrinių lendrių plantacijo
se.

Cal., vas.

kelionėje

3,500,000 bedarbių Jungtinėse 
Valstybėse, Darbo Departa
mentas sako 
WASHINGT()NAS, vas. 16.

— Konservatingu Darbo De
partamento apskaičiaviinu, 
šiandie Jungtinėse Valstybėse 
yra apie 3,500,000 bedarbių.

Didėjančio nedarbo proble
mai išspręsti, Amerikos Darbo 
Federacija proponuoja įvesti 
mažiau darbo valandų dienoje 
ir penkias darbo dienas savai
tėje. Darbo Federacijos sekre
torius Morrison sako, kad ne
darbas šiandie visame krašto 
taip išsiplėtojęs, kaip dar ne- 
buvo per daugelį metų. Padėtį 
galėtų kiek pagerinti, sako 
Morrison, lik darbo dienos su
trumpinimas ir įvedimas viso
se stambesnėse pramonėse, kur 
tatai galima, penkių darbo die
nų savaitės.

ar-

Britų lakūnas atskrido 
į Kalkutą

KALKUTA, Indija, vas. 16.— 
Skrendąs į Australiją britų a- 
viatorius Hinkler šiandie at
skrido į Kalkutą.

KANSAS CITY, Mo., vas. 16. 
šiandie čia įnirę žinomas 

kom i kas-ak torius Eddie Foy.
Jis buvo jau 71 metų amžiaus. 
Mirė širdies liga.

orą
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:'

Iš dalies debesiuota; nedide
lė temperatūros atmaina; vidu
tinis žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 30* ir 33° f.

šiandie saulė teka 6:45, lei
džiasi 5:24. MFnuo teka 4/31 
ryto.

Seipel konferavęs su Benešu 
Austrijos-Vengrijos unijos ir j 
Lygos perkėlimo į 
klausimais

Romos šventas Tėvas sako: 
mylėkite Dievą ir daugiau 
veiskitės
ROMA, Italija, vas. 16. 

Diktatoriaus Mussolinio ir
kivyskupo Tossi nuomonių su
tarimas, kad tėvai turėtų daug 
vaikų, davė progos ir papos or
ganui Osscrvatore Romano pa
sakyti pamokslą apie reikalą 
stiprinti tikėjimą, dorą ir veis
iamą. Oficialis Vatikano laik
raštis sako, kad gimdymų ma
žėjimas tai esą vaisiai- įsivyra
vusio nereligingumo, nemora
lumo, saumylingumo ir mate
rializmo.

O šis kunigas pataria moterims 
nebūti gimdymo mašinomis

BIRMINGHAM, Ala., vas. 16.
Kalbėdamas čia Moterų Bal

suotojų Sąjungos konvencijoje, 
Dr. Henry Edmons, nepriklau
somos presbiterionų bažnyčios 
kunigas, propagavo gimdymų 
kontrolę. Kunigas pasakė, kad 
susilaikymas nuo gimdymo 
daug vaikų yra geresnis būdas 
sulaikyti greitą gyventojų 
gėjimą, ne kad karai.

PRAHA, čechoslovakija, vas 
16. | Prahą atvyko Austri
jos kancleris kun. Seipel tikslu 
laikyti visą eilę lekcijų, bet pir
miausiai turėjo ilgą pasikalbė
jimą su D-ru Benešu, čechoslo
vakijos užsienio reikalų minis-

dau-

vas.MEKSIKOS MIESTAS, 
16.—(’ h i h ua h ua gubarnatorius 
įsakė, uždaryti Naica mieste, 
netoli nuo Texas sienos, visas 
gembleriavimo (lošimo iš pini
gų) vietas.

Mergaįčių skautų Jungtinėse 
Valstybėse šiandie yra 168,000.

Fort Lauderdale, Fla., ban- 
krotavo Fort Lauderdale Bank 
and Trust Co., kapitalizuotas 
$250,000.

Baltimorėj, Md., plėšikai ap- 
kraustė kardinolo Gibbonso re
zidenciją ir 
brangių

išsinešė 
dąiktų.

keletą

- .................................................. .

Cruz apielinkėj, Kali- 
kilo girių gaisrai, gre- 

šią kai kuriems kaimams.

Santa 
fomijoj,

toje konferencijoj Seipel norė
jęs patirti, koks yra Čechoslo
vakijos nusistatymas" Austri
jos su Vokietija susijungimo 
klausimu, o taipjau klausimu 
Tautų Sąjungos sėdybos per
kėlimo iš Genevos į Vieną.

Spaudos atstovams kun. Sei
pel pasakė:

“Aš atvykau aplankyti gyve
nančius čeehoslovakijoje vo
kiečius, gavęs pilną šios res
publikos valdžios pritarimą. Tai 
geras šios respublikos sutvirtė- 
jimo ženklas, kad Austrų kan
cleris gali lankyti savo tautie
čius, nesukeldamas čechuose 
nepasitikėjimo.”

' ‘ LONDONAS, vas. 16. Dai-
VienąUv Telegrapho koresjiondentas 

Rygoje praneša:

Darbininkų rajonuose Mask
voje trockininkai išlipino pro
klamacijas, kuriose skelbia, 
tad komunistinė opozicija nepa- 
iausianti kovojus ir atkeršy- 
ianti už savo vadų ištrėmimą.

Sovietų politinė policija — 
Ge-Pe-U — sužinojus, kad opo- 
•icininkai, po to kai aktingiau- 
’eji jų vadai buvo ištremti, 

Išrinkę naują komitetą. Naujo 
o komiteto narių vardų čekis- 
ams kol-kas nepavykę išaiš

kinti.

Nenori unijos; paleido 
iš darbo 336 unijinius 

darbininkus
KENOSHA, Wis., vas. 16.— 

Allen A. kompanija, viena di
džiausių megstinių prekių įmo
nių, iš vieno savo departamen
to paleido iš darbo 336 uniji
nius darbininkus ir darbinin
kes, pasakius, kad jie galį grįž
ti atgal dirbti, bet kaip nelini
jiniai, nieko bendra su unija

Ištremia sovietų poetu*

PRAHA, 
sario 16. 
vyriausybė 
poetus — 
ir Utkiną. c

čecboslovakija, va- 
— čechoslovakijos 
ištremia sovietijos 
Rezimenskį, žarovą

buvus nutarus iš- 
300 opozicininkų, 

darbininkų, bet 
komitetas užprotes-

remi i dar
Įauginusiai
'entralinis
avęs, kadangi ir taip, dėl ištrė

mimų, 
didelio

darbininkų masėse kilę 
nepasitenkinimo.

400 Amerikos ju-Dar
reivių atvyko j Kinus
ŠANCHAJUS, Kinai, vas. 16. 

— Į Šanchajų atplaukė Jungti
nių Valstybių transporto laivas 
Henderson, atgabenęs iš San 
Diego dar 400 jūreivių.

“Naujienų” Kon 
testas Eina

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



NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis, vas. 17, 1928 ♦

tatestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

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

Kontesto Numeratorius:
Antanas Ripkevičius.
Kontesto Vigilijus: 
Marė Kemešienė.

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Kontesto Baiga Balandžio
80, 1928

DIENOS UŽRAŠAI
Reklamos laapiukai žingeidaujančiai lietuvių visuo

menei. Kolei reikalas bus rim 
tai ištirtas, malonės gerbiama 
ieškotoja lukterėti.

Kontestantams, veikiantiems 
už Chicagos ribų, sekamą sa
vaitę bus išsiuntinėta žadėti 
reklamos lapiukai — su paties 
kontestanto paveikslu ir trum-

—•"■t““———

KAIP GAUTI SKELBIMŲ

pu “Naujienų” kontestanto su
pažindinimu — anglų kalba.

Rašo Dr. A. Montvidas i
Chicagoje minėtų lapiukų kon- 
testantams darysime tiktai 
tiems, kurie kontestantai rei
kalaus, kurie jų nereikalaus 
nedarysime. Chicagos kontes
tantai, norinti gauti minėtų la- 
piukų, malonės pranešti kon-

Mano geri* draugai “Naujie
nų” kontestantai jau matė, kad 
aš visus juos pralenkiau ir. nė
ra abejonės, laimėsiu vieną ar 
kelis automobilius. Jeigu turė
čiau laiko ir užsispirčiau, skeL

b imu galima gauti kad ir ui 
pusę miliono dolerių. Lietuviai 
biznieriai turi skelbtis “Naujie
nose”, nes jos yjadidžiausias 
stipriausias, skaitlingiausiai 
skaitomas lietuvių visuomenės 
laikraštis. Jos nepuola, nešmei- 
žia lietuvių biznierių ir profe
sionalų, o už kiekvieną gerą 
darbą pagiria. Jos kuopia lietu
vius į vieną šeimyną, sulaiko 
juos nuo pilno suamerikonėji- 
mo, ragina savo skaitytojus tu
rėti reikalus su savo tautos 
žmonėmis. Jeigu lietuvis biz
nierius šito neįkainuoja, jis 
yra durnas.

ruko, tam tikrus valgius valgo 
visos Amerikos žmonės. Yią 
nemaža tualeto daiktų, vaistų, 
rakandų, automobilių, 18 a- 
mendmento aparatų ir kitko, 
kurie skelbiasi visai'Amerikai. 
Milionai žmonių nori tapti pre
zidentais, senatoriais, beprotna
mių viršininkais — ir jiems rei
kia garsintis. Taigi reikia kreip
tis j tokias firmas ir tokius 
žmones, kuriems yra naudos iš 
skelbimų.

Reikia nusipirkti amerikoniš
kų laikraščių, geriausia žurna
lų, ir peržiūrėti skelbimus. Di-

džiuma tų, kas skelbiasi ameri
konų žurnaluose, duos skelbi
mus ir į “Naujienas”. Ar nema
tote Hudson ir Esex automobi
lių kompanijos netoli viso pus
lapio skelbimą kas šeštadienis 
“Naujienose”? Panašių skelbi
mų galima gauti eiles. Kiek gi 
yra burnos ir dantų plovimui 
visokių preparatų, naeionalio 
salyklo ir kitko! Į Lietuvių 
Biznio knygą galima gauti nors 
colinj ar didesnį skelbimą iš 
kiekvieno lietuvio biznieriaus, 
bet į “Naujienas” daugiausia iš 
amerikonų.

gIMIIIHIIIIIIIIIIM

testo vedėjui.
Padarė pradžią

Kontestantas Petras Peiga iš 
Lawn apielinkės, naujai stojo Į 
darbą, bet jam pradžia darbo 
rodo sėkmingą ateitį — į trum- 
pą laiką turėjo gana gražių lai
mėjimų. Pasisekė ne vien nau
jų skaitytojų gauti, bet knygų 
kortų parduoti.

Kontestantas Stasys Žukaus
kas iš \Vilkes Barre. Pa., irgi 
parodė ką tolima Wilkes Barre j 
gali jis ne vien tik skaity
tojų glėbį “Naujienoms” pri
siuntė, bet ir garsinimų į lietu
vių biznio knygą gavo.

Apsirgo

Kontestantas Juozas G estą li
tas iš Herrin, III. rašo, kad pa
tikusi jį nelaimė: susižeidęs 
angliakasy kloję. Turėjo sunkią 
operaciją. Mano i porą savaičių 
pasveikti ir imties už “Naujie
nų” kontesto darbo. Voli.jam 
skubaus pasveikimo kontestan- 
tui Goštautui.

Paieškojimas

Gerb. “N.” Konstesto Vedėjui,: 
Malonėkite man paaiškinti 

kas nutiko su sekamais jūsų 
kontestantais: Pranas Lukoše
vičius, Povilas Milleris, Anta
nas Visbaras, George Lucas ir 
Kazys Čepukas? Maciau jų pa
veikslus ir apie juos pranešimą, 
kad dalivauja “Nauijenų” kon- 
teste, tečiaus iki šiam laikui 
apie jų kontesto darbą nė pėd
sakų nėra. Praeitame “Naujie
nų” konteste jie visi dirbo kaip 
levai, šiame “Naujienų” kon- 
tes|e bijau, kad jie neliktų 
ėriukais.

Su tikra pagarba jums, 
Ona Poškienė, 

181 Main St., 
Philadelphia, Pa.

Prierašas: — “N-nų” kon
testo vedėjas įsakė kontesto 
vigilijai surasti ieškomus koiv 
testantus ir juos suradus tin
kamai ištirti apie jų dabartinę 
padėtį kūnišką ir dvasišką. 
Kaip greit kontesto vedėjas 
gaus pilnas žinias iš savo vigi
lijos — duos platų editorialą 

1rtTsI)I(VAILEJIM?
DEL SIRENŲ GĖLIMO?

Johnson’s Red Cross Kidney 
Plasteriai teikia Greitą, 

Tikrą Pagalbą
Greita pagalba yra patikrinta be

veik >uio pat momento, kuomet jus 
panaudosit Johnson’s Red Cross Kid
ney Plasterj prie skaudamos vietos, 

šildanti, švelninanti, ši senoji gy
duolė pašalins aštrius skausmus ir 
atšipusius diegimus strėnose, sustip
rins ir suteiks nustipusiems musku
lams galimybės atgaut tvirtumą, ir 
visus trukumus pašalins tarsi magi
šku budu.

Gyduolės persisunkia per odų ir 
eina tiesiog į silpnas skaudamas vie
las, nusilpusius muskulus, malšina 
skausmų, gaivina nusilpusius nervus 
ir atstato liuosą veikimų umskulų.

Del greitos pagalbos — buk tikras 
pareikalaut didelio Johnson’s Red 
Cross Kidney Plasterio su raudona 
flanele užpakaly. Visi vaistininkai 
juos parduoda.

Kontestantai neprivalo gai
šinti laiko pas mėsininkus, kar- 
čiamninkus ir visokiose krautu
vėlėse. Grynai lokaliai bizniai' 
iš skelbimų naudos neturi. Rei
kia kreiptis į tokias firmas, ku
rios nėra nusususios ir daro 
platų biznį. I bankus, pas dak
tarus ir advokatus, nuosavybių 
pardavinėtojus, burtininkus ir 
kunigus kreipiasi žmonės iš vi
sų miesto dalių, kartais net iš 
kitų miestų. Tam tikrus gėri
mus geria, cigarus ir papirosus

“REAL ESTATE
K Paskolos Reikalaujamos” g|
liiiiiiiimiiiiiiiiiMiiiim

KAIP PANAIKINT VARGUS?

JUSU KREDITAS GERAS PAS 
THE NEW METHOD DENTISTS

Geri Dantys Yra Geriausia Užtikrini
mas Geros Sveikatos Care of Babies

Natūraliai perliniai balti dantys su dykai gold crown $18.75
Auksinės crown .................................................................... 4.25
Baltos crowns ..................................................................... 4.00
Auksiniai fillings ................................................................ 1.75
Sidabriniai fillings .............................................................. 1.00
Be skausmo ištraukimas .................................................. 1.00
Pabandyk musų savaitiniu Išmokėjimu planą. Nereik nieko

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

Darbas garantuojamas 20 metų, 18 metų biznyje.

THE NEW METHOD DENTISTS
Naudame name. 18 ir llilloted St.

1800 S. Halsted Št.

KADA VISKAS, Kį GALITE, PARODYTI PO 

VltO€ NAKTIES SESI JOS, YRA TIK KRŪVA 
IŠRŪKYTI ICIGARCTO^S A LIUKy.

IR;JU$ KLAUSIATE, AR TIK SEIMĄ, 
FINN >IR8JAS, PER KLAIDI NEBUS KAVĄ 
ISVIR^sllŠ.AŽzUOLO GILIl^

GERIAU PERMAINYK 

GftOSERNINKĄ. KAVA 
YRA BIAURI

šitas kūdikis nesirgo nei vienos 
dienos ir neturėjo jokių nemalonumų, 
kurie tęstųsi valandų. Ir kas mano
te yra priežastimi tokios jo geros 
sveikatos ir linksmumo? Ne valgiai, 
nes jis valgo beveik viską ką kūdikiai 
valgo ir valgo kada nori. Ne gyduo
lės, nes jam dar nėra perdaug duota 
opiates; jis dar nei lašo neragavo pa- 
regoric. Jo protinga motina dar ne
davė ragauti castor oil. Vienok jo 
nervai yra puikus ir jo mažytis skil
vys yra stiprus, jei kuomet jis išrodo 
neramus ar nemiega — jo motina nu
ramina jj mažiau negu j penkioliką 
minučių!

Paslaptis to kūdikio puikaus stovro 
ir liuoso nuo visokių nesmagumų ir 
negalių, kurie yra taip tankus pas kū
dikius. Tai paprasta, senai vartoja
ma Castoria. Milionai ir daugiau 
moterų bažyjasi už Castoriją, ir nie
ko tame nepaprasto! Tik keletas la
šų bepasirodanęiam karščiui, colio, 
diarrhea arba užkietajimui, prašalina
ma tuojau. Castoria yra grynos dar
žovės; štai kodėl daugelis gydytojų 
ir pataria tėvams vartoti jas savo

kūdikiams visokio amžiaus —• jau
niausiems kūdikiams. Ir kaip jie 
mėgsta jų skonį!

I
Vienas žodis persergėjimui; gau

kit gryną, tikrą Castiriją. Fletcher’s 
Castoria yra originale. Tą rųši gy
dytojai pataria vartoti. Ir prie kiek
vieno butelio duodama knygutė “Care 
and Feeding of Babies” ji verta tiek 
aukso, kiek ji sveria kiekvienai moti
nai ar busiančiai motinai. 1 odei at
siminkite ir reikalaukite nuo savo 
vaistininko Fletcher’s Castoria.

Children Cry for

CastoriA

BRIGGS

Leninas pasakė: 
tąsyk darbininkai galės

IR KUOMET PABUDUS 1% RYTO 
JU5y BURNA .YRA l?ollUVU5l KAIP 
SACHAROS TYRAI

IR JUSU DANTŲ ŠEPETUKAS IR 
GERKLĖS ISSKALAVIMAS. NIEKO NE 
PALENGVINA.

.» ui iiMHIP’

IR EINANT Į OFIS^ VIENATINIS 
DRAUGAS PASAULY YRA SENELIS SURIK K

LIS.

OCH, VYRELI / KODĖL TU NERŪKAI 
OLD GOLD. MILlONAS NEPAKENKS 
JUMS... IŠRŪKYS] VEZ>MĄ 
KOSULIO NETURĖSI*

Oi D

Old Gol
Tai švelnesnis ir geresnis cigaretas / W 

Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi. MfegsJg l3i
k.tHuAHtAH ' FrHuktM f, liorlllonl Co, «

Orakulas sako: ta teisingoji si
stema prie kurios nebus ponų nei 
ubagų, bedarbės nei vargų, gali
ma ivykdinti gyvenimas j 3 mė
nesius laiko jau turint darbinin
kams valdžią savo rankose. Kad 
tą sistemą įvykdinus nėra reika
linga diktatūra, bet reikalinga as
meninio pinigo, tik su asmeninio 
pinigo pagelba darbininkai su
triuškins kapitalistų ir buržujų 
galią ir jie negalės ilgiau palaiky
ti dabartinės kraugeringos siste
mos .

“Tik
linksmai ir be vargo gyventi, kaip 
jie turės tokią sistemą, kad nebus 
galimybių vienam asmeniui iš
naudoti antrą. O kad tokią si
stemą įsteigus yra reikalinga dar
bininkų valdžia ir diktatūra.”

Taip Leninas sakė, taip bolše
vikai daro. Bet jau 10 metų pra
ėjo, o vis dar Rusijoj nesiranda 
tokios sistemos kurioj nebūtų be
darbės, vargo ir kapitalistų.

Todėl kiekvieno darbininko yra neatbūtina pareiga sužinoti kas 
yra tie asmeniniai pinigai? Kad jie į lokį trumpą laiką sunaikintų 
kapitalistus ir jų įsteigta sistemą varginimui darbiniunkų. Tą visą 
galima sužinoti Teisybių Teisių Knygoj.

O darodymui, kad tai nėra melas, o tikra teisybė, tai autorius 
Tei.sybii) Teisių Knygos duoda $1OO tam, kuriu faktais jrodvS, kad as
meniniai pinigai nepanaikintų kapitalistų, nepanaikintų bedarbes, vargo, 
ir neperkeistų dabartinės išnaudojimo sistemos ant tokios sistemos, 
kad nebūtą galima kapitalistams išnaudoti darbininkus. Tos knygos 
kaina tik 50c. Siųskite pinigus arba atvažiuokite šiuo adresu, J. 
Orakulas, 3352 S. Halsted St., Chicago, 111. ir apturėsite vieną iš tų 
knygų dėl sužinojimo visų tų slaptybių, ką Orakulas žino.

O kad musų žinojimas nenueitų niekais, tai kiekvienas iš musų 
perskaitęs tą knygą, 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 vargą, bedarbes Lietuvoj į trumpą 
laiką. O jau sykį žinotų kaip be vargo galima gyventi, eis prie to 
tikslo.

Fašistų kalėjimai nei jų žiaurumai nesustabdys Lietuvos liaudies 
nuo įsteigimo tokios sistemoj, tokios tvarkos ir valdžios prie kurios 
nesiris 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 prašytu 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 į auksą. O kadangi 
Lietuvoj nėra aukso kasyklų, tokiit budu Lietuvoj yra tik vienas bū
das įsigijimui aukso, tai yra išmainymas tavorų. Todėl šiandie Lie
tuva išveža savo paskutinį duonos kąsnį j užsienį, kad tik parsivežus 
pinigų. Žinoma, kad darbininkai negauna tų pinigų, bet ponai ir val
džia. l’er 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 ta vorą, kadangi tavorų dugumas ir gerumas duoda 
žmogui turtą, o blogumas ir trukumas tavoro duoda žmonėms vargą.

kadangi asmeniniai pinigai bus remiami žmogaus darbu, išeis ši
taip: žmonės dirbdami sutvers tavo rus, sutverdami tavorus sutvers ir 
pinigus. Ko daugiau tavorų 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 asmeniniu^ 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 jausmą 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 iv 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 
skautų atsimenant Lietuvos vargą. Todėl kuris pirktų daugiau kaip 
vieną knygą tai kaina bus pusiau pigesne. Aš dykai paaukaučiau šią 
knygą dėl 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 geru 
noru duosiu jums savo paskutinį 100 dolerių. O jeigu negalite priro
dyti, reiškiu Knyga teisybę skelbia.

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

Del pavyzdžio paduodu vieną laišką rašytą Juozo Povilaičio dėl 
Petro Matavičiaus, 10934 Prospect Avė., Chicajęo, III. Be kitko sako; 
“Ačiū už knyga, dar tokios mes nebuvom matę. Mano susedai atėjo 
iš Komiškės, 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 pasiųstumėm kelis tūkstan
čius tokių knygų, tai be abejonei;, lietuviai neverktų skaitydami, o 
vykdintų gyvenimai! tą kas toje knygoje yra rašoma.

jau 10 metų pra-
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Nedėlioj, vasario 19 d., Lie
tuviu Moksleivių Muzikali“ dr- 
ja rengia pasilinksminimo va
karėlį Lenkų svetainėj, 1519 
Magnolia St. ir 28 gt., vienas 
blokas nuo Michigan Avė. Pra
džia 7:30 v. v. Nors draugi
jėlė visai nesenai susitvėrė iš 
moksleivių ir kitų čia augusių, 
kurie gali vartoti kokį nors 
instrumentą, bet jų orkestras 
jau gana gerai griežia, nes vi
si nariai yra gerokai muzikoje 
prasilavinę. Todėl Detroito lie
tuviai apsilankykite šiame va
karėly netik linksmai ir gra
žiai vakarą praleisti, bet ir 
paremti jaunuolius ir jų drau
gijėlę. — .Jų Draugas.

randasi gana keista moterėlė, 
kuriai niekas netinka. Ji bu
vo pas komunistus, bet liko 
pašalinta, tad šį sykį atėjo į 
Dailės Batelio vakįarąj. Įeida
mas pro sali vienas vyrukas 
pakvietė ją šokti. Kaip ji puls 
tą vyruką, ims kolioti, kaip 
jis, gyvnašlis, drysęs ją pa
kviesti šokti. Pasišaukė net po- 
licistą išmesti tą vyrą iš sve
tainės. O ji pati, kaip girdė
jau, irgi esanti su kitu vedu
si. Tokių nereikėtų j svetainę 
įsileisti.

— Jaunikaitis.

vieton Andriulio pasiieškotu- 
mčt geresnį draugutį, nes, kaip 
matyt, Andriulis didelės nuo
vokos nepuri ir negalės atsi
laikyti prieš A. Kupreišį. O an
tra, kaip matyt iš jūsų darbų, 
tai jums lietuvių reikalai ne
rupi, bet vien rūpinatės Mas
kvos komisaru bizniu, tad ir 
vietos lietuviams nėra reikalo 
į jus kreipti kokią nors domę 
ir nėra reikalo su jumis dis- 
k usuoti.

— Naujas špykis.

musų vaikelis štai ir atneša 
“Naujienas”.

Dabar eina “Naujienų” kon- 
lestas. Kontestante Ind. Har- 
bore yra jo jauna sesutė, lo
dei visi užsisakykime “Naujie
nas“ per kontestantę, o jos bro
liukas mums jas kasdie prista
tys. Pa remiam mes ją, duokim 
energijos jauną jai panelei; mes 
turime remti jaunuolius kada 
jie dirba naudingą visuomenei 
darbą. Tada jaunuoliai bus su 
mumis ir energingai darbuosis

musų visuomenės naudai. Mes 
savo jaunajai kontestantei duo
kim progą laimėti iš “Naujie
nų” augštą ir brangią dova
ną. Mes tai galim lengvai pa
daryti, jei visi jxir ją užsira
šysime “Naujienas”. O ir mes 
patys daug laimėsime, nes kas

die gausime didžiausį lietuvių 
dienraštį, kuriame l)o žinių iš 
viso pasaulio, būna daug žinių 
ir iš musų miesto.

Konlestantės adresas yra: 
p-lė Sophie Kolas, 3715 Parrish 
Avė., Indiana Harbor.

— Senas Naujienietis.

LIETUVIAI!
Indiana Harbor, Ind.

žodis Ind. Harbor 
lietuviams

■ *

Lietuvis Kontrakf orius

Kenosha, Wis.
Sausio 29 d., Kenosha komu

nistai surengė Sehlitz svetai
nėj Lenino uždusinę. Susirinko 
visi i pamaldų vietą dejuoda
mi, apsiverkę. Bet svetainės sa
vininkas nepanorėjęs turėti sa
vo svetainėj pamaldų už Le
nino dūšią, nes pamaldoms vie
ta yra cerkvėje, tai ėmęs Ir iš
varęs komunistus. Komunistai 
išėję tuoj pasklido ieškoti ki
tos svetainės ir suradę kitą svo
tai nėlę, ten savo želatinas mo- 
litvas atlaikė. Bet “Vilnies” 28 
nr. skundžiasi, kad savininkas* 
neapšiklęs svetainės ir ji bu-1 
vusi labai šalta. Buk tai esą 
fašistų darbas. Bet man ro-J 
dos, kad fašistai ir komunis-1 
tai yra tie patys, tik vieni juo
di, o kiti raudoni.

Tą pačią dieną Dailės Bate
lis vaidino dviejų veiksmų ko-J 
mediją ir davė koncertą. Dai
lės Ratelis susideda iš apie 50 
jaunuolių ir energingai dar
buojasi dėl dailės. Publikos bu
vo nemažai ir visi liko paten
kinti Dailės Batelio koncertu.

Prasidėjus šokiams viskas 
buvo ramu. Bet musų mieste

"CASCARETS” DEL SKIL
VIO SUIRIMU IR GAL

VOS SKAUDĖJIMO
šį vakarą ! Išvalykit savo žar 

nas. prašallnkit galvos skau
dėjimą, Slogas, Rugštu- 

mus iš viduriu.

Nusipirkit už 10c baksiuką.
Palikit šaly — tik vienam sy

kiui — Druskas. .Pilės, Castor 
Oil arba Purgative Vandenį, ku
rie pereina kiaurai per žarnas, 
bet neišvalo jų ir neatšViežina 
tų organų ir neturi jokio afekto 
ant skilvio ir žarnų.

Užlaikykit savo vidurius šva
riai ir šviežiai su Cascarets, ku
rios puikiai išvalo .skilvį, praša
lina nesuvirškintą maistą, rugš- 
tumus ir visokius gasus, praša
lina perdidelį tulžies kartumą ir 
prašalina iš vidurių visas užkie-

Mihvaukee, Wis.
Sausio 29 d. Maskvos gar

bintojų ALDU). 56 kp. pa
stangomis liko atkviestas V. 
Andriulis iš Chicago laikyti 
čia prakalbą. Jis kalbėjo apie 
pusantros valandos laiko neva 
apie tai, kur eina Lietuva. Vi
sas sušilo, supluko, plaukai ant 
akių dribo, akiniai su rasojo, 
taip kad turėjo daryti pertrau
ką susitaisyti plaukus ir aki
nius nusišluostyti, 1k4 vistiek 
neįstengė pasakyti kur eina 
Lietuva. Ir kaip gi jis gali pa
sakyti kur Lietuva eina, jei 
Lietuva niekur eina ir stovi 
ant vietos?

Gavęs progos, Andriulis, ži
noma, neaplenkė ir A. Kuprei- 
šio. Esą Kupreišis ir pirm va
žiavimo i Rusiją nebuvęs bol
ševikas, todėl ir iš Busi jos su
grąžo nebūdamas bolševiku. 
Bet Andriuliui liko pastebėta, 
kad A. Kupreišis savo prakal
bose, kurios jam buvo čia su
rengtos, pats pasisakė, kad jis 
buvo bolševikas ir kaipo to- 
kis, belankydamas bolševikų su
sirinkimus, visus (’hieagos Vis
mantus išlandžiojo. Taipgi An
driulio buvo klausta, kodėl ir 
prieš Mažiukas, kurie dabar 
gryšta iš Rusijos, bolševikai 
jau yra nusistatę ir “Laisvė” 
jau dabar sako, kad nereikia 
klausyti ką sugryžę iš Rusi
jos Mažeikai kalbės. Andriulis 
atsakė tik tiek, kad jis tikys, 
kad Mažeikai, jei ir sugryštų 
iš Rusijos, tai jie gal ir pa
siliks gerais bolševikais. Bet 
tikėjimas ir žinojimas yra du 
visai skirtingi dalykai. Kada 
tuos pačius bolševikus buvo už
klupusi valdžia ir norėjo juos 
deportuoti į Rusiją, tai jie 
spardėsi visomis savo jėgomis, 
kJek galėdami kėlė protestus, 
kad tik juos neišvežtų į Rusi
ja. O tai todėl, kad jie tiki, jog 
Rusijoje yra gerai, bet patys 
tikrai nežino ir tikrai nežino
dami, į savo giriamąją Rusiją 
pabijojo važiuoti. Buvo paduo
ta ir daugiau įvairių klausi
mų, i kuriuos Andriulis atsa
kė viską ištempdamas ant sa
vo kurpalio.

Baigiant prakalbas, pirmi
ninkas pareiškė, kad jei vie- 
tos lietuviai nori diskusijų, tai 
tegul parsikviečia A. Kuprei- 
šį, o bolševikai vėl parsikvie- 
sią Andriulį ir busiančios dis
kusijos. Bet reikia pasakyti, 
kad geriau padarytumėt, kad

Kaip senam šio miestelio gy
ventojui ir senam “Naujienų” 
skaitytojui, teko daug patirti 
apie “Naujienas” ir jų išne
šiotojus musų miestelio skaity-| 
tojams. Seiliaus, būdavo, “Nau
jienų” skaitytojai turėdavo la
bai daug nesmagumo. Užsisa
kai 1 per vaiką išnešiotoją, kad 
kasdie atneštų “Naujienas”. Ne
ša, neša ir “pavargsta”, — žiū
rėk, ir nebegaliai “Naujienų”. 
Eini pas vaiką pasiteirauti kas 
pasidarė. Vaikas atsako, kad 
jis nebenešiojąs “Naujienų”, 
nes ir kunigėlis smarkiai išba
ręs, o ir motina nebeleidžian
ti. lokių atsitikimų būdavo 
daug — norėtum gauti “Nau
jienas”, bet nežinai ir kur 
kreiptis.

Bet dabar jau kelinti metai 
mes turim “Naujienų” agentu 
ir išnešiotoju jauną ir darbštų 
p. Kolą. Tas jaunas vaikinu
kas yra geležinis; jis nebijo nė 
šalčio, nė lietaus, nė gilaus 
sniego; nesibijo ir kunigėlio. 
Per jį užsisakęs “Naujienas” 
kiekvienas gauna kasdie, ne
žiūrint kokis oras butų. Kar
tais net gaila jo būna; kartais 
huną tokis oras, kad baisu ir 
nosį iškišti laukan, bet žiūrėk,

NAUJAS 
EELEKTRINIS

Atwater

Mradio
Lengvais išmokėjimais taip 

pigiai, tik $3 į savaitę.

Dykai demonstravimas 
jūsų namuose

VITAK ELSNIC CO.
4639 So. Ashland Avė.

Yards 2470-2471

Suvertam Šviesai h 
elektros jiegą j nau 
Jus ir senus namus b 
mainom naujas lianr 
pas j senas; duodame 
unt lengvo iimokiji- 
mo.

Metropolitan Electric
Shop

221S W. 22nd Street
Phone Cuial 2191

■—...i.......................................... —

A-C SETAS
$15

MAŽIAU TŪBŲ
Mes suelektriz.uosime jūsų setą 

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

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

Atsincškit šį skelbimą su sa
vim, jis vertas 50c. už tuną.

Arcturus Radio 
Service Co., 

701 S. Wells St.
Harrison 8233---- --- _ *

BALTIKO AMERIKOS LINIJA
Tai vienatine ir pirmutinė Linija, kurios 
laivai plaukė STAČIAI Į KLAIPĖDĄ 1926 
ir 1927 metais su būriais ekskursantų.
Tėmykit Šių 1928 metų ekskursijas TIE
SIOG 1 KLAIPĖDĄ ir prie jų prisidėkit. 
Iš anksto pasirūpinkit reikalingas popieras 
“Lituania”— 17 Balandžio-April 

Lietuvių Judamų Paveikslų Korp. 
ekskursija.

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

“Lituania” — 29 Gegužės-May 
Naujienų Eskursija

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

KAINOS LAIVAKORČIŲ 
I KLAIPĖDĄ

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

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

Valdžios taksai atskirai

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

Žiniom kreipkitės į bendrovę:
BALTIC AMERICA LINE

315 So. Dearborn St., Chicago, III.
Paul Baltutis & Co.
Central Mfg. Diat. Bank 
Jno P. Ewald
S. L. Fabian
Vinc. Milaslevric.
Naujienos
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Univcrsal State Bank
J. J. Zolp
Metropolitan State Bank
O. E. Jacobson,

3327 S. Halsted St., Chicago, III.
1112 VVest 35th St., Chicago, 111.
841 West 33rd St., Chicago, III.
809 West 35th St., Chicago, III.
1723 We»t 47th St., Chicago, III.
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L
726 West 18th S t., Chicago, IU.
3255 So. Halsted St., Chicago, 111.
3252 So. Halsted St., Chicago, III.
4559 So. Paulina St., Chicago, 111.

2201 W. 22 St., Chicago, III.
1103 — 4th St., Sioux City, Iowa.

JęroN

N

šis paveikhlaA pa 
rudo kaip naujas 
namas išrūdys 
kuomet žiūrėsite 
i s VVashington 
St. tilto žiūrint į 
rytus ir j pietus. 
Kiekvienas ofi
sas bus šviesus 
ir turės daug 
oro, jie patiks 
aukštesnės rųšies t 
rendauninkams ir 
užtikrina nuola
tines įplaukas už 
rendan.

Įsigyk Šerą Vidurmiesčio Namo!
Tapkite Partneriu

20 Wacker Drive Building Corporation
bus krautuvės, auditorium ir ofisaikuri statys 42 aukšty namą, kuriame

T> ETAI jus turite progą investuoti 
savo pinigus į naudingus vidur

miesčio biznio namus.

tėjusias dalis ir nuodus iš žar
nų.

Cascarets paimtas iš vakaro, 
jus labai gerai jausit iš ryto. Jos 
veikia, kol jus miegate — nepa
daro gripo, nesUsargina ir kai
nuoja tiktai 10 centų bakseliui 
vaistinėje. Milionai vyrų ir mo
terų vartoja Cascarets dabar ir 
vėliau neturi Galvos Skaudėji
mo, Raugėjimo, Sunkių slogų. 
Nevirškinimo, Rugštumų Vidu- 
riuise arba Užkietiejusių Vidu
rių. Cascarets turi rastis kiek
vienuose namuose. Vaikai mėg
sta jas vartoti.

=—“
Ant Velykų 

Tėvynėje

Bet štai yra investmentas, kuris pa
siūlo jums progą tapti daliniu savi
ninku masiviško naujo vidurmiesčio 
ofisų namo, kuriame bus nauja au
ditorija Chicago Civic Opera Com- 
pany.

nuo Madison St. — išgavimas nau
dingo “air rights” nuo netolimų ge
ležinkelių Chicago ir yNorth Westem 
Geležinkelio, Chicago, Milwaukee, St. 
Paul ir Pacific — viskas užtikrina 
gerą ateitį šiam namui.

Ekskursija Lietuvon
puikiuoju

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

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

Pirmas 1928 metą plaukimas—Gražiai Pertaisytai
S. S. AMERICA—Kovo 21.

Specialės ekskursijos vedamos Mr. Joseph Turėk iš New York 
ofiso ir Mr. Joseph Berkovvitz, is Philadelphia U. S. Lines ofiso.

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

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

United States Lines
110 S. Dearborn St. Chicago, III 45 Broadvay, New York City

20 VVacker Drive Building Corpora
tion pradės statyti 42 aukštų namą 
anksti šį pavasarį, šis namas užims 
visą bloką tarpe Madison St., Wash- 
ington St., Wacker Drive ir upės.
ši vieta yra Chicagos greičiausiai 
auganti vidurmiesčio sekcija. Propo- 
nuojama Avondale Avė. projektas 
pailginimo Wacker Drive į pietus

Šerai yni parduodami už cash $95, 
kurie atneša į metus 6.31% dividen- 
tų arba juos galite nupirkti $10 
įmokėjus ir po $10 į mėnesį. Divi
dendai yra išmokami kas trys mė
nesiai. šėrai yra surašė Chicago 
Stock Exchange.

Vardas

Gatvė

Miestas

usite veltui 
ma Šis na-

Atsiųskite kuponų, gausite veltui 
cirkuliorių, kuriame aprašoma in- 
vestmentų progos ir 
knygutę, kurioj apr 
mas.

•r-

(kuponas)

Utility Securities Company
230 So. I^a Šalie St., Chicago

Malonėkite man atsiusti savo cirkulioriu veltui kuriame aprašoma $6 
preffe.red atakas 20 Wacker Drive Building Corporation ir jūsų ilius
truot:}. knygutę kurioj aprašoma namus.

PKEM1ĖK MALT SALES CO.
720 N. Chlearo, III.

7807
„ichlyan Avė., 

Pnone

Gauk šią
Lena Lėlę

Atsiųsk 10c su kuponu / Vįį
DYKAI Receptų lig M

Knygutė £&££!>
AtaiųRk kuponą gausit Dykai Recep
tų Knyrutę kurtojo randasi virA 200 
patikrintu receptų rardieina vaisiams 
ir Riildainlams,

PRKMIKK MALT 8ALK8 CO. 
720 N. MielilKan Avė., 

Dept. 4332, t'hlcaąo, III.
Į L

Jdedu 100 apmokant pilnut už ku
riuos malonėkite man ataiųati apmo
kstą. ncRiidaužonią. no mazgojamą Le
na Lflę (12 colių aukfičio).

Padek X kad gavus Lėle 
Malonėkite atsiųsti man DYKAI ir 
APMOKĖTĄ Blue Rtbbon Malt Ext- 
ract He<<'ptų Knygutę.

Padėk X kad gavus Knygutę

Vardas ..................    x --n.

Adresas . ............... . .................. . ...............
j—————■ i ii i m 11 ■■ i -----------
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neva 

Aiblished Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 850t

Editor P, GRIGAITIS

Subscription Ratesi 
$8.00 per year In Canada. 
Š7.00 per year outside of Chicago, 
$8.00 per year in Chicago. 
8c. per copy.
Entered ag Second C laša Mattel 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March Srd, 1879.

Chicagoje — paltu: 
Metams ... ————.

Pusei metų __ ___
Trims menesiams 
Dviem mėnesiam ___ ___
Vienam mėnesiui —-

Chicagoje per i&neiiotojuai 
Viena kopija _
Savaitei ________________
Mėnesiui___________ ___

$8.00
4.00
2.50
1.50

.75

8c 
18c 
75c

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams ----------------------- •— $7.00
Pusei metu ---------- ---- -—— 3.50
Trims mėnesiams „»■ > - 1.75
Dviem m«nesiam«------------ 1-25
Vienam mėnesiui ———— «75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
[ Atpiginta] i

Metams ----- ---------------------- 18.00
Pusei metų ------------——- 4.00
Trims mėnesiams 2.50

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

DEL PLEČKAIČIO TARNAVIMO ŽVALGYBOJE

Sensacija apie buv. Seimo narį Jeronimų Plečkaitį, 
kurį Kauno “Lietuvis” apšaukė tarnavus už atlyginimų 
žvalgyboje, dar iki šiol nėra pilnai ištirta. Tautininkų 
organas pareiškė, kad jisai jokių dokumentų savo kal
tinimo parėmimui nerodysiąs, bet žinias apie Plečkai
čio tarnavimų žvalgyboje jisai gavęs iš vidaus reikalų 
ministerijos, ir suinteresuotieji tuo klausimu asmens 
galį patys kreiptis į ministerijų ir pasiteirauti.

“Lietuvos Žinios” šituo “Lietuvio” patarimu pasi
naudojo ir štai ką jos dabar apie tai praneša:

“ ‘Lietuviui’ nepaskelbus Plečkaitį inkriminuo
jančių dokumentų, ‘Lietuvos Žinių’ redakcija krei
pėsi j Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos 
departamento direktorių p. Staškevičių, kuris suti
ko duoti tuo reikalu informacijų.

“Vakar, vasario m. 2. ‘L. Ž? Redaktorė p. F. 
Bortkevičienė su Socialdemokratų partijos centro 
komiteto nariu p. Galiniu apsilankė pas V. R. M. 
Piliečių apsaugos d-to d-rių, kuris štai kų pareiškė:

“ — Įstaiga slaptųjų savo bendradarbių išda
vinėti negali. Kad Plečkaitis tarnavo žvalgyboje, 
‘Lietuvis’ paskelbė be V. R. ministerijos žinios. Bet 
kadangi šis dalykas jau iškeltas aikštėn, be to Pleč
kaitis yra ieškomas policijos, t. p. Direktorius rado 
galima suteikti šių žinių:

“Plečkaitis žvalgyboje dirbo ir turėjo dvi sla- 
pyvardes ‘Draugas’ ir ‘Pažįstamas’.

“(Jaudavo mėnesinį atlyginimų ir be to už ypa* 
tingų pasitarnavimų kelis kartus yra gavęs vien
kartinius atlyginimus, kurių didžiausis — 2,180 li
tų; kitais atvejais gaudavo po 500 litų.

“Yra Plečkaičio parašai ir raštai jo pačio ran
ka rašyti. , J g :

“Kas liečia dokumentų parodymų, tai p. Direk
torius jų neparodė, motyvuodamas tuomi, kad gali 
dėl to pasireikšti nuomonių skirtumas. Bet. p. Di
rektorius pasižadėjo, jei bus reikalas, visa tai teis
me raštais ir liudininkais įrodyti.”
Taigi, dokumentai dar neparodyti, bet iš aukščiaus 

paduotųjų Piliečių apsaugos departamento direktoriaus 
pareiškimų tenka padaryti išvadų, kad beveik nebėra 
abejonės, jogei Plečkaitis tikrai buvo žvalgybos agentas.

fr tarnaudamas žvalgybai, jisai buvo prisiplakęs 
prie socialdemokratų partijos, žvalgybų tuo metu kon
troliavo krikščionys demokratai; o Plečkaitis, imdamas 
iš žvalgybos algų, Seime aštriau, negu kuris kitas atsto
vas, kritikuodavo ir smerkdavo krikščionis demokratus 
ir jų valdžių!

Laba panašu į azefščinų. Garsusis Rusijos provoka
torius, Azefas, tarnavo slaptajai caro policijai ir kar
tu, kaipo socialistų revoliucionierių partijos narys, 
rengdavo teroro sųmokslus prieš caro ministerius ir 
valdininkus.

Šlykštus yra provokatoriaus darbas. Bet šlykšti 
yra ir valdžios politika, naudojanti savo tikslams pro
vokatorius.

klausti projekto autorių: o 
kiek yra Lietuvos kaimiečių, 
senesnių kaip 30 metų su 4 
klasių mokslu? Manau, ne
suklysiu pasakęs, jog yra 
daug valsčių, kuriuose nera
si nė vieno ūkininko virš 30 
m., kuris butų išėjęs 4 kla
sių mokslų. Kų gi tame val
sčiuje rinks j valsčiaus tary
bų? Gal kunigų ir mokytojus 
bei girininkus, bet šie asme
nys kaip tik valsčiuje netu
ri jokio turto: o jei ir turė
tų, tai ar ūkininkai gali rin
kti vien inteligentus ir netu
rėti taryboje savo atstovų? 
Kadangi tautininkai dedasi u- 
kininkų globėjais, tai atrodo, 
kad jie kerta šakų, ant ku
rios patys stovi.

“Dabar pažiūrėkime į rin
kikų teises. Rinkti tuo pro- 

’ jektu galės tik tie, kurie turi 
tam tikrų turtų [gal neju- 
domųjį.]. čia vėl kyla klau
simas: o kas atstovaus tuos, 
kurie to turto neturi? Ar tie

ir reikalų jokių savivaldybėje 
neturi? O jei dar pridėsime, 
kad pas mus yra nemažiau 
[jei ne daugiau] neturinčių 
turto, kaip turinčių, tai bus 
aišku, kad toks įstatymas pa
dalytų Lietuvos liaudį į val
dančiuosius ir valdomuosius, 
kitaip tariant į ponus ir ver
gus. Vergų pusėje atsidurtų 
didelė visuomenės dalis; visi 
kaimo nuomininkai, pusinin
kai, amatninkai ir darbinin
kai; visi miesto butų samdy
tojai, tame skaičiuje ir visa 
miesto inteligentija, valdi
ninkai ir darbininkai. Vėl 
klausiu: ar šitie žmonės nė
ra piliečiai ir ar jie savival
dybėje reikalų neturi? Kas 
rūpinsis biednuomenės glo
ba, jei toji biednuomenė ne
galės siųsti į savivaldybę sa
vo atstovų. Gal Chodosas? 
Ar ne juokinga. Tai tokios 
pas mus reformos. Rodos, 
kad grįžta aštuonioliktas 
amžius.”

• — — - - h
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prastai seka religinės, kurios mergaičių nuotakų yra 9,847; 
susiveda prie skaitymo ištrau
kų iš Korano.

Tarp budistų vedybos irgi 
yra civiles. Gauti perskyras bu
distams yra labai lengva. Zo- 
roaslros sekėjai vartoja tani 
ikras vedybines ceremonijas.

Nors vaikų vedybos Indijoj 
dar tebėra praktikuojamos, vie
nok vėliausi statistikos davi
niai rodo, jog apšvietimas yra 
padaręs indusams nemažai įta- 
kos. Prieš keliolikų melų da
lykų padėtis ten buvo nepaly
ginamai blogesne.

Niekur pasaulyj, sako Cris- 
ton Carlyle, nėra tiek daug 
našlių moterų, kaip Indijoj. Ta
me nėra nieko nuostabaus kuo
met mes atsiminsime, jog vy
rai tankiai apsiveda su mer
gaitėmis, kurios yra tris kar
dus jaunesnės, negu jie. Indi
joj yra ‘tūkstančiai našlių, ku
rios turi penkis metus am
žiaus! Kadangi našlėms yra už
draudžiama apsivesti, tai juo 
jos yra jaunesnės, tuo jų li
kimas yra sunkesnis. Beveik 
kas penkta moteris ar mergai
te Indijoj yra našlė.

Vėliausi daviniai rodo, jog 
Indijoj vienų metų amžiaus

mažiau nei penkių metų — 
325,987; mažiau nei devynių 
melų — 2,876,087, ir mažiau1 
nei keturiolikos metų — 7,- 
658,009. Tarp indusų, sikų ir 
budistų jaunų l>erniukų vedy
bos pastaruoju laiku žymiai su
mažėjo. Tačiau nežiūrint j tai, 
Indijoj yra milionai jaunuolių, 
kurie yra vedę ir turi šei
mas.

Nuo 1925 m.
delis bruzdėjimas, kad sustab
dyti vaikų vedybas. Tapo pri
imti įstatymai, kuriais einant 
nustatoma vedybinis amžius 
— mergaitėms keturiolika me
tų,
ka. Tačiau daugelyj provincijų 
tie įstatymai kol kas neturi 
jokios reikšmės, ypač netur
tingųjų tarpe, kurie parduoda 
mergaites, kad sumažinus 
mos išlaidas.

praaidejo di-

O

Indijos keistenybės
Vaikų sutuoktuvėm Indijoj. — 

Mergaičių pardavinėjimas. — 
Kainos. — Vedybų amžius. — 
Mergaičių išvogimas. — Ap- 
vesdinimas su medžiu arba 
gėle. — Vedybų ceremonijos. 
— Našlių skaičius. — Nuo
takų amžins. — Įstatymai 
nėra pildomi.

ra 
pa

Apžvalga
NORI GRĄŽINT LIETUVĄ 

Į SEPTYNIOLIKTĄ 
AMŽIŲ

Kauno “Socialdemokrate” 
rašo V. čarskis:

“Dabartiniu laiku pas mus 
yra reformų manija: refor
muojama konstitucija, smul
kesni įstatymai ir kas tik 
pakliūva Į žinoma—aut po- 
pierioj. Kai kas gali pama
nyti, kad apsirgome refor
mų manija. Nors gyvenimui 
bėgant rimtos reformos yra 
reikalingos, tačiau pas mus 
pasitaiko tokiu reformų, ku
rios bent kiek mąstančiam 
žmogui atrodo tikrai juokin
gomis.

“štai nesenai buvo spau
doje iitpasakota naujai ruo
šiamo savivaldybių rinkimų 
Įstatymo projektas, kuriuo 
norima įvesti cenzų, kaip 
rinkikams, taip ir renkamie
siems. Iš renkamųjų manomi 
reikalauti mokslo [nemažiau 
1 klasių] cenzo, iš rinkikų gi 
turto cenzo. Pažiūrėkim, kaip 
atrodys tikrumoje 
ma, ir ar galima 
ji Įgyvendinti.

“Būti renkamu
(lybę sulig to projekto galės 
būti žmogus su mokslu ne
mažiau 4 klasių ir ne jau
nesnis, kaip 30 moty am
žiaus. Kadangi įstatymo su
manymas sako, kad renkami 
gali būti tie žmonės, kurie 
turi teisės rinkti, tai aišku, 
kad renkamasis turės taipogi 
turėti ir turtą, kas taikoma
ir rinkikams. Čia tenka pa- turtingi tėvai stengiasi nuo sa-

ši refor-
Lietuvoje

j savival-

Prieš kiek laiko Anglijoj ki
lo nemažas bruzdėjimas dėliai 
to, kad Indijoj vis dar tebe
praktikuojama vaikų sutuoktu
vių sistema. Anglų valdžia ne
gali to užginčyti, nes jos 
norte, kuris liečia Indijų,
duodama daugybė faktų. 'Pie
ša, butų klaidinga sakyti, kad 
nebuvo nieko daroma sustab
dymui tos nelemtos sistemos. 
Tapo išleisti gan aštrus įstaty
mai, kuriais einant tėvai yra 
baudžiami, jei jie verčia savo 
vaikus iki tam tikro amžiaus 
apsivesti. Bet tie įstatymai In
dijoj yra tiek pildomi, kaip 
Amerikoj prolubicijos patvar
kymai. Kai kurie indusai ban
dė tų sutuoktuvių sistemų prak
tikuoti net Anglijoj.

Bihar, Orissa, Bombay, Bo- 
roda ir Hyderabado provinci
jose vienų metų amžiaus mer
gaitės yra sužieduojamos, o as
tuonių metų sulaukusios jos jau 
apsiveda. Net šiandien, sako 
Criston Carlyle, Indijoj yra pa
prasčiausias dalykas matyti 30 
metų amžiaus vyrų, kuris ei
na su savo devynių metų am
žiaus žmona. Ne retai pasitai
ko matyti dvylikos ar trylikos 
metų mergaitę, kuri turi jau 
porų ar trejetų vaikų. Nei vie
noj šalyj nėra tiek .daug mo- 
terų-našlių, kaip Indijoj. Tan
kiai jos yra visai jaunos — 
nuo dešimties iki penkiolikos 
melų amžiaus*.

Nors 1909 m. Carine Ten- 
nant, amerikietė, daug pasi
darbavo reformavime indusų 
sutuoktuvių sistemos, tačiau 
vaikų apsivedimas dar ir šian- 
lien tebėra paprasčiausias reiš
kinys. Net griežti įstatymai, 
draudžiantys pardavinėti vai
kus, mažai teprisidėjp prie mer
gaičių apsaugojimo. Mergaičių 
pardavinėjimas ypač yni pra
siplatinęs tarp žemesniųjų kas
tų, kur į mergaites žiūrima ly
ginai taip pat, kaip į naminius 
gyvulius, kuriuos galima par
duoti už tam tikrų pinigų su
ma. *■

Faktinai, kur pasireiškia 
mergaičių trukumas, ten už 
jas brangiau mokama, šiuo 
laiku Bombay provincijoj už 
vienų metų mergaitę mokama 
apie septyni doleriai, už dvie
jų metų keturioliką dole
rių; už trijų ■ $21 ir t. t. 
žodžiu, juo mergaitė yra se
nesne, tuo ji brangesnė. Ne-

vo dukterų kaip galima grei
čiau atsikratyti dėl tos papras
tos priežasties, kad juo dau
giau vaikų jie turi, tuo sun
kiau jiems gyventi. Vienok tu
rėti devynių metų ar vyresnę 
dukterį “užsimoka”, nes rinka 
joms yra laimi. gera. Ne re
tai už jas mokama po 70 ir 
daugiau dolerių.

Indijoj, kaip ir kitose azia- 
tiškose šalyse, žmonės apsive
da gan anksti. Apsivedimas jau
nystėj (tiksliau, kūdikystėj) 
indusui yra natūralūs dalykas. 
Celibatas arba atidėjimas vedy
bų tolimesniam laikui tarp in
dusų yra retas atsitikimas. 
Kiekvienam tūkstančiui vedu
sių mergaičių, kurios turi ne 
daugiau kaip 15 metų am
žiaus, tenka 600 nevedusių. Dvi
dešimt metų amžiaus mergai
čių, kurios nebūtų vedusios, In
dijoj beveik negalima surasti. 
Vidutiniškai imant, mergaitės 
Indijoj apsiveda turėdamos 
121/2 metus, o berniukai — 2( 
metų.

Kad Indijoj su įstatymais ne
siskaitoma, ta faktų aiškiai pa
žymi valdžios raportas. Dau
giau to, cen tralinėj Indijo, 
praktikuojama mergaičių išvo
gimas. Būriai vyrų, kurie pa
prastai veda banditų gyveni
mų, užpuola gyventojus ir jė
ga atima iš jų jaunas mergai
tes. Nuo tų užpuolikų tankiai 
tenka nukentėti ištisiems kai
mams ir net miestams. Kadan
gi tie banditai neturi pinigų, 
kad 
jie 
do, 
tie
triai baudžiami, 
mas mergaičių

nusipirkti sau žmonas, tai 
stveriasi primityviško bu- 

• vagia mergaites. Nors 
banditiški žygiai yra aš- 

tačiau išvogi- 
vis dar nesi-

Net tarp krikščioniškųjų In
dijos sektų vaikų apsivedimas 
yra praktikuojamas. Daugiau 
to, neturtingieji taip pat par
duoda savo mergaites, bet jos 
turi būti mažiausia devynių 
metų amžiaus. Tarp aukštųjų 
kastų pasitaiko, kad tėvai' mo
ka vyrui už vedimų jų duk
ters. Visi indusai deda pastan
gų, kad jų dukterys apsivestų, 
kol jos dar tebėra jaunutės.

Indusai praktikuoja daug kei
stų dalykų, kad išpildyti savo 
religijos reikalavimus. Sakysi
me, kuomet mergaitė sulaukia 
tam tikro amžiaus ir neapsi- 
veda, tai yra atliekamos kei
stos rųšies ceremonijos ir mer
gaitė tampa, taip sakant, “ap
vesdinama” su medžiu, gėle ar
ba vylyčiu. Tikros vedybų ce
remonijos įvyksta, kai atsiran
da jaunikis.

Krikščionys daugumoj atve
jų reikalauja religinių ceremo
nijų. Magometonys žiuri į ve
dybas kaipo į civilį kontrak
tų, kuriuo einant jaunikio pa
siūlymas apsivesli turi būti 
priimtas liudininkams dalyvau
jant. Po civilių ceremonijų pa-

dabar norėtųsi daug apie kij 
klausti tėvo: kur padėkim Jur
gelis, ar tik nebus jis palie
gęs į miškų ir ar nesuėdė jį 
tenai meškos; ir delko pas ru
dų sodietį ausyje įvertas aus
karas; ir kodėl pas jį, Petruku, 
taip skaudžiai gelia kojų pirš
teliai ir kas toksai jam vis 
už nosies gnaibo...

Bet, užsisvajojęs apie tų vi
sų, Petrukas užmigo užliūliuo
tas rogių girgždėjimu ir begali
ne Vežėjo daina.

berniukams — šešioli-

šei-

Ka-
savo knygoj 
ne tik sutei-

Tokių lai žinių paduoda 
ston Carlyle apie Indijų. 
therine Mayo 
“Mother India'
kia tolygių informacijų, bet ir 
ryškiai aprašo tų nelemtų pa
pročių tragingas pasėkas.

— K. A.

Petruko Gyvenimas
(Apysakaitė)

(Tęsinis)
. Iš grįčios1 moterys 

palaikydamos už rankų 
ir pasodino jų greta su Petru
ku.

Oi, Dievulėliau, vaikų juk 
sušaldysit! Kailiniais jį reikė
tų... Oi, vargelis musų! Jur
gelis—durnelis gyvai įsilipo į 
roges, pasididžiuodamas atki
šo apsiūtų vailokų ir kiek 
tik turėjo spėkų ėmė tampy
ti vadeles. Arkliukas kriptelė- 
jo galvų, pasižiurėjo į Jurgelį; 
sukratė ,karčius, o pats ne iš
vietes. * 1.

Tada Jurgelis paslėpė po sa
vim vailokų ir laukiniu balsu 
subliovė, iš Ikažin kur ištraukęs 
plaušinį botagų.

Nuvažiavo.
Sodiečiai nusiimstė kepures, 

linkčiojo ir ką tai šaukia, — 
Petrukui nesigirdi, ką jie ten 
šūkauja: ausys pas jį stipriai 
užrištos, iškišta tik nosis, ir 
akys mažuma atdaros, o akyse 
stingsta šaltos ašaros ir šaltis

Sodžiaus gale, laikydamųsis 
už tvoros, stovėjo senis Korne
lijus. Vienas jis čia: kas tai 
atvedė senį ir paliko. Jis mo
juoja savo kriukiu nesustoda
mas, kaip užvestas
linkčioja į tuščius baltus 
kus.

Pravažiavo, o senis vis 
linksi ir visai ne į tų (pusę,

važiuoja. Petrukui 
atrodo.
tai senelis taip... tė-

išvedė 
motinų

žaislelis, 
lau-

dar 
kur

VI.
Per visų kelionę vyko ste

bėtini dalykai: Tai arklio spal
va keitėsi, tai rogių priekyje 
pasirodydavo naujas vyriškis, 
kartų-gi vyriškio vietoje boba 
sėdėjo. Ji ibe perstojimo tam
pė vadeles ir garsiai nuksėjo į 
arklį, paskui pakreipus tamsų, 
vėjo nupustytų veidų į .Petru- I 
ko motinų ir ištempdama žo
džius lyg dainuodama, kalbėjo:

—I-i, motin, tavo bėda — 
pusė bėdos. O tu štai paimk 
mano padėjimų: jau kamuo- 
juosi, vargstu... Kaip tik ir 
Dievas užlaiko, nežinau, šito
kių štai, šešetų ant rankų...

Boba botagu nurodė į Pet
ruku.

meškų nesibijo: jis irgi pabū
go ir įmaknojo ligi kelių snie
gam

Petrukas, atsipeikėjęs iš bai
mės, užklausė:

—Tėtuš, tai meškos?
Tėvas, žingsniuodamas rogių 

gale, žvilgterėjo į Petruką ir 
pliaukšterėjo piršti-

šo, kaip tu misliji? Senis 
mano, kaip atsidarė ta pati 
Vaina, išėjo, ir nuo tos valan
dos nerašo, lyg akmuo į van- 

žmonės 
jei gir- 
širdelė, 
mažus

ir kvailas gi tu, Pet- 
tarė jis. — Jau taip 
kad neduok Dieve!...

linksmai 
nėmis.

-Oi, 
r u k, — 
kvailas,

Važiavo vis mišku ir mišku, 
staiga atsidūrė lauke, o lauko 
vidury — sodžius.

Petrukas akis išplėtė.
—Aš neisiu namo-o, — su- 

žliumbė jis;
Aš miestan no-riu-u!...

Jurgelis—durnelis atsigrįžo, 
sužiuro į Petruku, pažvelgė 
kam tai į dangų, pagalvojo ir 
garsiai nusikvatojo. Sodžių 
pravažiavo (pro šalį. Vėl prasi
dėjo miškas, dar tankesnis už 
anąjį, Petrukui vis norėjosi 
paklausti motinos:

Kas ten, po rogėmis, vis cy
pia, Jyig kas verktų, — ar ne 
Onykė ? — Bet taip ir neuž
klausė. Sustingęs nuo nosies 
ligi kulnų, įsikniaubė į šienų ir 
užmigo, užmigdytas 
šlamėjimu ir Jurgelio 
mais.

Nubudo jau grįčioje. 
atsirado grįčia
■ 'Petrukas gulėjo ant (kros
nies ir tyliai verkė, nes jam 
labai sopėjo kojos, šaly kros
nies stovėjo susikuprinusi ne
pažįstama senė. Rankoje ji 
laikė žiburį ir 
nies, o motina 
ma kuom tai 
kojas.

Ant grįčios 
blaškėsi senės 
se it degutas
joje knarkė nematomas Petru
ko tėvas.

Kai nuvažiavo toliau, Jurge
lis kur tai pranyko. Jo vietoje 
sėdėjo visai nepažįstamas vy
ras, rudas, pasišiaušęs, kepurė 
Pas jį 
kta.

Jis 
viena 
tysiu
Petrukas pažvelgė į arklio uo
degų, užrišta stambiu mazgu, 
ir akimis pradėjo ieškoti tėvo. 
Tas žingsniavo paskui roges, 
— nėjo, o lyg kų minkė vieno
je vietoje, darbuodamųsis ran
komis ir kojomis.

—'Tėtuš, žiu... arklys juk ru
das paliko!

'Pėvas 'šyptelėjo ir galvą pa
linkėjo. Petrukas žiurėjo į 
keturkampį lopą nepažįstamo 1 Siųskit Naujienas 
sodiečio nugaroje ir negalėjo 
suvaikyti savo minčių. Jani

auga
kliu-

miš- 
at- 

pra-

vienodu 
šukavi-

Iš kur 
nežinoma.

Petrulkas 
juokingai

—Kam 
tuš?

Tylėk, durneli... tai tau jis, 
neregįs, kloniojasi. *

Stebėdamųsis žiuri Petrukas 
į platų baltuojantį laukų, ilgai 
prisižiurinėja, bet savęs ten ne
mato, ir pagalvojęs, nusprendė, 
jog dėdė Kornelijus gali maty
ti daug toliau, kaip jis, o gal 
net, toliau anos eglės, kuri juo- 
chioja ten, pačiame lauko gale.

įvažiavo į tankų, užverstų 
sniegu miškų. Tylu. Kelias 
siaurutis, lyg gelda, ir rogės 
virtulioja tai į vienų, tai į ant
rų šonų. Arklys eina žingsniu, 
nuolat prunkšdamas ir miške 
kas tai prunkštauja atsiliepda
mas. į roges tiesiasi žalios, snie
gu nebeitos letenos ir kliudo 
Petrukui per galvų.

Iš pradžių jis manė, jog tai 
ir bus meškos, katras tėtis ga
li dėtis už ančio.
meškos dar priešais buvo, 
kaip tai netikėtai 
gausdamos varpeliais, išsmuko 
iš miško ir praūžė taip grei
tai, kad negalėjo gerai ir įžiū
rėti jas. Net Jurgelis, rodos, 
išsigando: jis pasiliko arklį į 
šalį ir kuone apvertė rogių. Ir 
sunkiai tikėjosi, kad tėvas

švietė ant kros- 
maldas kalbėda- 
trynė Petrukui

sienų lingavo— 
šešėlis, kampuo- 
juoda tamsa, ir

j patį viršugalvį nusmau-

pauk’šėjo pirštinėmis, 
į antra ir plonyčiu vien- 
balseliu dainavo dainas.

Bet tikrosios
Jos

staiga,

denį... Mielaširdingi 
patarė mišias užpirkti: 
di, gyvas, pasiilgs jo 
ateis pažvelgti į savo 
našlaičius...

Boba triukšmingai atsiduso 
ir galvų palingavo.

—Užpirkinėjau ir mišias, o 
žinios nė jokios...

Bobos galva taip apraišiota, 
kad išrodo nepaprastai didelė, 
iš burnos gi durnai eina. Tarp 
kitko, Petrukas visų laika tė- 
mijo, kad durnus iš burnos lei
džia ir arklys, ir tėtis ir jis 
pats, pas tėtį gi ant barzdos 
net sniegas išaugo. Apie tai 
Petrukas jau buvo pasirengę* 
pasakyti motinai, bet ji sėdi 
kur tai iš šono, jam vargu 
galvų p^creipti ir vargu ištar
ti, nes gerklėje pas jį 
koksai tai kamuoliukas ir 
do seiles nuryti.

žalios letenos tiesiai iš 
ko, skečiasi, plaukdamos 
gal, ir kiekviena letena
tiesia Petrukui sniego krūvelę, 
lyg parodyti norėdama, pati gi 
tuoj išnyksta užpakalyj, už
leisdama vietų kitoms lete
noms. Jeigu ilgai į jas žiūrė
ti, galva susisuka. Petrukas 
nukreipia nuo letenų akis ir 
žiuri į šliaužiantį po rogėmis 
kelių. šliaužia jis išpradžių 
tiesiai, paskui .pasisuka į šalį 
ir pradeda greitai, greitai suk- 
ties. Petrukui darosi negerai, 
galvoje gi zvimbia ir skamba 
plonučiai varpeliai, lyg ten bu
tų įlindęs Zujų Pilypas ir ar
monikų griežia.

Ilgai įšilklausinėja Petrukas, 
sėdėdamas, primerktomis aki
mis. Jam palieka karšta-karš- 
ta. Nusvyręs galvų į šienų, už
snūdo.

(Bus daugiau)

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Labiau prasilavinę dar
bininkai ir inteligentai 
skaito “GYVENIMĄ”—- 
skaitykit ir jus!

Reikalaukit vieno 
susipažinimui

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

Lietuvon •— tai bw 
brangi dgvani.

t
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Tarp Chicagos 

Lietuvių

Cicero

Amerikos spauda 
apie lietuvius

Del dešimties metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvių 
dienraštis “The Chicago Daily

šiandie L
šiandie vakare cicero 

viai tėvynainiai, kuriems yra 
brangi musų tėvynė Lietuva, 
susirinks Liuosybės svetainėje 
kuoiškilmingiausia apvaikščio
ti dešimtmetines Lietuvos Ne- 
priklausomylyės paskelbimo su
kaktuves. čia bus tik tikri Lie
tuvos sūnus ir dukterys, —Mas-

lietu-

kvos garbintojai, tos Maskvos 
kuri ginklu rankose puolė Lie
tuvą, čia nebus: jie ir dabar, 
jei sumanytų, Lietuvą tuoj aus 
paskandintų, nors jie kai kada 
irgi lietuviais vadinasi. Susirin
kę gi išklausysime gražaus mu
gi kalio programo ir geriausių 
musų kalbėtojų pranešimų apie

tu vės šį vakarą bukime Liuo- 
sybės svetainėje. — M.

NAUJIENOS, Chicago, III.
========== 7 ~ 1928 METAI YRAHARTMANMETAI~—uaa^::-^==

SUBATOJ PASKUTINE DIENA

Hartmano Didžiausis Vasario Menesio
Rakandu Išpardavimas in 63 Metus

5

“Chicagos lietuvių apvaikš- 
čiojimas dešimties metų Lietu
vos nepriklausomybės pasieks 
viršūnės bankete Stevens vieš-

Lietuvos nepriklausomybė tap) 
priimta Vilniuje vasario 16, 
1918, ir apvaikščiojimas šio j- 
įvykio Cbicagoje tęsis iki sa
vaitės galo. Nužiūrima, kad 
Chicagoje esama 75,000 lietu
viu.'*

'Poliaus tas dienraštis nurodo, 
kad Lietuvos teritorija apima 
30,000 ketvirtainių mylių; kad 
Lietuvos gyventojų skaičius yra 
daug maž lygus Chicagos gy
ventojų skaičiui; • kad nepri
klausomos Lietuvos kūrimuisi 
ne mažai pagelbėję Amerikos 
lietuviai; kad Lietuvos ūkis 
povai kiląs; kad pereitais me
tais Lietuvos eksportas buvęs 
biskj didesnis, negu impotras; 
kad Lietuvos gyvenimas vys
tosi žmonių auklėjimo ir pramo
nės bei žemdirbystės plėtimo li
nija.

Jis Budavoja Stiprumą
Kasdien jums reikia vitaminų, 

tokios rųšies kurie turi cod-liver 
oil, kad pagelbėtų apsaugoti jūsų

sistemų nuo slogų ir kosulio.
SCOTT’S EMULSION 

užtikrina dėl nusilpusių kūno sistemų stiprumą bu- 
davojantį maistą, turtingą sveikatą-oudavojančiais 
vitaminais iš cod-liver oil. Jis gardus ir lengvai virš
kinamas.

Scott’s Emulsion turėtų būti vartojamas 
reguliariai kaipo apsisaugojimas nuo slogų 
ir kosulio.

mmmmmcott & Bowne, Bloomfield, N. J. 27-40

NorsKas
$8.95 vertės

Radio arba prie pečiaus 
24 colių ilgumo, su apmuštu atsirė- 
miniu — naujas, parankus. Auksinio 
užbaigimo wrought geležis, rau
donas velour vir- $5 69

“Ace” Kortoms
Staliukas

štai Yra Naujo!
suoliukas,

Paprastu kuinu $1.09
Stiprus, mahogany užbaigimo rė
mui, storo Žulio leutherette vir
šus. Labai tvirtas ir C 1 OC 
tikrai pigia kainu už

Garfield Park
Ateinantį sekmadieni, vasario 

19 d., Garfield Parko Vaikų 
Dailės Draugijėlė rengia didelį 
ir puikų balių su programų, 
kurį išpildys (i. P. V. D. D. 
nariai. P-nas Grušas parūpins 
muziką. Bus galima smagiai pa
šokti.

ši draugijėlė gyvuoja jau 4 
metai ir yra gerai ‘ išlavintu. 
P-nas Gaubis - vienus geriau
sių mokytojų;^!rime jam tar
ti ačiū, kad jis apsiėmė dirbti 
tokį sunkų darbą. Vienok, nors 
ir sunkus darbas, linksma nia-

Garfield Parko Vaikų Dailės 
Draugijėlė turi 35 narius, 
tartina tiems tėvams, kurių 
kučiai dar nepriklauso 
draugijėlei, prirašyti juos.

čia jau 12 metų 
ir M. Pa-

vai
šiai

Gyvuoja
Garfield Parko I 
šaipiais Klubas. Tai yra viena 
geriausių pašalpinių draugijų. 
Girdėti, kad ir minėtas klubas 
rengiasi baliui, kuris įvyks ba
landžio mčn. 15 d.

— Garfield park ietis.

PIRKO ACTUS.

.1. Lapaitis, zeceris ir auto
mobilių mechanikas pirko nau
ją b'alcon Knight sedaną.

Inž. B. Simokaitis taipjau 
pirko karą su šešiais cilindc- 
riais ir penkiais ratais. .lis 
pirko savo limuziną nuo llud- 
son Motor Co., kurioj dirba 
pardavėju Charles Montvidas.

— Reporteris devintas.

Pas visus vertelgas v
c A

P l AIN

i

“CONFETTI BALIUS”
Parengtas

Tautiškos Draugystės Lietuvos Dukterų
TAUTIŠKOS PARAPIJOS SVET.,

3501 South Union Avenue

Sukatoje, Vasario-February 18 d., 1928 m.
Pradžia 7 vai. vak.

Grieš puiki muzika lietuviškus ir amerikoniškus šokius.
Kviečia KOMITETAS.

23 DIDELIS MASKARADINIS BALIUS
$500 — Dovanų — $500

RENGIA
DR-STĖ PALAIMINTOS LIETUVOS

Atsibus

CHICAGOS LIET. AUDITORIUM
February 18th, 1928

Užtikrinta, kad visi praleisite vakarą labai 
linksmai. Tą vakarą bus įstojimas Į draugystę dy
kai. Kviečiame visus prisirašyti — nuo 18 metų iki 
40 metų.
Pradžia 7 vai. vakaro. Muzika K. Pociaus

PRANEŠIMAS IŠ NAUJO ATIDARYMO

ROOSEVELT BATHS
AND HOTEL

1133 So. Kedzie Avė

Subatoj, vasario 18,1928

Ši vieta dabar yra rankose naujų ve 
dejų ir yra prirengta dėl jūsų 

patarnavimo 100%

Pabandykit pas mus išnaujo ir 
persitikrinkit

ROOSEVELT BATHS & HOTEL
1133 So. Kedzie Avė

Tol. Van Buren 3726

$39 Jacųuafd Velour 
Coxwell Krėslai!

Coxwell krėslai apsiūti gražiu Jac- 
(|uard velour, su apverčiamomis pa- 
duškaitėmjs, fringe trimingas. Tik
ras bargenas C O Ji
už

Dekoruota Ivory Lovute!
Paprastai $6.89

Graži ivory lovutė, su gražiomis pa- 
nel dekoracijomis, “svviveP* ratukai. 
Puikios “Stork” rūšies, su springsu 
apačia. Pirkite PASKUTINĘ SA
VAITĘ tiktai $2.99

Hartmano Padaryti Setai — Verti $110!
Davenport ir pasirinkimas Club arba Wing krėslo, turtingai ap
muštas su .Jacųuard velour, pritaikintas plain velour iš užpakalio 
ir šonų, apverčiamos spring paduškaitės; “moss filling” 
ir rankomis sutempti springsai ................................. !.............. 4*0 ■

Įmokėti tik reikia $9

jĮĮgga^l

1,1

9X12 Be Siūlių Axminsters, $44 
vertės ............................................

9X12 Congoleum Art Klėtkutėmis,
$10.75 vertės .....................................

Visos Hartmano krautuvės atdaros 
subatos vakare

Keturi Miegruimio šmotai — Sutaupykit $25!
Galutinai užbaigti miegruimio setai, su gražiomis būti vvalnut ve- 
neers, sujungti su parinktu gumsvood. Gražiai dekoruotos ir labai 
pigiomis kainomis. Lova, Chest ir Dresesris ir supamoji 
kresė, laike šio išpardavimo tik ....................  f

Įmokėti reikia tik $9

Vasario Mėnesyj Išpardavimas Puikių Kaurų!
$33 50 8.2X10.6 Vilnoniniai Viltons, $79.50 QQ

$5 98 9x12 Be Ve,vcts’ $39-5° $29 95
MHIIIM.I I.lil

Štai Vra Tikras A. C. Elektrinis Radio Tokia Kaina, Kuria Galit Užmokėti! r t*
7 — A. C. Tūbų Electric

FLEETWOOD
Pilnai įrengtas šiame gražiame cabinet

įskaitant 7 naujus A. C. tubus

GALUTINAI UŽBAIGTAS-TIK SUJUNGKIT 
Didžiuma bua hi išparduota su didžiausiu smarkumu už tų kainų, kuris patiks 
šimtams. Tiktai anksti atsilankę pirkti jus tikrai galėsite gauti elektrini 
outfitų. Didelis specialiu supirkimas, paremtas 19 krautuvių pirkimo jėga, 
daleidžia mums atiduoti Chicagos žmonėms tikrą A. C. elektrinį radio žinomų 
išdirbinėtojų pigiau negu už $100.

Mokėkit tik $2 į

■ ^|0^|0=== Tik biskj įmokėti 
W ir biskj primokėti už vedimų

atskaitos

'U

12 AUKŠTŲ VIDUR- 
M1ESCIO KRAUTUVE

Wabash ir Adams

šis gražus cabinot yra 
padarytas iš walrtut ve- 
neers, gražiomis figūro
mis užbaigiamas, sujung
tas su giunwood. Yra tik
ro tono jdirbtas “spea- 
ker”.

DIDŽIAUSI

HUMBOLDT PARK
STORE 

2560-58 W. North A.',

Vardas1

C. Radio savo namuose? Atsiųskit 
ir Adams, Chicago arba telefonuo-

Adresas .

Telefonas

Dykai Demonstravimas Jūsų Namuose!
Ar jus norite išgirsti elektrini A.
Aj kuponų pas Hartmanų, Wabash 
kit Randolph 7440.

Neturiu Radio dabar
Turiu battery operuojama setų
Neturiu fonografo
Turiu fonografų

ALBANY PARK STORE 
3210 Lawrence Avė.

PASAULYJ RAKANDU VERTELGOS

NEW 2Hth ST. STORE 
W. 2«th St. and 

Hamlin Avė.

NORIU SIDE STORE 
3043-45 Lincoln Avė.

ENGLEVVOOl) STORE 
N.W. Cor. 02 and Halstcd

WEST SIDE STORE 
3510-12 W. Roo.se ve! t Rd.

Nacionalė Institucija — Viskas d^^amų 
11417-19 Michijian Avė. 

rosejland

MILVVAUKEE AVĖ.
STORE

1272-78 Milwaukee Avė
KARVEY STORE
157 EHHt 154th St.

M
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Jūsų saugumui

Saugokitės kišenvagiu!
Nusinešiokite daugiau pini

gu, negu jums būtinai reika
linga. šis patarimas ypatingai 
kreipiamas moterims. Laikyki
te rankinius krepšelius minio
je abiem i raukomi. Krautuvė
se nedėkite tų krepšelių ant 
stalų.

Vyrai tuiėtų susižymėti nu
menąs ir abelną aprašymų 
brangmenų. kurias jie nešioja 
su savimi, kaip laikrodžių, re
težėlių, špilkų. Jei kartais pa
vyktų vagis sugauti, lengva bu
tų pažinti pavogtus dalykus.

Tokį patarimų duoda Chica
gos policijos viršininkas, Michael 
Hughes.

Teatruose
Pradedant 20 d. vasario Chi- 

cagoje pasirodys naujas kru
tamas paveikslas, pavadintas 
“West Point“. Toks vardas 
duotas todėl, kad paveikslo siu
žetas yra imtas iš Amerikos 
karininkų West Point akade
mijos gyvenimo. Paveikslas, sa
koma, labai įdomus. Wm. Hei- 
nes ir Joan Crawford yra žvaig
ždės tame paveiksle.

Rusų puotos (Russian Re- 
vels) — scenos perstatymas, 
kuriame dalyvauja apie 25 ru
sai dainininkai, šokėjai ir ko
mikai.

Gentlemen prefer blondes — i 
šis krutamasis paveikslas ro
doma paskutinę savaitę Roose- 
velt teatre.

Student Prince — eina antrą 
savaitę McVfckers teatre. Ra-' 
mon Navarro ir Norma Shea-1 
rer žvaigždės paveiksle. Pa-; 
veikslas imtas iš vokiečių stu
dentų gyvenimo. Perdirbtas iš 
operetės i kintamąjį paveiks
lą, vadovaujant scenos direkto
riui vokiečiui Ernest Lubitsch.

Oriental teatre Paul Ash 
duos programą, pavadintą “Cir
ko dienos’’, šis programas' 
prasidės vasario 20 d.

Tivoli teatre,—pradedant va
sario 20, “The Merry Widow 
Revue”. Mae Murray—žvaigž
dė. i

Senate teatre pradedant 20 
d. vasario, bus rodomas kruta
masis paveikslas “London Af- 
ter Midnight”. Al Belasco di
riguos džiazo orkestrui; bus 
vodevilio numerių.

Harding teatre pradedant 
20 d. vasario, krutamasis pa
veikslas, pavadintas “The 
Dove”, kuriame svarbiausiąją, 
rolę vaidina Norma Talmadge. 
Paveikslas vaizduoja kavinę 
vienoje Centralinė Amerikos 
mažųjų valstybių. Bus duoti 1 
vodevilio numeriai.
Northshore teatre — specialisi 
programas kiekvieną penktadie
nio vakarą, turintis ryšio su 1 
apielinkės gyvenimu; pradžia 
9 v. v.

.Balaban A Katz Uptown te
atre—'pradedant vasario 20 d.,

Vakaras, kurį reikė
tų paremti

Lietuvos žydų federacija Chi- 
cagoje rengia vakarą su vaidi
nimu ketvirtadienyje, vasario 
23 dieną. To vakaro iniciato
rius yra p. Kacenelenbogen, ži
nomas veikėjas Lietuvos savi
valdybėse ir darbuotojas kultū
ros dirvoje. Pelnas, padarytas 
vakare, eis paramai žydų mo
kyklų Lietuvoje.

I » P-ui Kacelenbogenui, susiti
kus su Chicagos lietuviais, ne 
kartą buvo duotas klausimas, 
kaip galėtų lietuviai užmegsti 
artimesnius ryšius su Lietuvos 
išeiviais žydais. Lietuvių atsi
lankymas į ši parengimą butų 
gera pradžia tokių ryšių užmez
gimui. Jie gidėtų susipažinti su 
Lietuvos žydais ir ateityje su
sitikti su jais lietuvių parengi
muose. Susipažinus gi arčiau, 
pasirodytų interesų, kurių dė
lei butų pageidaujamas bend
ras vienų ir kitų pareiškimas 
arba akcija.

Jei tikrai norima artimesnių 
lietuvių ir Lietuvos išeivių žy
dų ryšių, tai šis vakaras yra 
tinkama proga tokiems ryšiams 
užmegsti.

Biletai vakarui parduodami 
yra “Naujienose“. —Rep.

tai nežinau. O kada parė ren- 
1 giama ?
| Gi vasario 18 dieną.
j —Ar jau viskas?

—Viskas.
Ilganosis: — Viskas! Jums 

viskas, o man nėra laiko pasil
sėti ir pasvajoti apie milioną.

Ilganosis,

Cicero

So. Englewood ,
Ilganosis sumanė vieną va

karą pasilsėti ir apsvarstyti, 
kaip sakoma, “vidujinius“ rei
kalus. Atsisėdo prie pečiaus ir 
galvoja kaip greičiausia tapti 
milionierium, kad nebereikėtų 
vergauti. Mąstė šiaip, galvojo 
taip, bet nieko nesugalvojo.

Tik staiga drrrrrr! — te
lefonas. Na, mano jis, šaukia 
draugas, rasi jis galės patarti...

—Alio! Kas čia kalba? 
teiraujasi jūsų Ilganosis.

—Neklausk kas kalba at
siliepia balsas lyg iš po žemės. 
— Tik imk ir rašyk!

—Ką gi rašyti? Gal siurpraiz 
parėję kas kopūstų už kalnie- 
riaus privarė? Tai ne mano biz
nis.

Nu ne, p. Ilganosi. South 
Englewoode rengiama siurpraiz 
parė.

Taigi ir vėl darbas — su
murmėjo Ilganosis, o balsiai 
prabilo: — Tai pasakyk kam, 
kaip ir kur rengiama?

—Gi poniai Kaukienei
—O ką, gal dar ko trūksta?
—Taip, taip,p. Ilganosi, butų 

gerai dar daugiau kolektų su
rinkti.

Reiškia, norėtumėt, kad 
“Naujienose“ pagarsinčiau ir 
paraginčiau visus susiedelius, 
burdingierius ir senbernelius 
paremti parę?

Taip, taip. Ale kai garsin
site, tai garsinkite taip, kad vi
si žinotų, išskyrus tą ypatų, 
kuriai rengiama. Ar galima 
taip pagarsinti?

—Mėginsiu, bet ar pavyks,

Draugystės Lietuvių Karei
vių maskaradinis balius buvo 
neblogas. Pasipuošusių maskių 
rūbais ir šiaip svečių susirin
ko ne daugiausia, bet visi gra
žiai linksminosi ir prizai vi
siems duoti. Didžiausią grupę 
i udarė Raudonos Rožės kliu- 
bas. antrą — SLA 194 kp. 
Daugiau grupių nebuvo. Išrodo, 
kad draugystei pelno neliko. 
Mat, tą vakarą buvo daugiau 
parengimų, tat publika išsiskir
stė. 

♦ ♦

Penktadienio vakare, vasario 
17 d., Liuosybės svetainėje 
įvyksta prakalbos; bus taipgi 
išpildytas muzikalis progra
mas. Bukite visi, tikrai švęsi
me Dešimties Metų Lietuvos 
Nepriklausomybės jubilejų. Kal
bės “Naujienų“ redaktorius P. 
Grigaitis ir p. Kodis. 

» » «
O sekmadienis jau nebetoli. 

Pamatysime “Laimės ieškoto
ją“, keturių veiksmų dramą. 
Veikalas gana ilgas, bet nenuo
bodus, nes gyvas. Vaizduoja 
prietikius lietuvių, kurie bėga 
Amerikon, o paskui jų gyveni
mą Amerikoje. Tas veikalas 
pasirodys pirmu kartu Cicero- 
je. Patartina visiems, kas gali, 
suvažiuoti pažiūrėti jo. Vietos 
išteks visiems. Tik, meldžia
mieji, bukite laiku, kad nerei
kėtų suvėluoti, kad butų gali
ma uždangą pakelti (5:30 v. v.

Tas pats.

STAIGI MIRTIS

Užvakar mirė Antanas Vasi
liauskis (2917 S. Union Avė.), 
kuris nesenai buvo atvykęs iš 
Pendalock, \Vis. Jį liga stai
ga suėmė ir už kelių minučių 
jis pasimirė. Koronerio tyri
nėjimas parodė, jog jis turėjo 
organišką širdies ligą.

Velionis laivo 57 metų am
žiaus; jgdiko du sunu ir dvi 
dukterį. Laidotuvės Įvyks su
katoj, vasario 18 d. Kūnas bus 
nulydėtas Į šv. Jurgio bažny
čią, o iš ten Į šv. Kazimiero 
kapines. Laidotuvėmis rūpina
si Eudeikių pagrabų įstaiga.

Roseland
Lietuvių republikonų klitibo 

vakarienė

Sausio 28 d. Strumilo sve
tainėje lietuvių republikonų 
k Ii ubas buvo surengęs vakarie
nę. įžangai turėjo mokėti ypa- 
la vieną dolerį, už kurį buvo 
žadėta gera vakarienė. Na, ir 
gavo svečiai tokią vakarienę, 

! kad roselandiečiai kalba apie 
ją dar ir šiandien, nors jau 

; daugiau kaip dvi savaiti pra- 
i ėjo.

Gaila tik, kad nei vienas da
lyvavusių vakarienėje nepasi
dalino savo įspūdžiais, ir to
dėl priseina man atpasakoti ką 
girdėjau iš tų, kurie dalyvavo 
joje.

Pirmieji ir “didžiausieji kal- 
i liniukai“ vakarienės nepasise
kimo esantvs komiteto vakarie- 

, nei rengti nariai, kurių buvo 
penki stambiausi politikieriai: 
du jų' komunistai, vienas de
mokratas, o likusiu du — ne
žinau kokių jausmų ir įsitiki
nimu.

Kaltinama taipgi valgyklos 
sayininkas, kuris rūpinosi va
karienę paruošti. Jis, sakoma, 
buvo suderėjęs su rengėjais pa
gaminti vakarienę, vertą 60 
centų kiekvienai ypatai. Val
gis, kaip už tokią kainą, bu
vęs (atgamintas geras, l>et jo 
neišteko, kadangi vakarienėje 
dalyvavę daug daugiau žmonių, 
negu jam buvę pasakyta val
gių pagaminti.

Tiek apie valgius. Dabar apie 
tai, kaip dalykai klojosi vaka
rienėje. Stalų mažai, staltiesių 

.mažiau, o “dišių“ dar mažiau; 
' tik kėdžių buvo perdaug, nes 
kiekvienai lėkštei (torielkai) 
teko dvi kėdi.

Kas buvo drąsesnis, tas ga
vo valgyti, o poniškesnieji, ku
rie mandagumo prisilaikė ir 
laukė, kad juos pakviestų val- 

Į gyti, tie pasisotino žiurėjimu. 
Valgius pradėjo dėti ant pir
mųjų stalų... lietuviškai. Atne
ša bliudą mėsos, padeda, na, 
ir “help yourself”, kol mėsos 
bliude yra.

Well, su kava dar didesnė 
betvarkė pasirodė. O taip at
sitiko tur būt todėl, kad lie
tuviškai viskas buvo daroma, 
bet sekta anfiterikoniškos ma
dos. štai patarnautojus, senas

žmogus juodais marškiniais, 
viena medine koja, neša dide
lį kavos puodą, semia iš jo puo
duku ir pila Į puoduką, kuris 
ant stalo stovi. O semdamas 
kartais (>ergiliai didžiuliu puo- 
dan paneria puoduką. Sušlapi
na rankas, gi kava ant rankų 
nesilaiko, varva žemėn, o kaip 
kam ir už kalnieriaus. Kavos 
gavai, cukraus nėra, cukraus 
gavai kėkso nėra. Matote, 
visas keblumas Amerikoje tur 
būt yra tas, kad prie kavos 
daug kitokių “tinksų“ reikia 
pridėti.

Pirmieji šiaip taip pavalgė. 
Susėdo vakarieniauti antrieji. 
Nebeliko mėsos. O tikietai at- 
ėminėta, kai sėdo stalan. Ka
da pradėta reikalauti tikietų, 
tai tie, kurie antra eile sėdo 
stalan, pradėjo abejoti ar jiems 
teks valgyti, pradėjo priešin
tis: sako, duokite pirmiau vai- 

Iūtikmna saugumą
“BAYER ASPIRIN"

gyti, paskui gausite tikietus.
Kaip matote, labai gyva bu

vo kliubo vakariene. Beje, va
karienėje dalyvavo keli svetim

taučiai, pasižymėjusieji repub
likonų partijoje. Kaip jiems 
patiko vakarienė, aš nežinau.

— Roseland ietis.

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKIT savo namą, ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

namus, pledam porčius, statom mūrinius ir medinius garažus.

AJAX CONSTRUCTION C0.
2206 Milwaukce Avė., Tel Brunswick 4707 ir Tel. Irving 5475....... ..... . ----------:--------

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

2242 W. 23rd Place. Roosevelt 8887
■ »■■■■■■■■■■■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902
8514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Ivouis Avė.

• CHICAGO, ILL

Telis the Story

dainuos p-lė Samuels. Bus ro-I 
domas krutamasis paveikslas, 
pavadintas “Love”, paimtas iš 
Tolstojaus veikalo “Anna Kare- 
nina” ir pritaikytas audeklui.

Žvirblis saujoj yra ver
tas dviejų ant tvoros 
Jei pagalvosi tai gerai suprasi 

šitos senos patarlės reikšmę, ir ap
saugosi žvirblį turimą rankoj ir ne
svajosi apie žvirblius ant tvoros. 
Žvirblis saujoj reiškia tuos daiktus, 
kuriuos tu turi, gera sveikata, ge
ras akis, turtą ir taip toliau. Guard 
your health, ūse your vvealth judi- 
ciously, never grudgingly, and give 
your eyes (your most valuable jjos- 
session) the bets possible attention, 
o busi laimingas. Dr. G. Semer.

/■— ~ ——«■- ——-
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visado* 

patarnauju kvogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

<604 So. P.«lln. St, CMc.ro, nl

reikia patik

C/nion
Made

Malt

Pasauly dabar tik ir kal
bama. Pasekmės yra 
reikšmingos. Puritan yra 
turtingiaufūs. stipriausia 
iš ištikro geriausia.
Vartokit virtuvės reika
luose kur 
saldimnių.

Paskanintas su Bohe- 
inian Apyniais 

Rekomenduojamas ir du
st atomas per

Puritan Malt 
Extract Co.

29-31 North Wacker 
Drive, Chicago

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

X Įlša) x
( \
BAYEfc]

theJteaMs
Kol jus nematot “Bayer Kry

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

Galvos skaud
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

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

Kuro Patarnavimas
Greitas ir Atsakantis

Nežiūrint kokio jums reikia kuro — ar jus 
vartojat anglis, coke, anglis arba pečių 
aliejų — jus atrasite, kad bus ekonomiška 
ir labiau užganėdinančia, jei paduosit sa
vo užsakymus Consumers Kompanijai.
Su kuro jardais kiekvienoje Chicagos sek
cijoje ir priemiesčiuose mes galime jums 
dastatyti greitai, atsakančiai ir be jokio 
rūpesčio iš jūsų pusės.

Consumers Coal ir Coke parduodama su 
neaprubežiuota garantija Rųšies. Pilnas 
svoris ir užganėdinimas.

Nusipirkit Sau Anglių Del Persitikrinimo!

(gnsąįggrs (ompany
COAL- COKE - ICE 
BUILDING MATERIAL

YOlRtTtO
MurineCo.,Dpt.H.S.,9B. Ohi»St.,Chlc*go

^INF • Svarios, Grynos, Sveikos ’ 
Gražios Akys 

Yra Puiki Žmogui Dovana
H Murinę Valo, Gydo, Atžvieži-

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygute “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

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

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

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

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
------------------- ------- . ' -■ .- — -21------------ r:----

SINGLEY

ATIDARYMAS KAUNO PILI N'
Atidarymas įvyks

Subatoj, Vasario-February 18 d., 1928 m. 
po numeriu 732 W. 19th St.

Vivi piliečiai ir pilietės esate kvie- i 
čiami dalyvauti iškilmingame Kau
no Pilies atidaryme. Apvaikščioji- 
mas ir vaišės svečių trauksis iki pa- 
nedėlio ankstybo ryto.

* e
Nepamirškite dienos ir vietos. 

732 W. 19th St. (So£ Vrink) 
Su aukšta pagarba,

P. DUBICKAS, KAUNO PILIES KOMEN
DANTAS IR D. DARGIS, ATSISTENTAS

AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?
JĮ

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

Šiame “Naujienų” konteste yra proga laimėti 
dovanų 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 darbų kaipo “Naujienų” kontestantai iš
plėtoti, kad laike kontesto, kuris tęsis tris mėney 
sius ir pusę, galėtumėt kaipo kontestantai pasiekti 
aukščiausius laipsnius laimėjimui stambiausių do
vanų.

Jeigu Tamsta nori įstoti į šitą “Naujienų” kon- 
testa ir darbuotis labui “Naujienų”, kad,sau laimė
jus tinkamas dovanas daiktais arba pinigais,—ma
lonėkite tuoj išpildyti čia esamų blankų 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.

kj
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

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

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

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

Miestas .................................   Valstija _____

Telefonas ________________ _______



Penktadienis, vas. 17, 1928 NAUJIENOS, Chlcago, m,'

Tarp Chicagos
Apie lietuvių studen

tų vakarą

Lietuvių

“Keistutis” Bridge- 
•porte

Ateinanti sekmadienį, vasa

[Ką lik atvykusio iš Europos 
lietuvio įspūdis.]

Pakalkintas ir nuvežtas pp. 
(ingių atsidūriau vietos uni
versitetą lietuvių studentų va* 
kare. Surengtas jis buvo brau* 

I gokani Cooper Carlton viešbu
ty, kuomet studentams pakak*

rio 19 d., Vaičkaus teatras sta
to šv. Jurgio parapijos svetai
nėje tragediją “Keistutis”. 
“Keistutis“ praėjo geru pasise
kimu pereitą sekmadienį Good
man teatre. Be abejonės, atsi
jas tokių žmonių, kurie norės 
pamatyti šį veikalą ir ateinantį 
sekmadienį. —R.

Žinomas Pilka ir dar 
nepažįstamas Vai- 
čiunas-Goodman 

teatre
Viskas Įvyks nedėlioj, vasa

rio 26 d., reiškia už kelių die
nų —•. Goodman teatre.

Artistas Pilka ruošia moder
niškos P. Vaičiūno komedijos 
“Tuščios pastangos“ vaidinimą. 
Pilką, kaipo aktorj, kaipo re- 
žiserj, kaipo veikėją pažįsta 
ir “pripažino“ ne tik Kauno, 
bet ir Amerikos Lietuva, o 
ypač, rodos, chicagiečiai. Pir
miausiai su “Dzimdzi Drimdzi“, 
paskiau savystoviu veikimu 
Pilka dar iki šiolei nieko ne
apvylė. Tai — nuopelnas! Už 
tai jam yni kreditas. Keletui 
savaičių sustojęs Chicagoje, 
Pilka ruošia vienintelį didelį 
vaidinimą. Sakosi, turi šiuo 
kartu ypatingos ambicijos. Tai 
įvykis, kuriuo gal reikėtų su
si Įdomėti. Prie to 'darbo prisi
dedu dauguma ypatingai sce
nos srity pasireiškusių žmo
nių. Tas dar lig duoda “ga
rantiją“, kad bus kas nors tik
rai vertingo. O Pilka — tai, 
taip sakant, — garantijos pa
tvirtinimas. ’ * j* ifjf'

NcpažįslorhaJT mums ligi šio
lei kitas to įvykio kaltinin
kas — rašytojas Petras Vai
čiūnas. Lietuviškų knygų mes 
dabar jau nebeskaitom. O jis 
yra žymiausias ir populiariš- 
kiausias scenos veikalų rašy
tojas Lietuvoje, kurio kiekvie
nas veikalas vaidinamas bė
gyje kelių metų mažame Kau
ne. P. Vaičiūną verčią į savo 
kalbas svetimtaučiai, o mes jo 
iki šiol dar nepažįstame... gal 
vistik butų įdomu! Komedijoj 
“Tuščios pastangos“ (kuri jau 
trečius metus iš eilės tebevai
dinama Kauno Valstybės tea
tre) atvaizduojama Lietuvos 
ūpas garsaus Hymanso projek
to metu. Naujai atgimusios ša
lies gyvenimas nuo kaimiečių 
seklyčios iki “aukštų“ ponų su
eigų. Veikalas taip plačiai, įvai
riai ir Įdomiai apima visokių 
sričių lietuvišką naują judėji
mą, kad mums amerikiečiams 
tai gali būt lig ir “ekskursi
ja“ Į savo tėvų šalį. O gal ra
šytojo keliais, savo gabumo, 
savo įkvėpimo žodžiais auto
rius mokės geriau išaiškinti 
tuos skaudžius klausimus, ku
rie mums kartais būna taip 
opus laikraščių špaltose. Vai
čiūnas — lietuviškas, tikras 
“musų“ rašytojas. Jo temos 
dažniausiai būna irgi “musų“ 

lietuviškos. O be to jis yra 
savo amato žinovas, — moka 
padaryti tai, ką amerikiečiai 
vadina “show“ ir ko mums 
Amerikoj gyvenantiems būti
nai jau reikia.

Kam kiše^ius skauda, neit 
už 75c, kiekvienas gali gauti 
patogią sėdynę viename iš dai
liausių Chicagoje — Goodman 
teatre. Jei nori parinkti ge
riausią, artimesnę sėdynę, ap- 
sirupinkit iš anksto.

Vasario 26 d. — sekmadie
ny, vadinasi, labai patogioj 
dienoj • lygiai <S vai. vakare 
prasidės komedijos “Tuščios pa
stangos“ vaidinimas. Gal neuž- 
mirši|, o jei galite, tai ir ki
tiems pasakykit.

— Garsintojas, i

tų gerokai pigesnės svetainės 
lietuviškesniam rajone. Daly
vių buvo koks pusantro šimto 
svečių. Studentų tur būt daly
vavo visi nariai — apie 50. Bet 
jie yra tokie amerikiški “puri
tonai“, kad net vakare neprisi
kabino jokių ženklelių, ir bent 
ištolo neatskirsi nuo dalyvavu
sių šoferių ar skutėjų, padavė
jų ar pardavėjų.

Muzika amerikiška: griežia 
bjauriausią kakofoniją. Negrų 
neapkenčia, o jų biaurią muzi
ką ir šokius taip pamylo, kad 
tik paprastą valsą porą sykių 
per vakarą davė, šiaip vis šo
kama monotoniškai tuo jNičiu 
tempu trejetas šokių. Jokios 
gracijos, jokio gyvumo! Tai 
ne studentų, ne jaunimo vaka
ras, o tik kažkokių senių. Koks 
didelis skirtumas nuo Europos 
studentų vakarėlių.* Kaune, 
Vilniuje, Leipcige!!

Nieko lietuviško. Kodėl taip 
yra? — Todėl, kad studentai 
nesikreipia j vietos inteligenti- 
Įą. Dar kaltesni lietuviai inte
ligentai, nepalaikydami sluden- 
‘ų reikalų, nesilankydami jų 
•engiamuose vakaruose. Ir šį 
kartą, be Gugių, tebuvo dak- 
aiai Graičiunas, Juška ir Drau

gelis. () juk studentų draugija 
ne partijine organizacija! 

Tad iš kur studentams lietu
viškumo pasemti? Tankiausiai 
iiems būnant bemokslių tėvų 
/nikais, negali turėti lietuviškos į 
ivasios. Tautiškai susipratusios 
inteligentijos pareiga žadinti 
jaunimą. Bet tuo tikslu jie pa-

A + A

ANTANAS B E NI) ž A (T I S'
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 16 dieną, 7 valandą ry
te, 1928 m., sulaukęs 28 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Rauk- 
tiškių kaime, Jurbarko apskr., 
Kauno red., paliko dideliame 
nuliudime seserį Julijoną, bro
lį Kazimierą, Californijoj ir 
švogerį Joną Čiūrą. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3256 South 
\Vallace St.

Laidotuvės įvyks vasario 20 
dieną, 8 vai. ryto 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. Antano Bendžai- 
čio giminės, draugai ir pažį
stami esal nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, Brolis ir Švogeris.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. Mažeika.

tys turi mesti pesimizmų dėl 
galimumo pasiekti tikslą. Jie 
patys turi duoti gerą pavyzd} 
jaunimui savitarpy tekalbėda
mi lietuviškai, vengdami teršti 
gražią pratėvių kalbą svetimais 
žodžiais ir tariniais. Gerbti sa
vo kalbą ii- viską tautišką jie 
turi mokintis iš Europos tautų. 
Tuomet ir jaunimas, studentai 
bus kitokį.

— Visuomis.
[Su p. Visuomio išvadais mes 

visai nesutinkame. —V. P.]

nininkų musų progresyvia gy
venimas apmirtų.

Aš tikiuosi, kad mes nedė
lioj, vasario 19 d., Liuosybės 
svet. dideliu skaičiumi susirink
si me. — Northsidietis.

West Side

šiandie didysis apvaikščiojindis

PRANEŠIMAI
North Side. — Koncertą rengia 

Pirmyn Mišrus Choras, nedėliok va
sario 19, Liuosybės sv., 1822 Waban- 
sia Avė. Pradžia 7:00 v. v. Kviečia
me visus skaitlingai atsilankyti, nes 
tai bus vienas iš gražiausių vakarų 
Liuosybės svet. Rengėjai.

Visliomis Disputuos su Komunistu.
“Vilnies” redaktoriaus Andriulio 
šaukiamas j disputą (ginčą) apie vi- 
suomybę, jos kūrėjas Visuomis suti
ko turčtis vasario mėn. 22 d. (tre
čiadienį), 7:30 v. v. Liet. Auditorijoj.

Lietuviai Daktarai
Telephone Hemlock 0066

DR. B. J. ROOTH
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Ray Laboratorija 
7054 S. VVeatern Avė.

Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:90 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M. 

CHICAGO

įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mihvaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

North Side
Pirmyn choras rengia koncertą

Ateinantį nedėldienį, vasario 
19 d., Pirmyn Mišrus choras 
rengia koncertą Liuosybės sve
tainėje, 1822 Wabansia avė.

Visi choristai patenkinti sa
vo mokytoja, p-ia Čeriene, nes 
Į i labai nuoširdžiai mokina, o 
dainininkai yra būrelis rimtų 
dailės mėgėjų, todėl gi vįsi gra
žiai sutinki! ir dJrba. Dar turiu 
pažymėti, kad Pirmyn choras 
seniausias darbininkiškas ir ne
partinis choras Chicagoje, ir 
nors neturi tam tikrų rėmėjų, 
jis pasilaiko iš savo parengi
mų. Aš gi, kaip dainų mėgėjas, 
nors pats nedalyvauju chore, 
patariu visiems atsilankyti Į šį 
choro parengimą, dėlto, kad 
jau mes, North sidėje senai be
turėjome toki smagų suėjimą. 
Antrą gi vertus, paremsime 
Pirmyn chorą, kuris tiek daug 
yra visuomenei pasitarnavęs,— 
dažniausiai be jokio atlygini
mo. Visi mes galime klausitis 
dainų, bet ne visi galime dai
nuoti, nes tai reikalauja pasi
šventimo ir kantrybės. O to ne 
pas visus mus randasi. Be dai-|

Šiandie vakare, M. Meldažio 
svetainėje West Side lietuviai 
apvaikščios dešimt metų Lietu
vos Nepriklausomybės sukaktu
ves. Kaip tokioms didelėms 
iškilmėms, bus suruoštas tin
kamas muzikalia programas. 
Bus ir geri kalbėtojai, kurie 
plačiai apibudins Lietuvos kovą 
už laisvę ir nepriklausomybę ir 
ką Lietuva pasiekė per dešim
tį metų savo nepriklausomo 
gyvenimo. Visi West Sidės lie
tuviai bukite šiose didelėse 
iškilmėse. — V.

Tas Ne Inteligentas
kas neperskaitys “Visuomy- 
bės” — skelbiančios nauia. 
tvra, filosofiška tikybą bei 
nasiaulėžiura. Kainuoja $1: 
maunama Naujienose, 1739 
So. Halsted St.

________ Graboriai
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Taut. Draugystė Lietuvoe Dukterų 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioj, vasario 19 d., 1928, Mark White 
svet., 1 vai. po pietų. Draugės ma
lonėkite atsilankyti. Nut. Rašt.

Liet.. Teatr. Draugijos iv. Martino 
mėnesinis susirinkimas įvyks šešta
dieny, vasario 18 d., Šių metų, 7:80 
vai. vak., šv. Jurgio parapijos svet., 
32 PI. ir Auburn Avė. Visi nariai 
malonėkite laiku pribūti, nes bus ra
portas iš buvusio baliaus ir kitokių 
svarbių reikalų randasi aptarti.

P. K. nut rašt.

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Repubiic 7868 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayctta 4146
V alandos 

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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

OR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

DR. MARGERIS
8421 South Halsted Street 

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

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12,1 iki 8 diena ir 6:80 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chlcago, Iii

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą 

šeši mėnesiai dėl 
ilmokėjimo. Ne
įeik nieko įmo
kėti, nereik mo
kėti nuošimčių. 
Jūsų dantys pa
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad jums reikės 
mokėti:

$30 — mokėsit po $5 per 6 mėn. 
$60 — mokėsit po $10 per 6 mėn. 
$90 — mokėsit po $15 per 6 mėn. 
$120 — mokėsit po $2U j>er 6 mėn. 

Dr. C. W. De Roąue 
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7589

______Advokatai______
JOSEPH J. GRISH

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

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

Namų Telefonas Repubiic 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
FRANCIŠKUS šUKOLAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 15 dieną, 8 valanda 
vakare, 1928 m., sulaukęs 62 
m. amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Rudžių kaime, Gaurės parapi
joj, Eržvilko vaisė., Tauragės 
apskr., Amerikoj išgyveno 40 
metų. Priklausė prie Birutės 
Kalno Draugijos. Paliko dide
liame nuliudime seserį Marijo
ną ir švogerį Gajauskus, brolj 
Mateušą seserietę Oną Gajaus- 
kienę ir jos vyrą Joną, brolė
nus, Juozą ir Pranciškų ir jų 
žmonas brolienę, Juozapą šau
lį ir jo žmoną ir seserį Roza
liją Lietuvoje. Kūnas pašarvo
tas, rančiusi 4153 S. Maple- 
wood Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
vasario 20 dieną, 8 vai. iš ry
to iš namų į Nekalto Prasidė
jimo Panelės švenčiausios pa
rapijos bažnyčioj, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Franciškaus šu
kei io giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, švogeris ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Badžius, Tel. Canal 
6174.

ANTANAS* VASILIAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 15 dieną, 11:30 valan
dą naktį, 1928 m., sulaukęs 57 
m. amžiaus, gimęs Skaudvilių 
parapijoj, Bambinių kaime, 
Amerikoj išgyveno 33 metus. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Emiliją po tėvais Dzešuls- 
kaitS, 2 dukteris Stanislava ir 
Marijona, 2 sūnūs, Bronislavas 
ir Kazimieras ir giminės. Kū
nas pašarvotas, randasi 2917 
So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, va
sario 18 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Vasiliaus
ko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. ,

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, 
Simai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yards 
1711.

S. D. L ACH A VICZ
Lietuvis Graboriae ir 

Balzamuotojas

2314 W 23rd PL 
Chilago, I1L

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEViCH
AKUSERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Baigusi ak u š e*
Phone Victory 1115

rijos kolegiją; 
ilgai nraktika- 
vusi Pensylva- 
nijos lig o'nbu- 
Čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
Ir po gimdymo 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika 
luošo moterims 
ir mergi noras, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos 'nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

'A

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUSERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Uulversal

State Bank ....

Moteryi ir mergi

nos kreipkitės su 

-eikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 8.
Prospect 1028

Res. 2859 S. Leavit St, Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

„ Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395
Ofiso Tel Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. 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.
Res. 8201 South Wailace Street

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 7820 

Ree., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 
UltraviolStinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. 111

Telephone Repubiic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockwell St. 

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

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

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

Nedėlioms uuo 11 iki 1 po pietų

Įvairus Gydytojai 
"~DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1724 S. Loomis Street 

Kampas 18th St.
Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Residence Tel. Fairfax 6353 

f

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta1

OR. J. W. BEAUDEHE 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANK< 

1800 So. Ashland Avė. 
Valandos;

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:89 iki 4:30 v. po pieu

TELEFONAS CANAL 0464

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenae

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

Ras. Telephone Plaza 8200

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Te!. Drexel 9191___

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3192 So. Halsted StH Chicage 
arti 31at Street

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1925 W. 18th St. netoli Morgan St 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 8110 

Naktį So. Shore 2288, Boulevard 6488

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai — 

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chlcago, Illinoie.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 288U

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 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 ketvergę. 

Nedėliomis 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 Repubiic 9600

A. A. OLIS
ADVOKATAS,

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

8241 South Halsted St 
Tel. Yards 0062 

7—9 vai. vak. apart Panedilio ir 
Pėtnyčioi

CLASSIFIED flPS.j
Educational

Mokyklon_____

Banjo Studentams! 
Čia jums proga!

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

Instrumentai prirengti su gražiu 
resonator vėliausio tamsio walnut 
medžio. Įskaitoma skrynutė, šis spe
cialia pasiūlymas tiktai trumpam lai
kui. Valandos nuo 12 dieną iki 11:30 
vakare.

Mumford Music
Studios,

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

Misceilaneous
_______________Įvairus______________

SOL EILIS & SONS o
Plumbingas, namų apšildymo ir 

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

(Coutiuued on page 8)



H______ _______________________________________________ _ NAUJIENOS, Chicago, H!. Penktadienis, vas. 17, 1928

CLASSIFIED ADVERTISE M E N T S
Miscelianeous

įvairus
Business Service

Biznio Patarnavimas
(Continued from page 7) ___

GROTAI dėl visų garu Ir vandeniu 
šildomų boilerių, fumas ir gasinių 
Sečlų ir taisymas jų. American 

tove Repair Works, 3110 Wentworth 
Avė. Phone Victory 9634.

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuleisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN- 
GAS, 24 MĖNESIAI DEL IŠ
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam phim- 
bingą ir namų apšildymą. Ap
skaitliavimas
0398. RIGHT WAY PLUMB-I 
ING & HEATING CO., 1582 
Cottage Grove Avė.

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Financial
Finansai-Paskolos

Personai
Aąmeny Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

Help Wanted—-Male-Female
Darbininkių. Keikia

Automobiles

dykai. Oakland

2-RUS MORGIČIUS
Padarome j porą dienų 

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

Copy- 
Patentų 

i su 
ir

REIKALINGAS pusininkas j au
tomobilių taisymo dirbtuvę ir varto
tų automobilių biznį, turi įnešti pi- 
iugų, o. Moigan St. Telefonas 
Boulevard 9421.

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 estate ar bonų. Vienas iš par
davinėtojų kurs parodys didesnį ga
bumą bus paskirtas vyriausiu agen
tu. Ateikite vakarais nuo 6 iki 
vai. pas

ADV. K. JURGELIONĮ
3335 So. Halsted St.

7

CHANDLER 7 pasažierių sedan, 
išrodo kaip naujas, $345. 5926 South 
Kedzie avenue. ’

CHRYSLER — 4 durą *cclan. 1II2K mo
deli* 72, pirmo* i-ijAh’* Movyje. naujo karo 
garantijų, važinėta* 1300 myliu, burneiia* 
už *1500, nuujaa kainavo *17K5, klau*kil 
Argo'* karo.

071S R. W<*tcni Avė.

FORDAI, CHEVROLET ir Ovorlnndnl. vi*i 
modelini, vinį Knrantuoti. tteramo niovyjc, 
geli tajerai. *45 iki *125.

MII. SHAW. 7037 S. Hnlnted St.

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

A. OLSZEWSKI
3241 S. Halsted 9t., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras

Situation VVanted
Darbo Ieško

Furnished Rooms

HUDSON COUCH, 1926 
$385

Karas turi naują duco užbaigimą, 
pilnai pertaisytas ir įrengtas, yra vi
si geri tajerai ir trunk, puikus pir
kinys, lengvais išmokėjimais. Maty- 
kit M r. Montvid, 2234 S. Wabash 
Avė. Victory 1994.

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

1341 S. Mozart St.

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

1616 S. Halsted St.

ESSEX COUCH, 1927
Puikiame mechaniškame stovyje, 

geri tajerai ir maleva, kaip tik nau- 
ias, pilnai įrengtas, išmokėjimais ar
ba j mainus, $180 įmokėti išmokėji
mais. Matykit Mr. Montvid, 2234 S. 
VVabash Avė. Victory 1994.

farma 
klesos

Farms For Sale
_________ Ūkiai Pardavimai

TIK 50 MYLIŲ NUO 
CH1CAGOS

Parsiduoda 160 akerių 
Woodstock, III. Žemė pirmos 
ir geri budinkai labai gražioj
Parduosime už labai prieinamą kai
ną arba mainysime ant Chicagos 
nuosavybės.

Taipgi turime pardavimui farmą 
315 akelių su gyvuliais, tik 75 my
lios nuo Chicagos į žiemius, 
norite 
kitę.

Kas 
geros farmos įsigyti atsišau- t

A. PETRULIS, 
1630 N. Robey St. 
Tel. Armitage 3400

Real Estate For Sale .
Namai-žemi Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimai

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

■ ■..............  I ■ 1 —■■ ' .. ■— ■

PARDAVIMUI arba mainy
mui 2 flatų medinis namas, ce- 
nentiniu pamatu, 2 karu gara
žas, randasi South Side. Mai
nysiu į bučernę, grosernę, lotą 
arba automobilių.

5035 So. VVestern Blvd.
Tikri Investmcntai

3418 W. 61 PI., 9 kambarių medi
nis namas, 2 karų garažah, 75x125 
pėdų lotas, kaina $7,000, cas-n $5,000, 
pirmi morgičiai $2,000.

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ii. 
Montana. Renduokit arba jsitaisy- 1 
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, VVashjngton ir Oregon i 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas' 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
Vietų .ieškotojams pigus i
EKSKURSIJŲ T1KIETA1. Reika- I
laukit DYKAI Zone of Plenty kny- j 
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioj© valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railvvay. 
St Paul, Minn.

PERKAME

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

HUSON COACH. 1020. kaip nauja*. 
iimokėjiniaiH arba nuiinai*. Atdaru vakarai*.

FINANCE CO. SALE
7001 Stoney lalanti. >’«irfax 8030

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

PARDAVIMUI gražus 3 flatų na
mas. viskas moderniška, $5000 cash 
galit veikti, yla tile vana, lietaus la
šai. Ateikit šiandie ir pamatykit ši 
bargeną. Savininkas Tel. Ravensvvood 
7256.

Roman Avė.

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

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

PIRMOS klesos fonografų taisy
mas visokių išdirbysčių, nebran
gini. 1233 S. Wabnsh. šaukit Cahi- 
met 1968.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

KRAUTUVIŲ FiKČERIAJ 
Grosemių, Bučer 
nių, Dehkatessen 
Restaurantų, Ken
džių, Bekemių, Mu 
si} specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemoi 
kainos.

SOSTHEIMS. 1912 Sc. State Street

Business Service
Biznio Patarnavimas

ELECTRIC KONTRAKTOB1US
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Jvvedam elektrom 
dratus, motorus, taisom elektros 

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

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

PACKARD single 6-5 pasažierių 
sedan, važinėtas 11,000 mylių, pui
kiame stovyj, kaina $725, jmokėt $100 
7020 S. Halsted St.

WHIPPET išrodo kaip naujas, me
chaniškai geras, sedan, kaina $295. 
5926 S. Kedzie av.

Radio

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

104 
pėdai, 
sime atgal morgičius.

6 kambarių bungalov, presinių ply
tų aplinkui, karštu vandeniu šildoma, 
lotas 30x125, netoli 69 St. ir West- 
em Avė. 2 karų garažas, kaina 
$10,500, lengvais išmokėjimais, ne-

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. Dearbom, Phone 
Central 3654.

“ duodama informacijų telefonu.

KUOMET JUMS 1
MG U, ATSIŠAUKIT PAS:

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

1618 W. 18th St.

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų 

MES turime gerų vietą su 
didele proga dėl jaunų lietuvių 
su tikra ambicija prie automo
bilių biznio. Mums nesvarbu 

įjusų patylimas, jei tik jus tu- 
! rite užtektinai apšvietos ir rei- 
i kalingą asmenybę susitikti su
1 lipfiivinią ir nardavineti iiems ATSINEŠK šį skelbimą su savim lietuviais ir paiaavineu jiems . 10% p.g|au Atfiivesk 8avo 
geriausius automobilius Ameri- draugą, kuris pirks radio gąusit 
Vrki i pigiau. j*
KOJ’ # , . . 4-5-0-7-8 tūbų radio setai partfavi-

Reikia mokėti lietuviškai ifĮmui, garantuoti. Išparduodame, kad
KEIKIA PI- tU1*eti norą dirbti, v * w a t «

LIETUVIŲ ATYDAI
Vasario mėnesio išvalymas. 100 

garantuotų vartotų karų, turi būti 
išparduoti už cash — $150 iki $300. 
Jus sutaupysit y3, veikit greit.

Montroso Auto Sales, 
3106 Montrose avė.

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

I II1U1| Uiiiuvvi* lopaiuuuuc*inv| ąuu

padarius vietos dėl naujų. Taipgi ge
riausi radio taisytojai.

DELIGHT SHOP
3428 W. 63rd St. Hemlock 3352

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

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

Tel Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

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

BEVRRLY HILLS
91 St.,' netoli VVestern, 5 kam

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. 1

PARDAVIMUI arba mainymui 4 
gyvenimų 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 bungalow Beverly 

Hills, arch valgomo kambario lubos, 
stikliniai porčiai, tile grindimis va
na ar lietaus lasai, beržo trimas, 40 
pėdų lotas. Conover indų plovimui. 
Pamatykit demonstruojamus. Atdara 
vokarais. Carlson Construction Co., 
10838 S. Talman.

7012 S. Artesian, 2 aut. 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 įskaitant 
visus nuošimčius. Mes duosime 
deed, pamatykit tą tuojau.

Sutaupykit Pinigų
Atsineškit šį skelbimą —- gausi 

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

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

Į 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.
(>200 So. Halsted. St. , Normai 1464

Furnished Rooms
RENDON kambarys švariam vai

kinui, yra ir garažas, 6053 South 
Talman Avė.

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‘/ixl54. Turiu apleisti mies
tą, 7230 Emerald Avė.

tiki-ųSekite musų skelbimus dėl 
bargenų.

RENDON kambarys vienam ar 
dviem ypatoms, arba vedusiai porai, 
su valgiu ar be valgio. Karštu van
deniu apšildomas, 6047 S. Sacramen- 
to Avė. Hemlock 1655, 1 floor.

Harris & Unger 
3310 West 63rd Street 

Hendock 6263Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų 

Mes turime labai gera progą 
i lietuvių salesmanų pardavinėti 
dovaujančius produkus General 
tors Corporation. Salesmanai

JUMS REIKIA PINIGŲ
Užmokėti 
Užmokėti 
Užmokėti 
U Įmokėti 
Užmokėti 
Užmokėti
Padaryti pataisymus 
Sumažinti išmokėjimus 
Sumažinti morgičius 
Pataisyti garažą 
Įvesti namų apšildymą 
Perfinansuoti
Nusipirkti kitą namą. - - .■ . _r

Jei taip, tai atsišauk ir pasimatyk Cicero Buick Sales Co. 531- West 
i su manim. Atsineškit deea ir savo į 
taksų kvitą. Pigios kainos, greitas i

50% PIGIAU už sausį ir vasarį, patarnavimas. C. M. WEEKS, 127 N. 
Pleitseriavimas, popieravimas, cal- Dearborn St.
'.im, malevojimas. Matyk mus šian- '

DABAR LAIKAS JSTOT 
J NAUJIENŲ SPULKĄ
20 serija prasideda nuo

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

Hemlock 7817.

IŠKABŲ malevojimas nupiginto
mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.

Brunswick 5023.

AR
nuošimčius 
taksus 
asesmentus 
skolas 
notas 
liens

dėl 
va- 

Mo- 
turi

Business Chances
Pardavimui Bizniai

gerai kalbėti lietuviškai, kad tin
kamai išaiškinus dalyką savo tautie-
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir ši skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 3832 Roosevelt Rd.,

22 St., Cicero, III.

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

APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Madison St.

— 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 mūrinis namas, 
randasi 3637 S. Halsted St. Yra di
delė krautuvė ir flatas, atneša ge-4. 
ras įplaukas. Turiu pigiai parduoti 
dėl ligos. Savininkas, 3435 Emerald 
Avenue.

MALEVOJIMAS, poperiavimas, 
langų užlaidos, calc.—geras darbas, saUSlO pirmos, 1928 metų 
pigi kaina, greitas dailus darbas, 
greitas apskaitliavimas. Mr. l'oster. KiekviendS, kuriS TUpinclSl 
juniper 0717. ' savo ateičia, turėtų prisira

“ " ; syti prie Naujienų spulkos
PIRMOS klesos karpenterystes a<.5«„« 

darbas. Užganėdinimas garantuoja- AtdcU a dienomis H Vakd 
mas. _ rais.

1739 S. Halsted St., Chicago.
KARPENTERIS — generalis kon-1 

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

DIDELĖ 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 į biznj. Atsiųskit 
savo vardą ir adresą, Naujienos, 
1739 So. Halsted St. Box 1039.

Furniture & Fixtures
Kakandai-Raisai

Tel. Kedzie 7166

M A LE V O JIM A S, popieravimas,
calciin. ekspertas, medžio greinavi- 
mas specialėmis žiemos kainomis, 10 
metų patyrimas. Apskaitliavimas 
veltui. Tel. Irving 1498.

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

TINKANTIEMS VY-

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komišo.ATYDA BUDAVOTOJAMS

Ar. jus manote apie tsatymą arba < Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, 
taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 192 N. Clark St. Dearbom 4020. 
nokit su mumis, mes atliekame vi-_________________________________
sokius pataisymus, įskaitant plum- . v. . , . , ,

Tiktaį biskį, Morgičiai pirmi ir antri
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos.

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

bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus i du metus išmokėji-' 
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. | 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PARIS

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

VALGOMO kambario setas, $5, ga- 
siniai pečiai, $6, lovos, $2, dreseriai, 
$5, kaurai, $5 ir daugiau, ice bak- 
siai, $3. Radios, Viotrolos, pianai, $25 
2 šmotai parloro setai, $35, rašymui 
stalai, $2, virtuvių stalai, bufetai, 
$5. Atdara iki 6 vakare. Utaminke, 
ketverge ir subatoj iki 10 vakaro. 
Schwartz Bros. Storage, 640 E. 61 st. 
’TUBLIŠKAS IŠPARDAVIMAS ne- 

atsiimtų naujų ir vartotų rakandų, 
bus išparduoti už užlaikymą. Mohair 
skuriniai seklyčios setai tik po $10, 
nauji riešutiniai valgomo kambario 
setai $45, miegruimių šėlai, naujos 
plieninės lovos springsai, matrasai, 
kaurai, pastatomos ant grindų liam- 
pos ir šimtai kitų daiktų jūsų 
na.

Atdara vakarais. Nedėlioj 
pietų.

STORAGE WAREHOUSE 
4045 W. Roosevelt Rd.

NAMO ĮSIGIJIMAS PEISAS 
Moderniški, nešantį pelną namai 

guli 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
bės.

PARDAVIMUI moderniškaK 2 fla
tų po 6 kambarius namas, garadžius, 
porčiai, nebrangiai, 1830 S. 48 Ct., 
Cicero.

BARGENAS, pardavimui labai pi
giai kampinis bizniavas namas su 
soft drink bizniu arba mainysiu į 
privatinį namą Mar<|pette Parko 
apielinkėj, 2462 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI bučerne ir groser- 
nė, ant bizniovos gatvės, parduodu, 
nes nesu bučeris, auksinės kasyklos 
tinkantiems žmonėms, $2,000, jei 
Kirksite viską sykiu tuojau. Tel.

’irginia 1873.

$500 ĮMOKĖTI — $50 
I MĖNESI

Nupliksite gražų, naują 5 kam
barių mūrinį bungalow, % bloko nuo 
63 St. karų linijos, modemiškas, ar- 
žuolo trimas, vanos, 12
culių sienos, lotas 33x125.

Pirkit šj greit. •
Hemlock 6-? 15 

Mr. Reimer.

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

Patarimas Publikai!

kai-
iki

MALEVOJU, dekoruoju — darbas ' —'
pirmos rųšies ir garantuotas. Malė- T ARAI 'jUTIUI A V A INTA 
vojimas ir calcimining, labai geras LiABAI ZEilVlA KAUNA 
darbas. Tel. Lincoln 0474. Pirmų ir antrų morgičių. Greitas pa

tarnavimas — Construction paskolos.
PLUMBERIS — garo ir karšto IVIetl’Opolitan BoHCI &>

VandNebraPngUraS 'VedamaS' Mtge. Co.
Kedzie 6864. 184 N. La Šalie St.

Room 2006 Dearbom 4636, State 5864

REIKIA vyrų dėl išsimokinimo 
automobilių plovimo, tepimo, “simo- 
nizing” ir viso praktiško garažo dar
bo. Didelis reikalavimas vyrų j ga
ražus. Nuolat darbas per metus. Po 
8 savaičių pasimokinimo galit už
dirbti jęrerą algą. Klesos dienomis ir 
vakarais, ofisas atdaras vakarais. 
Chicago Auto Service Bureau, 309 S. 
La Šalie St. Room 101.

Sewing Machine
_________ Siuvamosi Mašinos_________

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siu
vamą mašiną. Turime pilną pasirin
kimą Singer siuvamų mašinų ir per
taisytų, $10 ir daugiau arba išmokė
jimais. 4251 Cottage Grove Avė.

SIUVAMOS mašinos, visokių išdir- 
bysčių, consoles, dropheads, $9, elekt
rines, portable, $22.50 ir daugiau, iš
mokėjimais. Patterson Bros. 19j52 
Irving Park Blvd.

Naujienos, 
1739 So. Halsted St. 

Box 1026, 
Chicago, IH.

PARDAVIMUI
Priverstas parduoti savo naują 5 

kambarių naują murini bungalovv už 
pigiau negu kainavo, kad sudarius 
$3,000 cash. Geriausis pirkinys 
South Side už $6500. 12407 South 
Racine Avė.

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

STANLEY SIWIEC & CO.
1076 N. Hermitage Avė. 

Humboldt 5556

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

Automobiles

J. W. Beaver & Co.,

Jei reikalingi pinigai
Mes parupinam Imus ir 2trus Mor- 

{ričius ant Naujų ir Senų namų, ant 
engvų išmokėjimų.

Help Wanted—Female
Darbininkų Reikia

BUDAVOTOJAI
2044 N. Fairfield Avė.

pastatys ir finansuos Luiikuh>w, jnnais uasKoias 
2-3 flatinius, krautuves ir apt. ant Be jokio komišino. 
jūsų loto. Teikiame planus ir ap- ~
skaitliavimą.

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

Tel. Victory 6122

REIKALINGA moteris arba mer
gina dirbti grosernėj ir prižiūrėti 
namus, 7359 S. Paulina St. Telefonas 
Hemlock 3479.

bungalow, jimais

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
Į už 2l/2 nuošimčio ir lengvais iŠmokė- 

val.

REIKIA jaunų moterų prie bute
lių plovimo mašinos. Darbas nakti
mis. Ziff Bros. 1026 W. 22 St.

Paskolas suteikiam j 24

Phone Independence 0878

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. 

Tel. Armitage 1199

REIKIA patyrusios merginos ar
ba jaunos moteries namų darbui. 
Geras namas tinkamiems žmonėms. 
Mrs. Hochwert, 
A ve. Tel. Lawndalc 8358.

M & K Motor Sales
Cbi^aroa Bonaiusi ir atBakatišiaUBi vartotą 

karų . pardavinAtojai, 1OO rarantuotų vartotų 
karų, pilnai Įrengti, gerame niechaniAkame 
stovyje, ąaral parduodami nuo 31H0 iki 
*'2000. Mes turime karų kuriu tinka vIho- 
kloms rcikalainB. Caah, i*inokš)imai8, uiai- 
nais.

OHU-13 So. Halated St.
---------------------- ,........... ................u

Dodge ’27. Sedan ..................
Chrysler ’27, Sedan ............
Hupmobile ’25, Sedan ..........
Nash ’27, Sedan ...................
Hudson ’27, Sedan ...............
Buick ’27, Sedan ..................
Studebaker Sedan ..................

2560 So. Halsted St, 
Atdara visada

$475
$595
$350
$700
$550
$650
$550

BUICK 1925, sport roadster, origi- 
1344 S. Kaminsky I nalio užbaigimo, mechaniškai, A-l, 
L r::, $475, 7020 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, biznis išdirbtas per 12 metų, 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 Št., Harvey, III. 
Tel. 199 W.

JŪSŲ SĄLYGOMIS
Pigiai parduosiu savo du po 5 

kambarius, octagon frontu, bunga- 
low, prie Belmont ir Central, karštu 
vandeniu šildoma, puiki transportaci- 
ja. Yra paimti į mainus, parduosiu 
jūsų kaina, išmokėjimais.

ANDERSON, 
4058 Lavvrence Avė.

Pens. 8493

Visi sako ir žino, kad su pirki
mu ir pardavimu turto, motgičių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

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

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

GERAS INVESTMENTAS
Pardavimui naujas mūrinis namas 9 fla

tų arti Halsted ir 79th, parduosiu pigiai, 
arba mainysiu bile | kų kaipo dali inmo- 
kftjimo. WALTER J. PAUL. 0«01 South 
VVeBtern Avė.. Tel. Republic 4170.

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

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

PARDAVIMUI gasoliho stotis ar
ba mainysiu į namą arba lotą, 5035 
S. Western Blvd.

PARDAVIMUI Storas ir 3 flatai, 
medžio namas, 5110 S. Halsted, kai
na $8500, jmokėt tik $2000, rendos 
neša $107 į mėnesį. Savininkas va
žiuoja Lietuvon, atsišaukit greitai.

2 flatų po 4 kamb. muro namas, 
randasi ant Bridgeporto, kaina $5000 
jmokėt $1500, likusius kaip rendą.

2 busines “..22“ —2 22 
netoli Central Avė, kaina $3000, 
abudu. Ta kaina ne ant ilgo.

Kreipkitės pas

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

Tel. Victory 6122.

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

PARDAVIMUI kendžių krautuvė
lė, nebrangiai, 544 W. 18 St.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
krautuvė, 3 metų lysas, 4 kambarių 
pagyvenimas, 2702 W. 47th St.----- —......... ....... .........r —.——

PARDAVIMUI grosemė su 4 po- 
Srvenimo kambariais. Geras cach 

znis. Didelis bargenas. 5702 South
Racine Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne lietuvių apgyventoj apielinkėj, 
geras biznis. 7118 S. Western Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, senas išdirbtas biznis per 18 me
tų, apielinkė apgyventa maišytų tau
tų, 642 W. 18 St.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

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

I llAUftlUh IvIUlcJ*

lotai 30x125 ant 63 PI.! 
už:

BUČERNĖ su namu, geras išdirb
tas biznis, geroj apielinkėj. 2607 W.;
47th St. ~ F ________

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

J. Walichka
2517 W. Marquette Road

Tel. Republic 3769

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

6109 So. Kedzie Avenue

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

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.

RAINB0W ELECTRIC, 
Hyde Pork 2976

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

PARDAVIMUI naujas 5 kamb. mū
rinis bungalow, karštu vandeniu šil
domas, $7900, $1500 jmokėti, kitus iš-į 
mokėjimais. General Construction Co. 
3801 N. Crawford Avė. Irving 2684.

$4000 PIGIAU
8 flatų, 1^2 metų senumo, moder

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

Pensacola 8164
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