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Reichstagas Patvirtino lie- 
tavos VūkielijosSutarti

Mich. gal panaikins Anglijos darbiečiai 
"amžino kalėjimo už laimėjo dar dvi vie-

maištus krašte paintę’ įstatymą tas parlamente

Per debatus dėl pakto ratifikavimo komu 
nistai sukėlė trukšmą.-Protokolo Kel 
loggo taikos paktui įgyvendinti pasira 
šymas Maskvoj atidėtas

2,000 Yaųui giminės vyrų pra
šo vyriausybę duoti jiems pro- 
g». kovėti maištininkus

BISHOP AUCKlLAND, Angli- 
, vas. 8. Anglijos Darbo

BERLYNAS, vas. 8. — Reich
stagas (Vokietijos parlamentas) 
šiandie ratifikavo prekybos su
tartį tarp Vokietijos ir Lietuvos, 
taipjau finansinę sutartį tarp 
Vokietijos ir Rumunijos.

Per debatus dėl Lietuvos Vo
kietijos prekybos sutarties pa
tvirtinimo . komunistų atstovai 
sukėlė skandalą.

Reichstagas patvirtino 
Kelloggo paktą

pritšinos vokiečių nacionalistai, 
fašistai, komunistai ir tautinės 
krikščionių ūkininkų partijos 
nariai.

Kelloggo pakto pasira
šymas Maskvoj atidėtas

MASKVA, vas. 8. — Kadangi dai, 
Rumanijos ministeris Lenkijai, l)r*c

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 8. 
—Yaųui indėnai Sonoros vals
tijoje, kurie ilgokų laikų, kuni
gų kurstomi, vedė atkaklia ko
vų prieš valdžių, prieš dvejetų 
metų visi pasidavė ir prisiekė 
ištikimumų Meksikos valdžiai. 
Daugelis jų įstojo į federalinę 
kariuomenę, kiti vėl, gavę 
mes, apsigyveno Vora Cruz 
stijoje.

Prieš perų dienų indėnų
su

že- 
val-

va
gai siu generolu Mori 
atsilankė pas respub-

Carui Daviln, atvyko j Maskvą I likos prezidentų Purtės Gil į ir

Br.ivLi .v\b, vas. 8. va
kar Vokietijos parlamentas 187 
balsais prieš 127 patvirtino Kel- 
loggo-Briando karų atsižadėji- tokolo 
mo paktų.

Pakto patvirtinimui

sirgdamas, dėl jo ligos protoko
lo Kelloggo-'Briando amžinos 
taikos paktui įgyventi pasirašy
mas teko atidėti.

užtikrino jį dėl Yaųui lojalumo, i 
O dieną vėliau Yaqui indėnai, 
kurie dabar ramiai gyvena Ba- 
catste klanuose, telegrafu pra
nešė kaio departamentui, kad

Kaip jau žinoma, taikos pro- vjsj jy 2,009 vyrų mielai norė- 
dalyvauja jy jstoH į federalinę armiją pa-pasirašyme <

Sovietų Rusija. Lietuva, Lenk 
aitriai ja, Latvija, Estija ir Rumanij

vt'"

Senatorius išvijo laukan reve- 1 
rendų, prohihicininkų vadų, i-L 
iškoliojęs jį “big bum” partija laimėjo vėl dvi Vietas 

 parlamente.
Papildomuose rinkimuose šia-LANSING, Mich., vas. 8. —

Valstijos 'gubernatoriaus Gree- apskrity tapo milžiniška bal
no iniciatyva, į iMichigp.no le- sy ‘ dauguma išrinkta darb.t tė 

,gislatiirų tapo įneštas bilius pa-jMrs. liugli Dalton, gavus 14,797 
keisti baudžiamąjį valstijos įs- balsus, prieš liberalų kandidato 
tatymų, kuriuo asmens, ketvirtų ;Eurry 7,72;> ir konservatorių 
kartų sugauti su painte degti- i kandidato Thompsono 3,3.>7 bal

inės, baudžiami kalėjimu iki gy- ■sl,s*
ivos galvos. Tam apskričiui ir pirma at-

Prohi'bicinmkai iš vadinamos stovąvo daibietis Spoor, dėl ku- 
Anti-Saloon lygos subruzdo rio mirties dabar įvyko papil- 
veikti, kad tas žiaurus įstaty- domieji rinkimai.

imas nebūtų pakeistas. Jų Joj- Antri pipildomieji rinkimai 
•byistai” dirba išsijuosę, stcng-;South Battersea apskrity, ir čia 
damies padaryt įtakos legislatu- Darb() paitijo}ę kandi,

nuliams, kad tie balsuotų da(a;j Pennett. Jis avo 11,- 
.prieš įstatomo pakeitimų. ^39 balsus, piieš konservato-
ros nariams, I

I

prieš įstatymo pakeitimu.
Tačiau ne kaip jiems sekasi, riaus Selley, 11,213 ir liberalų 

Kai vakar vienas pryčeris. Re v. Albu 2,858 balsus.
IR. Holsaple, Michigano Auti-j viet k(|ri()1) dabar 
Suloon lygos vadae ir prohlbH-1 ,inktas (1,irbielis> prieS 
ninku “lobbyi.stų ’ galva sena- k5 ujsę kol)s(.rvato|.il|s vis. 

Į te, prisikabino prie senatoriaus, C()l|nta.s Curzon (|ab.n. pakc|tag 
ĮCass J. JankCAVskio, ir pasidarė j bu(

tapo iš- 
tai lai-deti kovoti maištininkus Jalisco 

valstijoje ir gretimose teritori
joje. Jie prižada išvalyti kraš
tą nuo maištininkų bandų, jei 
tik jiems busianti suteikta proJ 
ga.

Yaifui yra geriausi Meksikoj 
raiteliai. Jie yra sumaningi, 
tvirti ir nenuoals’ųs, o kaip 
skautai kariuomenės tarnyboj' 

Nežiūrint visos agitacijos, iš 35Įyra nepavaduojami. Manoma, 
tūkstančių dresmeikerių dar- kad jų pasisiūlymų vyriausybė 
bų metė tik 15 šimtų siuvėjų priims. ,

1,506 maištininkų pasidavė
MEKSIKOS MIESTAS, vas. 8.!
Atoyac mieste vakar vyriau-1 

sa- i-ybei pasidavė, kartu su save 1 
vadais, visas 2,000 maištininkų

Ibiirys, kuris, broliams Vidai va
dė, kad to trukšmavimo rezul- dovaujant, per trejus- metus te-. 
tatai visai mizerni. irorizavo Guerrero ir gretimas •

Moteriškų rūbų siuvimo pra- valstijas.
monėj dirba apie 3.5 tukslan- j Patys pasiduodami, jie atida
rai darbininkų, ir nežiūrint^ vyriausybei savo 1,500 ark- 
karštų komunistų s|>audos atsi bŲ> visus ginklus, amunicija ii 
šaukimų ir raginimų, daubų nie- visų stovyklos išrangų. Visi pa 
tė vos apie 1 
dresmei kerių.

Pamatę, kokioj keblioj situa
cijoj jie atsidūrė, komunistų 
vadai išleido graudų atsišauki
mų dėl pagalbos į įvairius kai- 
liasiuvių ir klokmekerių cent
rus, dagi j groiserijų tarnauto
jus ir į \vorkerių (komunistų) 
partijos skyrius, maldaudami, 
kad jie atsiųstų kiek įgalint dau
giau žmonių į jų šaukiamus 
keturis “didelius“ streiko mi

[Atlantic and Pacific Photo 1

86 žmonės žuvo per Kimunistų “genera 
pūgas ir didelius šal- lis” streikas N. Y. be 

čius Europoje
LONlIMJNAS, vas. 8. — DL • t sdtii šalčiai ir sniego audros Eu

ropoje vis dar rtVsillaujh ir, 
kiek yra žinoma, perėjas iki 
šiol yra žuvę aštuoniasdešimt 
šeši asmens.

Netoli nuo Brueno, čechoslo- 
vakuose, rado negyvai sušalusią 
čigonų šeimynų, viso dešimt as
menų. Ketui i asmens buvo 
ti negyvai sušalę netoli 
Frankfurto, Vokietijoje.

nuo

Smarkus mūšiai einą 
dėl Afganistano 

sostinės

skelbia ži- 
saiko, kad 
apielinkėj 
tarp afga-

MASKVA, vas. 8. 
žinių agentūra Tass 
nių iš Kabulo, kuri 
Afganistano sostinės 
cinų smarkus mūšiai
nų sosto uzurpatoriaus, chane 

> Habibirios, kariuomenės ir bu
vusio karaliaus Amanullos Jala- 
labadc ir Kandagaro jėgų. So
stinėj esu girdėt baisus kanuo- 
lių trenksmai. Jalalalbado ka
riuomenė esanti tik 16 kilomet
rų nuo Kabulo priemiesčių, tuo 
tarpu Kandagaro tytveikai esą 
15 kilometrus j. pietų vakarus 
nuo sostinės. t

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

Debesiuota; kartais gali 
sniego; špfiUau; vidutiniai žie
mių ir žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 27° ir 33° F.

Šiandie saulė tetka 6:55, lei
džiasi 5:14. Mėnuo leidžiasi 
5:47 vakaro.

būt

pasisekimo

Komunistų sukurta skebinė ru-1 
bų siuvėju Needle Trades Wor- 
kers’ ludustrial unija per 
vaičių .savaites btibnijo garsino 
“generalinį streikų,“ bet pasiro-

penkiolika šimtų sidavusieji yra amnestuojami.
Oficialiais pranešimais, per 

pastaras dvi savaites vyriausy-
bei pasidavė septyniolika maiš- praneša apie smarkiausias lie- 
tininkų bandų. Apie dvidešimt ^UIS audras. 
kitų bandų taipjau pradėjo de
rybas dėl pasidavimo.

Margaret Brown, septynių metų mergaitė iš Perry, Kas 
kurią daktarai per dvylika dienų palaikė gyvą su pagalba oksi- 'l)er daug įkyrus, pastarasis pa-, 
geno. Dabar mergaitė pradėjo taisytis ir manoma, kad ji pa- įprašė jį atsitraukti šalin. O 
sveiks. Mergaitė buvo sunkiai susirgusi ir negalėjo kvėpuoti. tas^ vis nesiliovė lin-

Katastrofinei tvanai
Connecticute

. -------------- —T“

Jaunas ųictuyis prigėrė 
WA TERllf^f Conn., vas. H 
iConuecticuto valstijoje kilo 

rimti potvyniai. Beveik visi klo
nio miestai miesteliai talkšo 
vrndeny. Trafikas paraližuo- 
tas ir vandens padaryti medžia
giniai nuo'Stoliafr siekia šimtus 
linkstančių dolerių.

Trys žmonės taipjau neteko 
gyvybių, jų tarpe Jonas Ado
maitis, 25 metų amžiaus, kurio 
kūnų rado smarkiai patvinusia
me Waterburio upely.

Merkiene dėl potvynio tūks
tančiai fabrikų darbininkų ta
po išmesti iš darbo.

Iš visų Connecticuto dalių

PANA, III., vas. 8. — Praeitų 
naktį gaisras suųaikino Haines 

i Statione, netoli nuo čia, javų 
Mirė Denby, buvęs Bar-! elevatorių, padaręs daugiau kaip 

dingo laivyno sekre- 25,om dolerių nuostolių.
torius ------- ---------- - ”

tingus. DETROIT, Mich., vas. 8. —1
Bet vaisiai buvo ne koki. Pa- Edwin De.riby, buvęs Hardingo 

sirodė, kad visose keturiose sa- kabineto laivyno sekretorius, 
lesė dalyvavo bendrai ne dau-Įk.urio politinė karjera staiga 
giau kaip 22 šimtai žmonių, pasibaigė iškilus Teapot Dome 
Trijose salėse mitingėliai buvo aliejaus skandalui, šiandie mi- 
visai neskaitmeningi, tik iket- rč širdies liga, 
virtoj, VVebsterio salėj, buvo su
sirinkę apie 1,000 asmenų.

Kadangi komunistai savo 
Needle Trades unijų įsteigė 
tikslu ardyti Amalgameitų ir 
International I^adies Garmcnt 
VVorkers siuvėjų unijas, kuriui Jo brangiame dengtame aute
liams nepavyko pasigrobti ir iš mobily andai naktį rado pa
kariu jie buvo už savo ardo- pjautą Nathaną Alperų, turtin- 
muosius darbus šluojami lau- gų fabrilkininkų. Automobily 
kan ,tai tos unijos įspėja savo rasta prikreikta sulamdytų ro- 
narius neklausyti komunistų žiu, moteriškos pirštinaitės ir 
šukavimų, nepasiduoti jų klas- keli sudraskytos moteriškos 
toms, bet pasilikti savo šapose, suknios skivytai, taipjau fabri- 
su kuriomis dresmeikerių imi-, kininko- valizaitč su $3,000 če- 
ja turi padarius* sutartį. kiais.

RADO AUTOMOBILY PA
LIAUTĄ FABRIKININKĄ

BROOKLYN, N. Y., vas. 8.

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marąuette Park 
Rako aptieka 
2346 W. 69 St.

Roselande 
Tubučio aptieka 

233 E. 115 St.

West Pullman 
Tupi k ai č io aptieka 

723 W. 123 St.

Kai jums reikės pasiųsti 
nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimų ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti
miausi atstovų.

pi-

idęs į akis, senatorius, nebete- Francija reikalaus iš 
kęs kantrumo, pakilęs iš kėdės1 VoklCČlŲ 8 611101111 
piktai sušuko: j 1 •4 . ,. ; doleriu“Ar eisi šalin nuo manęs, you
big bum!” -----------

Nutukęs, 250 svarų, revereu-1 PARYŽIUS, vas. 8. Ryšy 
das Holsaple spruko lauka.), jietrukus prasidėsiančia Pa- 
skvernus susiėmęs. ryžiuj^ ekspertų komisijos Vo-

 kietrjos reparacijoms peržiūrėti
I konefrencija, iš oficialių vers- POŽĖLA LAIMĖJO mių sužinota, kad Francija sta-

.  tysianti šitokias sąlygas:
„ .a , 4 .... „ « L Kad Vokietija sumokėtųParito drutuch Mike Romano ... ... J .. , .‘ Francrjai 102 bilionu trankų at

lyginimo už sunaikintą turtą, 
arba, su nuošimčiais, 130 bilio- 
nų frankų.

2. Francija atsižada savo tei
sės reikalauti, kad Vokietija mo
kėtų karo pensijas, kaip kad 
yra numatyta Vensales sutarties 
sąlygomis.

3. Francuzai reikalauja, kad 
Vokietija atlygintų karo skolas, 
kurias Franicja yra kalta Jung
tinėms Valstybėms ir Anglijai.

4. Kad butų nustatytos su
mos, kurias Vokietija turės kas 
metai mokėti Francijai repara-

įcijų saskaiton.
Viso iš viso Francija reika- 

pirmininkas Rykov, kuris sa- Padienio [šiandie] rytų nužu-1 Įsiusianti iš Vokietijos apie 8 bi- 
e. licnų dolerių.

Stalinas nebeišsiti- 
kįs profsojifaų vadu
Tomskas diktatoriaus šnipo ser 

kiejamas; dešinieji taipjau 
įnių bruzdėti

MASKVA, vas. 8. — Perse
kiojimui trockistų tebesitęsiant, 
įpię kommnistų partijos vadų 
galvas renkasi audra iš antros 
pusės.

Dešinysis komunistų partijos | 
sparnas darosi vis neramesnis 
i veiklesnis. Dešinieji mano, Į 
kad ištrėmimas Trockio yra ne-' 
išmintingas daitbas. Jiems taip-! 
jau atrodo, kad ekonominė pa
dėtis krašte einanti vis blogyn, 
ypačiai valstiečių padėtis.

Michail Tomsky, dešinys po
litinio biuro narys ir profsojuzų ! 
sajunągos pirmininkas, atsida
rė po gudria priežiūra vieno 
“politinio asistento 
rėmėjo, kuris yra instruktuotas 
pranešti diktatoriui apie kiek- j ,eon Torai* kuris už užmušimą 
vienų Tomskio pasikrutinimų, ištekto Meksikos prezidento 
apie kiekvienų jo žingsnį. Ne-, Aivaro Obregono yra pasmerk- 
patenkintas esąs ir komisarų ■ |as mirties bausmei, bus šio še- 
pirmininkas Rykov, kuris sa- Padienio [šiandie] 
kąs, kad tęsimas toliau dabar-1 dy(as baudžiamajame kalėjime 
tinęs sovietų politikos vedas į 
|>rag*aištį. Protestuoja ir buvęs (r 
Stalino dešinioji ranka, komi
saras Bucharinas.

Iš antros pusės komunistų i 
partijos skyriai Leningrade ir 
kituose miestuose priima rezo
liucijas, kuriomis jie smerkia 
trockistus kaip “išdavikus” ir 
“menševikus/* kurie reikia iš
guiti laukan iš sovietų Rusijos.

Vakarykščiose Karolio Požė
los ristynėse su Italų čempionu 
Mike Romano, laimėtoju išėjo 
K. Požėla, .lis parito M. Roma
no į 35 minutes.

Obregono užmu sėjas 
bus šiandie nužudytas

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 8.
ir Stalino — žiniomis iš autoritetingų, ver-

MERGINA BOMBARDAVO 
BANKĄ ‘‘AŠARŲ” BOMBO

MIS, IŠNEŠĖ $2,000

DETROIT, Mich., vas. 8. — 
Viena jauna moteriškė ar mer
gina šiandie atėjus į Michigan 
State Bank of Detroit išsprog
dino dvi “ašarines’’ bombas ir, 
pasigrobus $2,000 pabėgo.

Rytoj Garsus Naujienų Koncertas
Bukite visi Wicker Park Salėj, 2040 West North Avė., 5 v. p. p.

smių, “škaiplierninkas

Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyrius

s Suteikia jums sekamą patarnavimą:
Pasiunčia pinigus Lietuvon telegramų ir 
pašto perlaidomis;
Pasiunčia pinigus į visas pasaulio
Parduoda laivakortes į Lietuvą ar 
tuvos; 
Parūpina ir sutvarko dokumentus 
jantiems;
Padaro įgaliojimus dėl pervedimo ir ieško
jimo turto Lietuvoje.

dalis;
iš Lie-

keliau-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Senas Chicagos lie 
tuvių realestat- 

ininkas
Daugelis Chicagos lietuvių 

randasi Kcal Estate biznyj. Kai 
kurie iš jų tame biznyje jau 
nuo senai. Ir tie žmonės, kurie 
verčiasi pardavinėjimu nejudi
namo turto, teikia didelio patar
navimo, o labai tankiai ir labai 
pelningo patarnavimo.

Pasikalbėjime su j>nu J. Sin- 
kumi, kuris’ užlaiko savo ofisą 
adresu 6959 So. Halsted St.,

Real Estate biznį štai ką:
Prie pardavinėjimo nejudina

mo turko aš jau turiu dalu g 
metų patyrimo. Savo biznį pra
dėjau nuo 1910 melų. Kad pa
sekmingai vedus biznį, supran
tama, reikėjo prie to prisireng
ti: lankiau Y. M. C. A. mokyk

lą, paskiau ėmiau Business hnv 
kursą De Paul Universitete. Tu
riu patyrimą namų vertės ap- 
skaitliavimui visose Chicagos 
dalyse ir padarymui įvairių do
kumentų.

Per tą laiką esu pardavęs 
daug milionų vertės namų ir 
Intų Įvairiose Chicagos dalyse- 
Buvo ir tokių atsitikimų, kad 
žmonės pirkdami namą užmokė
jo už jį tik šešis tuksiančius 
dolerių, o pardavė jį p^ dvy
liką tūkstančių ęlolerių.

Buvo ir lokių atsitikimų, kad 
žmogus nusipirko sau namą į- 
mokėdamas vos penkis šimtus 
dolerių.

Su lotų pardavinėjimu irgi y- 
ra tas pats. Pasitaikė taip, žmo
gus lik $100 įmokėjęs nusipirko 
sau lotą net tuksiančio dolerių 
vertės, o už kiek laiko lo loto 
kaina pakilo net iki penkiolikę 
tūkstančių dolerių vertės, 
prantama,' kad tas žmogus 
turtingas ir jis visuomet 
dėkingas man.

Be to, dar aš turiu prie savo 
biznio visokios rųšies aĮ>d rau
dą, kaip tai, nuo ugnies, pavo
gimo, namų rakandų, krautu
vių, krautuvių langų, aulomo-

apie $200,000,00(1. KSkO, kad 
gaisras prasidėjotaip: Airė 
Mrs. O’Leary inilžo karvę savo 
baimėj (daržinėj), karvė spyrė 
į Įtampą ir nuo to užsidegė

bilių ir tt. Priklausau Chicago 
Real Estate Board, Chicago 
Board of Undervvriters, Chica- 
•go Lietuvių Real Estate Tary
bai ir Chicago Lith. Chamber
of Commerce. Nors esu, kaip bamė. Pasitaikė, kad vėjas nu
minėjau daug milionų dolerių te smarkiai ir nebuvo galima 
apyvarlso padaręs, bet dar nei greit sustabdyt gaisro, 
su kuo nereikėjo bylinėtis.

l ai taip maždaug p-nas J. dosniuosius
Nuo tada pradėjo stalyti di- 

muro namus su 
“fire proof.”

1\> to didelio gaisro Chicago 
pradėjo greitai atsibudavoli. 
1880 m. Chicagos miestas įsigi
jo elektrą ir telefonus.

1888 metais Chicago jau tu
rėjo gyventojų apie 800,000, o 

•sekamais melais buvo Chicagoj 
Iš Chicagos istorijos mes ži- paroda, kurių allan-

apibudino Real Estate
biznį.

Kaip Greit Chicaga 
Ąuga

liko 
v ra

Patarnauju Teisingai Ir Greitai
REAL ESTATE, LOANS, INSURANCE AND 

BUILDING CONTRAČTORS

Parduoda laivakortes ant didžiausių ir greičiausių lai
vų i Lietuvą ir iš Lietuvos.

Padaro dokumentus atvežimui giminių! iš Lietuvos į
Kanadą. 3

Pinigus siunčia Lietuvon greičiausiai ir!pigiausiai.

Parduoda Lietuvos gintarus ir -saldainius.
Registruotas Notaras Lietuvos Konsulate.

VINCENTAS M. STULPINAS
3255 So. Halsted St., Chicago, III

Tel. Victory 6122

Artinasi Pavasaris
PRISIARTINANT pavasariui apsižiūrėkite, kad 
visi jusu rūbai butų Švarus ir geroje tvarko
je; mes valom ir prosinam. O jei kam reikia 
nauju rūbų, tai pas ihane galite užsisakyti. 
Turiu visokiu geriausių pavasarinių materiolų; 
visokiu spalvų ir pigiomis kainomis. Atsilan- 
kykit pas mane, tikrinu, kad busite užganė
dinti mano tinkamiausiu patarnavimu.

Frank Mickas
4146 Archer Avenue

name, kad 1839 metais Chica
ga turėjo lik 14 namelių, o gy
ventojų buvo 75 asmenys. Tai 
buvo lik mažas kaimelis .

1833 metais Chicaga lapo su kitais Ąmerkios mies-
korponmla ir pradėjo vadintis |ftjg jr hitomis šalimsi. 
miestu. 1837 metais pasibuda-j 1892 metais Chicagoj tapo 
vojo sau City Hali, vieno aukš- i pralytas elevatorius garu va
to namuką, su skiepu, ant Clark; ronias> 0 po šešių metų jis hu- 
ir Randoiph St. Tuo laiku jau I 
Chicagos miestas turėjo 400 na
mukų ir apie t(MK) gyventojų. 
O miesto rūbeliai buvo sekami: 
Ežeras Michigan iš rytų, State 
Si. iš vakarų, Ohio St. iš šiau
rių ir Jacks’on St. iš pietų pu-1 
sės. Apie tą laiką žemės nie
kas nenorėjo pirkti. Kartą ta- j 
po padaryta auction sale -- vie-, 
na ketvirtainiška mylia buvo 
padabinta j 114 blokus ir apie 
t akrai didumo kiekvienas blo-1 
kas. Ta žemė radosi tarpe Sta- į 
te SI. Halsted St. Madison St 
ir 12th St. Tada buvo parduo
ta tik 4 blokai už apie $3,000 
irba virš $6 už akrą.

1818 metais Chicago jau tu
rėjo gyventojų apie 10,000. šim
tai naujų namų jau buvo pasta
tyta, bet gatvės dar išrodė kaip 
paprasti farmerių keliai.

1852 metais pradėjo ateiti 
traukiniai į Chioe.gų, ir tuo
met jau tapo įvestos suros: 
(nuotakos). z

1859 metais Chicagoj buvo 
gyventojų 90,000, gatvės tapo 
gasu apšviestos ir arklių trau
kiamas gatvekaris įvestas. Tas 
gatvekaris ėjo Stdle gdtVfe, tar- 
>e Randolph ir l^th St.

1865 metais įsikhrė skerdyk- 
os ir tuomet pradėjo budavoti 
’ullman karus. Tuo laiku jau 

Chicago turėjo gyventojų 250,- 
000.

1871 metais gaisras sunaiki
no beveik visą miestą. Tuomet 
Chicagoj sudegė apie 18,000 na- • 
mų ir nuostolių buvo padaryta j

kė apie 20,(M 000 žmopių iš 
viso pasaulio. Tas daug pagel- 

, bėjo Chicagos miesto augimui 
ir tapo užmegsla daug bizniškų

va pakeistas ir elektros jėga 
varomas. Nuo lo laiko Chica
ga progresavo labai greitai.

Komerciniu atžvilgiu, Chica-

DRESIŲ DEZAININIMAS
Mes Išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka-* 
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER college 
190 N. State St. cor. Lake

10 augStas
JOS. F. KASNICKA, prlncipalas

st.

Pilna Fizinė 
‘ ir Analitinė

Egzaminacija

Dr. C, C. Singley patars 
jis specializavosi CHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe-

Tegul 
jums; 
NfiSE 
reitus 40 metų; Vpač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pajrimo frityse. Jūsų vi
duriai yra budawtojai jūsų kū
no. Aš prižadu 'išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukit* savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. .Juckson Boulevard 

Suite 1615 
Phone Rarrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

Player Pianų

Pranešimas visuomenei Išpardavimas
šiuo pranešu gerbiamai lietuvių visuomenei, 

kad aš perkėliau savo laidojimo įstaigą į naują ir 
patogią vietą. Dabar turiu įtaisęs modernišką kop
lyčią ir kitus reikalingus patogumus. Reikalui esant 
malonėkit pas mane atsilankyti. ?

S. M. SKUDAS
Graborius ir Balzamuotojas

718 W. 18th Street Phone Roosevelt 7532

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3 MORGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

I. F. Dankovvski, pres. C. J. DankowBki, ižd.

y j

VISIŠKAI NAUJI Player Pianai,7 
tuoti 25 metus, turi varpo metalo rėmus, mo
linus plieninius stygų kabliukus, šešių punktų 
motorą, transposerį, kuris groja septynius skir
tingus raktus, automatinį permainymą skambi
nimui kaip mandolina, rolės, suolelis ir užtie
salas.

Tikrai geriausias šiandie pirkinys visoje 
šalyje.

Viskas už $395.00

garan-

ga yra centras susisiekimo: ge
ležinkeliais, laivais ir kitokio
mis priemonėmis. Priaugo tūk
stančiai įvairių dirbtuvių.

1910 melais Chicaga jau tu
rėjo 2,000,000 su viršum gyven
tojų, šiandie Chicaga turi.su 
viršum 3,000,(MM! gyventojų. Už 
dvidešimties metų nuo dabar, 
manoma, kad Chicago turės a- 
pie 8,000,000 gyventojų.

Kas metai yra išleidžiama 
desėtkai milionų dolerių page
rinimui ir pagražinimui miesto: 
platinimui ir taisymui galvių, 
budavojimui dirbtuvių iČ sta
tymui debesius siekiančių na
mų.

Iš šio mažo aprašymo galite 
matyti, kad Chiacga vis didina
si ir didinasi. Chicagos neju
dinamos nuosavybės vis bran-

gėja ir brangėja. Buvo laikas, 
kad Chicagoj galima buvo pirk
ti visą bloką už kelis šimtus 
dolerių, o dabar reikia mokėti 
už lotą milionus dolerių.

Aišku, kad kiekvienas Chica
gos gyventojas be jokios rizi
kos gali įsigyti sau nejudina
mos nuosavybės ir ta nuosavy
bė jam atneš pelną. Taipgi 
kiekvienas chicagiėtis turėtų bu-

t i Chicagos rehmčjas ir jos gar
sintojas. Tuomet visi susilauks 
garbenių ir laimingesnių laikų.

—John Sinkus.

Phone'yirRini* 20 54

JOSEPli VILIMAS 
a m ii Statymo 

"KONTRAKTOftllfS :•
455H S. .W«»lite.n«w A»e; Chicago, Iii

Nėra prasmės kentėt 
nuo 

Sustirusių Sąnarių 
Skaudančių Muskulų 
Skaudančių Strėnų 
Lumbago 
Reumatizmo 
Neuritis

Greitą ir Nuolatinę 
Pagelbą Suteikia

tpior 
matica

Skaitykit ką jo vartotojai sako:—| 
“Aš turėjau pereitais metais taip 

skaudančius sąnarius, kad per visą 
mėnesi negalėjau dirbti geležies lie- 
jikloje ir aš pilnai tikiu, kad aš esu 
išgydytas, nes išgėręs antrą bąnką 
aš, pastebėjau, kad skausmas aplei-1 
do mano sąnarius ir kaulus. Man 
tikrai bus smagu patarti kiekvienam 
kenčiančiam nuo reumatizmo paban
dyti Dr. Tripps Liquor Rheumatica, 
jei jie nori pageltos”. — .John N. 
Backus, 760 Connecticut Avė., Gary, 
Indiana.

“Aš sunaudojau dvi bonkas jūsų 
Liquor Rheumatica pereitą pavasa-1 
ri, kada aš negalėjau vaigščioti. per j 
aštuonius mėnesius. Aš esu dabar) 
pilnai išgydytas ir jaučiuos gerai. 
Ačiū jums už šiuos vaistus.” — 
Charles Opitz, 6212 Wentworth A v.', 
Chicago, III. a

“Gerbiamas Tamsta; aš negaliu 
daug ką pasakyti, bet jus galite pa-: 
sakyti visam pąsauliui kaip aš vos 

I su vargu galėjau vaikščioti. Aš ne-
; bučiau atįį(Javęą« už,|^jr^tą dolęriu dvi 
bonkas. kai aš pamačiau, kad aš ga-1
liu dirbti ir kad daugiau reumatiz
mo nebepasiliko.
Route No. 1, Hinsdalc, III.

Jus išbandėt visus kitus,) 
dabar pabandykit geriausj
Pasiklauskit savo aptiekininko — 

Jis žino.

C. W. Keisser,

$500

IŠKILMINGAS BALIUS
— Rengia —

Bridgeporto Lietuvių Piliečių Brolybes Kliubas 
šeštadieny, Vasario 9,1929 

Dievo Apveizdos Parapijos Svetainėj
Ant 18-tos ir Union Gatvėn 

Pradžia 7 vai. vakare 
šį linksma balių kviečiame visą mudu visuomenę ir draugus, links

mai laiką praleisti prie puikios muzikos, kuri grieš visokius šokius, ir kas 
j šį balių atsilankys, tai jo grėitai nepamirš.

Širdingai Kviečia KOMITETAS.

J

Didelis Ir Paskutinis Balius
PRIEŠ UŽGAVĖNES

Lietuvių Tautiška Parapija
RENGIA DIDELĮ BALIŲ

i Savo Svetainėje
3501 So. Union Avenue

Vasario 10, 1929 metais
Pradžia 6:30 vai. vakare

Visi esate maloniai užkviesti, lietuviai ir geros valios žmonės. Links
mai laiką praleisite prie geros Bartkaus muzikos.*

Kviečia KOMITETAS.

Mandagus, greitas ir teisingas patarnavimas abiejose 
mano aptiekose

1900 So. Halsted Street
Tel. Canal 0114

2425 West Marąuette Rd.
Tek Republic 8222

Užlaikau kuogeriausias europines ir vietines gyduoles.
Antanas Belskis

VAKARAS
Draugijos “Lietuvos Ūkininkas”

-----  jvyks -----
UŽGAVĖNIŲ VAKARE

Antradienį, Vasario-Feb. 12 d., 1929 m
M. Meldažio Svetainėje, 

2242 West 23rd Place 
Pradžia 6:30 vai. vakare

Draugija “Lietuvos Ūkininkas.” suteiks 
auksu penkis dolerius, antra prizą auksu du 
tai, gavusiai daugiausiai rožių. Apart dovanų 
žaismių, o ypač linksmus šokiai prie geros milzikos, J. PHILLIPS 
orchestros. Taipgi bus priimami nauji nariai be įstojimo mokesčio 
nuo 16 iki 26 metų amžiaus.

Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti Užgavėnių vakare.
Kviečia Draugija “LIETUVOS ŪKININKAS”

Įžanga 50c ypatai 
pirma dovana-priza 

ir pusę dolerius y pa
bus įvairių pramogų,

DO V ANOMS
MASKARADINĮ BALIŲ

Rengia Draugystė Palaimintos Lietuvos 
šeštadieny, Vasario-February 9 d., 1929 

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 
3133 So. Halsted St., Chicago, Illinois.

Pradžia 7 vai. vakare, v
Gražiausiai pasiredžiusi grupe gaus aukščiausią prizą ir taip toliaus. 
Visi svėčiai bus vaišinami kuogeriausiai ir maloniai patarnauti.

/Kviečia visus lietuvius be skirtumo.

$500

Įžanga 75c ypatai.

KOMITETAS.

$260.00 V Dovanoms $200.00

DIDELIS MASKARADŲ BALIUS!
Rengiamas Draugijos Šventos PetronėlėsUžgavėnių vakare
UTARN1NKE, VASARIO 12, 1929

CHICAGOS LIETUV Ų AUDITORIJOJ
3133 South Halsted Street

Įžanga 75c. 
kur turėsi- 
ir linksmos

Pradžia 8 vai. vakare.
Šiuomi turime garbės kviesti lamstą atsilankyti j šį MASKARDŲ BALIŲ, 

te progą kiekvienas laimėti DOVANĄ, ir kartu turėsite smagų* laiką prie geros 
muzikos. Kas atsilankys nesigailės, bus pilnai patenkintas. Todėl nepamirškite šio puikaus 
MASKARADO. Visus širdingai kviečia atsilankyti KOMITETAS.

Penkių Metų Lietuvių Auditorium Jubilejus

DIDELIS KONCERTAS
Chicagos Lietusių Auditorium Bendrovė 

NEDELIOJ, VASARIO-FEB. 10, 1929 
SAVOJ SVETAINĖJ, 3133 So. Halsted StreetReichardt Piano Co.

1311 Milwaukee Avenue
Atdara vakarais Atdara vakarais

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

Gerbiamieji Lietuviai: •
Kviečiame visus be skirtumo atsilankyti. Bus vienas iš geriausių ir gražiausių 

certų. Dainuos Kanklių choras, Ukrainiečių choras, taipogi p-nia Zose Krasauskienė, 
Kostas Sabonis ir kiti solistai ir kvartetai. Po koncerto šokiai prie geros muzikos.

Pradžia 6:30 vai. vakare. Durys atsidarys 5:30 vai. vak. Kviečia KOM1TITAS.

i

kon- 
p-as

i m. ..........l  .  ....................... 11111
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Brighton Park

Apsaugos ‘komisijos pareigos 
turėtu būti rūpintis, idant šios 
apielinkės gyventojai gautu tin
kamos apsaugos, mokyklų vai
kams apsaugos, j taisymą* švie
sų prie kryžkelių, etc.

Gatvių ir alėjų komisija tu-

Brighton Parko biznieriai 
apielinkės reikalai .

ir

. i • •tą retų rūpintis taisymu ir palai-į.J 
kymu apielinkės gatvių ir alė
jų ir tip.

Vadinamos Zoning komisijos

pagerinimų vielos biznieriai ir 
šiaip gyventojai, ypač tie jų, 
kurie turi savastį, gali susilauk
ti kooperuodami ir darydami 
bendrų spaudimą j atatinkamas 
miestų įstaigas ir valdininkus.

Kad asociacijos darbuotė bu- 
i sėkmingesnė, reikalinga, 

idant kiekvienas biznierius ir 
profesionalias, gyvenantis apie- 
linkej'e, priklausytų asociacijai

iš Kauno ifilri Dabartinio B-vės 
pičm., prof. V. Mačio. Kalba
muose dokumentuose yra nuro
dyta kidk B-vč turi turto, kas 
j j dabartiniu laiku valdo, etc- 
šiomis dienomis Lietuvoje įvyk
sta teismas. Kad laimėjus kal-

barnų bylą, būtinai reikalinga 
mums amerikiečiams suteikti 
finansinės paramos esančiai Br 
ves valdybai Kaune. Visi chi- 
cagiečiai, taipjau artimesnių ko
lonijų akcininkai, malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime,

Komisija: R. Shaikus, F. Stra«kuris įvyks ateinantį sekmadie
nį Mildos svetainėje, 3142 So. kius, L. Lapinskas, 6635 South 
Halsted SI. Sacramenlo Avė.

▼ I i I cll IH nVUUlg IVVilliniiVn • 1 d <• . *1 i, . ... ... ir kad puti asociacija nepriklau-užduohs turėtų būti pnžiurėji- 4 ... .... c .. .
Brighton Parko, kaip ir kiek- mas darbuotės, kuri jungiasi su 

vienos apielinkės, biznieriai tu
ri ypatingų savo apielinkės rei
kalų, sakysiu, problemų, kurios 
juos apeina pirmon galvon. Že
miau pasistengsiu išdėstyti tuos 
reikalus, kaip kad juos apibudi
no p. Petka, Archer Avė. biz
nierių asociacijos sekretorius. 
Pasak jo, šios apielinkės gyven
tojai jų tarpt* biznieriai ,turi 
kai kurių neišrištų problemų.

ru 
t i n-

isytų jokiai politinei partijai ar- 
, , . . . ba tikybinei sektai. (planavimu naujų pagerinimų .. ... . .....7, . 1 Kad.amo tikslo atsiekti ge-apiehnkėje ir pildymo palvai*- . . ... . . . riausia galima, p. Petkos mu-kvmų, kuriuos nusako įmesto ..... , . . .‘ ‘ . nynni, upiehnkes biznierių jroidinansai. • .. . . ;: . . ... piolesionalų pasitarimais, kon-Šviesų komisijos uzduotin tu-, . .. . ... ,. . ., .. .. lorencijomis, idant nustačiusretu teiti pareigos išgauti is ,. ’ . . ... bendra darbuotes knpli.miesto daugiau ir .geresnių svie- f ’

su ant Archer Avė. Kiek ,pko l^nru. Brighton
Pasaulinės Parodos komisija, Priko biznierių asociacija ma*- 

kurios užduotis butų rūpintis, i "•> artimoj'? ateityje prudčli vii- 
idnnt ir ši apielinkė gantų nia-j-IV tikslu sutraukti visus apie- 
toi i»i«K ..MtidoM iŠ biznio ;linkė« hiznierius ir profesiona

lus į asociaciją Jr po to pradė- 
kinli gvyėniman sumany- 
išdčstytus aukščiau.

Reporteris.

Šlifuoti Akiniai
DYKAI Išbandymiu

gaivumo parodos laiku.

Krautuvių uždarymų komisija 
žiūrėtų, idant krautuvės butų 
uždaromos laiku, kuriam apie- 
linkės biznieriai susitaiko, ir 
raportuotų ■ biznierių asociaci
jai, jei kurios krautuvės nesi-i 
laiko duoto prižado.

čia yra suminėta tik keletas' 
kuriuos nužiūri, kaip

reikalingus, toliau matantys vie
tos biznieraii apielinkės page
rinimui. Pasak p. Petkos, šių; misija gavo labai svarbių žąnių

mus,

Žinotina

užduočių esanti ta, ka<l speeia- 
lė asociaicjos komisija turėtų 
prižiūrėti tinkamų palaikymų 
apielinkės nuotakų (scvver) sis
temos ir abehuii švaros užlai
kymų.

K iTO komisija privalėtų 
pintis, kad apielinkė turėtų 
karną policijos apsaugą*

Transportacijos komisijos ži
nioje turėtų būti visokie reika- reikalų, 
lai liečiantys parankų susisieki
mą: dabartinio susisiekimo prie
monės ir pagerinimas jų ateity
je — pastangos išgauti sistemą 
elevatorių, subvėjų ir busti pri
važiavimui prie susisiekimo 
mazgo šioje apielinkėje.

I

ŠVELNIOS ŠVIESOS akiniai su

Ar jums reikia dėl skai
tymo urba dėl arti žiūrė
jimo akinių ? Saugok 
sveikatų, prižiūrėk gerai 
akis; o nereikės niekuo
met gailėtis.

Paprasta,)! matymų, kreivas, ir kliutin- 
gas akis galima dažnai atitaisyti su aki- 
niaiH.

Mano 
gražiais, paauksuotais ZYLO-SHELL rė

mais yra labai geras pirkinys už penkis dolerius.
Jie apsaugos jusi) akis, prašalins akių nuovargį ir galvos skaudėjimų. 

Jus galėsite su jais skaityti, siūti ir aiškiai arti matyti.
Išbandyk juos dešimti dienų. Jei jums jie nepatiks, tuomet sugrąžinkit 

juos ir jums nieko nekainuos.
DR. G. SERNER

OFISAS IK AKINIU DIHBTUVit
32«5 SOUTH HALSTED STREET. CHICAGO, ILLINOIS

Geriausi linkėjimai “Naujienų” 
15 metų sukaktuvėms

BRYAN HARTNETT
Puikus

Zylo-Shel 
reniai pagra 
žiną veidų

Aldermanas
12-to wardo

Dėlei jo gero rekordo, Hartnett kviečia 12 
tvardo lietuvius balsuoti ir aktyviai jį remti 
rinkimuose

Utarninke, Vasario 26 d., 1929

Reikalais

Daug pagerintos ir kainos daug mažesnės

už

B-vės “Rūbas” akcininkų 
susirinkimas

iTATE: Turiu Renj 
e Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos 

1739 So. Halsted St. 
Tel. Rooee.'dt 8500

B-vės “Bubąs” akcininkų ko-

Pirmu ir Antru Morgečių 
Real Estate 

Apdraudos ir 
Notarialių Raštų, 

Kreipkitės pas 
Baltutis, Hertmanavi- 

čius & Company 
3327 So. Halsted Street 

Chicago, 111. 
Tel. Yards 4669

Naujas Atwater Kent modelis 46^-8 tūbos, už

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus
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M
mutinį

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

mVI*O*ATI*<* 
OOO COHVAttSOMT*
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Yra gerai žinomas faktas, kad ne 
visi gydytojai yra patyrę gydime 
privatinių ligų. Del tos priežasties, 
sergantys žmonės, kurie nori ge
riausio, patarnavi
mo, nori specialisto, 
kuris pašvenčia visą 
laiką ir studij u o j a 
tas ligas. Jie žino, 
kad specialistas su
pranta kaip tas ligas 
gydyti sėkmingiau.

Dr. Ross speciali
zavosi per tris de
šimt metų. Savo 
praktikoj jis peržiū
ri ir gydo šimtus
žmonių kasmet. Su-*’r* ** KOM 
prantama, iš savo plataus patyrimo 
jis jgijo žinias ir sugebėjimą, rei
kalingą sėkmingam gydymui tų pra
žūtingų ligų. Jo gydymas išgydo 

UŽSISENĖJUSIAS, NERVŲ IR 
KRAUJO LIGAS, SIFILI, GONO
RĖJĄ, PULIAVLMĄ, STRIKTURĄ, 
PŪSLĖS, PROSTATE IR ŠLAPI
NUSIOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

Dr. Ross suteikia saugiausi, ge
riausi ir labiausia patenkinantį gy
dimų. To pasekmė yra, kad skait
lingi būriai pacientų kasdie užpildo 
ofisą. Tūkstančiai žmonių, kuris 
kentė nuo lytinių ligų, nerviškumo, 
lytinio silpnumo ir abelnos negalės, 
liko išgydyti ir dabar yra sveiki ir 
laimingi. •

PATARYMAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street,
Kampas Monroe, Chicago, III. 

Crilly Building. Imk elevatorių iki 
penkto augšto.

Valandos: Kasdie nuo 10 ryto iki 5 
po piet; nedaliomis nuo 10 iki 1. Pa-, 
nedėliais, s e rėdo mis ir subatomis 
ofisas atdaras Vakarais iki ♦ 8 vai.. | 
Trisdešimt metų šiame name. ‘į

Vienas Milionas Dolerių 
Paskolinimui Anl Namų

Naujos Radios
ir Viktrolos su Radio sykiu

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL 
bargenų vi

Jei jus manote statyti arba pirk
ti sau namą ir jums reikia pini
gų, atsilankykit j šį banką, kuri 
jau yra pagelbėjusi tūkstan
čiams žmonių dėl įsigijimo namų 
ir pasikalbėkite su mumis. Mes 
gal būt galėsime ir jums pagel
bėti.

Peoples <*&•“ Bank

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av. 
Chicago

Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoj Amerikoj sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

Naujas Spartan, 9 tūbos, Cabinet, Bynamic speakeris, 
viskas sykiu, už ....... ..........................
Naujas Majestic, Dynamie speakeris,

$83 
$189 

$137.50

MALT TONIC - EXTRA FALE 
SPECIALIS ALUS MKUMIIIIIIIIIIIIII

Del žindamų moti- t
nų. Nei vienas ne
gali būti be

Victor 7-11 kombinacija, buvo 
$250, elektrinė R. C. A. Radiola 
18 ir Victor Ortho- C1QfZ 
phonic Victrola, už .... ® 
Victor 7-21 modelis, buvo $475 su 
R. C. A. Dynamic 
Speakeriu, dabar už

Brunswick-Panatrope, kai
na buvo $250 
dabar .........
Brunswick-Radiola 
$160, už .........
Brunswick-Radiola 
dio ir Victrola 
6 tūbų, už .....

$175 
$95 

60, Ra- 
$79

Prašykite savo _ ________
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Jos. F. BudriK, inc
3417-21 So. Halsted Street
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’The Lithuanian Daily News

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Chicago, Iii.

Telephone Rooaevelt 8500

—Editor P. GRIGAITIS

Užsisakymo kaina:
Chicaffoje — paitu:

Metams ........................... . $8.00
Pusei metų _____ _ _________ 4.00
Trims mėnesiams ___     2.00
Dviem mėnesiam . ................. 1.50
Vienam mėnesiui.... ................  .75

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada .
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.
Entere<i as Second Class Matter 

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

ChicBKoj per i*n«*io-fcoJuM: 
Viena kopija —.. ................  8c
Savaitei • •«•••••••• tai •• »••••••••« 19*
Mėnesiui .................................. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Mitams ...................   >7.00
Pusei metų ...........  3.50
Trinu mėnesiams ..u___   1.75
Dvibm mėnesiams _________ 1.25
Vienam mėnesiui ......___ ... .75

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ----------  $8.00
Pusei metų ...........    4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

TARPTAUTINĖ BANKINIO KAPITALO GALYBĖ

Ketvirtadienį kilo didelė panika New Yorko biržo
je, ir milionai įvairių kompanijų akcijų (serų) buvo 
parduota su milžiniškais nuostoliais. Laikraščiai sako, 
kad dėl tos panikos esąs kaltas Anglijos Banko valdy
tojas, p. Montagu Norman, kuris dabar vieši pas Jung
tinių Valstijų iždo sekretorių, p. Melioną, Washingtone. 
Ahglo patariamas, Amerikos federalio rezervo bankas 
įsakė priklausantiems federalei rezervo sistemai ban
kams susiaurinti paskolų davimą spekuliacijos tiks
lams.

Kad spekuliacija yra varžoma, tai gerai, bet pasi
rodo, kokią galią šiandie turi tie, kieno rankose yra 

jjjmkinis kapitalas. Ir vienos šalies bankinio kapitalo 
valdytojai susitaria su kitos šalies bankininkų vadais.

Puikią progą parodyti savo galybę tarptautinis 
bankinis kapitalas turės netrukus Paryžiuje, kai įvai
rių šalių “ekspertai” susės prie vieno stalo ir ims svars
tyti galutino Vokietijos reparacijų likvidavimo klausi
mą. Amerikos, Anglijos, Franci jos, Vokietijos, Belgijos, 
Italijos ir Japonijos “ekspertų” komisijose, kurioms tas 
darbas pavesta atlikti, dalyvauja stambiausieji tų šalių 
bankininkai ir jiems priklausys sprendžiamas žodis. 
Kaip jie susitars ir nutars, taip ir valdžios elgsis.

Tarptautinis bankinis kapitalas šiandie faktinai 
diktuoja pasaulio politiką.

ristika yra perdaug apibendrin
ta. Tenai sakoma, kad diktato
rius gerai tvarkąs Šalį, tuoj kai 
apima valdžią, nes jisai “nu
šluoja prisirinkusius voratink
lius, iSvalo išnaudotojų , gūžte
les”. Tai anaiptol neatitinka vi- 
»ij diktatūrų vaidmenio.

Ispanijos, Italijos, Lenkijos 
arba Jugoslavijos diktatoriai 
gal būt, įš tiesų, atliko “šlavi
mo” ir “valymo” darbą, nes jie 
apėmė vietas sudemoraliziiotų 
arba supuvusių valdžių. Bet Ru
sijoje, Vengrijoje ir Lietuvoje 
valdžios nebuvo sugedusios, 
kuomet diktatoriai atėjo jas 
nuversti; jos tik buvo silpnos.

Kai dėl Lietuvos demokrati
nės valdžios, kurią nuvertė nak
tiniai sąmokslininkai, tai vi
siems yra gerai žinoma, kad ji 
pati šlavė ir vale iš valstybės 
įstaigų tuos purvus, kuriais jas 
buvo užteršę krikdemai per ke
letą metų savo viešpatavimo; ir 
tas valymo darbas kaip tik bu
vo viena svarbiausių priežasčių, 
dėl ko perversmas 
Perversmas Kaune 
gruodžio 17 d. buvo 
su pagelba klerikalų,
sidėjo su perversmininkais, no
rėdami išgelbėti savo kailius 
nuo teisingumo rykštės! Visi 
atsimename, kokiu “šventu” en
tuziazmu klerikalizmo vadai Lie
tuvoje ir Amerikoje sveikino 
gruodžio smurto aktą ir kaip 
jie beveik per pusę metų “be
sąlyginiai” (anot Krupavičiaus) 
rėmė “naująją erą”.

Smetona su Voldemaru ne tik 
nieko neišvalė ir neiššlavė, pa
sigrobę valdžią, bet visą liau
dininkų ir socialdemokratų val
džios pradėtą valymo ir šlavi
mo darbą sustabdė, 
nuosius voratinklius 
guštas, tautininkų 
netrukus ėmė da ir
tiška’’ korupcija užkrėsti Lietu
vos valstybės kūną.

Taigi tautininkų diktatūra nė 
vieną valandą nebuvo gera. O 
tolyn ji darosi vis aršesnė — 
kaip kiekviena diktatūra; ir ka
da nors ji prasmegs!

GERIA PASISE
KIMO NAUJIENOMS

pasisekė. 
1926 m. 
padarytas 
kurie su-

Vasario 1O dienij. “Naujienos” 
apvaikščioja savo 15 metų gy- 

vavimo sukaktuves, kurios įvyks 
Wicker Park svet. (2040 W. 
North Avė.), šis 15 metų jubi
liejinis numeris yra žymiai pa
didintas Ir jame telpa daug 
sveikinimų ir linkėjimų nuo 
“Naujienų” skaitytojų, bendra
darbių, įvairių profesionalų ir 
biznierių.

Per penkioliką praėjusių me
tų “Naujienos” mokino ir švie
tė lietuvių visuomenę, nesvy
ruodamos nė kairėn, nė dešinėn. 
Eidamos tuo keliu, jos įgijo 
daug simpatijos, pritarimo ir 
paramos, ką liudija šiame nu
mery telpanti įvairus linkėji
mai ir sveikinimai.

Nuo to laiko, kai “Naujienos” 
atsistojo ant kojų, jos mokėjo 
didesnes algas savo darbinin
kams, negu kuri nors kita lie
tuvių spaustuvė. Apie septyni 
metai atgal “Naujienų” bendro
ve įvedė savo spaustuvėj uniją 
ir iki šiai dienai jos tebesilaiko 
unijos ir savo darbininkams 
moka unijos nustatytas algas.

Mes, “Naujienų” spaustuvės 
darbininkai, sveikiname “Nau
jienas” su penkiolikos metų su
kaktuvėmis ir linkime joms ge
riausio pasisekimo ir ilgiausio 
amžiaus. Mes tikime, kad “Nau
jienas” skaitančioji lietuvių vi
suomenė platins ir rems “Nau
jienas” ateity su dar didesniu 
pasiryžimu.

“Naujienų” darbininkai.

čio penkiolikos metų jubilie
jum.

žuvys be tyro vandens ir me
nas bei normališkas protas be 
švarios spaudos nyksta.

Tikiuosi, kad “Naujienos” ir 
ateityj plaukios, lyg laivas po 

okeaną, ir nuolat tobulės ir stip
rės. —Leonard Brunwald.

iš

Palikę se- 
ir grafto 
diktatoriai 
sava “tau-

SPAUDOS NYKIMAS PO FAŠIZMO JUNGU 
x ----------------- 4

Italijos laikraščių cirkuliacija nuo to laiko, kai pra
sidėjo fašizmo era, nuolatos vis puola. “Messagero”, 
kuris 1922 m. turėjo 150,000 skaitytojų, dabar yra spau
sdinama tik 50,000 kopijų; “Giornale dTtalia” cirkulia
cija nusmuko nuo 500,000 ant 100,000; “Corriere della 
Serą” išplatinama vietoje 700,000 ekzempliorių tik 300,- 
000. Prieš fašizmo gadynę Romoje būdavo kasdien par
duodama gatvėse visokių laikraščių apie 400,000; da
bar parduodama tik 140,000.

Fašizmas panaikino spaudos laisvę. Kai laikraščiai 
negali laisvai rašyti, tai žmonėms jie pasidaro neįdo
mus.

Latvio žodis lietu
viams ryšyj su ‘N-nų’ 

15 metų jubiliejum

BOLŠEVIKŲ PARTIJA ĮRA

E—I ————1

Apžvalga
DIKTATŪRŲ ATEITIS

Diktatorių fašistų garbinto
jai jau rašo apie diktatūrų ga
lą. Brooklyno “Vienybė” tiki, 
kad viena diktatūra, būtent Ri- 
veros Ispanijoje, gali neužilgio 
sugriūti. Ir ji mano, kad dikta-l 
turų ateitis bendrai yra neko
kia, nes, pilnai pritardama, ji 
cituoja šiuos “Manchester Guar
dian” žodžius:

“Pasakymas, jog diktatūra 
tai geresnis susitvarkymas, 
galioja tik trumpam laikui. 
Diktatorius tik tada geras 
tvarkdarys, kai valdžią api
ma. Jis nušluoja prisirinku
sius voratinklius, išvalo iš
naudotoją gušteles, ir per 
penkias minutas padaro tai, 
ką konstituciniai valdovai 
per penkis metus bandė at
likti. Bet stebėtinu greitumu 
voratinkliai 4r guštos dar 
stipriau susiveda, nes dabar 
diktatoriaus draugai turi lais
vas rankas. Ir vieninteliu bū
du tą diktatūrą pašalinti yra, 
ją išversti.”

Musų pabrauktas paskutinis 
šios citatos sakinys yra ypatin
gai įdomus. Pasirodo, kad 
brooklyniškis fašizmo garbinto
jų organas jau sutinka su ta 
nuomone, kad vienintelis būdas 
pašalinti diktatūrą tai — pada
ryt perversmą. Bet kuomet 
“Naujienose” buvo nurodyta,

kad Lietuvos žmonyse auga įsi
tikinimas, jogei be sukilimo ne
bus galima pašalinti tautininkų 
diktatūrą ir atsteigti krašte tei
sėtą tvarką, tai kiek visokių 
“antifonų” tekdavo mums iš
girsti, iš to brooklyniškio laik
raščio! z

Kad Lietuvoje gali įvykti su
kilimas prieš diktatūrą, tai 
“V-bė” tolinus tame pat straips
nyje ir įsakmiai pripažįsta. Sa
ko:

“Jei Lietuvoje bus einama 
prie seimo rinkimų, kas, iš 
daugelio davinių sprendžiant, 
yra daroma (? “N.” Red.), 
tai Lietuvos piliečiams ne
teks tokio smurtingo nuverti
mo pergyventi (atlikti, o ne 
pergyventi! “N.” Red.), ko
kis bręsta Ispanijoj, Sovietų 
Rusijoj, ir kitose diktatūrų 
šalyse.”

Jei!.. Bet tas “jei” yra iš pirš
to išlaužtas. Kad Voldemaras 
eitų, arba bent rengtųsi eiti, 
prie seimo rinkimų, to visai ne
matyt. Visi tie iš Voldemaro 
padėjėjų, kurie drįso reikalauti, 
kad butų šaukiamas seimas 
(pav. pulk. Petruitis, gen. Ple
chavičius), urnai gavo “ligą” ir 
stačia galva išlėkė iš tarnybos. 
Voldemaras, kaip ir visi kiti 
diktatoriai, tolyn vis labiau 
stengiasi sustiprinti savo dikta
torišką galią, ir todėl nėra men
kiausio pagrindo tikėtis, kad jo 
valdžios likimas bus kitoks, ne
gu de Riveros, Stalino arba 
Musolinio.

Beje, “Manchester Guardian”; 
ištraukoje diktatūrų charakte-

“Elta” paduoda iš Maskvos 
tokią žinią:

“šiuo metu Maskvoj eina 
Maskvos komunistų partijos 
rajonų konferencijos, iš ku
rių Maskvos spauda patiekia 
įdomių davinių apie partijos 
būklę. ‘Babočaja Moskva’ 
praneša, kad vienam Zomosk- 
vorecko rajone pernai buvo 
kontrolės komisijos išnagri
nėta 2,580 trockistų bylų — 
1466 trockistai už opoziciją 
iš partijos pašalinta. Trockiz- 
mas paskutiniuoju laiku per
ėjęs prie aiškiai kontrrevoliu
cinių, menševikiškų, darbo 
metodų. Tam pat rajone per
nai buvo nubausta už įvai
rius nusikaltimus 9,970 ko
munistų. Nusikaltimai dau
giausia girtuokliavimas, nesi
laikymas partinės disciplinos, 
biurokratizmas, protekcioniz
mas ir t. t. Konferencija pri
ėjo išvados, kad dabartinė 
padėtis partijos rajone ver
čia rimtai susirūpinti Sovie
tų aparato valymu.

“Tokia pat padėtis nuvaiz- 
duota ir Baumano rajono 
konferencijoje, čia už parti
nės disciplinos nesilaikymą 
pernai nubausta 2,660 žmo
nių. Be to, 446 komunistai 
pateko teisman už kriminali
nius nusikaltimus.”

Vadinasi, Rusijos bolševikuo
se eina tas pats irimo procesas, 
kaip ir kitų šąlių komunistų 
partijose.

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, i „ 
kainos. Greitas patarnavimas, 
ditas visiems.

2118—20—22 S. State St.
Tel. Victory 2454

4606—08 W. 22nd St
Tai Cfoaro 130

Vienas vokiečių psichologas 
įrodinėja, jog vyras su žmona 
per ilgus metus krūvoj begy
vendami ne tik persiima vieno
domis mintimis, bet taip pat 
savo budu ir išvaizda tampa 
panašus vienas į antrą.

Istorija mums sako, jog lie
tuviai ir latviai per ilgą laiką 
gyveno prie viršutinio Dniepr 
upės baseino ir kartu kentėjo, 
kovojo ir nugalėjo švedus ir 
vengrus. Budo ir kalbj^s pana
šumu latviai neturėjo ir netu
rės giminingesnių brolių, kaip 
lietuviai.

Gal būti, tarp musų buvo kai 
kurių nesusipratimų politikoj, 
bet jų niekuomet nebuvo meno 
srityj. Kipras Petrauskas kas 
metai dainuoja Latvių Valsty
bes Operoj. Jūsų geniališko me
nininko, M. Čiurlionio, kuriniai 
Rygos parodoj sukėlė tikrą re
voliuciją.

, Gyvendamas šešis mėnesius 
Chicagoj, aš niekur (nors kon
certavau pas savo tautiečiuą^vo- 
kiečiuš, švedus ir norvegus) ne
sutikau tokio nuoširdaus priė
mimo, kaip iš “Naujienų” ir 
brolių lietuvių. Todėl skaitau 
savo morale pareiga pasveikin
ti Visą “Naujienų” štabą su p. 
Grigaičiu priešakyj su laikraš-

15 METŲ ATGAL
. ■; _____

Atsimenu kai šiandien: 
mokyklos parėjęs skaitau ko«
rėktą savo vertimo “Draugijos 
ir organizmų evoliucija” p. 11- 
gaudo spaustuvėje ir sykiu gir
džiu kažkas kalba apie Grigai
tį, kuris tuomet “Pirmyn” re
dagavo. Reikia, sako, parkvies- 
ti Grigaitis naujam laikraščiui 
redaguoti. Greitai gauta Grigai
čio sutikimas, greitai pradėta 
organizuoti “Naujienos”. Kiek 
vėliau ir aš jau dirbau “Nau
jienoms” — sutaisiau visą pir
mą puslapį vakarais. O tuo tar
pu organizavimo darbas ėjo pir
myn visu smarkumu, visi su
manytojai dirbo išsijuosę, dir
bo sutartinai, draugiškai, nesi
gailėdami nė savo pastangų, ne 
savo turto.

Sunkus buvo darbas, bet dar
buotojų pasiryžimai ribų netu
rėjo. Ir visame kame matėsi 
draugiškumas, linksmumas ir 
vienybė. Visus rišo koks tai vie
nas siūlas, vienas idealas. Ne
buvo tuščių ginčų, nebuvo su
sikirtimų ir kvailų diskusijų. 
Tai, sakau, buvo malonaus dar
bo laikai. Visi darbuotojai buvo 
tarsi vieno tėvo vaikai; nebu
vo tada “buržujų”, “menševi
kų”, “bolševikų” ir kt. — buvo 
tiktai draugai tikra prasme.

Ir visiems malonu buvo dirb
ti, dar maloninus pasišvęsti, sa
vo laiką ir pinigus aukauti 
“Naujienoms”.

Šį rytą skaitau laikraščius ir 
pykstu: buvę vienos idealiosios 
šeimynos draugai riejasi, kei
kiasi, piktžodžiauja.... Kur din
go tie sutartino darbo laikai? 
Kur tie entuziastai? “Naujie
noms” šiapdięa. ųereikia kolek- 
tuoti pinigų, Aes jų vedėjai mo
kėjo jas palaikyti tvarkoje.

Mes patys jau gal būt neno
rėtume būti tokiais agitatoriais, 
kokiais esame buvę, bet musų 
visų širdyse dar pasiliko vienas! 
bendras troškimas, būtent: kadi 
“Naujienos” gyvuotų ilgiausiu^ 
metus, o mes iš jų galėtume 
dar dauginus pasimokinti ir sau 
energijos pasisemti.

Dr. A. J. Karalius.

nys (“terjierai”) gali prasimai
tinti pelėmis ir žiurkėmis, bet 
pasirddo, kad išnaikinę visa pe
les ir žiurkes keturkojai badau
ja ir net stimpa iš bado. Šer- 
bursre iž 14 kačių, saugojusių 
intendantūros sandelius, per 4 

mėnesius liko 4.
Prieš kelis metus Francuzijos 

karo ministerija padarė ankietų 
tikslu sužinoti kiek kačių ir šu
nų reikalinga kiekvienam inten
dantūros sandėliui ir arsenalui. 
Po ilgų ginčų vis dėlto pavyko 
nustatyti “kačių ir šunų mini- 
mum” visoms karo įstaigoms.

Komisijai, svarsčiusiai šį 
klausimą, įiuvo sunku nustatyti 
kačių ir šunų burių veikimo ra
jonui, nes šie keturkojai savaip 
sutvarko savo darbą.

Katės ir šunys labai painioja 
atatinkamą ministerijos sąskai
tybą. Pavyzdžiui, arsenalo vir
šininkas nežinojo, kur įrašyti 
naujai gimusius keturius šuniu
kus ir galų gale įrašė juos į 
“smulkių, daiktų” skyrių. Kitas

sandėlio vedėjas nežinojo, kur 
įrašyti 
jiero 
skyrių 
tui”.

išlaidas, surištas su ter- 
gydymu ir įrašė jas į

“įvairių daiktų remon-

—.. -......G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO -

Prenumerata metams 
Pusei metų .— u~ 
Ko piji ........................

$1.50
$1.00

ipc

NuoNAUJIENA!
vasario mėnesio “Gy
venime” telpa žingei
dus “Kasdypiniai už
rašai”. čw- 
r ašy mat JK 
venimo. Ib 
“Gyvenimo’.

tikro gy- 
ikalaukit

NAUJIENŲ PENKIOLIKOS METŲ 
Jubilėjinis Koncertas

Vasario 10,1929
Wicker Park Svetainėj

2040 W. North Avenue
Pradžia 5 vai. po pietų
PROGRAMA

pigiausios
. Kre-

ĮGALIOJIMAI .
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkiniui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga
liojimų kreipkitės į “Nau
jienas” asmeniškai ar laiš
ku. j

NAUJIENOS
1739 So. Halsted

Chicago, IU.

1
2

3

4

5

0

7

8

ĮVAIRENYBĖS
KATĖS IR ŠUNES KARO 

MINISTERIJOS TARNYBOJ

Prancūzijos karo ministerija 
laiko ištisus burius kačių ir šu
nų, kurie saugoja nuo pelių ir 
žiurkių intendantūros sandėlius 
ir ginklų arsenalus. Tačiau ka
ro ministerija ligi šiol nieko ne- 
asignavo laikymui keturkojų 
burių. Tik atskiri departamen
tai karo ministerijos katėms ir 
šunims kas mėnuo atleidžia tam 
tikras lėšas. Kiekviena katė į 
mėnesį gauna nuo 75 santimų 
iki 1 franko 50 santimų. Teo
riškai įganoma, kad katės ir šu-

Street f

J Fotografuokites | 
| Mano naujai, artistiš- | 
| kai ištaisytoje studijoje g

(r Mano Ilgų me- z 
£ tų patyrimas 
$ ir nuolatin i s 
į sekimas nau- 
§ jų iŠrad 1 m v 
£ pa V e i k s 1 
& traukime užtl- 
£ krina jums ge 

rą darbą.
V Be extra pri- 
& mokėjimo va
lį žiuoju nufoto- 
M graiuoti namus, pa 
& kilius ir panai

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546 

Chicago, III.

rabus, po-

Kalba
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)

b)
c)
d)
e)
f)

P. Grigaitis 
Vanagaičio
- Šimkaus

Vėjužėlis -------- 
Oi kas sodai ...........................
Ištrauka iš operetės “Sylvia” 1 
Vanagaičio “Fordukas”
Štai mėnulis - -- --....................................Rhys-Herbert

Pirmyn Mišrus choras po vadovyste SALOMES ČERIENĖS

Obertass, mazurka........................................................Wieniawski
Iš operos “The Violin maker of Cremona’

VALERIA ČEPUKIUTĖ
Polka “Piccicąto 
“Variacie” - - 
Rusiškas šokis 
Kazačiok - - 
čigonų šokis - 
Rusiškos lėlės ------ — . . .

Išpildys artistas Maskvos baleto 
A. BOLŠAKOW ir L. ISAEVICH

W. Rebikow 1 
Tschaikowsky
- - Sogrova 
• Zolotarenko
- - Brahms

- - Liadov/

Pasirenkant

a)
b)
a)
b)
c)

b)
c)
d)

POVILAS STOGIS
Pertrauka 15 minučių 

išpildys kliubo “Majak” nariaiGusarai, 
šokis - 
Prologas iš operos “Pagliacci 
Kalvis --------
Musės - -- - - -- --

- - P. Gribova
- - I.eoncavallo

- M. Petrausko 
Greve Sobolevvski

LEONARD BRUNWA^D %
Akomponuoja Ix>vey Siųueland

įžanga ---------------- Šimkaus 
Mano karžygis iš operos “Cukrinis Kareivis” - - - Straus 
Torreador iš operos “Carmen”......................- - - - Bizet
Trio ir Finale iš operos “Birutė” - - - - M. Petrauskas

Solistai: Ona Biežis, F. Jakavičia, S. Staniuliutč 
ir C. Svenčiskas

Birutės Choras po vadovyste K. STEPONAVIČIAUS

Jaunuolių Programą mažojoj svetainėj išpildys “Bijūnėlio” Drau
gija ir S. L. A. 226 jaunuolių kuopa, po vadovyste Petro Sarpaliaus,.

Nora Gugis ir Salomės čerienės

Gulbransen pianą šiam koncertui suteikė 
JOS. F. BUDRIKAS

Visa elektrinė
Šitame gražiame rie
šuto medžio kabinete. 
Visiškai {taisyta, ga- 

gata vartojimui už

$169.00
Lengvais išmokėji- 
jnais su mažu priedi- 
niu primokėsimu už 

knygų vedimų.
RCA. Radiola 18 su tūbomis $115.00. šitas 

naujas apdirbimas tik už $169.00 susideda iš 
pilnos RCA. Radiolos 18, riešuto medžio kabi
nete su įdėtu spykeriu. Nepaprastai'didelė ver
tė. Ateik šiandien pamatyti ir paklausyti.

Duosime geras kainas už jūsų senus radios 
ir fonografus.

Be to mes įgalioti pardavinėti ir kitų iš- 
dirbysčių radios: Zenith, Majestic, Atwater 
Kent, Freshman, Sparton, Bosch, Colonial, 
Eveready, Victor ir Eiseman. Didelis pasirinki
mas.

Jos. F. Budrik,
3417-21 S. Halsted St., Tel. Boulevand 1705
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Tarp Ghicagos
Lietuviu___ _________ k_____

Moterų Simfonijos
Orkestro koncertas

Rašo Nora

Trečiadienio vakarą, Orkestrą 
Hali turėjau nfalonumo pasi
klausyti Moterų Simfonijos Or-| 
kestro, vedamo labai pasižymė-j 
jusios dirigentės, p. Ethel Le-i 
ginskos. Programas susidėjo iš 
įdomių simfonšikų kurinių vien 
Rusų kompozitorių, kurių keli 
buvo pirmą sykį Chicagoje gir
dėti.

P-lė Lcginska turi ypatin-ĮI 
gą gabumą ir labai įdomų or-i 
kestro vedimo stylių, turi be J 
galo didelę jėgą kontroliuoti sa
vo orkestros dalyvius, taip į- 
kvepia juos savo giliai muzika-J 
liškos sielos jausmais, kad jie! 
visai nejučiomis darosi kaip H 
vienas kūnas ir pildo tą ką ji 
jaučia muzikos kūrėją pareiš
kus savo kūrinyje. Klausytoją! 
ji taip pat užkariauja, taip su
domina savo piešiamu vaizdu, 
kad jis tik tuo momentu ir gy
vena, o pasibaigus numeriui vis 
dar jaučias iškilęs tarp debesų J 
ir bijosi pamanstyti, kad gal ne' 
svajonė, ne sapnas... Kuomet ji 
artistas turi šitokią jėgą, jo ti-j 
kslas yra atsiektas.

ši orkestrą, susidedanti iš. 
apie 75 nąrių, gyvuoja jau tre
čias sezonas ir šis buvo antras 
šio sezono koncertas. Trečias ir 
paskutinis koncertas įvyks tojei 
pačioje Orkestrą Hali, kovo 201 
d. Lietuvės moterys ir iš viso 
muzikos mylėtojai gautų, aš j 
manau, gražių įspūdžių atsilan
kydami j šį koncertą, kuris ža-l 
da būti Prancūzų ir Belgų mu-i 
zikos vakaras.

Musų dailės mylėtojo ir daug: 
šioje srityje pasidarbavusio, 
ypatingai prie Birutės per pas-j 
kutinius 15 metų, p. Aleksandro į 
Micevičiaus žmona, artistė- 
smuikininkė ir mokytoja, p. Lu-j 
lu Raben-Micevičienė, yra šios 
orkestros narys. Labai malonu 
pastebėti, kad lietuvio moteris; 
dalyvauja organizacijoje, kuri 
turi tokią “forceful” jėgą kaip 
Ethel Leginska savo prieky.—

NAUJIENOS, Chicago, III. 5

Peoples Furniture Kompanija
Pasiekė augščiausį pirklybinį laipsnį tarp Amerikos Lietuvių, išsivystydama į did
žiausių Lietuvių įstaigą, kuri tarnauja ne atskirų ypatų naudai-interesams, bet 

tampa visų Chikagos ir apielinkės Lietuvių institucija

Peoples Furniture Kompanijos statoma nauja krautuvė 
numeriu 2536-38-40 W. 63rd St., Marąuette apielinkėje. 
Ši Krautuvė jau yra baigiama statyti ir apie balandžio 
mėnesį bus atidaryta kaipo didžiausia ir gražiausia ra
kandų ir muzikos krautuvė šioje miesto dalyje. — Tė- 

mykite pranešimus apie atidarymo dieną.

North Side
Padėka ir sveikinimas

Northsidės Draugijų Sąsyšio; 
delegatų susirinkimas, kuris į-i 
vyko vas. 6 d. 1929 m. Liuosy-i 
bes sevtainėj, 1822. VVahansia! 
Avė., Chicago, 111., randa rei
kalo tart padėkos žodį pirmą-' 
jam Amerikos lietuvių dienraš-Į 
čiui 
jams už taip prielankų atsineši- 
mą prie North Sidės Draugijų

Naujienoms“ ir jų vedė-'

Čia talpiname vieną pavyzdį, kad Peoples Furniture Co. 
įstaiga turi įtekmę tarp žmonių, kurie pilnai jąja pasi
tiki, duodami užsakymus ne šimtais ar tūkstančiais do
lerių, bet lygiai ir dešimtimis tūkstančių.

RAINBOW APARTMENT TRIOBESIS, 
7715-17 S. Shore Drive

Šis didelis trobesis turi 55 pagyvenimus. Kiekvienas jo 
kambaris tapo aprūpintas kaurais, rakandais ir visomis 
kitomis namų reikmenimis per Peoples Furniture Cox. 
Krautuves, ir dabar skaitosi kaipo puikiausiai įrengtas 
apartmentinis trobesis. Šio namo savininkas, gavęs ra
kandų apyskaitas iš įvairių didžiulių miesto krautuvių 
rado, kad Peoples skaitlinės buvo žemesnės ir šį milži
nišką užsakymą, kuris siekė keletą desėtkų tūkstančių 
dolerių, įteikė Peoples įstaigai, kuri išpildė užsakymą su 

didžiausiu savininko užganėdinimu.

Taipgi sveikinam “Naujie
nas”, jų Administraciją ir Re
dakciją su 15 metų “Naujienų” 
gyvavimo jubiliejumi ir velijam 
kuogeriausių pasisekimo ir ant' 
toliau.

Sąryšio Valdyba:
Pirm. C. Kairis,
Sekr. A. Vilis,
Kaser. M. Matulis.

IŠPILDOME 
Income Tax Blankas

Naujienų viešo patarnavimo1 
skyrius išpildo įeigos taksų' 
blankas kiekvienam, kas nori! 
tam darbui pašalinės pagelbos. | 

Kas privalo pildyti blankas? ■
Kiekvienas nevedęs asmuo,1 

turįs metinių pajamų $1500.00 
ar daugiau; ir kiekvienas ve
dęs asmuo, turįs metinių paja
mų $3500.00 ar daugiau. Blan- 
kos turi būt išpildytos ir taksai 
sumokėti iki 15 d. kovo šių me-; 
tų. i

Naujienų raštinė atdara kas
dien nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10-tos ryto iki 
2 p. p. I

Štai dar vienas iš šimtų panašių pavyzdžių, kas liudija, kad Peoples Furniture 
Kompanija gali išlaikyti kompeticiją su didžiausiomis ir seniausiomis miesto 
krautuvėmis, kaip mažuose, taip lygiai ir dideliuose užsakymuose.
švento Kryžiaus Lietuvių Ligonini, ant 69-tos gatves ir California Avė. šis di
dis namas, turintis daug kambarių, tapo aprūpintas su rakandais per Peoples 
Furniture Co. todėl, kad Peoples Furniture Co. galėjo suteikti žemesnes kainas 
ant tokių pat daiktų, negu kad kitos krautuvės. Be to peoples galėjo suteikti 
geresnį patarnavimą, todėl Peoples ir gavo šį užsakymą, kurį išpildė su didžiau

siu visiems patenkinimu.

Kuomet Lietuviui žmogui jkirėjo sekti 
paskui žagrę nuo ankstaus ryto iki vėlaus va
karo, valgyti sausų juodų duonų ir gulėti ant 
rąstų lovos, jis atvyko į šių šalį ieškoti geres
nių gy venimo aplinkybių. Čia jis atvykęs la
bai apsidžiaugė trumpesnėmis darbo valan
domis, jam atrodė labai puikus gyvenimas 
stuboje, kur buvo medinės grindys. Jis gėrė
josi patogumu medinės supamosios kėdės, o 
poilsiui jis aplaikė geriausių kuomet turėjo 
progų atsigulti ant vatinio arba skiedrų ma- 
traso.

Tokia gyvenimo pradžia Lietuvis žmogus 
šioje šalyje buvo patenkintas. Bet štai ateina 
spartaus progreso laikai, greitas vystymasis 
gerovės tarp šios šalies žmonių. Jau Lietuvis 
nepatenkintas gyvenimu tokiose pat aplinky
bėse, kurias jis čia atvykęs atrado. Jis jau 
nebenori vaikštinėti stuboje ant medinių grin
dų, — reikia kauro; reikia jam minkštesnės 
kėdės, padarytos puošnausiai su springsų ar
ba pūkų sėdyne1 jam reikia plaukų arba plun
ksnų matraso poilsiui. Jis siekiasi pilnai iš
naudoti šalies gerovę.

Čia jam j pagelbų ateina Peoples Fur
niture Kompanija, kuri gelbsti jam ne kaipo 
paprasta krautuvė, bet kaipo mokykla, kaipo 
institucija. Ši įstaiga nuo pat pradžios įsikū
rimo per 13-ką metų tarnauja Lietuviams vi
sokiais budais. Dauguma Chikagos ir apie- 
linkės Lietusiai lankydami šios įstaigos krau
tuves, čia jie įgijo supratimų kaip reikia tin
kamai aprūpinti savo gyvenimo namus sulig 
šių laikų reikalavimais. Čia jie randa savo 
draugus, iš kurių gauna draugiškus patari
mus; čia sužino daug slaptybių apie priekių 
rųšis, ir čia jie lankydami sužino reikšmę žod
žio—Ekonomija.

Todėl Chikagos ir apielinkės Lietuviai • 
skaitlingai lanko Peoples Furniture Kompa
nijos Krautuves, ir per tų laikų ši įstaiga tu
rėjo progų ir įgijo jėgų dailiausiais rakandais, 
pijanais, ir radio aprūpinti tūkstančius ir tūk
stančius Lietuvių darbininkų šeimynų namus, 
advokatų, architektorių, daktarų ir visokių 
kitokių profesijos ir biznio žmonių rumus iš
puošė dailiausia. Lietuvių bažnyčios, mokyk
los, klebonijos, svetainės, teatrai, viešbučiai, 
krautuvės, ligoninės, apartmentiniai buildin- 
gai, raštinės ir visokie kitokie svarbiausi Chi
kagos Lietuvių įstaigų trobesiai daugumoj ta
po aprūpinti tinkamiausiais reikmenimis, pa
dedant Peoples Furniture Kompanijai; nes ši 
įstaiga, turinti kapitalinę jėgų, turi tūkstan
čius rėmėjų, daro virš pusės miliono do- 
________________lerių metinės apyvar

tos, turi jėgų supirkime 
priekių, turi nuosavas 
dirbtuves, turi geriausių 
patarnavimo organizaci
jų.
.. Visų tai liudija, kad Lie
tuvis žmogus drųsiai gali 
kreiptis su pirkimo reika
lais j šias krautuves, ne 
kaipo į paprastų krautu
vę, bet kaipo j pirkimo 
mokyklų, Lietuvių insti
tucijų.

Ir tie visi žmonės, kurie 
lanko šios ištaigos krau- 
tuves ir kurie studijuoja, 
jie randa ir yra įsitikrinę, 
kad nėra mieste krautu
vės, kuri galėtų duoti ge
resnę vertę ir geresnį pa
tarnavimų, kaip kad duo
da Peoples Furniture 
Kompanija.

Apsil a n k y m a s į šias 
krautuves pertikrins kiek 
vienų pirmu pamatymu, 
kad viršminėti pareiški
mai yra pilnai teisingi ir 
pilnai atitinka tikrenybei.

Peoples Furniture Kompanijos Valdyba, Direktoriai 
ir Įvairio Biznio Vedėjai

Del pilno Lietuvių saugumo už šios įstaigos veikimą sto
vi šie augštos biznio reputacijos Lietuviai biznio, žmo
nės: S. Krukas, D. Semaitis, A. Lapenas, V. Makavets- 

kas, J. Nakrošis, M. Kežas, J. A. Krukas.

Peoples Furniture Kompanijos Krautuvė Brighton Par- • 
ke labai patogi vieta dėl Lietuvių pirkinėti įvairius daik

tus dėl namų, Rakandus, Muziką, ir t. t.
4177-83 Archer Avenue, kampas Richmond gat.

—m i imu

uin iour 
PARLOP SUITPS *• i niuicr ri»OM 
OUP FACTORY

SAVE MONEY

COR. RlCHMOND ST. & ARCHER AVĖ.

Peoples Furniture Kompanijos nuosava dirbtuvė, kame 
yra išdirbinėjama puikus seklyčioms setai, šis Kompa

nijos skyrius sučėdija daug pinigų dėl Lietuvių.

□h* PEOPLES r 
;furniture C O'S.

MAN U r A( TU RISC I 
OFPARTMENT

Didelė Peoples Krautuvė esti labai parankioje vietoje 
dėl Lietuvių pasiekti iš visų dalių miesto.
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Ką tik sugrįžo iš Lie
tuvos Naprapatas 
Dr. P. P. Šimaitis

Lietuvoje per 18 
mėnesių turėjo 2000 
ligoniu, davė 8000 
Naprapatiškų gydy
mu, ypatingai su ge
romis pasekmėmis 
gydė: mirštamas 11- 

vidurių ligas, 
silpna 
strėnų 

širdies, kraujo, nervų ligas. 
I sietuvoje surado naujus

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Darbininkai “Nau 
jienų” koncerte

Vasario 10 d., \Y*(’l<er Baik 
svet., 2040 VV. North Avė.

Dr-stė Liet. Vėl Ąnj. No. 1 lai
kys savo mėnesini susirinkimą va
sario 10 d., paprastoj svetainėj — 
Davis Sipiare Park. Draugai ir 
drauges malonėkite atsilankyti j .su
sirinkimų, nes bus daug svarbių da
lykų apsvarstymui.

Joe Dabitiški, seki*.

Draugystės Dr, Vinco Kudirkos 
mėnesinis susirinkimą? Įvyks šešta
dieny, vasario 9 d., M. Meklažio 
svet., 2242 W. 23rd PI., 7:30 vai. 
vakare. Visi narini ir narės kvie
čiami indi šiame susirinkime.

Ad. Kaulakis, rašt.

Draugystę Teisybės Mylėtojų lai- ir S. Halsted gal. Visi nariai-rės 
kys savo mėnesinį susirinkimų ne- malonėkite būtinai laiku susirinkti, 
dėlioj, vasario 10 d., 1 vai. po piet, nes yra daug svarbių reikalų apta- 
Mark White Sųuare svet., prie 29 rimui. —Raštininkas.

gas.
reumatizmų,

regėjimų, galvos, nugaros, 
gėlimų 
Daktaras 
budus tas ligas gydyti.
2346 W. 69 S't„ kam p. Western Avė., 

Tel. Repnblic 5877.
Valandos: nuo 9 iki lt v. r., nuo 2 
iki I v. p. p., nuo 6 iki 8 v. vakrtre.

Bridgeportas
Bridgeportas pasipuoš naujais 

namais

Žemiaus paizymeti darbiniu 
kai malonėkite susirinkti 

I vai. po pietų:
prieš

PRANEŠIMAS
šiuoini pranešame visiems musų 

draugams ir kostuineriams, kad A. 
Kasulis. ilgą laikų buvęs su Milda 
Auto Sales, dabar atidaro nuosavą 
salesrumį, kuris bus žinomas po var
du MIDLAND MOTOR SALES. Lai
kinas adresas bus 1104 So. Western 
Avė. Dabar jau pradėtas musu dar
bas dvi statymo musų nuolatinio ga
ražo ir salesruinio ant Archer Ave„ 
prie Homan Avė. Kaip ir pirmiau, 
mes taip pat parduosime Studebak- 
er automobilius. Visus musų drau
gus ir pažįstamus užkviečiame atsi
lankyti į musų laikiną salesrumį ir 
pamatyti naujus Studehaker mode
lius, kurie bus pigesni ir su daugy
be pagerinimų.

Taipgi užkviečiame visus Stude
haker savininkus atsilankyti pas mus 
dėl Service. Mes duosime 1(10% pa
tarnavimą, nes mes turime specia
listus mechanikus Studehaker srity
je. Visiems musų kostumeriams duo
sime patarnavimą veltui. Visi turin
tieji su mumis reikalus ir mananti 
turėti ateityje, prašomi atsiminti 
musu naujų adrrsa.
Midland Motor Sales

1108 SO. VVESTERN AVĖ.
I’hone Lafayette 7139 

A. KASULIS, Savinipkas 
Pirmiau* buvęs su Milda Auto Sales

M. J. Kiras, Real estatc bro-i . • ikoris ir gerai žinomus namų sta-| 
ty tujas, praneša, kad jau visi I 
namų planai gatavi ir kontrak I 
tai pasirašyti pastatymui Brid 
geporte 21 namo. Statymas tų | 
namų bus pradėtas apie kovo 1 
d., 1929.

P-nas M J. Kiras tikisi, kad 
tie namai bus užbaigti apie rug- 
piučio 30, 1929.

Rridgeportiečiai ir kitų kolo
nijų lietuviai, manantys pirkti, 
sau namą, lai palaukia kol šie 
namai bus užbaigti, nes pirkda
mi šiuos namus galės sutaupy-; 
ti nuo $1,000 iki $1,500.

P-nas M. J. Kir^ sako, kaC 
lietuviams darbimiiKains bus 
bus puiki proga įsigyti sau na
mą Bridgeporte, nes Bridgepor
tas yra didžiausia industrinė 
kolopijn ir čia randasi visi mo
derniški patogumai gyvenimui.

V. ftmotelienė 
Antanina Vilione, 
M r s. Dargienė, 
V. Mankus, 
.1. Bučkorius,

Geo. Belevičia, 
A. Narbutas, 
A. Zylė, 

•K. (lepinas, 
.1. Račiūnas, 
V. Mi.šeika, 
.1. Mockus,

TeatraliAkas Kliubas “Lietuva” tu
rės šeiminišką vakarėli, vasario 9 d., 
8 vai. vak., Dambelio salėje. Na
riai nepamirškite. Komisija.

(’hjcago.s Liet. Auditorium bend
rovės metinis susirinkimas įvyks 
pirmadieny, 11 d. vasario, 8 vai. va
kare, Auditorijos svet.,, 3133 So. 
Halsted St. Gerbiami direktoriai ir 
draugijų atstovai pribukite visi lai
ku. —Nutarimų Rašt.

Amerikos Lietuvių Bepublikonų 
Kliubo 9 Wardos turės savo mėne
sini susirinkimų lt <1. vasario, kaip 

i 7:30’ v. v., Si m milo svet., 158 E. 
107 SI. Visi nariai malonėki pribū
ti, nes bus svarbių dalykų svarsty- 

| mni. »—W. Krintopaitis.

Draugystė Lietuvos Dukterų 1 ai- 
kys savo mėnesinį susirinkimų ne
dėlioj, 10 d. vasario, I vai. po piet, 
Parko svet., 29 ir Halsted St. Visos 
draugės malonėkite pribūti.

V. Kazlauskas, rašt.

SLA 129 kuopa ir jaunuolių sky
rius bendrai rengia puikų vakarė
li sU šokiais nedėlioj, 10 d. vasario, 
C.hernausko svet.. 1900 S. Union 
avė. Pradžia 5 vai. vakare. Todėl 
nepamirškit šio vakarėlio.

Kviečia Rengėjai.

Draugystė Meilės Lietuvių Ameri
koje atsibus mėnesinis susirinkimas 
vasario 9 d., 8 vai. vakare. Visi 
draugai malonėkite pribūti ir atsives
kite naujų nųrių, nes dabar tik $1 
įstojimo. J. B. rast.

K. Rv.pkevičiene.

PRANEŠIMAI

J. Ascila,
V. Dargia

•»

G. C. BURBA
CLOAK SHOP 

Ladies’ Dresses and Coats Made to Order 
Phone Victory 2477

3214 So. Halsted St. Chicago, III

/

Reikalinga Žinia 
Lietuviams

Gal nevisiems yra žinoma, kad Bankos ofi
se turime visų Laivų Kompanijų Agentūrą ir 
parduodame laivakortes ant visų linijų, ypatin
gai į Lietuvą. Galima išvažiuoti iš New Yorko 
tiesiog į Klaipėdą (Memel), taipgi iš Philadel- 
phia, Baltimore ir per Kanadą. Važiuojantiems 
išduodame Bankers Trust Kompanijos Trave- 
llers Checks.

Sveikatos Dalykai
Daktarai pataria

KŪNO IŠVALYMĄ
Nesirūpinkit jei tiek daug skaito

te ar girdite apie influenzų.
Nėra verta rūpintis kiekvieną kar

ta kai atsikvepiate.
Prastos mintys ir baimė padare 

daugelį žmonių pusiau ligoniais, 
besirūpinant apie tuos baisius daly
kus, kurie niekad neatsitinka. Pa
prasti šalčiai gali būti lengvai iš
plauti iš sistemos su keliones do- 

.zomis Natnre’s Lawlax, tikru toni
kų, veikiančiu kaipo laxativas. Tūk
stančiai žmonių vadina Natnre’s 
Lawlax savo sveikatos apdrauda, 
prie pirmo ženklo kūno pajrimo jie 
tuojaus ima Nature’a Lawlax, kad 
išvalyti ir sureguliuoti jų skilvį, ink- 
stiis, kepenis ir vidurius, tuo susta- 
bdant liga pirm jai įsigalint. Leng
va. ar ne?

’ šalčiai, galvos skaudėjimas, vidu
rių pajrimai, strėnų skaudėjimas 
veik visados paeina nuo susirinku
sių jūsų kūne nuodų.

Pradėki! šiandie budavoti savo ap
sigynimą prieš ligą su šiais gerais 
vaistais.

ši tikra senovine angliška gyduo
lę, Natnre’s Lawlax, parsiduoda 
tiekose tik mėliuose dėžutėse po 
ir 50 centų, su pinigų grąžinimo 
rantija.

Jeigu jus gyvenate kaime ir 
galite gauti Nature’g Lawlax, 
minio daktaro $1.00 dydžio dėžu
tė bus greitai pasiųsta uždarytu lai
šku tiesiai jums iš John H. Wilcox 
(o.. 4718 North St. Lotiis Avė., 
Chicago.

North Side
Nepamirškite, kad ši vakarą 

atsibus Kultruos Ratelio šokiai 
Temple,

So. Chicago Draugystė Saldžiau
sios Širdies Jėzaus rengia didelį ro
žių balių, kuris atsibus ateinančioji 
nedėlioj, t. y. 10 d. vasario, šv. Juo- 

1 zo parapijos svet., ant Maryal avė. 
ir 88 gt. Pradžia 7 vai. vakare. 
Kviečiame visus skaitlingai atsilan
kyti kaip senus, taip ir jaunus, bus 
visi užganėdinti. Bus skanių užkan
džių ir minkštų gėrimų, o muzikan
tai tai bus iš Paryžiaus ir bus nau
ji nariai priimami į draugystv po 
vienų dolerį įstojimo.

Draugystės narys.

NEW SPARTO^
MODEL

ap- 
25c
Ra-

ne 
šei

Nortlnvest M a sonic
1547 N. Leavitt St.

Visi seni ir jauni 
k:tės. Iki pasimatymo
ra. »

reng- 
vaka- 
A. K.

$500 dovanomis. — 24 maskaradi
ni balių rengia Draugystė Palaimin
ta Lietuva subatoj, vasario 9, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Pradžia 7val. vakaro.

Kviečia komitetas.

Roseland

Golden Star Kliubo abu jauk
tai ateinantį nedėldienį, 2 vai. 
po piet, los basket bąli Strumi
lo svetainėj. Lengvasis jauktas 
los su St. Margaret’s jauktu, o 
sunkusis su Paul Harder jauk
tu. ——K

Lietuva Band praktikos įvyks 
šiandien, vasario 8 d., \Voodman 
svet., 33. ir Lime st., nuo 8 vai. vak. 
Visi nariai malonėkite pribūti, nes 
po praktikos bus susirinkimas.

Lietuviai muzikantai, kurie nori 
groti su Lietuva Band yra kviečia
mi atsilankyti. —Edy» Grušas, rašt.

B-vės “Rūbas” akcininkų susirin- I 
kimus atsibus sekmadieny, vasario ; 
40 d., 2 v. p. p., Mildos salėj, 2 lu
bos. Komisija esanti gavus labai ; 
svarbiu dokumentų nuo b-vės pirm, 
prof. V. Mačio. Bukit visi laiku.

Komisija.

IŠVENGK FLU
Ir užtikrink sveikatą ir komfortą sau ir 
savo šeimynai laikant savo namus šiltus, 
vienodos temperatūros visą žiemą.

Turėk savo aruodą ‘pilną Consumers 
Garantuotų Anglių ar Koksų. Tai yra ge
riausia apsauga.

A NEIT SPARTON 
EQUJSONNE 

FOR ONLY

$189’°
COMPLETE WITH TUBES

Vertas šio kilnaus vardo... 
tikras Sparton EQUASON- 
NE, su “Turtingiausiu Ra
dio Balsu”, kurs sužavėjo vi
sų pasauli. Tylumas ir tur
tingumas jo nepaprastai gra
žaus balso bus jums sma
gumas, kurio jus niekad ne
užmiršite. Jus pasigrožėsi
te ir jo puošniu console ka
binetu ir jo nepalyginamu 
veikimu. Atsilankykite pas 
mus... nors ir tik pasiklausyti

SPARTON
Pathfinder ef the Air”1

Central District Furniture Co
3621

Siunčiam pinigus dėl išmokėjimo Lietuvoj 
ne tik litais, bet ir Amerikos doleriais, laišku, 
telegramų ir per Radio.

Reikalui esant nepamirškite atsilankyti i 
tikrą Lietuvių Banką, kur visados busite ma
loniai priimti ir gausite greitą ir teisingą pa- 
tarnavima.

RADIO
■M1

Tn« New 
SPARTON Cotuola 

Model 930 
with 

DYNAMIC Speaker

Universal Stale Bank 
3252 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

So. Halsted Street Mest Sides Viešbutis
w EFFAS, Savininkes

Rendon kambariai savaitėmis arba padėniui
2435 S. Leavitt Street z

. Tel. Roosevelt 3352

PIRKIT SAU ANGLIS PERSITIKRINIMUI!

COHEN BROS
FURNITURE CO
14014409 So. Halsted Street

Pfione Canal 0300—0301K
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Moderninė Laidojimo Įstaiga
I A9 meldžiu kiekvieną Mu lalkraAėio 
Į skaitytoja, kurie kenčia nuo Sub- 
i Acute arba Muskulą Reumatizmo. Stro
pią Skaudėjimo (Lumbago). Padagro* 

(Goilt). parašyt man laiAkr). pilieti ant nn- v<* vardų ir alAkų adrrną. o aA prisių- 
siu dykai Vieno Do
lerio Vertės lionką 
iAbandyniui m a n o 
Rheumatizmo Oyduo- 

C’ iią. aa noriu kiek-
vieną kenčianti įti
kinti savo ležotnis 
apie tai. ką gali pa- 

y, daryt Kuhn’s Rheu-
/ niatic Remedy. A8

esu tikras, kad bus 
geros pasekmės Ir jąs patys į tai įsiti- 
tikinsite pirma, negu duosite man bent 
vieną centą. Nebandykit atsikratyt Re
umatizmą jmt kojas ar oda su pagelba 
Iilasterią ar kitokią daiktą. Nebandykit 
išvilioti jj su Linimenlaja, elektra ar 
magnetizmu. Nebandykit išvyti jį su už
kalbėjimu. Jąs privalot j| prašalint. Jis 
yra kraujuje ir jąs turite vyti JI laukan.

Ir aš tikiu, tą darbą atliks Kuhn’s 
| Rheuniatie Remedy. Reumatizmus turi 

išeit, jei jąs norite pasiliuosuoti nuo 
skausmo ir kentėjimo. Mano gyduolės 
panaikina skaudžius dieglius, muskulą 
gėlimą, gerklės sutinimą ir sąnarlą su
stingimą.

Aš noriu parodyt
Jums, jei tik jus man pavelysite. Aš 
galiu daug prirodyt | vieną savaitę, jei 
paprašysite mano kompanijos pasiusti 
jums dykai vieno dolerio vertės buteliu- 
ką gyduolią. Aš nepaisau kokias kitas 
gyduoles jąs vartojot. Jeigu jąs nevarto
jo! mano gyduolią. jąs nežinot ką jos 
gali padaryti. Perskaitykit, musą pusiu- 
lynui žeminu ir reikalaukite 
Vieno l>ole-

$1.00 Bonka už 25c.
Išbandykite jų« Kuhn’s Sub-Acute ar

ba niiiHkulų Rheuniatie Remody, kad ži- 
notumčt ir kaip sužinojo tukstan- 
<'iai kitu, jok Hruinatizmas Kali būt 
praAalintan, ir mes nenorim uždirbt ant 
iibandymo. lAbandykit—tai viskas ko 
mes norime. JeiKU jąs atrasite, kad tas 
irolbsU jums, tuomet užsisakykite dau
giau. kad dabaiKiis gydymą, o tas suteiks 
mums pelną. Jeigu bandymas negelbfs, 
tai ant to ir užsibaigs. Mes nesiunčiame 
mažą buteliuką, kuris neturi vertče, bet 
siunčiame pilnos inleros buteli. kokie, 
parsiduoda aptiekoso už vieną aolerj. Sis 
butelis sunkus ir mes turime užmokėti 
Dėdei Šamui už persiuntimą. Todėl Jus 
privalot prisiųsti 2rtc. persiuntimo Ir su- 
pakuvlino Klaidoms, o tuojaus aplaižysi
te Vieno Dolerio Vertės Butelį dykai. 
Priimant nereikės mokėti nieko.

Kuhn Remedy Co.,
Dept. NL

1855 Milwatikee Avė., Chicago, III.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

NKLIN
phOP'

_ _  (ęimpany
n)COAL- COKE - ICE 
7/BUILDING MAT E Rl A L

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DIDELIS KAINŲ NUMESIMAS

Ant Garsiųjų
Victor Kniaukiamųjų ir Rūkomųjų Tabakų

Visos natų valės spalvos—nėra dažytas.
Machorka, Rusiškas Šniaukimasis Tabakas, svaras ... 
Volga, Rusiškas šniaukimasis Tabakas, svaras ..........
Kashuba, Rusiškas šniaukimasis Tabakas, svaras ..... 
Sobieski, Lenkiškas šniaukimasis Tabakas, svaras .... 
Tikroji Machorka (iš Rusijos) šniaukimasis Tabakas 
Vengriškas Pipkių Tabakas, 14 uncijų .........
Augštos rųšies tabakas (dėl pipkių ir cigaretų)

Rusiškas Cigaretų Tabakas
(Stiprus) sva/5s .........................

(lengvas ar vidutinis), svaras ... 
(lengvas ar vidutinis), svaras ...

50
50 
50 
50 

.70 
.50 

$1.00

Ig. J. Zolp
GRABORIUS

37 metai toj pačioj vietoj ir 
po ta pačia vadovybe

Cohcjn J3ros. Furniture Company yra at- 
sakomiftga ir užtikima ištaiga, kuri yra biz
nyje per pastaruosius 37 metus. Mes sutei- 
kėm musų rūpestingą, ir patikimą patarna
vimą tūkstančiams žmonių. Mes kviečiame 
ir jus apsilankyti pas mus ir pačiam įsiti
kinti.

Kuomet jūsų giminaitis, draugas ar
ba pažystamas persiskiria su šiuo pasau
liu, atsiminkite, kad aš užlaikau moder
ninę laidojimo įstaigų. Turiu įrengęs pui
kių koplyčių; automobilius teikiu kiek
vienam pareikalavimui. Grabus parduo
du labai pigiomis kainomis. Mano patar
navimas yra visuomet mandagus ir tin
kamas, o laidojimo kainos nebrangios.

$1.50
$1.50
$2.00

2
3

Sultana No.
Sultana N*o. 
Sultana No. 
Mes taipjau turime augštos rųšies—iki $5.00 už svarą.

Mes turime pilną pasirinkimą rūkymo reikmenų: ci- 
garninčių, cigaretams popieros, gilzų, Kniaukiamojo taba
ko dėžučių ir pipkių, viskas importuota, 
dymas jus įtikrins, kad musų tabakai yra 
sisakant per paštą prie viršminėtų kSi 
persiuntimo lėšas. Jei norima pasiųsti 
kartu su užsakymu prisiųsti $1 depozito.

ų

Vienas paban- 
geriausi. Už- 
reikia pridėti 
O. D., reikia

VICTOR TOBACCO CO.
554 W. Roosevfclt Road, Chicago, III.

Įsteigta 1879 Tel. Dearborn 3023
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ign. J. Zolp, Graborius
1646 W. 46th St.

Tel. Boulevard 5203

Mes parduodame savo rakandus už kai
nas, kokių nebuvo jau nuo daugelio metų. 
Pamatykit musų išdėtus rakandus ir jus 
sutiksite, kad tai yra geriausia proga dėl 
rakandų pirkėjų.

Kiekvienas šmotas rakandų yra didžiau
sios kokybės, gero darbo, gero skonio ir sti
liaus ir padarytas, kad kuoilgiausia laikytų.

Mes turime ant rankų viską, kas reika
linga aprūpinimui namų rakandais.
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Tarp Ghicagos 
B ■ I •Lietuvių

18-tos 'gatvės 
apielinkė

vietos

Musų patarnavimai 
laidotuvėse Ir kokia
me reikale visuomet 

. . , _x. esti sąžiningus ir ne-Linksmios l)ie-.
išimant viena,

l’ž pereitą sekmadienį 
S. Daukanto Teatrališkas Kiiu- 
bas parapijinėj svetainėj, A. 
Ji tikslelei režisuojant, pastatė 
gražų dviejų veiksmų vaizdelį 
iš Lietuvos gyvenimo, su daino
mis ir šokiais 
uos.” Vaidino
vien čia augusi jaunuomenė, bet 
suvaidino gana gerai. Kaip vei-, 
kalas, taip ir vaidinimas tiek 
sudomino publikų, kad net ir' 
vaikai, kurių ėia į vakarus pri-, 
si renk a kaip amaro ir kelia ka- 
cenjameriją, ir tie nutylu ir 
visą laiką atidžiai sekė vaidini-' 
mą.

Po vaidinimo buvo šokiai.! 
Publikos buvo daug, Girdėjau, 
kad tie patys vaidintojai keti
na surengti dar vieną vakarą, j

S. D. L ACHA V1CZ
PATRICIA BEUTY 

SHOP
Greitas 
operuotojo

patarnavimas. — Gabios* 
s. — Sanitarės metodos. — I 

Permament Wave naujausiomis prie i 
monėmis.

P. PETRAITIS, sav.
2515 West 69th St

Tel. Hemloek 5825

Dr. Ona Dolly Oaks
LIETUVĖ NERVU LIGŲ 

SPECIALISTĖ

3159 Southport Avė
Tel. Buckingham 4899

3517 S. Lowe I 
Avė., 9 kamb. 
namas, 2 ka-į 
ru garad.
tinka 
Kaina 
cash $1,000, 
likus ius po $25 i 
33nL ir South 
Union Avė. 2 i 
lubų po (> rui-! 
mus, geras ir Į 
cash $1,000. ;

ir i 
bizniui.
$4.500.-

pigus. Kaina $3,900,
33rd ir Auburn Avė. 4 flatu 

po 4 kambarius, o 1-6 kambarių, 
muro namas. Kaina $6,000.

36tos ir Emerald Avė. 2 flatu na
mas, 5 ir 4 kambariu, pigus ir ge
ras. Kaina $2,500.

43čios ir Fairfield Avė. 3 flatu po 
4 kambarius, mūrinis. Namas mai
nui ant bučernės ar ant grosemės.

4 namai mainomi ant l'armtj. Far- 
rneriai atsišaukit.

Kas tik norite parduoti namus 
mainyti ir ka tik turite: lotus, 
mas ir biznius, kreipkitės pas

, ar 
far-

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų Ii- | 
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atšilau- i 
kykit pas mane. Mano pilnas iA<gxaniin«vi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei ai apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sogryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys pc 
galutino idėgzaininavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jacknon Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS,
. Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 

pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 
nuo 10 ’ki 1 po pietų.

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms

f JIH ĮJBggggegl.'l'.UMIUI —U-l------ Jg;

Universal Restaurant
Musų varškiečiai, 
dešros ir kopūstai r iv 
primena mamytės E Ga 

valgius
I A. A. NORKUS, sav.ffi^jjįį

Į 750 VVest
I

Graboriai
Phone Bouhvard 4139 

A. MASALSKIS

brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis trraborius 
ir halsuniuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams: 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Lietuvis Graboriu* ir
BalzAmuotoja*

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

Patarnauja laidotu-1 šelviu akis, nuima kaiarąkb, ati- 
v«se kuopisiauslai ?*'« tnimpiireHystę Ir toliregystę. 
Reikalo meldžiu at- l>rll«n«!“ »««•"«»> akinius- Visuo- 
siSaukti. o muuo dar- se atsitikimuose egzaminavimas da- 
bu busite užganėdin
ti.
Roosovųlt

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

KlHTITl Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
luUUviniD liA/Ilip. maga dalis žmonių supranta apie jos

PAGBABU VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

1605-07 So. Hermitage Avė 
Tel, Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct., Cicero 
T'd. Cicero 3794 

SKYRIUS
Auburn Avė. Tel. Blvd. 32013201

A. PKABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai 
pigiai t 
nauju dieną ir 
naktį visose i 
miesto dalyse, i 
Moteris pagel- Į 
bininkė.

4B3ES

l ir 
patar-

ALEKSANDRAS

2205 Lake St. i
Tel. Melroso 

l’ark 797

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 7 dienų, 8:40 valandų 
vakare, 1929 m., sulaukęs 57 
metus amžiaus, gimęs Gimtau- 
tiškio miestelis ir parapija. 
Amerikoj išgyveno 29 metus. 
Paliko dideliame nubudime 
moterį Petronėle, po tėvais Jo- 
nošaite, 2 brolius Jonų ir Kas- 
tantina, seserį Anele Biršiene, 
3 podukres, Marcele Girdvai- 
niene, Kazimiera Kinstavičie- 
ne ir Dora Megnas ir posūni 
Antanas Armalis ir giminės, o 
Lietuvoj brolį Vladislovų. Kū
nas pašarvotas, randasi Doty’s 
koplyčioj, 214 E. H5th Street, 
Roseland, 111.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
Vasario 11 dienų, 2 vai. po 
pietų, iš koplyčios bus nuly
dėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Aleksandro Gęs
tanti) giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
v Moteris, Broliai, Sesuo, 
\ Podukres, POsunis ir 
VGiminės.

A. MONTVID, M. D.
Bankietams ir Pagrabams 1579 Miiwauke« Av»n«e, Room ąot 

Kampu* Norlh Avė. ir Robey bt.VomiVai j lkI 3 po plety> fl M g vak.
Tel. Brunswick 4983

Nunin telefonas Brunswick B597 • 
Ultravioletine Švies* ir dlatbermla 

f

Lietuvės Akušerės

NAUJIENOS, ChlcagO, UI.
.......... . .... ..... ---------------------------------. \ i r V a .a,v

Lietuviai Gydytojai
Vidikas-Lulevičienč

3103 South Halsted Street
Telephone Victory 1115 

CHICAGO. ILL.
• Baigusi akušerijos 

kolegijų Pennsylva- 
nijoj.

nu 16 metų kaip 
praktikuoja ant 

Halsted St.
ovanai patarimas 

moterims ir mergi
noms visokiuose rei

kaluose.
Valandos nuo 8 iki 
i po pietų ir nuo 6 
iki 9 vat. vakare.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,

dabar randa- 
vietoj

svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamų akių karšti, atitaiso

romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at- 

2515-2516 kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 

----------- 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

irt* LUip uauAamao ouuujunuoi 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga-
dinta pigiais ir prastai pritaikintais Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka- Rezidencija 6640 S. Maplevvood avė. 
da siūlo už dykų egzaminavimų, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos. ) 
Jei

Dr,

4649

abejoji japie savo akie, eik pas
A. R? BbŲMENTHAL

flPTOMETRIST
Pbone Boulevard 6487

S. A.hland Avė. ir SOS K. 47 S't.
P-hone Ker>wo(xl J 752

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių* akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

Jksperta* tyrimo akių ir pritaikimo 
t akiniu

1801 Sąutn Ashland Avenue
Platt F.'dg?^iKamp. 18 St. 2 aukite*.

Pastcbėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va-

1801
Platt

va- 
va-

Avenue
18 St. 2 aukite*, 

mano iškabas 
nuo 9:30 ryto iki 8:30 

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
landų. Room. 8.

Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halstcd Street —H

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki J 2 vai. dienos ir 
nuo G iki 9 valandai vakaro

3421 So. Halstcd St.
Vai.: nuo 12 iki 8 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Phone Boulevard 8483
Dr. Markeris

Gydytojas ir Chirurgas

DR. MARIJA - 
DOWIATT-SASS

4817 Montana Street
Arti N. Cicero Avė. ir hullerton 

Telephone Berkshire 4820
Specialybe — moterų ir vaikų ligos 
Vai.: 9 v. r. iki 12 v., 6 iki 9 v. v. 
Nedėliomis tiktai iki 12 vai. dienos

Ra*. 6660 South Arteeian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ŽALA TORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

Ofiso ir Res. I’el. boulevard 8913
DR. A. J. BERTASH 

3464 South Halstcd Street 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pintu 

ir uuo 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 Soath Wallacc Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

NedMioj pagal sutartį

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos :

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

apart iventadienln Ir ketvirtadienio 
-------o-------

-------O—— *
Office Boulevard 7042 *

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS /

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

_-O*----
A. K. Rutkauskas, M. D. 

4442 South Wektern Avenue 
Tel. Lafayette 4146

Valandos: 
,nuc 9 Iki 11 v. ryto 
nur 6 Iki 9 vai. vak.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St

VALANDOS: 
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M
M

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res.. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

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

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)

Te). Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 6820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS 
X-RAY 

4193 Archer Avė.. 
Chicago, III.

Tel. Brunavrick *824

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Milwaukee Ate.
kambarys 206

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30
S«Umadiniais nagai susitarimu

įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Bez. Tel. Drexel 9191
DR. A. A. ROTH

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų, vyriškų 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak 
Nekėliomis ir šventad. 10—12 dienų

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 Soath Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 Iki 12 dienų, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Re*. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 Soath Ashland Avė., 2 luboi 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų
OFISO VALANDOS: w

Nuo 10 iki 12 vai, ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedfil. nuo 10 iki 12 v. dien« 

Phone Midway 288(1

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Ijoomia Street 
Kampu 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakar* 
Telefonas Canal 1912 (

Kesidence Tel. Fairfax 6352 '

DR. HERZMAN ,
- IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 2-' 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur 
gus ir akušeri*.

Gydo staiftas k chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau 
siu* metodus X-Ray ir kitokim 
elektros prietaisus.

Ofisą* ir Laboratorlį*:
1025 W. IRth St.. netoli Morgan Si 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
uuo 6 iki 7:30 vai. vakare

Tel. Canal 3110
Jeigu noatsišauks. tai lauk 

South Shore 2238 ar Randotob 68W į

Įvairus gydytojai

“gYdo~ CLASSIFIED ADS.
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE 

BANKO

1800 S. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 

valandai no pietų.

Telefonas Canal 0164
4

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Advokatai

K. MIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą
Gyvenimo vieta 

1823 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1310 

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarų, išskyrus ketvergį)

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauska? 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pfitnyčioj nuo 9 iki 6

JOHN B, BORDEN 
(Jonas Bagdžiunaa Borden) 

LIETUVI^ ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-1

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 94 

Vakarai*
2241 South Halsted St

Te-l. Victory 0502 
7---- 9 Ttil. vak. apart Panedfllio 1»

P6tuyčio»

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 We«t Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

"Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai. z

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 595o\

Albin A. Petėrs
(Albin A. Petroshius Petcrs)

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg. 

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple Si 
Hemloek 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 73C
Tel. Central 6390. Vai. 9—4 

Bezidencija 6158 S. Talman A’ 
Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin* 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

3:U5 So. Halsted Street

Educational
Mokyklos

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitčs ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEER1NG

SCfiOOL
2040-42 Washington Blvd.

Educattonal
MokjkloH

MOKINKIS BARBERYSTfiS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci
jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBER COLLEGE. 672 W. Madison

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti Šiandien ir 
Jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvi žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, 111.

Miscellaneous

IR

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra slidžiausias pasirinkimas įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu
viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių cigarams ir cigaretams, pyp
kių, branzalietų ir kitų įvairenybių iš 
tikro gintaro padalytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti į musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Knygynas “Lietuva” 
3210 So. Halsted St.
Tel. Victory 1266

Business Service
Biznio Patarnavimas

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinujį j 
kitą vietą ir duodu patarimus (ro
kai. Prirengiu morgičius ant narnu.

A. KAIRIS T
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740
----- o——

-------o-------
GERIAUSIA vieta girkti peniai, per- 
taisyti katilai ir furnisai, prrotos — 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė.

Tel. Victorv 9634

10% PIGIAU UŽ Visk DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bite kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame. geriausį 
darbą mieste. Kedzie 5111.

PRIDĖK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui.

REX CONSTRUCTION CO.
1608 W. 35th St., 

Lafayette 7150

GENERAL1S KONTRAKTORIUS IR 
RE AL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentiniu namo. 

J. A. GURSKY BROS, 
4309 West 63rd Street 

Phone Republic 7869

KAS NORIT pirkt, parduot arba 
mainyti namus, farmas, lotus, arba 
biznius, mainau namus ant farmų, 
lotus ant namų.

Kas norit greito ir teisingo phtar- 
navimo, važiuokit pas Lucas, arba 
telefonuokit.

F. G. LUCAS & CO.,
4108 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107,

SUTAISOM ir sujungiam gaso pe
čius taipgi apartmentiniu budinkų 
katilus, fornisus, pečius mieste arba 
priemiesčiuose. Visi orderiai atlieka
mi kuogreičiausia. šauk

H. GADEKE, Kedzie 1393.

Bridgeport Painting 
and.Hardware Co.

MalSvojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevų, popierą, stiklų ir tt. 
3149 S. Halsted St.

> Phone Victory 7261 
'J. S. RAMANČIONIS, Sav.

KRIAUČIŠKA firma sukirps ir 
padarys jums siutą už $20. Jus tik 
turite parūpinti materiją. Užganėdi- 
nimas yra garantuojamas. J. W. 
Svoboda, 1620 Devon avė. Tel. Ho- 
llyct. 0506.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisvmus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti. Užgancdinimus garantuotas. 

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avp.

Berkshire 1321 
MR. PARIS, ,

Business Service
Biznio Patarnavimas

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumberio ir apšildymo 
darbus: 24 mėpesiai išmokėjimui. 
Visas darbas garantuotas. Mes einam 
visur Chicagoj ir priemiesčiuose.

2604 North Halsted Street 
Te). Buckingham 5087

Financial
Flnansai-Paskolo*

5^% ir 6% nuošimčiai 
ant lmų morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linant privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BRO& 
Room 607

192 N. Clark St

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co.

1618 West 18th Street 
I. F. Dankowski, prez. 
C. T. Dankowski, ižd.

Paskolos suteikiama 
į vieno dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Mes paskolinsime jums pinigų
$100 iki $2,000 '

ant mažų mėnesiniu išmokėjimų.
PETRZILEK BROTHERS

1647 West 47th Street

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $300, imame legalį nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage^ Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
, M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted SL

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2281 West Division St., “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO 
IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA

Skolina pinigus ant lengvų 
išmokėjimų

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
Raštininkas 

2242 W. 23rd Place 
Phone Roosevelt 8887

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA ruimas šviesus 

—yra telefonas, maudynė ir kiti 
parankuiuai. 827 W. 34th PI., 1-mos 
lubos užpakalin.

FURNIŠIUOTAS kambarys išsi- 
renduoja, su valgiu ar be valgio. 
3144 W. 42nd PI., Virginia 0205.

KAMBARIAI renda i vaikinams, 
apšildomi, naujai išdekoduota — ge
ra prieiga ir švariai užlaikomi, 4449 
So. Halsted St.

KAMBARYS ant rendos, vienam ar 
dviem vaikinam su ar be valgio. Pi
gi renda. Visi parankamai ant vie
tos. 4208 So. Maplevvood Avė. 2 lubos

RENDON merginai arba vaikinui 
kambarys, šiltu vandeniu apšildo
mas, su valgiu arba be valgio.

4913 So. Keeler Avė.

KAMBARYS rendon .su ar be val
gio, «lel vytų arba moterų. Yra ga- 
radžius. 5101 So. Iajvkc Avė., Tel. 
Boulevard 2279.

KAMBARIAI rendon ant antrų 
lubu dėl vyrų, su ar be valgio. Yra 
maudynė. Petras Sachauskas, Z4350 
So. Maplewood Avc., Virginia 0817.
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AutomobilesFor Rent Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

FLATAS rendon. 4 šviesus garų I
šildomi kambariai, elektra, gazas, pa-. REIKALINGA mergina prie na- 
logiol vietoj, 2640 W. '€9 St. mų darbo, prie mažos šeimynos.

O ---- ' Gali būt ir grlnorka. M. Šnek, 809
i Independenee blvd. Van Buren 6994

-------O
MODERNIŠKA 5-kių kambarių; prie namų darbo, nereikia skalbti.

$50—$52.50; 4448 So. Homan. M r. Kambarys, valgis ir mažas mokes- 
Yahraus. Saules kambarys, įmury- tis. 3415 Emerald Avė., 2-ros lubos, 
tos maudynės, 
gražiausi pečiai.

Arti Archer ir 
I,ake 5418.

HELBERG BROS.
192 N. Clark St.

Dearborn 4020

REIKALINGA moteris pagelbėti

lašų maudynės ir

Kedzie avės. Phone Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

T’AIESKAU ženotos poros, kur 
moteris nedirba, kad prižiūrėtų na
mus ir 10 metų mergaite. Atsišau
kite: 6525 So. VVhipple st. Tel. Re- 
public 5497.

RENDON Storas, geras dėl res- 
tauranto arba kitokio biznio. Gera 
vieta, pigi renda, 4127 Archer Avė. 
Tel. Sunnyside 6358. 

-------o-------

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisni

------ G-------
RENDON 2 kambariai ant 

lubu. 3052 W. 54th Street. ' 
-------O-------

3-čių

PASIRENDUO.IA 3 ruimai labai 
Sigiai — už $5.00 i mėnesį. Randasi 

<25 S. Emerald Avė., užpakalis. 
Savininką galimu matyti nedėlioję.

Personai
Asmenų Ieško

PAlEšKAU apsivediinui merginos 
ar moteries be vaikų, tarpe 28 ir 
35 metų, tykaus karakterio ir vi
dutinio sudėjimo. Katra manote 
apie ramų šeimyuišką gyvenimą ir 
nevartojate svaiginančių gėrimų, at- į 
sišaukite laišku sekančiu antrašu: 
Naujienos, 1739 S. Halsted St. Box 
1059, Chicago, III.

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KAL
BĄ. Patobuluk savo iškalbumą. Iš
simokink gražiai i 
angliškai teisingai; per 3 arba 4 
mėnesius galėsite vartoti kaip savo 
kalbą. Tokiu budu galėsite pagerin
ti savo buvj. Del vyrų ir moterų 
privatiškos valandos, kada kas nori 
dienomis ar vakarais.
AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH 
21 E. Vau Buren St., 4 lubos. Va
landos nuo 9 iki 9-tos. I žsirašy- 
kit dabar!

Aš esu priverstas paaukoti ma
no vėliausio modelio Studebaker se
daną, kuri vartojau tik keletą mė
nesių ir yra puikiausiame stovyje, 
visiškai kaip naujas. Turi daugel) 
extra Įtaisų ir penktus visai naujus 
baloon tairus; karas neturi net įbrė
žimo. Man reikia pinigų ir esu pri
verstas paaukoti — priimsiu $375. 
Karas kainavo $2,100 tik kelelą mė-» 
nėšių atgal. Kreipkitės nedėlioj, 
2231 North Kedzie Avė., 1-mas apt*

1926 Packard 5 pasažierių seda
nas .....................................  $750.00

1921 Jordan 5 pasažierių seda
nas .......................................  $295.60

7241 Vineennes Avenue
Tel. Stewart 0037

PARDUODU Nash Big Six auto- 
1 mobilių arba mainais ant West 
j Lawn rezidencijos loto.

3121 So. Halsted St.
PINIGAI PERKA BARGENUS
Nauji sampeliniai rakandai, gra-1 

žus seklyčios setas $67.00. Riešuto 
valgomojo kambario setas $57. Rie
šuto miegruimio setas 3 kavalkų 
$79. Bargenai šimtuose kavalkų. At-1 
sinešk šį apgarsinimą su savim, busi 
vertas iums $5.00.

VICTOR FIREPROOF BLDG., 
4809 I^ike Street 

Atdara iki 9:30 vai. vakare.
Nedėlioms iki 5 p pietų

PARSIDUODA restauracijos fix- 
tures ir v., kiti reikalingi įrankiai 
prie restaųr įto. Arba mes sutin
kam parend ti savo vietą ir visus 
fixtures varfmui biznio. George Pu
poms, 6600 o. I owe Avė.

ODA restauracijos fix- 
gerame stovyje — par-

Miscellaneous for Sale

GARSUS radium mine run anglys, 
dideli šmotai, pristatomi už $6.50; 
labai mažai dulkių; lump, nut ir 
eggs pristatomi už $7.50.
, Tel. Boulevard 1036

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė, saldai
nių, cigarų ir taip visokių smulkių 
dalykų. Parduosiu pigiai. Randasi 
Brighton Parke, arti lietuvių mo
kyklos. 4458 S. Fairfield avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

PARSIDU 
tūriai, visai 
duosiu už $E()0, 4449 So. Halsted St.

--------G--------
PARSIDUODA valgomojo kamba

rio setas “Walnut” 7 kavalkų, ma
žai vartotas, gerame stovyje. Prie
žastis pardavimo—liga. 4210 South 

, . . , Albanv Avė., 2-ros lubos. Telefonas 
rašyti ir kalbėti Lafayette 0168.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ 
IŠdrba aukščiausios rųšies radios.

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering

PAIEŠKAU savo pusbrolio Igną-•
co Gedvilo, Paeina iš žilaičių kai- r ^ve.. Chicago, III. Hemlock .14 . 
mo, Tverų parapijos, Telšių apskr.
Seniau girdėjau gyvenęs Pennsylva- 
nijoj. Dabar nežinau kur. .Turiu 
svarbų reikalą dėl jo. Meldžiu atsi
šaukti jis pats ar kas jį žino, už ką 
busiu didžiai dėkingas. Kazimieras 
Baltrimas, 71G W. 31 St., Chicago.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

turiu labai puikų Sehultz 
Player Piano su rolėmis ir suo
lelio; parduosiu jį už $75, taip
gi \elekt riki uis radio setas už 

i $65. Atsišaukite šiandie iki 10 
i vai. vakare, ar nedėlioj visų 
! dieną Ėki 6 vai. Pirmas augš-

PAJIEŠKAU partneri prie parda- bls* 
vinėjimo naujų automobilių. 7241 
Vineennes Avė., Stewart 0037. 342 So. Cicero Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

• Radios

IEŠKAU darbo kaip bučeris. Dir
bau 6 metus, moku lietuviškai, len
kiškai ir angliškai. 3052 W. 54 St. 
2-ros lubos.

RADIO aptarnavimas $2; pataisy
mas garantuojamas. ,

Northvvest Town Radio 
3812H W. North Avė. 
Telephone Capitol 1361

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet.

MES mokame $1 už jūsų senų A.C. 
tube į mainus ant naujo A.C. tubo. 
Atnešk ar prisiųsk, 39 W. Adams St. 
kamb. 30, 1 klesos Radio aptarnavi
mas, labai prieinamas, šauk Webstei 
7339.

PARDAV1MUI pgiai restoranas 
ir soft drinks parloris. Priežastis 
pardavimo — turiu du bizniu, todėl 
priverstas greitai parduoti. 2513 S. 
Halsted St.

----- o------
PARDUODU grosernę labai pi

giai arba mainais ant automobilio 
ar mažo namo. Visados galima ma
tytis. 4612 So. VVells St.

PARDAVIMUI Gazo Stotis ant 
kampo 111-tos gatvės ir Kedzie avė. 
Seniai išdirbta vieta. Klauskite ant 
vietos. »

PARDUODU arba išrendavoju 
Soft Drink Parlorj.

2540 W. 45th Place

PARSIDUODA grosernė. Geras 
biznis, parduosiu pigiai. Priežastis i 
— persunku vienam apsidirbti. 44341 
So. Fairfield avė. I

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir, 
grosernė. Biznis geras. Renda pigi 
ir ilgas lysas. Geras pasiūlymas ne
bus atmestas. 6530 So. Robey St.

GROSERNE, bučernė, f rūktų ir 
daržovių krautuvė, parsiduoda grei
tai, augančioj apielinkėj, piet-vaka- 
rių daly miesto. Turi būt parduota 
tuojaus iš priežasties ligos šeimy
noje. Uždėta .10 metų atgal. Par
duosiu su namu ar be namo. Daro
me $10,000 biznio i mėnesį. Namas 
$75,000, o biznis $15,000. Galėčiau 
imti ką nors i mainus ir pinigais. 
Atsišaukit per laiškus tiktai 
manot daryt bizni.

J. DARGI S, 
7643 So. Honore St. 

Chicago, III.

jeigu

BUČERNE su ar be namo, ge
ras biznis. įsteigta penki metai at
gal, arti 69-los ir Western. Parduo
du dėl priežasties silpnos sveikatos 
moteries. Duosiu morgičių.

Republic 9094.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė su namu, arba mainysiu ant ma
žesnio namo. Svetimtaučių apgy
venta. 6001 So. Carpenter St., Tel. 
Englewood 21IG.

2 FLATŲ, 5—5 kambarių octogo- 
no pi'iešakis, saulės porčlai. Moder
niškas 3 karų garažas, arti 81-mos 
ir Marshfield. Savininkas Vineennes 
3711.

GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu 
šildomas — 2 karų garažas, visi fla
tai išrenduoti—2061 Birchwood kam
pas Hoyne Avė. Tel. Hollycourt 
1913.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PUIKIAUSIA proga. Geriausis 
pirkinis Chicagoj. Jeigu imsit tuojaus. 
Jeigu jus norite farmos, matykit ma
ne apie šias. Parduosiu ar mai
nysiu ant nebrangios pelną nešan
čios nuosavybės Chicagoje dvi far- 
mas, 25 akrų ir kita 10 akrų. Pilni 
du setai budinkų, vienas visai naujas. 
4 mylios nuo Benton Harbor. Prie 
cementinio kelio. Pusė farmos pa
švęsta vaisiniams medžiams. Tai yra 
geriausias bargenas, kokis buvo pa
siūlytas. Gali būti parduotas su pel
nu bile laiku. Nevilkinkit. Rašykit, 
ar kreipkitės tuojaus prie savininko. 
Gaukit mano* kainas tuojaus. Neati- 
dėliokit.
Mr. E. B. BELDING, 1729 W. 106 St.

2 FLATŲ medinis namas, naujas 
phnnhingus ir apšildomas, 2 karų 
medinis garažas. Rendos $100 j mė
nesi; l-ma.4 morgičius $3,500, arti 
Garfield bulvaro. Tel. Triangle 1901

TURIU parduot 1 ’/« aukšto me
dini namų su 2 karų garažu, arba 
mainysiu ant nuosavybės $16,500. 
Nuolaida už cash. Savininkas Pa- 
lisade 8214.

EXTRA MAINAI

44 AKERIŲ arti Elgin, prie 
bulvaro, gera žemė, visi budin- 
kai, sykiu su 8 kambarių mo
dernišku namu. Parsiduoda pi
giai, tik $5,000 įmokėti.

210 AKERIŲ arti gelžkelio 
ir lengvo kelio, visi įtaisymai 
yra — gazas, elektra ir t. t. 
Moderniškas namas, gera že
mė; puikiausias bargenas.

J. H. Schafer and Co.
803 Ridge avė., Wilmette, IR.

Wilmette 364
Taipgi North Shore lotai ir 

įtaisyta taip ir kitos farmos. 1

• $100 ĮMOKĖTI
Nupirks 80 akrų farmą ir 

žemę šiauriniame Wisconsine. 
na $600, 2 mylios nuo miesto, 
ra vieta žuvauti, medžioti, gaudyti
žvėris, nedirbama žemė. Turiu par
duoti tuojaus. Didelis bargenas.

2627 N. WashtenaW Avė.
Armitage 1349

-------—

miško
Kai-
Ge-

PARDAVIMUI 7 kamba
rių medinė bungalow, ce
mentiniu pamatu, pnno di
dumo beismentas. Bargenas 
už $5,700; įmokėti $1,000

Kreipkitės:
4155 Archer Avė.

IŠSIMAINO puikus bizniavas kam
pinis muro namas, namo parankumai 
vėliausios mados, parduosiu pigiai, Į 
arba mainysiu ant didelio apartment 
namo, bungalow, bizniavų lotų, furni
tūra štoro, hardware štoro, arba kas i 
ka turit.

IŠSIMAINO kampinis bųngalow,1 
furniso šiluma, parduosiu už $8,500 
arba mainysiu ant seno namo senoj 
apielinkėj, arba ant lotų, nepaisant 
vietos, arba priimsiu bučernę kaipo 
pirmą jmokėjimą.

IŠSIMAINO 2 namai, vienas biz-
’ niavas namas, antras private namas, 
namų kaina už abudu $11,500, mainy
siu ant farmos ne toliaus nuo Chi- nedideli mainą, 
cagos kaip 50. ar 70 myliu,

IŠSIMAINO 2jų flatų puikus na
mas, 4 ir 5 kambariai su garažų, 
namo kaina nužemintą, priimsiu lo
tus, bučernę, restaurantą, automobi
lių kaipo pirmą jmokėjimą.

IŠSIMAINO 2jų flatų muro namas 
Brighton Parke, mainysiu ant biznia-

MES PERKAM, parduodam ir 
mainom, namus, lotus, farmas ir tt. 
Darom pirmus ir Antrus morgečius. 
Del greito ir teisingo patarnavimo 
kreipkitės prie

M. ROZENSKI & CO.
REAL ESTATE

6542 So. Western Avė.
CHICAGO, !I,I„

Tel. Prospect 2102

BUKITE BIZNIERIAIS

$6000 arba $5500 ‘cash’
Ateikite ir pamatykite musų bar- 

geną. Savininkas važiuoja iš mies- vo namo su bizniu, nepaisant apielin- 
to. Modemiška 6 ruimų cottage, ap- kės. ,
šildoma “furnace heat”, kieto meti- ,.
žio grindys, uždarytas užpakalinis IŠSIMAINO 4rių flatų naujas, mu- 
porčius. Yra garažius. Privažidvi- ro namas su 4 karų garažu, Chicago 
mas Wentworth arba Halsted ka- Lawn, namo kaina labai nužeminta, 
rais. 703 W. 81st Street, prie Union mainysiu ant nedidelio bizniavo na- 
Avenue.

SAVININKAS turi parduoti tuoj 
puikų modernišką G ruimų bunga- *.'* 
Iow lietuviškoj kolonijoj. Naudokis, 
proga iš to—matyk vietą. Pigi kai- į 
na.

Savininkas
5742 Whipple Street 
Tel. Republic 8768 

-o-------

rno su bizniu, arba 2jų flatų ar bun- 
galow.

IŠSIMAINO puikus lotas Aurora, 
“1., 55x155, mainysiu ant automobi
lio.

PROGA farmeriams, įsigyti pui
kią farmą, 40 akerių Wisconsino val
stijoj, priimsiu nedideli namą arba 
lotus kaipo pirmą {mokėjimą.

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės

o----\
Spekuliantų Kąsnis

7 kambarių medinis namas, lotas 
G0xl25, vištinyČios ir kiti šeimyniš
ki įrenginiai. Randasi arti 90-tos 
gatvės. Kaina tik $6500. Taipgi mai
nysime j 2 flatų namą, Brighton 
Parke.

Bizniavas naujas muro namas, di- 
delis štoras, fi kambarių viršuj fla- ■ 

1 ARDA \-IMLI 80 akerių, 40 my- tas, cementuotas beizmentas, garui 
Ihi nho Chicagos viihirmiesčio. Gc- apšildomas, garažas ir kiti moder-
ri budinkai, cementinė sailo. Kai* ' niški įrengimai. Randasi ant 59-tos 
na $10,000, išmokėjimais. C. A. ’ gatves' arti VVestern Avė. Vieta tin- 
Baker, 180;>8 Dix,ie highxvay, Home-' kanti įvairiems bizniams pradėti. 
wood, III. Homewood 537. ; Kaina tik $16i600. įmokėt $3,000.

. kanti įvairiems bizniams pradėti. 
; Kaina tik $16;600. fmokėt $3,000. 
Pirmas morgečius $10,000. Namas 
vertas nakties laike $20,000. Nau
dokitės proga.

Biznio lotas 25x125. Randasi ant 
Archer Avė. arti 6100 West. Kaina 

MAINYSIU savo bizni, namelį, 2 tik $1800. Vertas du kartu tiek.
ar 3 flatų, ant farmos, loto, biznio. Suirimas partnerystėj verčia sa- 

2301 W. vininkus skubiai parduoti kampinį 
rMiivn novyto i»« nilnoi

Exchange—Mainai

ar kitokios nuosavybės. 
35th St., Lafayette 0909.

Suirimas partnerystėj verčia sa-

FARMERIAI NAUDOKITĖS PROGA i

muro namą ir pilnai įrengtą “Ba- 
i kery Shop” geroj vietoj, tik už 
! $18,000. Taipgi mainysime į namą 
arba lotus.

Del platesnių žinių kreipkitės pas

Geras ir nebrangus nAiro namas 
išsimaino ant farmos ar vasarna
mio.

5076 Archer Avė.
Lafayette 6036

(Mačiukas)
2436 W. 59th Street

(Kampas Artesian Avė.) 
Tel. Prospect 8140

pas

F. G. LUCAS & CO
4108 Archer Avė

Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI 2 < flatų 
medinis namas ir garažas 
užpakalyje, gerame stovy
je, įmokėti $750 cash, kitus 
lengvais mėnesiniais išmo
kėjimais. Kaina $4450.

4155 Archer Avė.

Aš parduodu namą gražioj vietoj, 
arti Marquette Parko, ši vieta 
yra tinkama dėl hardware storo, tai 
yra vienas iš geriausių biznių, jei 
nenusimanote apie tą biznį aš pagel
bėsiu pradėti. šičia yra tinkamas 
namas ir vieta kur iš pat pradžių ga
lima daryti didelį biznį. Priimsiu 

Matykite savininką,

John Pakel (Pakalnį) 
2547 W. 71st St.
Hemlock 0367

Pardavimui

Naujas mūrinis namas, 
yra krautuvė ir 6 kambarių 
apartmentas. Namas ką tik 
užbaigtas. Krautuvės fron
tas ištaisytas puikiausiai, 
krautuvė tinka dėl Če ve ry
kų krautuvės arba rūbų 
krautuvės. Parduosime la-' 
bai pigiai ir lengvomis iš
lygomis. Randasi smarkia- / 
me biznio d įstrik te, 4147 : 
Archer Avė.

4155 Archer Avė.

SU $500.00
Galite nupirkti naują — dar bai

giamą bungalow, viskas moderniš
kai įtaisyta, karštu vandeniu šildo
ma, platus lotas. Kaina $8,500, — 
lengviausios išmokėjimo sąlygos. 
Randasi Brighton Park. Kam reika
linga tokio 5 kambarių bungalow, 
kreipkitės tuojaus. Ed. Baks ir Rev. 
Bartz, 4392 Archer avė. Tel. Virgi- 
nia 0055.

TIK UŽ PUSĖ KAINOS
Bizniavi lętai ant Archer avė. 

prie Kedzie, 100 pėdų pločio arba 
4 lotai parsiduoda po $250 pėda — I 
verta $500. šalip stovi Buick Sales / 
Room už $750,000. ši proga tik 
trumpam laikui. Kas nori uždirbti 
pinigų, kreipkitės tuojaus. Ed. Baks- , 
Rev. Bartz, 4392 Archer avė. Tel. 
Virginia 0055.

$6500.00 CASH gali nupirkti 2 
metų senumo 6 flatų kampini na
mą. Rendos neša $4600.00, 7543 S. 
Honore St. Tel. Triangle 5973. 

-------o-------

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa
žengi mui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžlo 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir M.chigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš 
to iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

RADIOS, STALAI IR CONSOLES 
PILNAI — $25 ir augščiau

Ateikite dėl nemokamos demons
tracijos ant
Howard, • Zenith ir Brunswick. Atsi
nešk šj apgarsinimą, jis vertas jums
$5.00. “ ’ “ ““

naujo Allelec D. C.

Lengvi išmokėjimai,
10 E. Oak St., 

Sup. 8741

PRANEŠIMAS
Radio nėra pagerintas, jis vien li

ko suelektrintas. Leiskite mums pil
nai pertaisyti dabartinį jūsų radio 
ir jį suelektrinti su A. C. tūbomis. 
Pilna musij dirbtuvės garantija. Tai 
kainuis viso $39.50.

Jūsų senasis radio setas turi ge
resnę medžiagą savy, negu naujieji. 
Mes sutaisysime jūsų radio jūsų na
muose už $2. Philco aptarnavimas 
$1, nežiūrint kiek laiko užimtų.

PHANTOM RADIO MFG. CO.
Tel. Laf. 1005, Buckingham 3970 

ar Midway 6312

Automobiles

PARDUOSIU arba mainysiu bu- 
černe ir grosernę su namu arba be 
namo. Biznis geras, visokių tautų 
apgyventoj apielinkėj.

4238 So. California Avė.

PARDUODU grosernę ir saldai- 
nę labai pigiai. Gera vieta dėl biz
nio, greta mokyklos.

3537 So. Wallace St.

PARSIDUODA restaurantas arba 
mainysiu į grosernę.

2474 Blue Island Avenue

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

TIK $1600 35x125 kampas, Oak 
Park Avė. ir Garfield Blvd. Tiks 
gąsdino stočiai. Imsiu automobilių.

2548 W. 45th St., 2-ras fintą#.

AR GIRDĖJOT
kad 4 flatų muro namą parduosiu 
už $9,000. Mainys ant mažo biznio 
ar lotų. Priežastis — našlė mote
ris.

Parduodam ir Mainom
2 flatų po 6 kambarius muro na

mas, atrodo kaip naujas. Kaina 
$10,000.

’T pagyvenimų muro namas po 4 
kambarius. Mainysiu 
biznio; 2 štorai ir 4 
mas. Mainysiu ant 
lotų.

Atsišaukite
A. Grigas

3114 So. Halsted St.
Tel. Victory 4898

ant kokio nors 
flatų muro na- 
mažesnio arba

GREITAM pardavimui mūri
nis biznio namas, storas (krau
tuvė) 70 pėdų ilgio ir 5 kamba
rių flatas, garu apšildomas, ant 
63-čios gatvės, arti California 
avė. Kaina $20,500, $5,000 įmo
kėti. Pamatyk greitai ir persi
tikrink.

PARDAVIMUI arba mainymui 6 
kambarių* namas, cementuotas beis
mentas, randasi ant 8 lotų — mainy
siu j Chicagos propertę arba farmą. 
Jos. Vasiliauskas, 160 Lincoln St., 
Harvey, 111.

PER SAVININKĄ — modemiškas 
13 apartmentų namas, taipgi 3-jų 
flatų namas su 7 kambarių namu 
užpakalyje. Viskas yra, tikras bar
genas. 2608 Montrose. Juniper 0850.

5076 Archer Avė.
Lafayette 6036

MUMS yra reikalingas geras Real 
Estate pardavėjas. Mes duosime ge
riausią propoziciją. Atsišauk it 
dieną prieš piet tarpe 10—12
Klausk manadžeriaus.

JANOVSKY & CO., 
1824 W. 47th St.

PUIKUS lotas dėl budavoji- 
mo bungalow arba 2 flatų, arti 
67 gatvės ir Marquette Park. 
Su vsais improevmentais. Pil
nai užmokėti. Savininkas ap
leidžia Chicagą. Yra priverstas 
parduoti už $1,650.

LOTAS ant Western Avė. arti 
Marųuette Rd., pardavėjui kainavo 
$8,000 du metai atgal. Iš priežas
ties mirties bus parduota už $6500 
arba už pirmą teisingą pasiūlymą.Nepaprastas Bargenas

Parsiduoda biznio kampas, 200 
pėdų ant biznio gatvės. Tiktai už 
$5,000. Yra vertas $15,000. Pada
rysi j du metu $10,000 pelno. Kreip
kitės tuojaus pas '

A. Visbaras 
6409 S. Kedzie Avė.

Hemlock 3825

Alt ŽINOTE,

kad automobilių dabar biznis yra 
geriausias iš visų biznių, tiktai* prie
žastis ligos savininkas yra privers
tas parduoti gerai apsimokantį 65 
automobilių garažą su salesroomiu 
ir gasolino stotim. Mainys ant na
mo, didelio ar mažo, Chicagoj ar 
kitam mieste, lotų ar geros far- 
mos, ir taipjau priims morgičius 
ant kito namo. Agentai yra 
čiami pasidarbuoti.

5076 Archer Avė.
Lafayette 6036

NAUJAS 5 kamb. namas, arti 
Oak Forest. Plumbingas yra už
baigtas. Viršus su grindllhis, W 
{jųdų konkryto beismentas. Skal- 
jyklos, furnasu šildoma, arti R. L 

R. R. stoties, 1 dubeltavas, kitas 1 
karo garažas, 1H a keri o (150 V 302) 
ant cementuoto kelio, $9,000. V. 
Hendriekson, 10308 S. Western avė.

2 FLATŲ mūrinis namas 6 ir G 
kambariu ant Maplevvood Avė. arti 
Marųuette Rd. Karštu vandeniu šil
domas, lotas 30x125. Kaina $14,000.

kvie-

4 FLATŲ naujas kampinis 
muro namas, 2 po 4 kamb. ir 2 
po 5 kamb., garu apišldomas. 
Vėliausi įrengimai ir 4 karų 
mūrinis garažas. Rendos į me
tus $3,624. Randasi arti Mar- 
ąuette Park; Kaina $27,500; su 
$5,000 įmokejimu galima pirkti.

3 LOTAI ant Mozart Streeto ar
ti 71-mos. Kaina $3500.

A. N. Masulis Co.
PARDUOSIU Brighton Parke 6 

kambarių medinį namą ant cemen
tinio beismento, furnasu šildomas, 
1 blokas iki Western avė. karų, 2 
blokai iki Archer avė. karų. Par
duosiu nebrangiai, norim važiuoti į 
Lietuvą.

•4011 So. Campbell avė.

6641 So. Western Avė
Republic 5550SPECIALIS BARGENAS

’28 Studebaker Dict. sėd. geram
stovy ........ L................................  $595

I., mažai
vartotas ........................   $595

’27 Chandler sėd., big six,‘ geram
padėjime .....................   $595

’28 Essex sėd. kaip naujas ....k.. $595 
’26 Buick sėd. 2 durų mast .......  $450
’27 Hudson brougham, geram

stovy ..;......................   $495
’27 Dodge sėd, velourų išmuštas $325 
’26 Chandler special G ............... $295
’26 Jewett Coach su naujais ta-

jerais, bargenas ......................  $250
’24 Hudson Coach bėga gerai,

bargenas ......................•.............. $95
50 kitų karų pasirinkimui. 

McDERMOTT MOTOR SALES CO. 
7136 So. Halsted St. Triangle 9330

Vai. j ’28 Pontiac Landau sėd
KENDŽIŲ, cigarų ir visokių 

smulkmenų. Parduosiu pigiai, jeigu 
pirksit tuojau. Geras kampas. 1846 
Canalport avė.

AUTOMOBILIŲ pardavėjai. Par
davimui žemiausios kainos lengvi ka
rai, 100% kooperacija, 20 prospektų. 
MEYER MOTOR SALES, 5109 So. 
Ashland Avenue.

REIKALINGAS būtinai geras bar
bens; gali pradėt dirbt šiandien. 
1726 S. Halsted St.

PARDUOSIU Malt & Hops *ir gro
sernę, taipjau ir 4 kambarių rakan
dus ir automobilių. Savininkas 
važiuoja Lietuvon. Renda $45 
Storą, kambarius ir garažą.

Parsiduoda pigiai.
Yards 0491

iš- 
už

REIKALINGAS virėjas, gerai pa
tyręs ant to darbo. Brighton Park j 
Restaurant, 4180 Archer Avė.

ATYDAI LAIKRODININKŲ

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

BUICK vėliausio modelio “Master 
Six” sedanas. Paaukosiu jj labai pi- 

l giąi, nes man reikia pinigų. Varto
jau ji labai mažai ir yni geriausia- 

! me stovyje, kaip naujas. Turi ketu
rių natų stabdžius, baloon tairus, ka
ro negalima atskirti nuo naujo. Pa-

Parsiduoda Jevvelry storas, biznis 
išdirbtas per 18 metų. Parduosiu 
labai pigiai; geriausi vieta ant 
Bridgeporto. Nemokančius išmokin
siu darbo.

N. GIRDWAIN,
3223 S. Halsted St., Chicago, UI.

PARDUOSIME, mainysime arba 
išnuomuosime Meat Market ir grose- 
r|, kuris randasi l................
avo. ir 45-tos gatvės.
vieną biznį arba su namu.

KETURIŲ flatų mūrinis namas, 
po 5 kambarius, randasi prie vie
nuolyno. Mainysime į mažesnį na
mą, nežiūrint vietos.

10 AKRŲ žemės su geromis trio- 
bomis. randasi prie Auroros mies
telio. Ta vieta yra tinkama dėl biz
nio, nes randasi ant didžio Auro
ros ir Chicagos kelio. Mainysime į 
bungalow arba dvlflatj. Atsišauki t:

6953 S. Western avė.
Tel. Hemlock 5599

ant Wentworth
Parduosime

11 FLATŲ kampinis muro namas, 
pečiais šildomas, aržuolu trimuotas, 
lovos sienose, visi flataį po 4 kam
barius. Lotas 70x125. Blokas nuo 
Ashland Avė. ir 58-tos gatvės. Ren- 
dų į metus $4500. Prekė $37,500. 
Priimsiu bungalow arba mažą namą 
kaipo dalį imokėjimo.

S. PA£ZKEWirCZ
6345 So. California Avė.

Hemlock 4555

S. P. KAZWELL & CO., 
S. P. Kazlawski 

2839 W. 63rd St. 
Republic 8899

IŠSIMAINO 3 pagyvenimų mūri
nis namas, 2 flatai ir beismentas, 
ant bizniavo namo arba ant gro- 
sernės. Namas randasi apie 33 ir 
So. Lowe avė.

KAS turite kendžių štoro fixtures 
ant pardavimo, atsišaukite. 1832 S. 
Wabash avė. Calumet 1395. C. Da
niels.

REIKALINGA patyrusi virėja aukosiu ji už $350. Busiu namie vi- 
(cook) dirbti naktimis. AtsBašikite. sa dieną nedėlioj. 1944 North Spaul- 
1745 S. Halsted St. ding Avė., 2-rag flatas.

PARDUOSIU 6 kambarių murinę 
bungalow su garažu, lotas 30v 125 
pėdas, lietuvių kolonijoj. Verta 
$10,500, parduosiu už $8,900. 6415 S. 
Washtcnaw avė.

PARSIDUODA arba išsimaino 2 
pagyvenimų namas ir Storas, pieti
nėj miesto dalyj. Mainysiu ant far- 
mos. 3631 So. Halsted St.

PARSIDUODA arba išsimaino gra
žus 6 kambarių bungalow, ant ce
mento blaksų, aukštas skiepas, fur- 
nasu apšildomas, labai gražioj vie
toj West Pullmane. ant 30 pėdų 
kampinio loto. Priimsiu i mainus 
lotą kaino dali j mokėjimo. Atsigau
kit tik sekmadieny nuo 9 ryto iki 
1-mos po pietų. Phone Canal 5065.

Mainysime
6 apartmentų mūrinį kam

pinį namą, garu šildomą, ką 
tik užbaigtą, visi apartmen- 
tai yra išrenduoti. Tas na
mas randasi Brighton Par
ke. Mainysime į gerą seną 
namą.

Atsišaukite:
4155 Archer Avė

NORTH Central Park, arti North 
Avė., — 4 flatų mūrinis, 3 metų se
numo; 4 Parnasai įbudavoti. šauk 
savininkų Chesterfield 0155.

STORAS 1 aukšto mūrinis, šiltu 
vandeniu apšildomas, 3 metų ly- 
sas. Kedzie avė., arti L stoties. 
$12,500, $1,500 įmokėti Berkshire 
7290 arba Palaside 0364.

Aukštos rųšies flatai Rogers Par
ke, 1628 Columbia Avė. Raktai ant 
1-mo aukšto — visi po 6 kamba
rius. Kaina $36,000. Galiu mainyt.

Long Beach 8875
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Penkiolikos Metą,,.
Darbas

(1914 m. — 1929 m.)

Šį mėnesį sukanka penkioli
ka metų, kaip gyvuoja “Nau
jienos”, pirmas lietuvių dien
raštis Amerikoje. Paduosime 
čia keletą faktų iŠ “Naujienų” 
istorijos.

Faktai iš “Naujienų” 
gyvenimo.

Apie pradžią 1914 m. susi
organizavo bendrovė “Naujie
noms” leisti. Sumanymą įsteig
ti Chicagoje laikraštį, pašvęstą 
daugiausia darbininkų reika
lams, iškėlė Lietuvių Socialistų 
Sąjungos VIII rajonas, kuris 
tuomet buvo labai stipri, ke
letą šimtų narių priskaitanti 
organizacija. Tokį laikraštį kurt 
buvo reikalas dėl to, kad, kaip 
savo pranešime tuomet pareiš
kė Bendrovės sekretorius, se
nieji Chicagos lietuvių laikraš
čiai — “Katalikas”, “Lietuva” 
ir “Draugas” — buvo “išva
žiavę Ryman”, patekę didesnėn 
ar mažesnėn klerikalų kontro-
lėn.

Pirmas (parodomasis) “Nau
jienų” numeris išėjo iš spau
dos 1914 m. vasario mėnesyje 
(19 d.). Po dviejų savaičių per
traukos laikraštis pradėjo eiti 
reguliariškai kas savaitę.

Tų pačių metų rugpiučio 
mėn. 3 d., tik-ką prasidėjus di- 
džiamjam karui anapus Atlan- 
tiko, “Naujienos” virto dien
raščiu.

Nuo pat “Naujienų” įsikūri
mo jas redagavo beveik per vi
są laiką P. Grigaitis, kuris ii 
šiandie tebėra jų redaktorius. 
Tik 1919 m., nesikfsdamas ki
virčų dėl bolševizmo, Grigaitis 
buvo pasitraukęs kokiems sep
tyniems mėnesiams, ir per tą 
laiką “Naujienas” redagavo An
tanas Lalis, paskui Dr. A. 
Montvidas.

Kaipo redaktoriaus padėjė
jai arba redakcijos darbinin
kai, dirbo “Naujienose” įvai
riais laikais Kl. .Jurgelionis, K. 
Ęaronas (tebedirba), V. Poška 
(tebedirba), A. Lalis (tebedir
ba), S. Strazdas, K. Norkus. 
A. Dvylis, J. Adomaitis, K. Au
gustinavičius (tebedirba), A. 
Tulys, J. Švitra, J. Laukis ii 
kai kurie kiti. Beveik visi da
bartinio štabo nariai yra išdir
bę “Naujienose”, ištisai arba 
su pertraukomis, daugiau kaip 
po dešimtį metų.

Labiau, negu redakcija, kei
tėsi “Naujienų” administraci
jos sąstatas. Pirmas generalis 
manadžeris buvo Jonas Ilgau- 
das (iš kurio Naujienų Bend
rovė buvo pirkusi spaustuvę). 
Jį pakeitė adv. K. GiUgis. Po 
jo manadžeriai buvo A. Petra- 
tis, B. Varašius, P. Montvila 
ir K. Jurgelionis. Nuo 1924 m. 
“Naujienų biznį veda J. šmo
telis.

į Naujienų Bendrovę vienu 
laiku buvo įstoję devynių šim
tai ar daugiau žmonių, kurių 
didelė dauguma turėjo po vie
ną akciją (šėrą). Kai vėliau 
Petratis su nabašninku Jamon- 
tu, bolševikų padedami, užsi
manė pasigrobti kontrolę Ben
drovėje į savo rankas ir ėmė 
kelti triukšmą tarpe šėrininkų 
ir bylinėtis teismuose, tai ke
lių šimtų dalininkų šėrai buvo 
supirkti mažesnio žmonių skai
čiaus. Tečiaus dar ir šiandie 
Naujienų Bendrovės narių yra 
suvirš 500.

Pirmas Bendrovės preziden
tas buvo K. Gugis, po jo buvo 
P, Galskis, dabar yra P. Gri
gaitis.

Bendrovės sekretoriai buvo 
A. Lalis, V. čereŠka, J. šmo
telis, ir dabar yra Nora Gugis.

Sunkus pirmieji metai.

Laikraštį leist yra sunkus ir 
komplikuotas darbas, o dienraš
tį — juo labiau. “Naujienų” 
leidėjui gana anksti susidūrė 
su keblumais, nes pasirodė, 
kad dauguma jų neturi jokio 
patyrimo biznyje bendrai ir 
laikraštiniam biznyje ypatin
gai. Kaip tvarkyti bendrovę, 
susidedančią iš šimtų narių? 
Koki santykiai turi būti tarpe 
dalininkų ir direkcijos, tarpe 
direkcijos ir redakcijos bei ma- 
nadžmento, tarpe biznio vedė
jų ir darbininkų? Nuošaliai 
stovinčiam žmogui šitie klausi
mai gali atrodyti nesvarbus, 
bet iš tiesų, tai didžiausi sun
kumai, kokius teko “Naujie
noms” pergyventi, kilo dėl jų.

Pačioje pradžioje ėmė atsi- 
rast Bendrovėje ir įvairiuose 
biznio departamentuose nesusi
pratimų, — kas pusėtinai at
šaldė visų suinteresuotųjų as
menų ūpą. Toliaus pasireiškė 
finansinės kliūtys. Iš tų keleto 
tūkstančių dolerių, kuriuos da
lininkai buvo sudėję, organi
zuojant Bendrovę, didesnioji 
dalis buvo užmokėta už spaus
tuvę — ir Bendrovė dar pasi
liko skoloje. Pinigų biznio ve
dimui nebeliko; teko verstis 
tuo, kas įplaukia už prenume
ratas, skelbimus ir tt. Bet pre
numeratos plaukimas, praslin
kus kuriam laikui ir atėjus va
saros mėnesiams, pasidarė daug 
lėtesnis. Todėl gana greit prieš 
direktorius atsistojo klausi
mas: ar bus galima išlaikyti 
“Naujienas?”

Heikia atsiminti dar, kad 
naujam, nesuspėjusiam atsisto
ti ant kojų “Naujienų” bizniui 
kenkė kiek galėdami įvairus ir 
skaitlingi priešai, daugiausia 
susispietusieji apie senesniuo
sius vietos laikraščius. “Drau
gas” kovojo prieš “Naujienas” 
paprastais klerikališkais šmeiž
tais; “Lietuva” skelbė, kad jos 
“subankrutijo”; kunigai keikė 
jas per pamokslus ir graudeno 
jarapijonus jų neskaitytų.

Tečiaus, užuot užsidariusios, 
“Naujienos” mažiaus, kaip už 
)usės metų po pasirodymo pir
mo numerio, pradėjo eiti kas
dien! Amerikos lietuviai įsigi
jo pirmą savo dienraštį.

Nauji vargai.

šiandie, pažvelgus atgal į tą 
istorišką įvykį “Naujienų” gy
venime ir Amerikos lietuvių 
aikraštijoje, tenka pasakyt, 
Kad jį pagimdė niekas kita, 
taip tik desperatiška drąsa to 
būrelio žmonių, kurie stovėjo 
Bendrovės priešakyje ir prie 
aikraščio vairo. Jie ryžosi eiti 
“ant truks-laikys” — dėl to, 
kad jautė, jogei stovėt vietoje 
reiškė beveik tikrą žlugimą 
“Naujienoms”. Kada buvo nu
tarta paverst savaitinį laikraš
tį dienraščiu, “Naujienų” kaso
je buvo tik keletas centų, o ne
užmokėtų sąskaitų tiek ir tiek.

Sumanydami leist dienraštį, 
“Naujienų” “bosai”, žinoma, 
rėmėsi ta viltim, kad Bendro
vės dalininkai, pagauti entu
ziazmo, urnai sudės daugiaus 
pinigų ir išpirks visas pama
tinio kapitalo akcijas (1,500), 
su kiek Bendrovė pradžioje bu
vo inkorporuota, — kas, deja, 
toli-gražu neišsipildė.

Tiesa, kad, pavirsdamos dien
raščiu, “Naujienos” sukėlė daug 
entuziazmo savo drauguose ir 
vienu šuoliu užėmė vadovau
jančią poziciją Amerikos lietu
vių laikraštijoje; ant šio pa
grindo joms toliaus pavyko 
laipsniškai taip sustiprėt, kad 
jos galėjo paskui atsilaikyti ir 
prieš didžiausias audras. Bet 
“Naujienų“ ir Bendrovės vedė
jai, darydami tą drąsų “šuo-
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Pirmoj eilėj iš kairės j dešinę: J. Griniūtė, stenografė;P. Galskis, ofiso darbininkas; J. šmotelis, manadžeris; P. Grigai
tis, redaktorius; ’l. Augustinavičius, redakcijos narys; A. Lalis, redakcijos narys; F. Kantrimiutė, ofiso darbininkė, T. Rypke- 
vičius, knygvedis. . ‘ !

Antroj eilutėj iš kairės: K. Garonas, dženitorius; W. Mankus ir P. švelnis, Naujienų išvežiotojai; M. Jurgelionis, ofiso 
manadžeris; A. Pajauskas , linotype operatorius; O. Hrejsa, Cylinder presmonas; K. Baronas, redakcijos narys; A. Žyman
tas, skelbimų skyriaus vedėjas. . ' j

Trečioj eilutėj iš kairės: V. Rušinskas, ilinotype operuoto jas ir mašinistas; W. Wurtz, Webb presmono pagalbininkas; K. 
SitaviČius, Webb presmonas; A. Rudinskas, dirkuliacijos ekspeditorius .1. Jasiulevičius, kompozitorius ir formanas; J. Mockus, 
linotype operuotojas; M. Šileikis, kompozitorius; P. Indrelė, linotype operuotojas, J. Lapaitis, linotype operuotojas fr chairman.

V. Poškos, reporterio, paveiksle nesimato, nes jis tuo laiku žinias rinko. Be to, paveiksle dar nėra “classified“ garsinimų 
rinkėjų—I). Brown, 1 Pick ir I. Schultze, ' < .

lį”, užsikrovė sau ant pečių na
štą, po kuria jie tik-tik nesu
klupo. Darbo pasidarė kelis 
kartus daugiaus, o atlyginimas 
pasiliko beveik tas pats ir ji
sai anaiptol ne visuomet galė
davo būt išmokėtas laiku. Dar
bininkams kartais tekdavo pa
laukti algų dvejetą-trejetą sa
vaičių,- o vedėjams po mėnesį 
ir ilgiau. Vedėjams, be to, rei
kėdavo, šešias dienas išdirbus 
prie rašomojo stalo, vakarus ir 
šventas dienas praleisti mitin
guose ir prakalbose, šitaip — 
metai iš metų, žiemą ir vasa
rą, be atvangos ir pasilsio.

Laikas todėl bėgo greitai, ir 
nepasijuto “Naujienų” žmonės, 
kaip praūžė didysis karas ir 
atėjK Amerikoje neregėta ligi 
tol “pnpsperity“. Ėmė tuomet 
kilti ir “Naujienų” biznis, ir 
1920 m. — po to, kai jos jau 
buvo galutinai atmušusios bol
ševikų atakos iš vidaus — 
“Naujienoms” taip pradėjo sek
tis, kad grupei asmenų, Ben
drovės viduje, atsirado apeti
tas “nuversti valdžią” ir pasi
imti Bendrovę ir jos biznį į sa
vo rankas. Pirma buvo bėda 
dėl skurdo ir neturto, dabar at
ėjo dar didesnė bėda dėl “gė
rovus” !

Po šešerių liesų metų prasi
dėjo Bendrovėje žiaurus kivir
čai ir įvi|ė ją net į bylas teis
muose, kurios tęsėsi kone sep
tynerius metus.

“Naujienų” darbas.
Aiškus dalykas, kad tie vidu

jiniai “Naujienų” keblumai be 
galo trukdė jų augimą ir ken
kė tam tikslui, kuriam jos bu
vo įsteigtos. Galima įsivaizduot, 
ko “Naujienos” butų galėju
sios pasiekt, jeigu jų leidėjai 
ir darbininkai iš pat pradžios 
butų aiškiau supratę tuos už
davinius, kuriuos jie Sau statė
si! Seniemsiems “naujienie- 
čiams” ypatingai skaudu yra 
tai, kad dalis jų buvusiųjų 
draugų ir bendradarbių laikui 
bėgant, patapo atkakliausiais 
“Naujienų” priešais ir kerštin- 
čiais. Dalinai jie nukrypo į ki
tą pusę dėl to, kad jie užsikrė
tė tokia dvasia, kuri yra nesu
derinama su “Naujienų” nusi
statymu; bet dalinai — dėl gry

nai asmeninių nesusipratimų, 
kuriuos gimdė stoka patyrimo 
ir nemokėjimas tinkamai tvar
kytis didelėje ir komplikuoto
je organizacijoje.

žmonės, kurie stovi prie 
“Naujienų” vairo, nepretenduo
ja prie neklaidingumo. Bet jų 
darbo rezultatai rodo, kad sa
vo pareigas atlikti jie vis tik 
sugebėjo ne blogiau už bet ką 
kitą. Kiti laikraščių leidėjai tu
rėjo nepalyginamai didesnių 
materialių jėgų, ir daug ma
žiau priešų, kaip “Naujienų” 
Bendrovė, o betgi jie nė tiek 
neatsiekė, kiek “naujieniečiai”; 
keli laikraščiai net žuvo lenk
tynėse su “Naujienomis”.

Ir tas faktas, kad “Naujie
nų” skaitytojų branduolys 
šiandie tebesusideda didelėje 
daugumoje iš tųjpačių žmonių, 
kurie ėmė jas skaityti prieš 
keturiolika ar penkiolika me
tų, aiškiausiai liudyja, kad 
bendrasis “Naujienų” nusista
tymas yra išlaikytas iki šiol. 
Savo pamatinėms idėjoms," sa
vo principams jos pasiliko iš
tikimos*.

“Naujienos” ir visuomenė.
Nors “Naujienas” steigti su

manė socialistų organizacija, 
bet jos niekuomet nebuvo ir 
nesistengė būti šiauriai parti
nis organas. Iš pirmų savo gy
vavimo dienų jos ėjo “į ma
ses”, ir “Naujienų” pasiseki
mo sekretas yra tame, kad jos 
priėjo prie masių ir mokėjo su 
masėmis pasilikti.

Eidamos į mases, “Naujie
nos” nepataikavo joms, bet at
virai skelbė tuos įsitikinimus, 
kuriems ginti jos tapo įsteig
tos. Antra vertus, jos ir ne
niekino žmonių, kurių įsitikini
mai yra kitoki, bet, priešingai, 
leido savo špaltose ir jiems lai
svai išsireikšti. Tuo budu “Nau
jienos” pasidarė visuomenės or
ganu, nepaliaudamos kartu bū
ti tam tikro idėjinio krypsnio 
ginklu. Tvirčiausias ryšys, ku
ris sujungė “Naujienas” su 
žmonių masėmis, buvo įr tebė* 
ra nuoširdus svetimos nuomo
nės gerbimas, žmonės matė, 
kad “Naujienos” gerbia tikrą 
kiekvieno asmens įsitikinimą, 
vis viena ar jos sutinka su juo, 

ar ne, ir jie įprato gerbti j r 
“Naujienų” nuomones, kad ir 
nevisuomet pritardami joms.

•Suprantamas dalykas, jogei 
“Naujienos” traukė prie savęs 
minias ir tuo, kad jos stengė
si kiek galėdamos gerinus in
formuoti jas apie tai, kas de
dasi pasaulyje, teikti joms nau
dingų patarimų ir mokslo ži
nių ir remti kiekvieną pažan
gų musų visuomeninį judėji
mą. Jei sudėti į daiktą vien 
tik tuos raštus, kurie tilpo 
“Naujienų” mokslo žinių sky
riuje, tai susidarytų keletas 
storokų knygų, kurias atidžiai 
perskaitęs žmogus gali pusėti
nai apsišviesti.

Kada mažas būrelis žmonių 
turi diena iš dienos gaminti ši
tą “dvasios peną” ir kartu rū
pintis dar šimtais įvairių kito
kių reikalų, tai yra .nelengvas 
darbas. “Naujienų” darbinin

“Naujienų” 15m. sukaktuvės
“Naujienos” Chicago lietu

viams yra pažangos, kultūros 
ir lietuvybės tvirtovė. “Naujie
nos” nuo pat savo įsikūrimo, 
palaiko gabiausių rašytojų san- 
darbininkavimą. Gi skaityto
jams parūpina gana žinįų iš 
viso pasaulio kraštų ir iš Lie
tuvos — kiekvienoje laidoje. 
Rimčiausi Lietuvos nepriklau
somybės čempionai “Naujieno
se” dažnai rašo .apie Lietuvos 
vargus ir nušviečia kas bando 
musų liaudį pavergti ar skriau
sti. Po dabartine smurtininkų 
priespauda / (militaristams ir 
slaptiems agentams eikvojant 
valstybės iždą) “Naujienos” 
skaitlinėmis prirodo, kaip Lie
tuva į deficitą grimzta. Lietu
vos militarizmas savus pilie
čius smaugte smaugia, o nuo 
užrubežinių priešų nei nebando 
gintis. Laisvo žodžio, susirin
kimą, organizavimosi ir kultū
rinio švietimosi laisvė užginta. 
Tautinei ir pilietinei vienybei 
patys pamatai g r i a u j a m i. 
“Naujienose” parodoma, prie 
ko pučistų valdymas visą Lie
tuvą veda

kai ir “bosai” iš to darbo sau 
turtų nesusikrovė; jie tiktai 
džiaugiasi, kad jiems pavyko 
šį pirmą Amerikos lietuvių 
dienraštį išlaikyt, sustiprint ir 
galų gale pastatyt ant tvirto 
pamato.

O dar labiaus jie džiaugia 
si tuo, kad jų pastangas įver
tino musų plačioji visuomenė. 
Be visuomenės pritarimo ir už
uojautos “Naujienos” nebūtų 
galėjusios išlikti, per tas visas 
audras, kurias joms buvo lem
ta pergyventi. “Naujieniečių” 
laimė buvo ta, kad jie pataikė 
užimti tą liniją, kuri atatinkg 
musų sveikiausių ir energin
giausių visuomenės sluoksnių 
dvasią. Jų remiamos, per pen- 
kioliką metų savo amžiaus 
“Naujienos” darbavosi tam. 
kad butų ugdoma ir plėtojama 
tas, kas yra geriausio ir gra
žiausio musų žmonyse ir jų vi
suomeniniam gyvenime!

Už Atlantos vandenyno gy
vendami, mes Chicagos lietuviai 
gerjau žinome kas Lietuvoje 
įvyksta, negu žinotume pačioje 
Lietuvoje gyvendami. Net mu
sų konsulai negali tiek apie 
Lietuvą žinoti, kiek “Naujie
nų” skaitytojai kad žino, nes 
“Naujienų” bendradarbiai ne 
smotlaižlai.

“Naujienose” yra gana juo
kų tiems, kurie lengvus raštus 
nori skaityti. Yra laisvos tri
būnos skyrius. Yra aukšto mo
kslo siekiančio jaunimo sky
rius. Duodama progos jaunuo
liams gabumus parodyti. Yra 
draugijinio gyvenimo ir susi
rinkimų vietų skelbimai, be ku
rių musų tautinė vienybė bu
tų neįmanoma. Lietuvių tauti
nės garbės apgynime “Naujie
nos” visuomet užėmė pirmu tu 
nę vietą, nors patriotiniu laik
raščiu niekad nesivadino. Lie
tuvių ąteivybę suvaržant, “Nau
jienos” daug veikė ir Washing- 
tonan siuntė protestus delei to, 
kad lietuvius buvo bandyta 
prie slavų ir aziatų prilyginti. 
“Naujienų” iniciatyva ir rupes-

No. 34

, čiu visos rimtosios rezoliucijos
— lietuvių tautą užtariančios,
— ar tai Tatų Lygai, ar J. V. 
valdžiai į Vašingtoną siun
čiamos, buvo “Naujienų” paga
mintos ir lietuvių mas-mitin- 
guose priimtos ir užgirtos.

Kuomet katalikų laikraščiai 
pučistus garbino ir visuomenę 
klaidino, “Naujienos” pirmos 
tą kriminalį suokalbininkų el- 
gėsį pasmerkė. Chicagos lietu
vių gyvenimui “Naujienos” 
taip svarbios, kaip pati lietu
vybė. “Naujienos” apgynė lie
tuvius nuo visokių religijinių 
fanatikų ir apgavikų. Nuo la
bai senai man žinomi naujie- 
niečiai inteligentai: A. Žyman
tas (a. a. žemaitės sūnūs), Gal- 
skis, A. Lalis, Marė Jurgelio- 
nienė, V. Mišeika. ir kiti. Visi 
įvardintieji yra aukštos doros, 
pavyzdingi lietuviai. Inžinierius 
Augustinavičius, mano įvertini
mu, yra svarbiausias “Naujie
nų” bendradarbis, p. p. Galskis 
ir V. Mišeika arčiau pažįsta
mi, jiedu yra aukščiausio 
laipsnio lietuvybės palaikyto
jai. P-as Galskis gryniausioje 
lietuvybės dvasioje išauklėjo 
savo šeimą. Gi p. V. Mišeika 
tai apšvietus skleidėjas. Tarp 
daug šimtų jaunų lietuvių, sa
voje mokykloje, per daugelį
metų vedamoje, ėjo pedagogo 
pareigas. Savo asmeniniu mag
netizmu ir kilniu charakteriu 
skatino jaunuolius prie švaraus, 
doro, prakilnaus gyvenimo. Ki
tais besirūpindamas, p. V. Mi
šeika sveikatoje netesėjo ir 
turėjo skirtis su mylimu — 
žmonių švietimo idealu. Mano 
manymu, p. V. Mišeika yra 
ideališkiausias lietuvis Chicago
je. Atviras, nuoširdus žmonių 
švietėjas ir lietuvybės apgynė
jas nuo anglų fanatizmo. Po
no V. Mišeikos biografija bus 
paskatimu sekti jo pramintais 
takais prie laisvės, aukštos do
ros ir pažangaus gyvenimo. 
Jei gyvenimas butų įkinkęs p. 
V. Mišeiką darban kartu su Dr. 
V. Kudirka ar Dr. J. Basana
vičium, p. V. Mišeika nebūtų 
žemesnio charakterio asmuo, 
negu ^anuodu musų didvyriu.

“Naujienų” editorialai taip 
svarbus, kad busimi Lietuvos 
istorijos rašytojai jaisiais už
pildys ne vieną Lietuvos isto
rijos lapą....

Pono P. Grigaičio raštai — 
tai musų tautos pažangos at
vaizdas. Abejoju, ar nūn ran
dasi kitas lietuvis Amerikoje, 
kuris galėtų visame kame p. 
P. Grigaitį pavaduoti. Ponas 
P. Grigaitis išeivijoje gyvenan
čių pažangiųjų lietuvių atsto
vas ir vadas.

Jau yra aukštuosius mokslus 
baigusių jaunuolių, kurie “Nau
jienoms” bendradarbiauja. Tai 
lietuvybės kultūros ir pažan
gos viltis.

“Naujienų” užsibrėžti aukšti 
idealai tarnauti savos tautos ir 
žmonijos gerovei — it magni- 
sas — traukia visus savęspi, 
kuriuose prakilnybė yra vado
vaujanti ypatybė. Taip prie 
“Naujienų” spiečiasi geriausios 
intelektualės ir moralės jėgos. 
To “Naujienos” tikrai yra už
sipelnę....

Dvidešimties metų sukaktu
ves minėdami — dvigubai di
desnes “Naujienas” skaitysime. 
Greičiau bus dešimteriopai di
desnės! Valio! “Naujienos”!! 
Ilgiausių metų “Naujienų” įkū
rėjams! žemiausiai lenkiuosi 
prieš tuos “Naujienų” darbi
ninkus, kurie verti .didžiausios 
pagarbos, o aš jų nepažinda
mas — jųjų nuopelnų nepami
nėjau. Jus neįvardintieji bro
liai ir sesutės taip kaip musų 
liaudies dainelės — amžinai gy
vensite savuose nuveiktuose 
geruose darbuose. Visi geri 
žmong^žino, kad be darbinin
ką karaliai ir generolai iš ba
do pastiptų. Taip ir “Naujie
nų” darbininkai — visi kartu, 
— už visus naudingiausi.

— A. K. Rutkauskas.



Mokslas ir Religija
Prieš kiek laiko prof. Harry 

Elmer Barnes mokslininkų su 
važiavime padarė pranešimą 
kuris sukėlė didžiausį triukš
mą. Savo pranešime \ prof. 
Barnes tiesiog pareiškė, jog re
ligija palaiko žmonėse įvairius 
prietarus ir stabdo progresą. 
Įvairių tikėjimų dvasiškiai, ži
noma, dėliai to labai pasipik
tino. Tačiau atremti prof. 
Barnes argumentus jie nepajė
gė. Ir kadangi tie argumen
tai yra labai įdomus, tai aš pa
sistengsiu juos suglaustoj for
moj atpasakoti.

Kova tarp mokslo ir religi
jos yra tik viena fazė musų 
bendro kultūrinio komplekso, 
kur mes, iš vienos pusės, turi
me aukštai išvystytą moksliš
ką ir mechanišką civilizaciją, 
kuomet musų idėjos ir įstai
gos dar tebeturi primityvišku
mo ir prietarų priemaišo.

Mokslininkas ankščiau ar vė
liau negali išvengti konflikto 
su ortodoksine religija, kuri 
visokiais budais trukdo jo dar
bą. Net šiandien jam tenka 
pašvęsti nemažai laiko, kad ap* 
siginti nuo anti-evo 1 i u c i n i ų 
įstatymų. O jeigu mokslinin
kas yra švietėjas ir nenori 
veidmainiauti, tai jis esti pri
verstas kovoti už teisę laisvai 
ir nevaržomai savo įsitikini
mus bei nuomones skelbti. 
Mokslas jokiu budu negali su
tikti su tuo, ką skelbia religi
ja apie žmogų ir gamtą, žemė 
yra skaitoma, taip sakant, vi
satos centru, o žmogus svar
biausiu tvariniu, kurio viena
tinis tikslas yra išganyti savo 
nemirtingą sielą. Žmogus tu
ri rūpintis ne savo būklės pa
gerinimu ant šios “ašarų pa
kalnės”, ale dėti visas pastan
gas, kad įsigauti į dangų.

Mokslas į tuos dalykus žiu
ri visai kitokiomis akimis, 
šiandien yra žinoma, jog visa
ta yra neįmanomai didelė ir 
komplikuota. Musų žemė ne

met jie galėtų savo energiją 
mnaudoti daug naudingesniam 
larbui: galėtų dirbti kultūroj

• * •

Bet kalbant apie konfliktą 
tarp mokslo ir religijos, reikia 
turėti galvoj tik tam tikro ti
lo religiją. Reikia atvirai pa
sakyti, jog tarp tikro mokslo 
ir tokios religijos, kokią re
prezentuoja kardinolas Hayes, 
John R. Stratton, Dr. Howard 
Kelley ir jiems panašus, kova 
buvo ir bus. Mokslas negali 
imti už gryną pinigą visokius 
nonsensus, kuriuos religija 
skelbia apie stebuklus ir virš- 
gamtiškus reiškinius. Tas fak
tas, kad Pasteur, Mendel ir ki
ti buvo religiški žmonės ir 
mokslininkai dar nereiškia, jog 
tarp mokslo ir religijos nėra 
konflikto. Mendelo tyrinėjimai 
buvo užmesti i y neturėjo jo
kios reikšmės, kol juos nesu
rado biologas De Vries, kuris 
nebuvo katalikas. Pasteuro 
ri Dėjimuose irgi nebuvo nieko 
tokio, kas galėjo nesutikti su 
ortodoksine religija. Bet tegul 
kyla klausimas apie gimdymų 
kontrolę ir kardinolas Hayes 
tuoj autoritetingai pareikš, jog 
“maži vaikučiai yra siunčiami 
tiesiog iš dangaus”. Mendelo 
ir kitų mokslininkų tyrinėji
mais jis tame klausime nesi- 
vaduos.

Konfliktas tarp mokslo ir 
noderniškos religijos, kokią 
atstovauja Dr. Fosdick, nėra 
tiek aštrus. Daugelyj atsitiki-) 
mų tos religijos ir mokslo tik
slai yra vienodi. Kritikuoti Dr. 
Fosdicką tenka tik už tai, kad 
jis, taip sakant, j seną indą 
pila naują vyną: laikosi seno
viškos frazeologijos, priimda
mas moderniško mokslo atra
dimus. Jis vis dar tebeskelbia 
Kristaus mokslą ir Dievo žo
dį. O tuo tarpu jis pats labai 
daug prisidėjo prie kritikavi
mo senoviško Jahovos. Jo pa- 
žvalgos į visuomenės santvar-

Adv. K. Gugis, kuris labai 
daug prisidėjo prie ‘'Naujienų” 
sukūrimo. Jis buvo vienas su
manytojų “Naujienas” kurti. 
Nuo pat “Naujienų” įsisteigimo 
jis buvo ir dabar tebėra jų ak
tingas rėmėjas. Dabartiniu lai
ku jis taip pat yra “Naujienų” 
Bendrovės direktorius ir advo
katas.

jau
so-

šiek

religijos ir be jokio Dievo. Bet 
vargu tatai galima pasakyti 
apie daugumą žmonių. Jiems 
humanitarinė religija gal ir 
yra reikalinga. Religija tokio 
tipo, kokią skelbia Dr. Holmes 
ir kiti. Ta religija, kaip 
matėme, yra savo rųšies 
cialė filosofija.

žmogus, kuris turi nors
tiek supratimo apie mokslą ir 
modernišką biblijos kritiką, jo
kiu budu negali priimti bibliš- 
ką Dievą. O tai verčia permai
nyti pažvalgas į Kristų. Apie' 
Kristaus gyvenimą mažai kas 
tėra žinoma. Jis buvo toks jau 
žmogus, kaip ir visi kiti. Jo) 
skelbiamas mokslas savo laiku 
buvo naudingas. Tačiau taiky
ti jį musų komplikuotam gy
venimui yra nesąmonė. Gyve
nimas nestovėjo ant vietos.; 
Per devynioliką suviršum šim- 
tmečių jis neįmanomai pasikei
tė. Tapo iškeltos naujos prob
lemos, apie kurias Kristaus lai
kais niekas ir sapnuote nesap-
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tik nėra pasaulio centras, bet 
palyginus su kitais dangiškąją 
kūnais yra mažytė planeta. 
Mokslui rupi pagerinti žmonių 
būklę, padaryti jų gyvenimą 
laimingu, patenkinti jų reikala
vimus ir tuo pačiu laiku tuos 
reikalavimus tobulinti.

Čia neišvengiamai mokslinin
kas turi susidurti su religiš
komis koncepcijomis, kurios 
prieštarauja moksliškai pažval- 
gai. Toliau mokslininkas ne
gali priimti tokį Dievą, kokį 
skelbia dvasiškiai, nes tai prie
šinasi elementariniams mokslo 
dėsniams.

Mokslininkas kritikuoja orto
doksinę religiją dar ir dėl to, 
kad ji žymiame laipsny j prisi
deda prie žmonių gyvenimo ap
sunkinimo. Mokslininkas ma
to daugybę prietarų ir berei
kalingos laimės, kurie neturi jo
kio moksliško pagrindo, bet, 
nežiūrint į tai, nepaliauja te

ką ir socialį gyvenimą turi kur 
kas daugiau vertės, negu Kri
staus skelbiamas mokslas, ku
ris yra svetimas dabartinio gy
venimo sąlygoms.

Mokslininkui taip pat keis
tai atrodo, kad modernistai vis 
dar tebevartoja sąvoką “dva
siškas”. Butų daug geriau at
sikratyti nuo to anachronizmo. 
Mokslininkas nedaleidžia, kad 
galėtų egzistuoti kokios nors 
“dvasios”. Nuodėmės sąvoka 
taip pat yra atgyvenusi savo 
dienas. Nes ką reiškia nuodė
mė? Nuodėmė reiškia laužy
mą Dievo įstatymų, Dievo va
lios. Tuo tarpu šiandien nėra 
jokios galimybės įrodyti, kad 
Dievas egzistuoja. Tad ir nuo-' 
dėmės sąvoka yra netiksli. Tik 
tuos* darbus reikia skaityti 
nedorais ir blogais, kurie daro 
žmonių gyvenimą nelaimingu,; 
darko jį.

Socialio gyvenime sutvarky-

navo.
Kai dėl dešimties Dievo pri

sakymų galima pasakyti tik 
tiek, jog juose nieko ypatingo 
nėra. Sakysime, draudimas 
šventą dieną dirbti yra primi
tyviškas prietaras. Toks pat 
prietaras yra draudimai minė
ti be reikalo Dievo vardą. Ki
ti “prisakymai”, nors ir tiks
lus, nėra pilni. Primityviškam 
Palestinos gyvenimui jie tiko, 
bet jeigu reikėtų modernišką 
gyvenimą pagal “prisakymus” 
tvarkyti, tai tų prisakymų su
sidarytų ne dešimtis, ale pen
ki šimtai.

štai kodėl tarp mokslo ir or- . 
todoksinės religijos taika yra 
neįmanoma. Religija stengiasi 
palaikyti atgyvenusias savų 
dienas įstaigas ir idėjas. O tai 
reiškia, kad ji stabdo progre
są. Gi su progreso stabdy to
jais mokslas nepaliaus kovojęs.

— K. A.

Ateikite pas mus... pamatykite ir užgirskite kaip Cutting 
Dynamic Kalbėtuvas, kurį turi TIK Colonial, patobulina radio 

, , . I • t «..’•»* ** 1

ir suteikia didžiausį smagumą tūkstančiams šio radio savininkų

Dabar dėl Direct, taipjau ir dėl. Alternating elektros

{JOLONIAL Radio yra visai skirtingas nuo visų, kokiuos 
jus ikiŠiol girdėjote. Naujas savo subudavojime ir ta

me smaguine, kurį jums suteikia radio. Sensacingas savo

f-

rorizavę milionus žmonių. Jis 
mato, kad palaikymui tos bai- ► 
mės ir prietarų yra išleidžia

me mokslininkas negali sutikv 
ti su Shervvood Eddy, kuris re
miasi vien tik Kristaus auto- Pasveikinimas

ma milžiniškos sumos pinigų. 
Tie pinigai, jeigu jie butų su
naudoti geriems tikslams, žy
miai prisidėtų prie žmonių būk
lės pagerinimo. Gi dabar, ačiū 
klaidingoms teorijoms, milionai 
žmonių nežino, kas yra laimin
gas gyvenimas. Skiepijimas 
prietarų ir baimės pagimdo 
proto ir nervų ligas, kuriomis 
serga daugybė žmonių.

Mokslininkas mato, jog ačiū 
tam, kad religija yra griežtai 
nusistačiusi prieš gimdymo 
kontrolę, daugelis šeimų ken
čia neįmanomą skurdą. Jis pa
stebi, kad neskrupulingi darb
daviai naudoja religiją darbi
ninkų mulkinimui. Tame dar
be jiems padeda dvasiškiai, 
kurie pasakomis apie dangaus 
karalystę nukreipia darbininkų 
dėmesį nuo žemiškų reikalų.

Matydamas visa tai, moksli
ninkas negali ignoruoti religi
jos. Ignoruoti religijos jis 
dar negali ir dėl to, kad dau
gelis gabių žmonių bereikalin
gai laiką leidžia studijavimui ir 
platinimui Benovfis piisstiRų, kuo-

ritetu. Eddy gerai pažįsta dar
bininkų padėtį ir jų socialį gy
venimą. Jam nėra svetimos žy
miausių tame klausime eksper
tų nuomonės, lodei jam reikė
tų kalbėti savo vardu, o nesi
remti Kristaus žodžiais, kuris 
gyveno skirtingose, sąlygose. 
Kiekvienam juk aišku, kad 
tarpw to gyvenimo, kuris buvo 
Kristaus laikais ir moderniško
jo yra neįmanomai didelis skir
tumas.

Kuomet mes prieiname prie 
unitarinio humanizmo, k o kj 
skelbia Dr. Dietrich, Slaten, 
Holmes ir kiti bei epikūriško 
episkopalianizmo, tai konfliktas 
tmp mokslo ir religijos tėra la-Į 
bai mažas. Abi grupi žiuri 
vienodai į pasaulį, žmogų ir 
draugiją. Tos rųšies moderniz-; 
mas labiau primena soeialę fi
losofiją, negu religiją. Ta filo
sofija turi daug panašumo į 
Norman Thomas skelbiamą so
cializmų. O tarp to socializmo 
ir mokslo nėra jokio konflikto.

Bertrand Hussell ir Dr. John 
y i* ii upisieiti jokios

Sveikinu “Naujienas”, jų visą 
i štabą, visus skaitytojus ir rė
mėjus su 15 metų jubiliejum.

15 metų, rodos, prabėgo la- 
darbai niekad nebus užmiršti; 
darbai niekad nebus užmiršti., 
už tai, kad ne tik skaitytojams 
“N.” suteikė labai daug naudin
gų žinių, patarimų ir visokių 
informacijų visokiose srityse, 
bot ir biznierių garsinimai “N.'” 
suteikė visada gerus rezultatus. 
Su pagelba “N.” ne vienas biz
nierius išbudavojo savo biznį ir 
padidino savo turtą.

lodei linkiu “N.” apvaikščio
ti ne tik 15 m. jubiliejų, bet 50 
ir t.t. Per tą laiką, kad išaugtų 
į milžinišką biznį ir įgytų di
delį skaitlių skaitytojų. Aš nuo 
pat “N.” įsteigimo buvau jų 
skaitytojas ir ant toliau manau 
pasilikti. John Sinkus.

veikime. Puošnus savo išvaizda. 
Tai yra didžiausia vertė iš visų 
radio.

Pasiklauskit tų tūkstančių 
žmonių, kurie nusipirko NAU
JĄJĮ Colonial ir kiekvienas jų 
pasakys jums, kad jis VIRŠIJA 
visus musų pareiškimus.

Didžiausias Išradimas
Dr. Cutting sensacingo išra

dimo Cutting Py namie Power 
Kalbėtuvas, kurį turi tik Colo
nial, sveria 65 svarus. Jis turi 
didesnį elektro-magnetą, visas 
yra didesnis ir nepalyginamai 
geresnis ir tobulesnis už visus 
kitus Dynamie kalbėtu vus. To
kio tobulo ir stipraus kalbetuvo, 
kuris duotų tokį aiškų ir gražų 
balsą neturi nė vienas Radio.

Pats Colonial receiveris yra 
subudavotas iš plieno, taip kad 
jis suteikia pilniausią elektriki-
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nę ir mechaninę apsaugą. Be daugelio kitų pagerinimų, 
kurie palengvina visą radio operavimą, stočių pagavimą ir 
balso didumo kontroliavimą, jis turi gražią bronzinę ap

šviestą nustatomąją lentelę su 
kontroliuotojais, tarp kurių yra 
ypatingas prietaisas, leidžiąs 
paprastus jūsų fonografo rekor
dus perduot dynamic kalbėtuvu.

Visas Šis radio taip subudavo
tas, kad jis gali lengviausia pa
gauti kiekvieną stotį, nežiūrint 
jų banfeų ilgumo ir trumpumo, 
ai' tankumo, o Cutting Dynamic 
kąlbėtuvas viską kuoaiškiausia 
perduos jums.

Lengvi išmokėjimai
Mažas įmokėjimas ir patogus 

išmokėjimas padarys jums leng- 
viu dalyku įsigyti šį geriausį 
NAUJĄ Colonial... “Aiškiausio 
Balso Radio”. z

The COLONIAL, illustrated, is
D. C. MotUb (TV BES
tlighdy higher EXTRA)

with built»in Cutting Dytuunic SpMker

[LONG I6LAND pITvl 
NEW YORK J

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vru nu.udiiiįjua. .

»

Jos. F. Budrik,
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4W)5
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Nugalėtojas
Būrys jaunuolių yrėsi į salą. 

Vienas iš jų jaunas ir gražus 
— atsitojo laively ir deklamavo 
savo eilėraščius; aiškiai buvo 
girdėti nuo kranto. Visosjionios 
klausėsi jo, tik pati jaunoji, 
linksmabudė, šviesiaplaukė mer
gaitė stebėjosi gražiu vairinin
ku,- jai tas labiau tiko; ji juo
kėsi jo pastabomis ir skatino 
toliau kalinti.

gėrė. Bet toli, už neaukštų pa
krančių krūmų, vaikščiojo And
rė su vairininku ir ieškojo ju
ros paukščių kiaušinių. Retkar
čiais vėjas atskardendavo jų 
juoką.

—Dabar jus turite papasa
koti,—skatino jį.

visi, tegu ir

—Mano gyvenimus justi ran-

seks. Kai tik mes išlipsimeĮ j 
krantan, jus turėsite išklausyti j 
mane.

Ponios plojo ir džiaugėsi, kad 
jis papasakos apie savo kelio- Andrė ateina, ^-atsakė jis. Ir 
nes; jo nuotykiai buvo neįšpa- pasistojęs ant akmens, jis pa
sakojami. Tiktai toji, kuri ne- šaukė Andrę švelniu, kviečian- 
siklausė jo eilėraščių, liko abe- čiu balsu.
jinga. O jis vis labiau ir la
biau krimtosi...

O jaunuolis dėlto labai paniu
ro. Jis ėmė skaityti savo eilė
raščius rūstesnių balsu ir jo 
skruostai paraudo.

Staiga jis nutilo. Atsigręžė 
i nesidominančią grąžuolę, ku
ri sėdėjo ant suolelio, ir tarė:

Tamstos tiesa, »nano eile- j 
raščiai niekam netikę. Bet aš i 
galiu ką-ne-ką papasakoti ir i 
tat, gal būt, geriau man pasi- i

—Ko gi jus iš tikrųjų nori
te?—liūdnai paklausė jisai.

—Ko aš noriu? Aš jūsų ne
suprantu, nustebusi atsakė ji. I 
—Mane vadina Andre, man nie
ko nereikia; aš ir taip linksma 
kad dalyvauju šitame pasivaži
nėjime! — Ir, iš tikrųjų, atrodė/ 
kad ji sakė teisybę, 
tėlė.

Jie išlipo krantan, atsikišę 
butelius, prisipylė stiklines ir

NaRffl Wew ISt Bank
Mihvaukee Avė., kampas Division St. 

rekomenduoja savo stiprias 
SAUGAUS PADĖLIO SKRYNIAS 

(Safe Deposit Vaults) 
saugiam laikymui justi brangmenu ir ver 

tingy popiery.
Dėžutės nuoma $3 į metus ir aukščiau.

Phone Boulevard 1969

MALELO ELECTRIC COMPANY
P. K. Malelo, Pres.

ELECTRICAL CONTRACTORS
Nevv and Old llouse Wiring, Motor Instaling 

Fixtures and Supplies
3336 So. Halsted St Chicago, III.

Res. Phone Riverside 5150

Justin MackiewichMORTGAGE BANKER
2.342 S. Leavitt St.,

CHICAGO

Didžiausias Išpardavimas
Žieminių Overkautų
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Reumatizmas p

Pagaliau jis pašoko ir apsi
vilko. Jis žinojo dailininkės 
kambarį ir pamatė jos šliuraites 

Jis priselino prie jų

Kartą po pietų sutiko jis ant 
laiptų ponią. Ji leidosi žemyn, koše. 

............ " ’ w *’ Ji nusijuokė.
—Kad išvengtume nesusi- prie durų,

pratimų, turiu jums pasakyti, ir klausėsi, 
kad aš jau beveik susižiedavusi 
ir rytoj išvažiuoju.

—Ne! —sušuko jis, trepsėda- kvailys, pabučiavo abi mažutes 
mas kojomis, pagriebė ją už šliuraites. Po to grįžo savo kam- 
rankos, apkabino ir pabučiavo, bariu. Ir jis nusprendė rytoj 

Ji išsivadavo, pakėlė savo baigti viską,— prisipažinti jai: 
vytelę ir rėžė jam per veidą. 
Jis tuoj nurimo ir susitvarkė. 
Ant jo kairio skruosto pasiro-1 
dė kruvinai raudonas ruožas. 
Ji pažvelgė jin, nuleido vytelę 
ir drebančiu balSu tarė: 

Aš jus užgavau?
- Nieko,—atsakė jis, —Tikė-; 

kit, tai man malonumas...
Nulenkusi galvą ir nuleidusi 

žemyn akis, puolė laiptais į sa
vo kambarį, kur niekas nega
lėjo jos matyti.

Ji neišvažiavo kitą dieną. Ji 
apžiurėjo apylinkę, krioklius, J 
laivų dirbtuves. Kaip pasikei-; 
tė visas pasaulis, kaip plakėsi 
jos širdis maloniame sumiši- ‘ 
me! Ne, niekuomet ji nebe-' 
grįžtų ten į pietus, pas tą žmo- 

jei tėvas karininkas jos nespir
tų. Bet ji grįš, tuojau atgal 
grįš! Ir ji ištiesė ranką nugalė
tojui.

—Aš važiuoju taip pat,—tarė 
jis.—Rytoj vykstu paskui tave. 
Iki pasimatymo, mano vieninte
lė meilė!

Jis 
nusilenkė, 
Ji pasuko 
savininkas 
visai nese-

X
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Mo jis ruošėsi lipti viršun, 

kilstelėjo kepurę ir 
kai ji ėjo pro šalį, 
į sodą. Viešbučio 
pranešė jam, kad ji 
nai čia teapsistojusi ir keliau
janti su savo tėvu.

Ilgi žalios gelumbęs rūbai, di
delė juoda skrybėlė ir liauni 
lazdelė — štai kas krito jam 
akysna ant laiptų. Ji vos žvilg
telėjo į jį ir skubiai praėjo pro 
šalį. Jis laide ją akimis sode. 
Buvo septinta valanda. Ėmė 
kristi rasa.

Nieko, nė balso. Tada jis at- 
; siklaupė ir, lyg beprotis, ly

arba numirti arba laimėti.
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Sausgelė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, aiba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPS1CO COMPOUNI) me
stis lengvai prašalina vi r imi
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
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MBet kitą rytą ji kartu su sa

vo motina išvyko. Jis paklausė, 
kur ji išvažiavo ir sužinojo, kad 
į šiaurę, į gretimąjį miestą.

Tą rytą karininko duktė jam 
rašė: “Atvažiuok į pietus, čia 
dabar viskas žydi...”

Bet jis išvyko j šiaurę.

M 
■<

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTiN KULIS
3259 South Halstcd Street 

CHICAGO, ILL.

Ir ji atėjo. Sustojo ir klau
siamai į jį pažiurėjo.

Panele, tift dėl jus vienos aš 
pasakosiu,— tarė jis taip, kad 
visi girdėjo. —Jus stovite čia, 

| lyg sidbarinis kryžius saulėje. 
Ne tik dėl to, kad jus graži, 
bet ir dėl -jūsų žavinčios jau
nystės. Po jūsų rankų odos 
kraujas, brangioji; aš noriu 
jums prisiekti gražiausia žo
džiais savo ištikimybę.

Bet Andrė apmetė visus ne
laimingiausiu žvilgsniu ir atsi
sėdo.

Ir tada jis ėmė pasakoti.
Jis pasakojo ištisą valandą: 

jo balsas nenuvargo; rodėsi, 
kažkokia drąsi, didinga nuotai
ka apėmė jį, o jo kelionės drau
gas ,apie kurį jisai pasakojo, 
pergyveno nepaprasčiausius 

! nuotykius.
- Aš jums nenubodau? —pa- 

I klausė jis.
—Ne, ne!—sušuko visi.
Andrė tylėjo.
Jis paklausė:
—Kodėl jus nieko neatsakote 

Tik dėl jus vienos aš pasako
jau. Luktelėkite truputį, aš 
jums turiu pastebėti, kad žmo
gus, apie kurį kalbėjau, toli 
gražu nebuvo taip laimingas. 
Viskas sekėsi gerai, iš įvairiau
sių nuotykių jis išeidavo laimė
toju, bet kartą jį pagavo ga
lingoji, amžinoji meilė —ir jis 
žuvo.

—Gerai!— tarė ji, nuleidusi 
Papasakokite apie tai...

Tačiau tas jos ramumas ver
tė jį sumišti, jos šaltumas stū
mė jį tiesiog nusiminilnan, ir 
jis skausmingai kovojo, kad 
išsivaduotų iš jos valdžios. Ki
tos moterys nekliudė <del to, kad 
nė viena nepažino jo širdies. 
Jei šiandien lemtis lietė vieną, 
tai rytoj, kai saulė apšvies ant
rą jo dvasios pusę, ji lįęs kitą,

Andrė atkartojo:
—Papasakokite apie tai.

Kodėl;—atsakė jis. — Jus 
tokia šalta, jog aš sušalau. Mieli 
ponai ir mielos ponios, jau va 
karas!

Jie grįžo. Belaukiant jis 
smarkiai rėžė vairininkui ant
ausiu ir užgulo ant irklų. Jie. 
nieko nematė, nieko nebegirdė
jo ir yrė tartum lokis.

Kai jie pasiekė krantą, And
rė staiga priėjo prie jo. Jis 
sugriebė jos ranką ir pabalęs, 
lyg merdėdamas, pratarė dre
bančiu balsu:

Nekankinkite manęs, ilgiau 
aš nebetversiu. Ryžkitės... Aš 
nemylėjau nė vienos moters 
taip, kaip jus. Pasakykit, ką 
man daryti—mirtį ar gyventi...

—Gyventi l — linksmai atsa
ke ji. — Aš tave visuomet my
lėjau, pirmu žvilgsniu aš tave 
pamilau. Bet tu manai, kam 
kankinau aš tave šiandien? Aš 
kankinau pati save. Ak, nie
kuomet aš taip nekentėjau!

ir ji žiurėjo didelėmis nuste- 
" bustomis akimis, ir vadino jį 
savo valdovu bei dievu.

Keliolika dienų jie jautėsi vi
sai laimingi; pergalė buvo svai
ginanti. Jis, kaip ir visais at- 

i vėjais, smaguriavo ja. Po to 
i vėl prasidėjo senoji nelaimė — 
jį apėmė prisisotinimas, bejė
giškumas, pasišlykštėjimas. Jis 
išnyko iš ten, dingo, išvažiavo 
gretimai! miestan ir nerašė, ne
atsiuntė jokios žinutės, ir ne
grįžo.

—Rasa,—atvirai tarė jis, pri
ėjo prie jos, parodė į jos ko
jas ir atkartojo, kad rasa krin
ta. Ji nustebusi pažiurėjo į jį 
ir žvilgterėjo į savo batukų ga
lelius.

I akis

ge-

Mes dabar išparduo- 
dam žieminius overkau- 
tus visokių mierų, nau
jausios mados ir 
riausio materiolo.
kainos nupigintos 25 
nuošimčiais. Taipgi ir 
siutus parduodam nu
pigintomis kainomis.

Kviečiame vyrus ir 
vaikinus tuojau atsilan
kyti į musų krautuvę 
ir nusipirkti sau over- 
fcautą arba siutą; tikri
name, kad pas mus 
pirkdami jus sučėdysit 
daug pinigų ir busit už
ganėdinti musų geru 
patarnavimu.

BRIDGEPORT CLOTHING C0
3312 So. Halsted St.

II.
• Dvi dienos atgal jis atvyko 
keliautojų viešbutin, kuriame 
buvo tik keletas gyventojų. Ma
žame miestely, kur viešpatavo 
visiškas ramumas, buvo baisiai 
nuobodu. Bet ir jo Širdis taip 
pat. buvo rami, nuvargusi.

—Dovanokime, — pradėjo jis 
vėl, aš sekiau tamstą ne pra
kalbinti, bet tiesiog dėl to, kad 
rasa iš tikrųjų krinta ir tiek 
takeliai, tiek pieva gerokai su- 
drėgo. Aš tiesiog norėjau ta
tai pastebėti, kadangi Tamsta 
gal būt, nepažįsti aplinkos gam 
tos.

Ji pratarė:
Aš jūsų nepažįstu.
Aš jus pasveikinau ant laip 

tų,—paaiškino jis. Tai aš tei 
stovėjau. Trumpas jūsų žvilg 
telėjimas patraukė mane.

Tada ji pagaliau paklausė:
—Ko jums reikia?
Jo širdis suvirpėjo, jis sumi 

šo ir sušuko:
—Pažiūrėkite čia. Pasiimki 

te, ko geidžiate, aš jums viski 
atiduodu, ką tik turiu jei mano 
te, kad aš ko nors noriu iš j u 
sų. Ne, aš ne dėlto atėjau čio
nai. Aš tik norėjau stabtelėt 
ties jumis ir truputį pažvelgt” 
dėl to, kad jus tokia žavi!

—Aš niekuomet nieko pana 
šaus negirdėjau, — šaltai ir ap 
maudingai tarė ji.

—Ak, taip... atleiskite man,— 
tarė jis ir apsisuko.

Ji atgręžė nugarą į jį ir ėmė 
žiūrėti gelių lysvėm Jis vėl pa 
noro pasitaisyti, naudojosi buk 
le, ir tarė:

—Taip, pamąstykite tik, vi-, 
sos rožės, į kurias jus žiūrite 
šiukšda. Aš girdžiu. Jos stov 
ir kalbasi viena su kita. Ta. 
šiukšdėjimas—jų kalbos! Pa 
klausykite ir jus—ar nepasakys 
ko nors.

Jis pradrąsėjo.
Nejau ir tai, ką aš dabar pa 

sakiau, taip pat yra nevykę?— 
nusiminęs paklausė jis.

— Taip, tai visai ne rožės, c 
aguonos, atsakė ji.

—Tegu ir aguonos, bet ar ta* 
gėlių galvučių šiukšdesys —ne 
<alba, kuria jų viena su kiti 
byloj asi ?

Ji išėjo. Kai tik jis tatai pa 
sakė, trinktelėjo sodo varteliai 
Gerai. Keistai nusiteikęs atsisė 
do jis ant suolelio, žavįs nepa 
žįstamosios gražumas pritrenkė 
į. Kai pakvietė pietų, jis at
sistojo ir stipriai susijaudinę 
ėjo valgoma jin. O jeigu ji 

galėtų dabar nusilenkti jai! J 
ėjo, lankstydama rankose sav< 
vytelę. Su ja buvo ir tėvas 
gražus senukas, karininkas.

Dabar kaip tik reikėjo pasi
naudoti proga, nusilenkti ir at
sisėsti priešais. “Aš tai pada
rysiu—pagalvojo jis, ir padarė.

Gražuolė truputį paraudo.
Tėvas ir *duktė tarėsi apie 

rytdienos išvažiavimą. Tėvas 
pasiteiravo jo apie pakelio vieš
bučius. O jis, vargšas, niekuo
met ankščiau apie tai negalvo
jęs, skubiai susivokė ir gana 
sėkmingai atsakinėjo. Kai pasi
baigė pietus, jis priėjo prie jud
viejų ir susipažino. Puikiausia, 
abai—gerai dabar r/c abu ži
nos jo pavardę.

Priemenėje jis sustabdė kari
ninko dukterį ir tarė:

—Tik vieną žodelį, mieloji,— 
neišvažiuokite rytoj! Pasilikite! 
Aš jums išrodysiu gražiausius 
apylinkės vaizdus, krioklius, 
laivų dirbtuves. Rytoj vakare 
aš pulsiu jums į kojas ir gar
binsiu jus.

Gražuole nenuėjo; ji kantriai 
dausėsi. Tada jis dar pridėjo:

ji daugiau jo nebemyli,—
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NAUJIENOSE

Phone Vietory 0989

FASHION CLOAK SHOP
Cloaks, Suits, Skirts

Fur Coats a Specialty. Dresses Made to Order
3234 So. Halsted Street, • Chicago, III.

III.
Po to prasidėjo laikotarpis, 

trumpas,—, kaip visada jis'
Jegė pasigėrėjimu ir nieko ne- 1^, 
girdėjo nei nematė, tik savo I š
mylimąją. Jis telegrafavo kuo-/<" 
ne kas valanda ir rašė laišką 
po laiško ant kvapaus 
riaus. Jis 
žodžius su 
mu; viduje 
lynas.

Valandos 
išvažiavo? 
nuotaika, kuri buvo jį pagavu
si, trukdė išvykti. Praslinkus 
dviem dienom, jis buvo dar ne
išvažiavęs, dėl to, kad neturėjo 
Jek jėgų atsitraukti nuo tų 
nuostabių laiškų, kurie ėmė jam ■ 
iš jos eiti. Kodėl jų buvo tiek 
daug, net perdaug? Pirmuti- ( 
niai buvo patys gerieji. Jie bu- j 
vo jo širdžiai tarytum mažutės ! 
rožės, bet paskui jų pradėjo 
eiti pernelyg daug.

Kartą vakare jis 
atplėštą gražuolės 
pat ryto. Keista, 
vos tik gavęs drebančiomis ran-1 
komis tuoj neatplėšė, kaip pa- ■ 
prastai darydavo anksčiau!

Eidamas į valgomąjį jis suti-į 
ko ponią kelionės rūbais. Ji ir 
jos palydovė, ką tik atvažiavo. I 
Ji—dailininkė, meili mergaitė;! 
keliauja; maloni, linksma, ne
pastovi nuotaika. Pasirodė jos 
motina.

Ji pasveikino.
Ji nusišypsojo ir linktelėjo; 

nusišypsojus paraudo. Bot kodėl 
gi jis neišvažiuoja?

Nejau tai—likimas? Jis pa
sinaudojo pirma proga, kad pa
tarnautų jaunajai dailininkei 
vadovu po apylinkę; jis norėjo 
jai padėti. Jie • susikalbėjo ir 
paskyrė laiką kada eiti laivų 
dirbtu ven.

Jis atėjo visa valanda ankš
čiau. Lijo. Jis laukė, kaip he
rojus. Nieko tokio— kalbėjo 
jis sau, aš lairųingas, lyg Die
vas, dėl to, kad sušalau ir per
šlapau dėl jos! Jis išlaukė dvi 
valandas ir dar nieko nebuvo. 
Pagaliau ji atsiuntė savo moti
ną; ji nebenorėjo su juo eiti; 
verčiau ji aplankysianti savo 
draugus. Ir sena motina nepa
siteiravo ar ilgai jis laukė, ne- 
pasiguodė, kad jį sulijo.

Jis grįžo namo. Jis slankio
jo po visus nuobodaus viešbučio 
kambarius. Neramumas ėdė jį. 
Kodėl ji negrįžta iš savo drau
gų? Jau vėlu, naktis. Reikia 
eiti gulti nesulaukus jos. Už
migti jis negalėjo, užžiebė ži
burį, rūkė cigarą po cigaro ir 
jokiu budu neįstengė nurimti. 
Kaip sunku, slopu galvoje, kaip 
tie margieji baldų apmušalai 
skaudina jam akis!

popie-!
skaitė tuos gražius 
dideliu pasigėrėji- 
tarytum žydėjo gė-'

lėkė. Kodėl jis ne-
Ta pasigėrėjime

paliko ne- 
laišką ligi 
kad jis jo
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penkiolios metų.jubiliejaus ir linkime gyvuoti dar 
ilgiausius metus.

P. Dubickas ir M. Vailionis
LIETJJVIŲ UŽEIGA

1606 S. Halsted St. Tcl. Canal 5512

SVARBI DBAi

"i
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didžiausiam lietuvių dienraščiui 

Amerikoje,
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Nugalėtojas
Būrys jaunuolių yrėsi i salą. 

Vienas iš jų jaunas ir gražus 
— atsitojo laively ir deklamavo 
savo eilėraščius; aiškiai buvo 
girdėti nuo kranto. Visos ponios 
klausėsi jo, tik pati jaunoji, 
linksmabudė, šviesiaplaukė mer
gaitė stebėjosi gražiu vairinin
ku, jai taš labiau tiko; ji juo
kėsi jo pastabomis ir skatino 
toliau kalbėti.

O jaunuolis dėlto labai paniu
ro. Jis ėmė skaityti savo eilė
raščius rūstesnių balsu ir jo 
skruostai paraudo.

seks. Kai tik mes išlipsime I 
krantan, jus turėsite išklausyti 
mane.

Ponios plojo ir džiaugėsi, kad 
jis papasakos apie savo kelio
nes; jo nuotykiai buvo neišpa
sakojami. Tiktai toji, kuri ne
siklausė jo eilėraščių, liko abe
jinga. O jis vis labiau ir la
biau krimtosi...

Jis 
nusilenks, 
Ji pasuko 
savininkas

papasa-

jis. Ir 
jis pa-

—Ko gi jus iš tikrųjų nori
te?—liūdnai paklausė jisai.

—Ko aš noriu? Aš jūsų ne
suprantu, nustebusi atsakė ji. 
— Mane vadina Andre, man nie
ko nereikia; aš ir taip linksma 
kad dalyvauju šitame pasivaži-1 *'• 
liejime! — Ir, iš tikrųjų, atrodė 
kad ji sakė teisybę. Apsime-

i nesidominančią grąžuolę, ku
ri sėdėjo ant suolelio, ir tarė:

— Tamstos tiesa, mano eilė
raščiai niekam netikę. Bet aš j telė.
galiu ką-ne-ką papasakoti ir Jie išlipo krantan, atsikišę 
tat, gal būt, geriau man pasi- Į butelius, prisipylė stiklines ir

gėrė. Bet toli, už neaukštų pa
krančių krūmų, vaikščiojo And
rė su vairininku ir ieškojo ju
ros paukščių kiaušinių. Retkar
čiais vėjas atskardendavo jų 
juoką.

—Dabar jus turite 
koti,—skatino jj.

►Susirinkite visi, 
Andrė ateina, —atsakė 
pasistojęs ant akmens,
šaukė Andrę švelniu, kviečian
čiu balsu.

Ir ji atėjo. Sustojo ir klau
siamai j jį pažiurėjo.

Panele, t ii? dėl jus vienos aš 
akosiu,— tarė jis taip, kad 

girdėjo. —Jus stovite čia, 
sidbarinis kryžius saulėje, 
tik dėl to, kad jus graži, 
ir dėl jūsų žavinčios jau- 

Po jūsų rankų odos 
brangioji; aš noriu 

gražiausia žo-

pas 
visi

Kartą po pietų sutiko jis ant 
laiptų ponią. Ji leidosi žemyn, 
o jis ruošėsi lipti viršun, 
kilstelėjo kepurę ir 
kai ji ėjo pro šalį, 
į sodą. Viešbučio
pranešė jam, kad ji visai nese
nai čia teapsistojusi ir keliau
janti su savo tėvu.

Mgi žalios gelumbes rūbai, di
dele juoda skrybėlė ir liauni 
lazdelė — štai kas krito jam 
akysna ant laiptų. Ji vos žvilg
telėjo į jį ir skubiai praėjo pro 
šalį. Jis laidė ją akimis sode. 
Buvo septinta valanda. Ėmė 
kristi rasa.

NorthWean sS Bank
Milwaukee Avė., kampas Division St. 

rekomenduoja savo stiprias 
SAUGAUS PADĖLIO SKRYNIAS 

(Safe Deposit Vaults) 
saugiam laikymui justi brangmenu ir ver

tingų popiery.
Dėžutės nuoma $3 į metus ir augščiau.

Phone Boulevard 1969

MALELO ELECTRIC COMPANY
P. K. Malelo, Pres.

ELECTRICAL CONTRACTORS
New and Old Ilouse Wiring, Motor Instaling 

Fixtures and Supplies
3336 So. Halsted St., Chicago, III.

Res. Phone Riverside 5150

Justin Mackiewich
MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St., 
CHICAGO

—Mano gyvenimas jūsų ran
kose.

Ji nusijuokė.
—Kad išvengtume nesusi

pratimų, turiu jums pasakyti, 
kad aš jau beveik susižiedavusi 
ir rytoj išvažiuoja.

—Ne! —sušuko jis, trepsėda
mas kojomis, pagriebė ją už 
rankos, apkabino ir pabučiavo.

Ji išsivadavo, pakėlė savo 
vytelę ir rėžė jam per veidą. 
Jis tuoj nurimo ir susitvarkė. 
Ant jo kairio skruosto pasiro
dė kruvinai raudonas ruožas. 
Ji pažvelgė .jin, nuleido vytelę 
ir drebančiu balsu tarė:

Aš jus užgavau?
— Nieko,—atsake jis, —Tikė

kit, tai man malonumas...
Nulenkusi galvą ir nuleidusi 

žemyn akis, puolė laiptais į sa
vo kambarį, kur niekas nega
lėjo jos matyti.

Ji neišvažiavo kitą dieną. Ji 
apžiurėjo apylinkę, krioklius, 
laivų dirbtuves. Kaip pasikei-' 
tė visas pasaulis, kaip plakėsi 
jos širdis maloniame sumisi- i 
me! Ne, niekuomet ji nebe
grįžtų ten į pietus, pas tą žmo
gų,—ji daugiau jo nebemyli,— j 
jei tėvas karininkas jos nespir
tų. Bet ji grįš, tuojau atgal 
grįš! Ir ji ištiesė ranką nugalė-' 
tojui.

—Aš važiuoju taip pat,—tarė: 
Rytoj vykstu paskui tave.Į

3XXXZTXXXXXXXZ^XXXXXXXX1 pPagaliau jis pašoko ir apsi
vilko. Jis žinojo dailininkės 
kambarį ir pamatė jos šliuraites 
prie durų. Jis priselino prie jų 
ir klausėsi.

Nieko, nė balso. Tada jis at
siklaupė ir, lyg beprotis, lyg 
kvailys, pabučiavo abi mažutes 
šliuraites. Po to grįžo savo kam
barin. Ir jis nusprendė rytoj 
baigti viską,— prisipažinti jai: 
arba numirti arba laimėti.

Bet kitą rytą ji kartu su sa
vo motina išvyko. Jis paklausė, 
kur ji išvažiavo ir sužinojo, kad 
Į šiaurę, j gretimąjį miestą.

Tą rytą karininko duktė jam 
rase: “Atvažiuok j pietus, čia 
dabar viskas žydi...“

Bet jis išvyko į šiaurę.
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Reumatizmas
Sausgėlė

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kautų Gėlimu, aiba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUNI) me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

O u Kart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street

CHICAGO, 1LL.______
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—Rasa,—atvirai tarė jis, pri
ėjo prie jos, parodė į jos ko
jas ir atkartojo, kad rasa krin
ta. Ji nustebusi pažiurėjo į j j 
ir žvilgterėjo į savo batukų ga
lelius.

—Dovanokime, — pradėjo jis 
vėl, aš sekiau tamstą ne pra
kalbinti, bet tiesiog dėl to, kad 
rasa iš tikrųjų krinta ir tiek 
takeliai, tiek pieva gerokai su- 
drėgo. Aš tiesiog norėjau ta
tai pastebėti, kadangi Tamsta 
gal būt, nepažįsti aplinkos gam 
tos.

Ji pratarė:
Aš jūsų nepažįstu.
Aš jus pasveikinau ant laip 

tų,—paaiškino jis. Tai aš tei 
stovėjau. Trumpas jūsų žvilg
telėjimas patraukė mane.

Tada ji pagaliau paklausė:
—Ko jums reikia?
Jo širdis suvirpėjo, jis sumi 

šo ir sušuko:
—Pažiūrėkite čia. Pasiimki 

te, ko geidžiate, aš jums viski 
atiduodu, ką tik turiu jei mano 
te, kad aš ko nors noriu iš j u 
sų. Ne, aš ne dėlto atėjau čio
nai. Aš tik norėjau stabtelėt 
ties jumis ir truputį pažvelgt" 
dėl to, kad jus tokia žavi!

—Aš niekuomet nieko pana 
šaus negirdėjau, — šaltai ir ap 
maudingai tarė ji.

—Ak, taip... atleiskite man,— 
tarė jis ir apsisuko.

Ji atgręžė nugarą į jį ir ėmė 
žiūrėti gėlių lysvėm Jis vėl pa 
noro pasitaisyti, naudojosi buk 
le, ir tarė:

—Taip, pamąstykite tik, vi-, 
sos rožės, i kurias jus žiūrite 
šiukšda. Aš girdžiu. Jos stov 
ir kalbasi viena su kita. Ta. 
šiukšdėjimas—jų kalbos! Pa 
klausykite ir jus -ar nepasakys 
ko nors.

Jis pradrąsėjo.
Nejau ir tai, ką aš dabar pa 

sakiau, taip pat yra nevykę?— 
nusiminęs paklausė jis.

— Taip, tai visai ne rožės, c 
aguonos, atsakė ji.

—Tegu ir aguonos, bet ar tas 
gelių galvučių šiukšdesys —ne
kalba, kuria jų viena su kiti 
byloj asi?

Ji išėjo. Kai tik jis tatai pa 
sakė, trinktelėjo sodo varteliai 
Gerai. Keistai nusiteikęs atsisė 
do jis ant suolelio, žavįs nepa 
žjstamosios gražumas pritrenki 
jj. Kai pakvietė pietų, jis at
sistojo ir stipriai susijaudinę; 
įėjo valgomajin. O jeigu ji 
galėtų dabar nusilenkti jai! J 
ėjo, lankstydama rankose savi 
vytelę. Su ja buvo ir tėvas 
gražus senukas, karininkas.

Dabar kaip tik reikėjo pasi
naudoti proga, nusilenkti ir at
sisėsti priešais. “Aš tai pada
rysiu—pagalvojo jis, ir padarė.

Gražuolė truputį paraudo.
Tėvas ir -duktė tarėsi apie 

rytdienos išvažiavimą. Tėvas 
pasiteiravo jo apie pakelio vieš 
bučius. O jis, vargšas, niekuo
met ankščiau apie tai negalvo
jęs, skubiai susivokė ir gana 
sėkmingai atsakinėjo. Kai pasi
baigė pietus, jis priėjo prie jud
viejų ir susipažino. Puikiausia, 
labai—gerai dabar abu ži
nos jo pavardę.

Priemenėje jis sustabdė kari
ninko dukterį ir tarė:

—Tik vieną žodelį, mieloji,— 
neišvažiuokite rytoj! Pasilikite! 
Aš jums išrodysiu gražiausius 
apylinkės vaizdus, krioklius, 
laivų dirbtuves. Rytoj vakare 
aš pulsiu jums J kojas ir gar
binsiu jus.

Gražuole nenuėjo; ji kantriai 
klausosi. Tada jis dar pridėjo:

NAUJIENOSENe 
bet 
nystės. 
kraujas, 

’ jums prisiekti • I 
džiais savo ištikimybę.

Bet Andrė apmetė visus ne
laimingiausiu žvilgsniu ir atsi
sėdo.

Ir tada jis ėmė pasakoti.
Jis pasakojo ištisą valandą: 

jo balsas nenuvargo; rodėsi, 
kažkokia drąsi, didinga nuotai
ka apėmė j j, o jo kelionės drau
gas ,apie kurį jisai pasakojo, 
pergyveno nepaprasčiausius 
nuotykius.

Aš jums nenubodau? —pa
klausė jis.

—Ne, ne!—sušuko visi.
Andrė tylėjo.
Jis paklausė:
—Kodėl jus nieko neatsakote 

Tik dėl jus vienos aš pasako
jau. Luktelėkite truputį, aš 
jums turiu pastebėti, kad žmo- 

! gus, apie kurį kalbėjau, toli 
gražu nebuvo taip laimingas. 
Viskas sekėsi gerai, iš įvairiau
sių nuotykių jis išeidavo laimė
toju, bet kartą ji pagavo ga
lingoji, amžinoji meilė —ir jis 
žuvo.

—Gerai!— tarė ji, nuleidusi 
akis

Tačiau tas jos ramumas ver
tė jį sumišti, jos šaltumas stū
mė jį tiesiog nusiminilnan, ir 
jis skausmingai kovojo, kad 
išsivaduotų iš jos valdžios. Ki
tos moterys nekliudė dėl to, kad 

viena nepažino jo širdies. 
Jei šiandien lemtis lietė vieną, 
tai rytoj, kai saule apšvies ant- 

1 ra jo dvasios pusę, ji lįps kitą.
Andrė atkartojo:
—Papasakokite apie tai.

Kodėl;—atsake jis. — Jus 
tokia šalta, joję aš sušalau. Mieli 
ponai ir mielos ponios, jau va 

, karas!
Jie grįžo. Belaukiant jis 

smarkiai rėžė vairininkui ant
ausio ir užgulo ant irklų. Jis. 
nieko nematė, nieko nebegirdė
jo ir yrė tartum lokis.

Kai jie pasiekė krantą, And
rė staiga priėjo prie jo. Jis 
sugriebė jos ranką ir pabalęs, 
lyg merdėdamas, pratarė dre
bančiu balsu:

Nekankinkite manęs, ilgiau 
aš nebetversiu. Ryžkitės... Aš 
nemylėjau nė vienos moters 
taip, kaip jus. Pasakykit, ką 
man daryti—mirti ar gyventi...

Gyventi!. — linksmai atsa
kė ji. — Aš tave visuomet my
lėjau, pirmu žvilgsniu -aš tave 
pamilau. Bet tu manai, kam 
kankinau aš tave šiandien? Aš 
kankinau pati save. Ak, nie
kuomet aš taip nekentėjau!

Ir ji žiurėjo didelėmis nuste- 
i busiomis akimis, ir vadino jį 
savo valdovu bei dievu.

Keliolika dienų jie jautėsi vi
sai laimingi; pergalė buvo svai- 

j ginanti. Jis, kaip ir visais at- 
I vėjais, smaguriavo ja. Po to 
vėl prasidėjo senoji nelaimė — 
jį apėmė prisisotinimas, bejė
giškumas, pasišlykštėjimas/ Jis 
išnyko iš ten, dingo, išvažiavo 
gretiman miestan ir nerašė, ne
atsiuntė jokios žinutės, ir ne
grįžo.

Papasakokite apie tai

Phone Victory 0989

FASHION CLOAK SHOP
Cloaks, Suits, Skirts

Fur Coats a Specialty. Dresses Made to Order
3234 So. Halsted Street, Chicago, III.

nė

Jis
Iki pasimatymo, mano vienintė 
lė meilė!

III.

Po to prasidėjo laikotarpis, 
vrumpas,—. kaip visada jis 
legū pasigėrėjimu ir nieko ne-

SVEIKINIMAS
Nuoširdžiai sveikiname “Naujienas” sulaukusias 
penkiolios metų .jubiliejaus ir linkime gyvuoti dar 
ilgiausius metus.

P. Dubickas ir M. Vailionis
' LIETUVIŲ UŽEIGA

1606 S. Halsted St. Tel. Canal 5512

girdėjo nei nematė, tik savo i _ 
mylimąją. Jis telegrafavo kuo- r 
ne kas valanda ir rašė laišką 
po laiško ant kvapaus popie-! 
Kaus. Jis skaitė tuos gražius j 
žodžius su dideliu pasigėrėji
mu; viduje tarytum žydėjo gė
lynas.

Valandos lėkė. Kodėl jis ne
išvažiavo? Ta pasigėrėjime 
nuotaika, kuri buvo jį pagavu
si, trukdė išvykti. Praslinkus s 
dviem dienom, jis buvo dar ne- j 
išvažiavęs, dėl to, kad neturėjo ' 
Jek jėgų atsitraukti nuo tų 
nuostabių laiškų, kurie ėmė jam 
iš jos eiti. Kodėl jų buvo tiek 
daug, net perdaug? Pirmuti
niai buvo patys gerieji. Jie bu
vo jo širdžiai tarytum mažutės I 
rožės, bet paskui jų pradėjo 
eiti pernelyg daug.

Kartą vakare jis 
atplėštą gražuolės 
pat ryto. Keista, 
vos tik gavęs drebančiomis ran- i 
komis tuoj neatplėšė, kaip pa- : 
prastai darydavo anksčiau!

Eidamas į valgomąjį jis suti-■ 
ko ponią keliones rūbais. Ji ir 
jos palydovė, ką tik atvažiavo. 
Ji dailininke, meili mergaitė; 
keliauja; maloni, linksma, ne
pastovi nuotaika. Pasirodė jos 
motina.

Ji pasveikino.
Ji nusišypsojo ir linktelėjo; 

nusišypsojus paraudo. Bot kodėl 
gi jis neišvažiuoja?

Nejau tai—likimas? Jis pa
sinaudojo pirma proga, kad pa
tarnautų jaunajai dailininkei 
vadovu po apylinkę; jis norėjo 
jai padėti. Jie* susikalbėjo ir 
paskyrė laiką kada eiti laivų 
dirbtuvėn.

Jis atėjo visa valanda ankš
čiau. Lijo. Jis laukė, kaip he
rojus. Nieko tokio— kalbėjo 
jis sau, aš laiiųingas, lyg Die
vas, dėl to, kad sušalau ir per
šlapau dėl jos! Jis išlaukė dvi 
valandas ir dar nieko nebuvo. 
Pagaliau ji atsiuntė savo moti
ną; ji nebenorėjo su juo eiti; 
verčiau ji aplankysianti savo 
draugus. Ir sena motina n-epa- 
siteiravo ar ilgai jis laukė, ne- 
pasiguodė, kad j j sulijo.

Jis grįžo namo. Jis slankio
jo po visus nuobodaus viešbučio 
kambarius. Neramumas ėdė jį. 
Kodėl ji negrįžta iš savo drau
gų? Jau vėlu, naktis. Reikia 
eiti gulti nesulaukus jos. Už
migti jis negalėjo, užžiebė ži
burį, rūkė cigarą po cigaro ir 
jokiu budu neįstengė nurimti. 
Kaip sunku, slopu galvoje, kaip 
tie margieji baldų apmušalai 
skaudina jam akis!

paliko nc- 
laišką ligi 
kad jis jo

II.

Didžiausias Išpardavimas 
Žieminių Overkautų

Mes dabar išparduo- 
dam žieminius overkau- 
tus visokių mierų, nau
jausios mados ir ge
riausio materiolo. Jų 
kainos nupigintos 25 
nuošimčiais. Taipgi ir 
siutus parduodam nu
pigintomis kainomis.

Kviečiame vyrus ir 
vaikinus tuojau atsilan
kyti į musų krautuvę 
ir nusipirkti sau o ver
gautą arba siutą; tikri
name, kad pas mus 
pirkdami jus sučėdysit 
daug pinigų ir busit už
ganėdinti musų geru 
patarnavimu.

BRIDGEPORT
3312 So.

CLOTHING C0
Halsted St.

. Dvi dienos atgal jis atvyko 
keliautojų viešbutin, kuriame 
buvo tik keletas gyventojų. Ma
žame miestely, kur viešpatavo 

j visiškas ramumas, buvo baisiai 
nuobodu. Bet ir jo Širdis taip 
pat .buvo rami, nuvargusi.
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NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, vas. 9 1929

Amerikos Lietuviai»
ir

!

Naujienos

kas,

gyvenime, kokią 
tas ar kitas įvy- 
sakant, “Naujie- 
. pirmiausia būti

Dauguma lietuvių atvyko į 
šią šalį vargiai mokėdami pasi
rašyti pavardę. Gi skaityti šiek 
tiek geriau jie galėjo tik mal
daknygę. čia, Amerikoje, jie 
pradėjo mokintis skaityti ir ra
šyti ir dėti pastangas, idant 
supratus, kas darosi aplink 
juos ir visame pasaulyje.

Deliai to “Naujienoms”, kar
tu su visa lietuvių spauda, te
ko vaidinti dvejopą rolę: žinių 
teikėjų ir mokytojų. Kuomet, 
sakysiu, anglų kalba einantiems 
dienraščiams pirmon galvon ru
pi suteikti daugiau žinių
kur, kada ir kaip atsitiko, tai 
“Naujienų” užduotis buvo, man 
rodosi, greičiau padėti savo 
skaitytojams ir visiems Ameri
kos lietuviams orientuotis, ko
kia jų vieta 
reikšmę turi 
kis. Kitaip 
noms” teko
švietėjomis, o jau paskui žinių 
teikėjomis.

Ir imu drąsos tvirtinti, jo
gei “Naujienų” opinija, bend
rai imant, Amerikos lietuviams 
turėjo didesnės reikšmės, ne 
kad kurio kito musų dienraš
čio arba savaitraščio. Iškils, bū
davo, kokis sumanymas, lietu
viai susidėmės, kaip atsiliepti į 
jį — ir tuojau klausia: o ką 
sako “Naujienos?” Pasirodys, 
būdavo, tie ar kiti darbuotojai 
su savo planais. O juk tų pla
nų buvo galybės — dažnai rim
tų, ne retai tuščių. Perskai
tys tų planų kritiką “Naujie
nose” lietuviai, ir žino kur sto
vi. Ir patys pamato ir kitiems 
jau moka išaiškinti, kad planas 
yra geras arba nesąmonė. Pri
simenu, 
būrely j,

“Naujienų” editorialą, jaunas 
lietuvis inžinierius pastebėjo: 
“Kam dar rašoma tokis ilgas 
straipsnis, kad ir taip aišku”. 
Nusijuokiau, nes žinojau, kad 
jam pasidarė “aišku” tik “Nau
jienų” aiškinimą perskaičius.

Su “Naujienų” editorialais 
ir apžvalgomis, kai kurie lietu
viai nesutiko ir nesutinka; jie 
priešingi jų pakraipai. Turiu 
betgi pasakyti, kad trankyda
masis po plačiąją Ameriką 
patyriau, jogei su “Naujieno
mis” lietuviai skaitėsi ir skai
tosi. Priminsiu čia tik vieną 
faktą. Kada pirm keleto me
tų drg. Grigaitis važiavo Lie
tuvon, tai mūsiškių komunistų 
vadas Pruseika iš gilumos šir
dies palinkėjo jank nugrimzti 
jurų gelmėsna. MahcĮi, Pru- 
seikai rodėsi, kad jeigu ne Gri
gaitis, tai visą Ameriką jie, ko
munistai, butų užkariavę. Tai 
yra suteikimas tokio kredito, 
kurio ne vienas laikraštininkas 
gali pavydėti drg. Grigaičiui.

Kai kurie “Naujienas” kolio- 
jo ir kolioja, bet imu drąsos 
tvirtinti, kad labai mažai yra 
tokių, kurie neatiduos joms 
(draugų būrelyje ar savo šir
dyje) kredito, kad jos yra rim
čiausias Amerikos lietuvių dien
raštis — ypatingai jų editoria- 
lai ir apžvalgos.

Neliečiant jų 
vien todėl, kad 
rimtai ir gabiai

Darbininkai, dirbantys “Nau
jienose” gauna unijinį atlygi
nimą ir darbo sąlygas. Tad 
darbininkai turi progos susi
kurti sau gražesnę gyvenimo 
ateitį, turi laiko ir progos pa
sinaudoti visokiais kulturinges- 
nio gyvenimo teikiamais pato
gumais ir gyventi gražesnį gy
venimą. Aišku, visa tai galima 
padaryti todėl, kad “Naujienas” 
remia ir joms pasitiki plačioji 
Amerikos lietuvių visuomenė.

Skaitydami “Naujiena s” 
žmonės gauna teisingų žinių ir 
informacijų iš viso pasaulio. 
Skaitydami “Naujienas” žmo
nės mato pasafllį kokis jis iš
tikiu jų yra. “Naujienos” ne
dabina faktus raudonais arba 
juodais dažais, bet paduoda to
kius, kokie jie yra.

Svarbiausia “Naujienos” sta
to savo pagrindu demokratiją. 
Už tai ir kovoja visomis jėgo
mis de)^ demokratijos. Be de
mokratijos nėra laisvės, kultū
ros bei pažangos. Tik tie žmo
nės ar tauta gali kilti, kurie

rėme, kiek kultūrinio darbo at
likome. Apie musų atliktus ir 
nuveiktus darbus galės spręsti

gali naudotis demokratiškais 
principais. Didžiumos žmonių 
valia turi nusverti visa. Ne
laimingi tie žmonės ir tautos, tie, kurie rašys Amerikos lie
ku rių demokratija yra sumin
džiota.

Del demokratijos “Naujie
noms” teko daug kovoti su Lie
tuvos diktatoriais. Buvo už
darytas kelias “Naujienoms” 
Lietuvą tik jdel to, kad jos skel- “Naujienų” šventės 
bė kovą demokratijos neigė- švęsti 20-ties metų jubiliejų... 
jams. Diktatoriai nepakęsda- 
mi to, uždarė Lietuvos duris 
“Naujienoms”. w Bet veltui. 
“Naujienos” tos kovos neatsi
žadėjo — vedė ją, veda ir ves.

Kiekvieną darbą dirbant ten
ka padaryti klaidų, lieka vie
nas kitas asmuo nepatenkin
tas. Bet tas neišvengtina. Te-Į 
čiaus mes žygiuodami kultūros 
keliu pirmyn, jei ir kartą su
klumpame, tai iš to pasimoki-i

tuvių kultūros istoriją.
Švęsdami šį jubiliejų mes ti

kimės, kad mums teks kartu 
su visais “Naujienų” rėmėjais, 
biznieriais ir šiaip geros valios 

į lietuviais sulaukti dar didesnės 
” kartu

Naujienų” šeimos narys

“Naujienos”
Nuo 1914 m. aš skaitau “Nau

jienas”. Iš pradžių jos ėjo kas 
savaitę, bet Netrukus virto 
dienraščiu. Nuo pat pirmos 
dienos aš jas pamėgau. Be

“Naujienų” butų sunku gyven
ti. Tai vienas rimčiausių, ge
riausių, ir pažangiausių dienraš
čių, kuris teikia kuogeriausį 
patarnavimą. Ir aš manau, 
kad nei vienas apsišvietęs lie
tuvis be “Naujienų” negali ap
sieiti.

“Naujienose” mes i -i.dame 
žinių iš viso pasaulio ir muš i 
Amerikos lietuvių gyvenimo; 
mes * randame žinių apie kitų 
šalių darbininkų padėjimą, žo
džiu, jeigu nori gauti teisingas 
ir tikras žinias iš viso pasau
lio, tai skaityk “Naujienas”; 
jeigu nori žinoti, kas yra vei
kiama Chicagoj ir kitose lietu
vių kolonijose,—-skaityk “Nau
jienas”.

Jeigu nori apsišviesti ir gauti 
žinių iš mokslo srities, tai skai-

Naujienos” 
ir be jų 
darbiniu- 
Aš skai- 
15 metų

tyk K. A. straipsnius “Apie 
įvairius dalykus”. Manau, kad 
tų straipsnių autorius yra inž. 
K. Augustinavičius. Jo raštus 
skaitant tikrai daug ko naudin
ga galima pasimokyti.

žodžiu sakant,
yra musų švietėjos 
nei vienas susipratęs 
kas negali apsieiti, 
tau “Naujienas”^per
ir skaitysiu, kol gyvas busiu.

“Naujienos” išgyvavo pen
kiolika metų ir aš veliju joms 
gyvuoti dar 100 metų arba tol, 
kol Amerikoj bus lietuvių, nes 
sveikai protaujantis darbinin
kas žmogus be “Naujienų” ne
gali apsieiti.

Tad dar kartą sakau: lai gy
vuoja “Naujienos” 100 metų.

—Franas K. Tverionas.

New Yorke, veikėjų 
skaitydamas vien ą

15

pakraipos, tik 
jos yra taip 
vedamos, rei

kia pasakyti, jogei “Naujienos”
užsitarnauja garbingos vietos 
lietuvių gyvenime, kaip užsitar
nauja tokios vietos sąžiningas 
ii- žinąs savo darbą amatnin- 
kas, profesionalas ar kitokio 
pašaukimo žmogus.

V. Poška.

Metų Kultūrinio 
Darbo

kartą Amerikos lietu-Pirma 
viai mini penkiolikos metų lie
tuvių dienraščio sukaktuves. 
Tas dienraštis yra “Naujie
nos”.

Žmonės džiaugiasi sulaukę 
15 metų šeimyninio gyvenimo. 
Po tiek laiko jie jau būna su
silaukę arba paauginę gražų sū
nų arba dukrelę, įsigiję dau
giau ar mažiau turto — turi 
savo namuką. Dažnai pasikvie
čia savo gimines bei gerus 
draugus, kad pavaišinti juos ir 
pasidalinti įspūdžiais bei jaus
mais, pergyventais per tą lai-

va

rei -

penkiolikos metų kelionę, ne
skaitome r kiek sykių suklupo
me, bet žiūrime kaip toli nu
keliavome, kiek progreso pada-

“Naujienos” per penkiolika 
metų įsigijo keliolikos tūkstan
čių šeimą. “Naujienų” šeima 
yra milžiniška, o jos nariai yra 
išsiskirstę po visas pasaulio da
lis. Rytoj minint “Naujienų” 
penkiolikos metų, gyvavimo su
kaktuves, butų labai smagu 
matyti visus šios didelės ir gra
žios šeimos narius kartu daly
vaujant. Bet, deja, dėl toli
mo kelio didelė dauguma “nau- 
jieniečių” negalės dalyvauti šio
se garbingose sukaktuvėse... 
Vienok, apvaikščiodami šias su
kaktuves, mes ir juos turime 
omenyj, norime, kad ir jie kar
tu su mumis dalyvautų ir da
lintųsi jausmais šioje šventėje. 
Tie tolimieji musų šeimos na
riai taipjau yra brangus mums 
kąip ir artimieji chicagiečiai!

Kad įsigyti tokią skaitlingą 
šeimą, reikėjo nemažai darbo 
padėti; reikėjo nemažai para
mos ir iš pačių tos šeimos na
rių, 
tiems 
riams
garbingą pen k i o 1 i k o s metų 
“Naujienų” jubiliejų.

žinome, kad ne viehas “nau- 
jienietis” ne kartą turėjo ir nu
kentėti vien tik dėl to, kad jis 
prisidėjo prie “Naujienų” mil
žiniškos šeimos — skaitė “Nau-

Ir jie prisidėjo! Ačiū 
“Naujienų” šeimos na- 
ir galime rytoj švęsti

j ienas”, platino jas, rašė joms 
ir gynė jų vardą ir garbę. Šian
die galime pasidžiaugti tuo jų 
prakilniu darbu, jų didele en
ergija ir jų tvirta geležine 
lia.

Sukūrimui “Naujienų”
kėjo nemažai padėti jėgų ir en
ergijos. Sunki buvo pradžia. 
Darbui buvo daug kliūčių. Pir
mą kartą Amerikoj tokis eks
perimentas buvo daromas. 
Dienraštį leisti iki 1914 metų 
niekas nedrįso. Vienok atsira
do drąsių žmonių su tvirta va
lia ir pradėjo darbą. Darbas 
buvo sunkus, bet eksperimen
tas pasirodė praktiškas—“Nau
jienos” gimė, augo ir bujojo iki 
išaugo į didžiausį lietuvių dien
raštį pasaulyj. Tai buvo dėka 
ir vairininkams, kurie atsisto
jo prie vedimo “Naujienų”. Dė
ka jų, nepaisant visokių aud
rų, kurios patiko “Naujienas”, 
“Naujienos” netik nesilpnėjo, 
bet vis stiprėjo.

Niekas neužginčys to fakto, 
kad “Naujienos” būdamos 
dienraščiu prisidėjo bene dau
giausia prie Amerikos lietuvių 
kultūrinio gyvenimo kėlimo. 
Kas turėjo kokį nors naudingą 
naują sumanymą, visuomet tu
rėjo progos pareikšti tatai per 
“Naujienas”. Kas tvėrė ar tve
ria vienokią draugiją ar orga
nizaciją, randa vietos “Naujie
nose” savo mintis pareikšti pla
čiajai visuomenei. Darbininkų 
kovos darbo lauke rasdavo vi
suomet vietos, laimėjimai ar 
pralaimėjimai atspi n d ė d a v o 
“Naujienoje”. Darbinįnkų rei
kalai buvo ir yra ginami su di
džiausia energija.

Kadangi “Naujienos” tarnau
ja plačiajai lietuvių visuome
nei, tai jos susilaukė didelės 
paramos ir pasitikėjimo iš vi- 
suomunės^imsčs. Už tat josi 
gyvuoja gerai ir negyvena iš 
išmaldų.

Vasario Rakandų Išpardavimas
Nusisprendę perviršyti visus pirmesnius pardavimų rekordus, 

mes peržiūrėjome visą savo didelį staką puikiausių rakandų, kar- 
petų ir kitų namų papuošimo reikmenų ir iš visų pusių apkapojo
me kainas, visai neatsižvelgdami kiek kuris daiktas pirmiau kai
navo. Tai yra didelė jums proga sutaupyti nemažai pinigų, todėl 
veikite tuojaus! •

Suteikiami yra Lengvus išmokėjimai.

Mes kviečiame jus atidaryti čia savo Sąskaitų.

Remkit savo apielinkės banką

31 ir Wallace gatvės

Mes skoliname pinigus ant nekilnojamos 

nuosavybės

SAUGAUS PADĖLIO DĖŽUTĖS
yra nepaprastai puikiu audeklu.

■M

o ir apmuš- $9gBQQ

West Thirty-First
STATE BANK

Po valstijos kontrole
Turtas virš $1,000,000.00

Universal
State Bankas

Tai yra lietuvių tvirtovė, iš kurios visi 
lietuviai, netik gyvenantieji Čikagoje, bet 
ir apielinkese gali pasididžiuoti. Ta Banka 
kelia lietuvių vardą ir stato lietuvius pir
myn. Dėkojame gero noro lietuviams, ku
rie yra rėmėjais, kostumeriais ir depozito- 
riais musų Bankos ir per kurių prisidėjimą 
tuos dalykus galima įvykdyti.

Dabar yra geras llaikas lietuviams per
kelti savo depozitus į viršminetą banką, 
atsilankant ypatiškai dienomis arba antra- 
dieniorir šeštadienio vakarais, kuomet ban
ka yra atdara iki 8:30 vai. vak., arba pa
liekant savo knygutes dėl iškolektavimo. ,

Taipgi galite nusipirkti pirmus morgi- 
čius įdedant didesnias sumas pinigų ant 
6%. Lietuviai prigulėdami prie viršminėtos 
bankos netik kelia va/rdą savo tautos, bet 
gauna progą pelnyti didesnius nuošimčius 
ant savo įdėtų pinigų.

Universal State Bank
N. W. Cor. 33rd & S. Halsted Sis

Nepaprastas išpardavimo pasiūlymas! Trijų šmotų, drožtų rėmų 
Jacųuard Velour Seklyčių Setai

Tik visai nepaisydami kiek mums kainavo šie puikus setai, mes galime 
juos pasiūlyti už šią net ir dėl išpardavimo perdaug žemą kainą! Specia- 
lė sprendzinų konstrukcija padaro šį setą nepaprastai patogų; apverčiamos 

paduškaitės užtikrina daug ilgesnį gyvenimą, 
tas

Išpardavimo kainos dabar yra ant visų valgomojo kambario setų!
7 šmotų setai gražaus riešuto medžio dabar tik už $69.00
Vaišinimams savo namuose draugų ir paruošimas jiems pietų patampa 

tikru malonumu, jei valgomasis kambaris yra tinkamai įrengtas. Jau da
bar galite sudėti visai naujus rakandus ir už daug pigiau, negu kuriuo 
nors kitu laiku. Ateikite ir pamatykite kokios pastebėti- $69.00 
nos pigumynų progos jau čia laukia mFvw«VV

KARPETAI
Išpardavimų kainos, kuriomis jus turite tuo jaus pasinaudoti

Jau artinasi namų valymo laikas, tad kodėl nepatenkinti savo reika
lavimus naujų kaurų (karpetų) dabar, laike šio išpardavimo, kuomet gra
žiausius karpetuą galinta gauti už daug mažesnę kainą, negu paprastai mo
kama? Šimtai naujausių patternų ir spalvų kombinacijų pasirinkimui ir 
už nepaprstai numažintas kainas! Pavyzdžiui:

9x12 Puikus V/ilton karpetai 9x12 Axminsters, be siūlių
. $19.50 $39.75

9x12 Wilton karpetai su kitais

$79.50
Palyginkit ir jus visuomet čia pirksite

Peter Barskis Furnitūra House
“THE HOME OF FINE FURNITUR 

1748-50 West 47th Street Telefonas Yards 5069 
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Nedėlioję, Vasario 10, 1929 
Wicker Park Svetainėje, 2040 W. NorthAve.

Povilas Stogis

Valeria Čepukiutė

Pradžia 5 vai. po pietų 
Jaunuolių Koncertas 

MAŽOJOJ SVETAINĖJ

Didysis Koncertas prasidės 5 vai. po pietų 
DIDŽIOJOJ SVETAINĖJ

Draugija “Bijūnėlis” išpildys 
programų Jaunuolių koncerte, 

Mažojoj Svetainėj

—

7^X75

P-nia .Cerienė 
Vadovauja Pirmyn Mišrų Chorą Leonard Brunwald
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Čir

Majak

*

M.
u

1
Kliubo
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*

Aleksandr Bolšakov Birutės Choras

Nuoširdžiai kviečiame visus naujieniečius, naujienietes, jaunus ir suaugusius, iš Chicagos ir kitų kolonijų, dalyvauti šiame 
Jubilėjiniame “Naujienų” Koncerte. . |
Koncertui pasibaigus bus linksmus šokiai. Šokiams grieš šauni P. Sarpaliaus orkestrą. Į Kviečia NAUJIENOS 

/ v ■ ' r' < ' / ' ‘ I
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Hartman’o Vasario Išpardavimas Apima R akandus — Grindų Patiesalus — Užlaidas — Vaiku Reikmenis — Radio — Dovanas — Kosmetikas — Brangmenis —
Tatrus — Indus — Sidabro Daiktus — Krepšius — Namu Reikmenis

ŠIANDIE
Yra nepaprasti bargenai 

NAMU REIKMENŲ
Augštos kokybės ir stiliaus 
už negirdėtų su t a u pi m ą

$ 1 A PIRMAS ĮMOKĖJIMAS
JLV/ pristatys kiekvieną pirkinį 

iki $100... Didesnės ar mažesnės sumos 
lygiai tiek pat lengvomis sąlygomis . . . .

IŠMAINYKIT SAVO SENUS 
RAKANDUS ANT NAUJŲ 
. . . Pasiteiraukit bile kurioje 
Hartman’o sankrovoje apie 
smulkmenas musų patrau
kiančio “Išmainymo Pieno”.

ROSELANDE MUSŲ KRAUTUVE ATDARA SUBATOS VAKARE

3 Iaivos šmotai
Viena žema kaina!

Metalinė lova, “Jewell” ma
trosas ir Simmons spring- 
sai—įkainuoti kartu, kad 
sutaupinti $8 šiame, Vasa- 
Ž:l5r,r- $16.98

Kėdė ir Ottomanas 
Bargenas!

Iš skaistaus importuoto mo- 
(juette—ši Coxwell Kėdė ir 
Ottomanas yra verti $79.50. 
Vasario 15- $59 95
nnrdjivimp

Bargenas
Virtuvės Kabinetas

Patogaus styliaus—baltas ar 
žaliu enameliu baigtas. 
$42.25 vertės, $29.98

Visas parcelianinis 
“Heritage” gasinis 

pečius
Augščiausios rųšies—pada
rytas sulig Hartman’o aš
triomis specifika c i j o m i s. 
Padarytas pardavinėjimui po

2*..........$39.75

Sutaupinkit $10
Patogi Day Bed

Klausimas extra lovos yra 
išrištas! 
apmušta 
atsidaro 
patogią

Mahogany baigta,
Jacųuard Velour,

.U $39.75

Naujo styliaus 
Poilsio Kėdė

“Heritage” kokybės — 
riausio subudavojimo — 
nai prikimšta sėdynė — 
masku apmušta - 
pasirinkimas.
pinkli C7Q
$10.00........ ■ ViOU

ge- 
pil- 
da- 

spalvų 
Sutau-

Geras stylius už $20 sutaupymą — 3 šmotų
setas

Retas Bargenas Vasario Išpardavime!
Jei jūsų namas yra reikalingas miegomojo kambario — 
Hartman’o Vasario Išpardavimas pasiūlo jums retą progą 
įsigyti jj dabar! Sycamore padengimas ant riešuto venirų 
priduoda savotišką ypatingumą. Iziva, Komodė, €70

Kortų Staliukas 
Vertas $1.95

ši labai žema Vasa
rio Išpardavimo kaina 
parduos šiuos staliu
kus greitai! Tik vie
nas kostumieriui. Ne
priimami užsaky m a i 
telefonu ar COa

2 Mohair ir Velour Šmotai Puošnaus 
Styliaus!

įkainuoti, kad jys sutaupintumėt $20!
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Geros Rųšies

Gražiai pasiutas ir puošniai užbaigtas, šis seklyčios setas 
duos ilgaamžį tarnavimą. Apverčiamos paduškaitčs skaistaus 
moųuette, padailintos apsiuvimu kraštų juoda virvute. Ma
lonus, prašmatnus ir originalus setas dėl ma- 4 
dingų namų! Už labai pigią kainą, tik

Kiti Setai nuo $89 iki $575

Pastatymui Prie
Jūsų Radio

Kojos iš kaltinės ge
ležies — viršus rau
dono ar žalio velour. 
Hartman’o perkamoji 
jėga padaro galimu 
Šią $4.95 verte, par- 
įru........ $2.69

Puošnus sylius šiame kambaryje—vertas $205
Patiekiamas už žemą kainą Vasario Išpardavime!

Šis miegamasis kambarys turi išvaizdą turtingumo, ku
ris prilygsta tik daug brangesniems rakandams. Drožtas 
medis ir klevo padengimas ant riešuto veniro padaro ši 
setą skirtingą. 3 šmotai — Ix>va, Komodė, C* 4 7Q 
Vanity ar Dresseris ....................................... I I v

Pirmas parodymas — Įkainuota jūsų 
sutaupymui $46 

Smagus Skirtingas Stylius
Turtingumas ir puošnumas yra priduodamas namui su šiuo 
puošiančiu valgomuoju kambariu. Parodytas pirmą kartą 
Hartman’o Vasario Išpardavime! Riešuto kombinaciios — 
8 pėdų ištiesiamas stalas, šeimininko kėdė ir 5 valgomo
jo kambario kėdės, išmuštos Jacųuard C1C|C|
Velour, $245.00 vertės ..»..... „.............................

Pritaikytas bufetas $115.90

Kaurų šluota
iš storu,Padaryta 

pirmos rųšies Ame 
rikos šluotu kor- 
nu. 5 eilės susiuvi
mo* 90c 
vertės ....

Dabar Eina 

PERSIKĖLIMO IŠPARDAVIMAS 

Hartman’o Roselando Sankrovoje 

ŠIMTAI BARGENŲ!
valgomojo kambario šmotai

Geras Pirfcinys- 
Svečio Skrynutė 

cobra grain
fabrikoid—šilku iš
mušta — apskriti 
aulai. 3 dydžių,

$4.95

$135 vertės
Dabar pačiame gerume sezono, kada kaiminai ir draugai 
ateina svečiuotis—pasididžiuok savo valgomuoju kambariu. 
Kaina už ši naują setą yra neįtikėtinai žema—jsigykit da- 
bąr, kai jums jo reikia! Riešuto veniras—stalas, Šeimi
ninko kėdė, 5 kitos kėdės su Jacquard Velour CQQ 
sėdynėmis .................................. .................................

Patraukiantis!
Už žemą kainą!

Cretonne apmušta 
miegamojo kamba
rio kėdė su ypatin
gu parankumu. Su
taupinkit CQ QQ 
$5 dabarM>w-vO

Pastebėtinos vertės 
Komodė 

Populiario styliaus 
komodė dabar pa
siūloma su dideliu 
sutaupimu. Riešuto 
veniras, $40 vertė 

‘T“r $29.95

32 šmotų
Retas bargenas! 

Primrose ar vyšnių 
žiedų dezainas. La
bai geri. Verti $4.95, 

''“bar.. $2.98

Už Žemą Kainą Vasario Išpardavime!
Sutaupinkit $30 ant šio madingo lovos seto
Garsios “Kroehler” kokybės su pritaikinta Kėde!

Pritaikintas bufetas $65

Skirtingas ir labai smagus yra šis Dinette setas, gra
žios pilkos spalvos su kontrasto dekoracijomis. Jus su- 
taupinsite $10.00 pirkdami laike Hartman’o Vasario Iš
pardavimo, nes Šis setas yra C9Q 73*
$39.75 vertės .............................................. I U

Extra miegamasis kambarys, kuris jums nieko nekai
nuos! Graži Dkvenport lova ir kėdė, apmuštos geros 
rųšies Jacęuard Velour. Davenport atsidaro i pilno dy
džio lovą. Vasario Išpardavime šie du CQQ 3*A 
šmotai tik už ..............................................

u

narka ir narvelis.
Harz Kalnu Kanar 
kos— garantuotos 

dainininkės. Pilnai 
su narveliu (klėt- 
ka, Spe- flJQ QE 
cialiai už*w«vw

Tik vidurmiesčio 
sankrovoje

Sutaupinkit $7!
Turėkit tikrą poilsi
“Hercules” matra- 
sai—55 svarų veltu 
vilnonių pamušti; 4 
eilės šoninių siūlių. 
Retas bargenas. Da- 

uaZ.Uk.. $9.50

Bargenas.
Tvirta, graži augš- 
ta vaikų kėdė su 
diržu prilaikymui ir 
pakeliama padėlio 
lentele. Ivory ena- 
melis. $7.95 vertės 
“:bar..$5.69

Roselando Sankrova 
Atdara 

Subatos Vakarais HARI MAAI
A NATIONAL 1NJT1TUTICN •• EVERYTHING FORIHE HOME

Roselando Sankrova 
Atdara 

Subatos Vakarais

11417-19 Michigan Avenue 
*
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Kas Yra Progresas
ir netikėtina, 
kada žmonės

joje. Jeigu šie išradimai ir 
nauji įstatymai yra daugumai 
žmonių geri, juos patenkina ar 
atneša Jiems daugiau smagu
mo gyvenime, tai tas reiškia 
pažangų. Kiekvienas naujai iš
rastas dalykas, kuris yra ge
resnis už senąjį, atlieka geriau 
ir sparčiau darbą, yra progre
so ženklas.

Progresas, sako L. F. Ward, 
turi suteikti žmonijai daugiau 
laimės gyvenime. Jeigu to ne
padaro, tai tą ar kitą dalyką 
negalima skaityti progresu. Jci-

Atrodo keista 
kad buvo laikai, 
neturėjo jokio supratimo apie 
progresą. Nuo to laiko, kai 
žmonės sujungtomis pastango
mis pradėjo kovą su gamta ir 
laukiniais žvėrimis pagerinimui 
savo būklės, pas juos turėjo 
gimti mintis, kad gyvenimas 
nebuvo tokis, kokį jie rado ir 
kad jis turės keistis ateity. 
Vienok istorija sako, kad kai 
kurios senovės rytinės tautos 
net tik kad neturėjo mažiau
sio supratimo apie pažangą, bet
pas jas buvo priešinga nuomo-lgu civįlizacija nesuteikia žmo- 
nė būtent, jog pasaulis dide- nijai daugiau laimės, tai nežiii- 
liais žingsniais eina prie pra- ript kokia didelė ji butų, ji nė-

V. 4^..-?

ne Grigaitis, 
kurio niekas 
Kurie norėjo 
tai vieni jų

žuvimo.
Pirmas, 

jos istoriją pažangos šviesoje, 
buvo romėnų poetas Lucretius. 
Bet jis nemanė, kad pažanga 
ilgai tęsis. Jis kaip tik prie
šingai sakė, kad pasaulis jau 
paseno ir eina prie pražūties.

Tiktai sulyginamai dabarti
niais laikais mokslininkai pra
dėjo žiūrėti į progresą kaipo 
dalį kosmiško pasaulio proceso. 
Šiandie žodis progresas-pažan- 
ga visur girdimas, nors ne vi
si žino jo reikšmę ir ne visi 
jį vienodai supranta. Pavyz
džiui, bolševikai labai mėgsta 
save vadintis “progresistais’ 
prie kiekvienos progos, nežiū
rint į tai, kad jie nepripažysta 
nei žodžio laisvės, nei spaudos, 
nei demokratijos, be* ko progre
sas beveik nėra galimas.

Tikroji priežastis delko mes 
neturime tikro pažangos su
pratimo yra ta, kad norint pa
tirti ar žmonija daro pažanga, 
ar ne, reikia daryti palygini
mus gero su blogu. Kyla klau
simas, ar tie laimėjimai, ku
riuos žmonija įgyja progreso 
keliu yra pakaktinas atlygini
mas už nuostolius, kuriuos pro
gresas neišvengiamai atneša 
kai kuriems pavieniems žmo* 
nėms. Sakysime automobilių 
išradimas atnešė pasauliui di
delę palaimą, šiandie nesiran
da pasauly nei vienos civilizuor. 
tos šalies, kuri neturėtų auto-

ra skaitoma progresyviška. Jei-
kuris apraše žmoni- gu kuri nors galinga tauta, sa-

kyšime, užimtų kitą šalį ir at
neštų ten savo kultūrą ir tur
tus, tai dar nereikštų, kad ta 
tauta yra progresyvė. Kad įro
dyti tatai reikia įrodyti, kad 
žmonės dabar yra laimingesni, 
negu jie butų buvę senose są
lygose. Šitos taisyklės laikan
tis galima numatyti kur yra 
pažanga, o kur ne.

15 Melij Atgal

žemaičių vestuvės. Garšvilų kaime, netoli prie Garšvilko, Tauragės apskričio, jaunoji Emi
lija žičkiutė pasitinka priimu jaunąjį Joną Bakutį su duona ir druska. Muzikantas ant koncer- 
tinkos groja priėmimo maršą. Paršlys patenkintas, kad jo darbas pasisekė ir jau už valandos- 
kitos bus užbaiktas. (

Paženklinti paveikslėlyje asmenys yra—Juozas Toliais ir jo žmona—vietos liaudininkų veikė
jas, nepersenai buvęs Varnių koncentracijoje. Jinai yra Erzvilkio valsč. Tarybos pirmininkas ir 
banko valdybos narys visų gerbiamas žmogus. Iš paveikslėlio matyt, kad žemaičiai jau ne 
po šiaudiniu stogu gyvena.

jų. Gi pažvelgę iš kitos pusės, 
pamatysime, kad automobiliai 
atneša daug nelaimių pavie- 
niems žmonėms. Tik Jungti
nėse Valstijose automobilių ne
laimėse žūva kas metai apie 
25,000 žmonių. Vienok žmoni
ja įvertindama tai, kad auto
mobiliai atneša jai naudos nei 
nemano atsižadėti jų.

Keikia atsiminti, kad progre
sas, ant kiek jis suteikia pa
sauliui patogumų, ant tiek jis 
padaro pasaulį daugiau kompli
kuotu. Kiekvienas naujas iš
radimas, kiekvienas pagerini
mas biznio organizacijoje, ar 
moksle, kuris suteikia didžiu
mai musų patogumų, kai ku
riems padaro gyvenimą nepa
kenčiamu. Ne visi gali paspė
ti kartu žygiuoti su pasaulio 
progresu. Dauguma puslauki
nių žmonių giminių buvo išnai
kinta civilizuotų žmonių. Ir ky
la klausimas, ką civilizuotas 
žmogus padarys su likusiais 
puslaukiniais ir laukiniais žmo
nėmis.

Žiūrint iš kitos pusės' kiek
vienas išradimas yra taikomas 
vienam ar kitam svarbiam rei
kalui patenkinti. • Naujos tei
sės ir įstatymai pravedami tam, 
kad panaikinti ekzistuojančias 
blogybes ar trukumus draugi-

Prieš penkioliką metų, kuo
met “Naujienų” tėvai ir krik
što tėveliai “Naujienas” tvėrė 
ir vardą joms rinko, aš jokia
me judėjime nedalyvavau. Tuo
met aš dar buvau “lumberdže- 
kis”. 1914 m. birželio mėne
sį vargais negalais susitaupęs 
kiek pinigų lumberdžekio dra
bužiais atvažiavau į Chicagą. 
Čia nusipirkau eilę drabužių ir 
jau kaipo miesčionis gatveka- 
riais nuvažiayau į Gary, Ind. 
Apsistojau pas p. Kazimierą 
Grigonį. Grigonis buvo labai 
geras žmogus: davė jis ihan 
valgyti ir vietą gulėjimui. Kol 
pinigų turėjau, tol už burdą 
jam mokėjau, o kai jų pritru
ko, tai valgyti jis man visvien 
davė. Darini, .nors tu galą gauk, 
negaliu gauti.

Ant galo, K. Grigonis, nors 
ir gęras žmogus buvo, pritru
ko kantrybės. Jam su šeimy
ną ir taip sunku verstis, o čia 
dar reikia mane maitinti. Aš 
pasidariau jam didelė sunkeny
bė. Žinoma, aš tatai gerai su
pratau, bet negalėjau sugalvo
ti, kas daryti.

Kuriam laikui praėjus, aš be- 
gaudavau tik sriubos, o mėsos- 
pritrukdavo. Susidarė visai ne
maloni padėtis. Reikėjo tuoj 
kas nors daryti. Vieną gražią 
dieną aš pareiškiau gaspadinei, 
jog rengiuosi eiti, kur kojos 
neš. Gaspadinė pasiūlė nikelį 
ant tabako ir “lunčlų”. Nuo 
“lunčiaus” atsisakiau, bet ni
kelį paėmiau.

Išėjau. Jau buvo gerokai 
sutemę, kai dasigavau iki 
Brookfield, Ind. Tas miestu
kas randasi apie 20 mylių nuo 
Gary. Pradėjau teirautis apie 
darbus. Darbų esą čia yra 
kiek tik nori ir kokių tik no
ri.

Hm, gera naujiena, manau 
sau. Kadangi gerokai buvau 
privargęs, o ir “kornų”' turė
jau tiek pritrintų, kad vos į 
“šiušius” betilpo, tai nuėjau į 
artimiausį mišką. Nubaidęs gy
vates, susikuriau ugnį ir sald
žiai užmigau. Ant rytojaus 
turėjau dar eiti apie penkias

mylias iki darbo vietos. Kelio
nė buvo gan sunki. Ant galo, 
pasiekiau ir tikąlą. Toj vietoj 
dėjo aliejaus dūdas. Gavau ir 
aš darbą. Darbas buvo nesun
kus. Mokėjo $1.75 į dieną ir da
vė “burdą”.

Kiek laiko padirbęs, atsitei-i 
siau su p. Grigoniu už “bur
dą”, o su likusiais pinigais su
maniau važiuoti į Chicagą pa- 
baliavoti. Baliavojimas buvo 
pirmas ir paskutinis tikslas ma
no gyvenime.

Atvažiavau pas ąavo gerą; 
pažįstamą Povilą ‘ Į Pronskietį.| 
Čia, žinoma, aš gerokai paba-l 
liavojau. Po kiek laiko vėl ren
giaus važiuoti atgal. Tačiau 
pirm išvažiuosiant užsukau į 
“Aušros” knygyną, kur, tarp 
kitų laikraščių, užtikau ir 
“Naujienas”. Dėdei Mišeikai, 
berods, daviau 5 dolerius, kad 
tą laikraštį man užrašytų.

Tai tokia buvo mano pirma 
pažintis su “Nauj i e n o m i s”. 
Laikraščio pakraipą man buvo 
svetima, nes buvau geras kata
likas. Bet dėl persitikrinimo 
skaičiau “Aušroj” “Naujienas” 
labai atidžiai, kol padėjęs gal
vą ant stalo nepradėjau gar
siai knarkti. “Dėdei” Mišeikai 
tai buvo nepaprasta. Jis mane 
pradėjo už pečių tampyti, sa
kydamas: “Aglinskai, Aglin
skai, na, kas tau pasidarė?”

“Nieko,” atsakiau aš. 
visgi daug geriau, negu 
ke tarp gyvačių. Duok 
ramybę...”

— J. B. Aglinskas.

"čia 
miš- 
man

“Naujienų” 
jubiliejus

“Naujienų” nebuvo. Gyveni
mas, rodosi, ėjo visai kitokiomis 
vėžėmis: musų norai, musų rei
kalai ir tikslai buvo labai siau
ri. Gimė “Naujienos”, kartu 
gimė ir nauja dvasia, kuri pa
lietė mus, musų draugus, ir vi
sus, kas pakeliui pakliuvo, pas
katino prie darbo, Uždegė juose 
narą dalyvauti visuomeniškame

gyvenime. Po kelių metų 
“Naujienų” gyvavimo mes tu
rėjome progos savo darbo vai
sius pamatyti ir jais pasidžiaug
ti. Mes su didžiausiu pasiseki
mu praskynėme platų taką į 
šviesią ateitį. Kova buvo sun
ki, tačiau ačiū “Naujienoms” 
ji buvo galima. Nauji kores
pondentai, nauji kalbėtojai, 
nauji agentai, nauji veikėjai 
dygo, kaip grabai po lietaus. 
“Naujienos”, darbininkų reikalų 
reiškėjos, tarsi tinklu aptraukė 
visą Amerikos lietuvių judėji
mą.

Daugelis tuomet manė, jog į 
kelis metus, jei veikimas eis 
tokiu tempu, darbininkų mul
kintojams pasidarys riestai. 
“Naujienos” laikėsi vienybės ir 
solidarumo obalsio ir užkaria
vo darbininkui

Vienok dalybai pasikeitė. At
sirado visokie kairiasparnizmai, 
komunizmai ir kitokie izmai. 
šnipo Frainos suorganizuota 
gengė pradėjo griauti tai, ką 
mes buvome sūbudavoję. Ir ta
tai įvyko todėl, kad per tą 
trumpą laiką mes nesuspėjome 
tinkamai prisirengti, suprasti 
savo pareigų. Mes tik turėjo
me norą dirbti, — tai ir vis
kas. Mes savo buvusius moky
tojus “Naujienas” pradėjome 
visokiais budaiš koneveikti. Ko
neveikti už tai, kad jos dauge
liui padėjo tapti redaktoriais, 
kalbėtojais, korespondentais, 
poetais, vaizdelių rašytojais ir 
kitokiais susipratėliais.

žinoma, visa tai “Naujie
noms” į sveikatą neėjo.. Tačiau, 
kaip šiandien matome, “Naujie
nos” švenčia penkiolikos metų 
sukatuves 
nes j negu 
Jų siekiai 
patys. Ir
“Naujienos” duoda progos išsi
reikšti visiems. Vadinasi, laiko
si tokio pat nusistatymo, kokio 
laikėsi pačioj savo gyvavimo 
pradžioj. Tai dar kartą paro
do, kad “Naujienos” gamina 
naujus studentus, naujus moki*

nius, iš kurių anksčiaus ar vė
liaus taps geri veikėjai. Veliju 
nuo savęs “Naujienoms” ir jų 
leidėjams gyventi 100 metų!

—J. B. Aglinskas.

Mano linkėjimai 
“Naujienoms”

Nors aš ir nepriklausau prie 
pirmutinių “Naujienų” skaity
tojų ir todėl perdaug negaliu 
girtis, vienok su jomis gan se
nai esu susipažinęs. Pradėjau 
“Naujienas” skaityti keliems 
mėnesiams praslinkus po to, kai 
jos pasirodė. Ir jas aš taip pa-. 
mėgau, kad jokiu budu be jų 
negiliu apsieiti.

Nuo atvažiavimo į šią šalį aš 
perleidau, galima sakyti, visus 
Amerikos lietuvių laikraščius, 
kurie pirmiau ėjo ir mirė ir ku
rie dar tebegyvuoja. Bet taip 
vaizdžiai ir gyvai dalykų ne- 
nušviečia jokis kitas laikraš-

tis kaip “Naujienos”, kurias re
daguoja gerbiamas P. Grigai* 
tis. Jeigu ne Grigaitis, tai mes 
Amerikoj nebūtume turėję tin
kamo lietuviško laikraščio.

Gal kas pasakys, jog jo vietoj 
mes butume turėję kitą redak
torių. Taip. Bet ką mes turė
tume, ką mes turime iš kitų 
dienraščių ir savaitraščių? Jie 
klampoja, kaip po pelkes, nepri
eidami nei galo, nei krašto. 
Taip butų atsiktikę ir su “Nau
jienomis”, jeigu 
Tatai yra faktas, 
negali užginčyti. 
Grigaitį nugalėti,
su savo laikraščiais visai pasi
traukė iš laikraštinės dirvos, o 
kiti žiuri, iš kur vėjas pučia, 
ten ir kreipia savo laikraščio 
politiką.

Taigi, gerbiamieji, nors aš 
nesu mokytas* ir nenoriu pamo
kslų sakyti apie laikraščių pa
kraipas, vienok drįstu tvirtinti, 
kad “Naujienos” su P. Grigai
čiu priešakyj yra lietuviškų 
laikraščių tarpe tikra žvaigždė. 
Jos visuomet skaitosi su fak
tais ir logika. Kiekvienas, ku
ris skaito ir interesuojasi tuo, 
ką skaito, pasakys, jog '“Nau
jienos” rašo teisybę. “Naujie
noms” rašo tokie žmonės, kurie 
pažįsta gyvenimą, kurie yra pa
tyrę ir šilto ir šalto. Tik tokie 
žmonės ir gali ką nors naudin
ga pasakyti.

Nelaimė mano, kad aš ne
galiu gerai plunksną valdyti ir

tinkamai išreikšti tai, kaip aš 
įvertinu “Naujienas”. Jeigu aš 
galėčiau rašyti taip, kaip ne
galiu, tai turėčiau daug ką pa
sakyti ryšyj su “Naujienų” 
penkiolikos metų sukaktuvėmis.

Žinoma, klaidų daroma visur. 
Jų nedaro tik tas, kuris nieko 
neveikia, arba tie, kurie žiuri į 
Maskvą ir ją garbina. Tie klai
dų nemato ir nedaro, nes yra 
jau protiškai apakę: jie nežino, 
ką daro.

Aš linkiu nuo savęs “Naujie
noms” ir jų rėmėjams ilgiausių 
metų ir tikiuosi, kad jie rėmė
jais pasiliks ir ant toliau.

O labiausia aš—o gal ir dau
gelis—mėgstau skaityti K. A. 
raštus. Tai yra duona gyvoji. 
Jo raštai yra labai įdomu skai
tyti. Tad linkiu aš jam ir ant 
toliau darbuotis..

Boblaukio Juozas 
Waterbury, Conn.

Linkėjimai 
“Naujienoms”

Kadangi vasario 9 d. sukan
ka “Naujienoms” 15 metų nuo 
jų gimimo, tai aš veliju “Nau
jienoms”. sulaukti Jurgio Skin
deriu amžiaus, ir tuomet links
mai apvaikščiot šimto metų su
kaktuves. Bet aš iš kalno pa
sakau, kad negalėsiu dalyvaut 
tose sukaktuvėse, nes tuo laiku 
aš nebusiu namie.

—Pustapedis.

Vienas doleris atidarys taupymo sąskaitą 
musų tvarkiai suorganizuotame

TAUPYMO DEPARTAMENTE
Tas, kuris taupys reguliariai, niekad to nesigailės, i

HDRTH-WESrERN3KS B ANK
Mihvaukee Avė. at Diviaion Street, Chicago.

EDWARD J. PREBIS, Prezidentas.

---------------—
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Suteikiame Paskolas Ant Namu
Geriausiomis Sąlygomis

Padėkite savo pinigus ant musų Aukštų Pirmų Morgičių, 
kurie uždirbs jums 69 b.

ir yra daug' stiprės* 
jos kada nors buvo, 
ir tikslai tebėra tie 
man linksma, kad

------ --------- It. _1------------------------------- 'JJJ.'.

PIRKIT SAU NAMĄ PER

BRIGHTON

Sutvarkome kelionę Lietuvon ant visų linijų laivų ir parū
piname reikalingus dokumentus dėl išvažiavimo ir sugryžimo.

Kapitalas, Perviršis ir Nepadalintas 
Turtas $425,000.00

BANKO TURTAS VIRŠ 
$3,500,000.00

Kreipkitės su visokiais reikalais laišku arba ypatiškai

Pasveikinimas
Sveikinu “Naujienas” sulaukusias 
penkiolikos metu sukaktuvių ir lin
kiu gyvuoti dar daug, daug metų.

M. A. Meldažis
West Sidės Lietuvių Užeiga ir 

Svetainės.
2244 West 23 Place Chicago.

(2)

(3)

(4)

REALTY COMPANY
KADANGI MES

Niekad nepatariame klientui pirkti ne
kilnojamą nuosavybę, jei mes patys jos 
nepirktumėm, jei mes būtumėm jo vietoj. 
Niekad nebandome parduoti žmogui na
mą, jei jo žmona to namo nemėgsta. 
Musų sprendimas gali būti geras, bet 
mes negyvename su ja: jis gyvena.
Niekad nepatariame klientui pirkti namą 
virš jo išsigalėjomo; jei jis galės gyventi 
iš savo uždarbio, tai mes jam ar jai ga- 
lėsirtie parduoti ir vėliau; jei mes už
krausime jam nepanešamą naštą, mes ne
teksime savo kliento.
Niekad nepražudome savo sąžines, kad 
uždirbti komisą; nes galime netekti ke
leto komisų; bet mes turime tik vieną 
sąžinę.
Niekad neįvertiname nuosavybes sulig 
savo ątsinrinjmąis kaip ji išrodė, kai pųs- 
kiuusik kaltą ją mątčme. Reikalingas 
yra atidus asmeninis apžiūrėjimas.

REALTY COMPANY _

Metropolitan 
State Bank

2201 W. 22 SI., Kampas Leavilt St
Joseph Yushkewitz(C)
Kaipo Lietuvis Realesta- 
tininkas Lietuviams Ge

riausiai Patarnauja.

brightonS^H^H||
Joseph Yushkcvvitz, (ieneralis Manažcris

3647 Archer Avė. arti Oakley Avė., Chicago

Banko valandos: Kasdien nuo 9 ryte iki 4:00 p. p.
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NAUJIENOS, Chicago, III, šeštadienis, vas. 9 1929

Sveikinimo laiškas 
“Naujienoms”

.“NAUJIENOS” 
Chicago, 111.

Gerb. Draugai:
Aš skaitau Jūsų gerb. laik

rašti “Naujienas” nuo pirmo jo 
numerio pasirodymo, ir taip 
pat bendradarbiauju pagal savo 
išgalia iki šiai dienai. Dabar tu
riu garbės ir malonumo pasvei
kint su penkiolikos metų gimta
dieniu. Sveikindamas kuo šir
dingiausia, linkiu sulaukti kuo 
laimingiausia daugelio ilgų, i! sn 
metų.

Prie progos norisi pasakyt, 
kad aš esu turėjęs laimės su
sipažint beveik su visais se 
nesnių laikų buvusiais, taip ly
giai kaip ir dabar gyvuojan
čiais lietuvių laikraščiais Ame
rikoje. Tačiaus iš visų Ame
rikos lietuvių laikraščių man 
buvo brangus ir mėgiami savo 
kultūrinių, politiško ir tautiniu 
atžvilgiu “Vienybė Lietuvnin
kų” vedama nabašninko Mačio- 
Kėkšto ir “Lėtuva” vedama mi
rusio Šerno. Dabar tokiu pat 
pamėgimu, tokiu pat įvertini
mu aš skaitau kas dieną “Nau
jienas” ir mokinuosi iš jų, kaip 
kad anais % metais teko skaityti 
ir mokytis iš virš paminėtų 
laikraščių. Svarbu yra tai, kad 
“Naujienos” per penkioliką sa
vo gyvavimo metų niekuomet 
nemainė savo tikslaus nusista
tymo kaip politikos klausimuos, 
taip ir abelnai tautiniame ir 
kultūriniame darbe. Jos visuo
met laikėsi ir laikosi vienodos 
politikos, gindamos darbininkų 
klasė reikalus, pagal socialde
mokratų programą ir jų sie
kius. Kiti-gi man pažystami 
laikraščiai per tą laikotarpį 
vertėsi ir nusivertė į nesupran
tamas ir net žalingas gyvenimo 
gelmes.

penkioliką metų didžiausias pa
dėkos žodis tenka jų red. d. P. 
Grigaičiui. Ir ve, sveikinant 
“Naujienas” su jų penkiolikos 
metų jubiliejum, reikia kuo šir
dingiausia sveikint d. P. Gri
gaitį ,kuris per taip ilgą laiką 
nenuilstančiai, su širdingu atsi
davimu dirbo ir dirba kalbamam 
laikraščiui, iš kurio Lietuvių 
liaudis ima sau kultūrinę ir dva
sinę naudą.

Giliai įvertindamas jūsų įdė- 
jinius siekius, liekuosi

Jūsų
—Kaz. Liutkus.

Belaukiant “Naujie
nų” 15 metų sukak

tuvių iškilmės ---- ę--
Nerašysiu čia jokių kompli

mentų, nes aš manau, kad pa
rašys tie draugai, kurie arčiau 
stovi prie Naujienų vairo, ir 
kasdien per jas kalba.

Aš noriu tik tiek pasakyti, 
kad Naujienos per 15 metų sa
vo gyvavimo, besigrumdamos 
su iš visų pusių apsiaustais 
priešais padarė milžinišką pro
gresą tarp lietuvių darbininkų.

Reikia tad sveikinti Naujie
nų vadus, o ypatingai draugą 
Grigaitį, kuris mokėjo taip au
kštam laipsnyje Naujienas pa
statyti. Nėra abejonės, kol 
draugas Grigaitis bus vadovau
jantis asmuo, o kiti draugai jam 
padės kaip lig šiol kad padė
jo, tai ateityje Naujienos bus 
dar kiltesnės ir progresyviš- 
kesnės,—nes jos eina progreso 
keliu.

Tad lai gyvuoja Naujienos!
Juozas Vilis,

2135 N. Spaulding Avė., 
Chicago, III.

Penkiolika metų
Už tokį “Naujienų” aukštos 

lietuvių kultūroj ir aiškios šva
rios politikos išlaikymą per

Sukanka penkiolika metų nuo 
gimimo “Naujienų”, pirmo dien
raščio šioj šalyj. Pamatęs pir-

PAMATYK MUS
Pirma pakol pirksi ar- 

)a mainysi namų, lotą, 
armą ar kokį nors biznį, 
amatyk musu BARGE- 

NUS. Mes turime Šim
us gerų bargenų po vi
las dalis Chicagos, ku- 
•iuos parduosime ant len
gvu išmokėjimų. MES 
TURIME TĄ, KA TAMS
IOS IEŠKOT.

Taip-gi musų patari
mas apie prapertės vertę, 
įpylinkės augimą ir 
Tamstos išgalėjimą netik 
lupirkti, bet su geru pel
ių parduoti. Visados mes 
luosime sąžiningus pata
rimus savo kostumeriams. 
Mes esame šitame biznyj 
>er 18 metų, tai turime 
ižtektinai patyrimo apie 
Jhicagos prapertes ir ži- 
iome kokios apylinkės ir 
kokios prapertėsreis bran- 

J. Sinkus, Pirm. gyn. Tūkstančiai musų 
kostumerių yra padarę didelius pelnus. Todėl atva
žiuokite dėl pasitarimo. Jeigu nenorėsite biznį da
ryti, musų pardavėjai Tamstų nebaderiuos ir neeis 
į Jūsų namus be užkvietimo. Mes tik siūlome to
kias prapertes savo kostumeriams—kokias mes pa
tys pi r k tume.

Mes padarome paskolas ant pirma ir antro 
morgečio, taip-gi perkame visokius morgečius ir 
kontraktus. Padarome paskolas ant automobilių ir 
furničių. . >

Suteikiame skaitlines norintiems statyti namus 
ir garažus.

Padarome visokios rųšies inšiuriną geriausiose 
kompanijose ir už pigią kainą.

Prašome su visais aukščiaus minėtais reikalais 
kreiptis prie musų dėl platesnio pasikalbėjimo. Mu
sų užganėdinti kostumeriai tai yra musų paliudiji
mas.

J. Sinkus & Co.
6959 So. Halsted St. Tel. Normai 4400

Nora Gugis, “Naujienų” Bendrovės sekretorė. Ji taip pat yra 
pasižymėjusi dainininkė ir uoli darbuotoja meno srityj.

mą kartą “Naujienas”, aš labai 
nudžiugau, kad gimtoj kalboj 
pradėjo eiti dienraštis. Iš pat 
jaunų dienų aš supratau, kad 
laikraštis žmonių gyvenime lo
šia labai svarbią rolę.

“Naujienos” nuo pat savo 
pasirodymo patraukė visuome
nę. Jos teikė ne tik teisingas 
žinias iš Amerikos ir kitų kraš
tų gyvenimo, bet ir rašė leng
va, visiems suprantama kalba. 
Prie jų susispietė gabus bendra
darbiai.

Penkiolikos metų sukatuvėms

Chicagos Lietuvių 
Moterų Klubo lab

darybės vakaras
Kaip man malonu rašyti apie 

musų moterų veikimą visose 
srityse, o tas veikimas kas me
tai auga ir plečiasi, šiandien 
moterys užima pačias augščiau- 
sias vietas svarbiausiam veiki
me, muzikoje, politikoje, viso
se profesijose, ete, etc., vienoj 
dirba iš meilės savo darbui, ki 
tos iš pasišventimo, kitos de

metą savo praeitu metą labda
rybės darbus, tai lietuviai ben
drai turės prisidėti su pagalba, 
nors ne dideliais davimais, bet 
kuomet daugelis ir po mažą tru
putėlį prisideda prie kokio nors 
darbo, rezultatai pasidaro dide
li.

Taigi, Klubas kaip praeityje, 
taip ir įįį metą, rengia vadina
mą “Charity Bali”, šokius su 
visokiais įvairumais ir siur
prizais,— kad svečiai nepajus 
kai ateis dvylikta ir prasidės 
gavėnia— žinote yra sakoma, 
kad “the sweetest moments are 
the fleetest”,. šokėjams bus ma
loni žinia, kai pasakysiu, kad 
muziką suteiks p. Jono Byans- 
ko orkestras, kurį visi labai 
mėgsta, ir balius įvyks, kaip jau 
be abejonės spėjate, Užgavėnių 
vakarą, vasario 12-tą, Masonic 
Temple svetainėj, 7832 South 
Union Avė.

Nėra abejonės, kad visi lie
tuviai, kurie supranta svarbą ir 
reikalingumą labdarybės, kurie 
įkainuoja garbingą Chicagos 
Lietuvių Moterų Klubo darbą ir 
nori turėti ramią sąžinę, jogoj 
galėjo ir prisidėjo prie šio dar
bo, bus Klubo Užgavėnių vaka
ro svečiai, o jau vakaro rengi
mo komitetas dės tokių pastan
gų, kad pasibaigus vakarui 
klausite, kada bus kitas Klubo 
parengimas.—Almietė.

A. Vanagaitis Svei
kina Chicagiečius

Apgailestauja, kad negali daly
vauti “Naujienų” koncerte

Laiškas 
“Naujienoms”

Gerbiama “Naujienų” Re
dakcija ir Administracija:

Turiu už garbę pranešti, kad 
aš esu pilnai patenkintas “Nau
jienų” pakaipa. Tikiuosi, kad

ir ant toliau “Naujienos” laiky
sis savo užbrėžto tikslo. Linkiu 
“Naujienoms” ir naujieniečiams 
kuogeriausios kloties, kad per 
sekamus 15 metų “Naujienos” 
išbujotų į dar didesnį dienraštį.

Viso labo
A. Barkauskas, 

Brockton, Mase.

Jūsų Sutaupimai
yra verti saugiausios, geriausios apsaugos, 
kokią jus galite gauti.

Investuokit juos į Pirmo Morgičiaus 
Real Estate Auksinius Bonus, išleistus šio 
Banko — jie to pilnai užsitarnauja.

Leiskite mums papasakoti jums apie 
musų daliniais išmokėjimais bonų pirkimo 
pieną — padaro bonų pirkimą lengviu da
lyku. Taip kaip Taupimo Sąskaita, ir duo
da jums 6% palūkanų ant jūsų depozitų.

suėjus, Pasaulio Vergas nori ir 
savo nuomonę apie “Naujienas” 
pasakyti. O ta nuomonė tokia: 
“Naujienos” buvo ir tebėra ge
riausias lietuvių dienraštis.

Per penkioliką metų lietuviai 
“Naujienas” beskaitydami daug 
įo patyrė ir išmoko; sužinojo 
apie tą nepaliaujamą kovą, ku
ri nuolat eina tarp darbo ir ka
pitalo, apie darbininkų laimėji
mus ir pralaimėjimus.

Laike pasaulinio karo “Nau
jienos” teikė žinių apie tą bai
sią pasaulio tragediją. Kami 
pasibaigus, kai Europos žmo
nės sukilo prieš savo valdovus 
ir “Dievo pateptieji” pradėjo 
ristis nuo sostų, “Naujienos” 
tiksliai informavo savo skaity
tojus apie tuos įvykius. Jos 
tinkamoj šviesoj perstatė ir vi
sokius diktatorius, kurie durkle 
pagalba užsiroglino žmonėms 
ant sprando. -los visuomet sten
gėsi bešališkai nušviesti dalykų 
padėtį.

Lapkričio mėnesyje užeina 
Šaltas oras, pasirodo sniegas ir 
ledai. Tai nemalonios žiemos 
pradžia. Medžiai meta lapus, 
žolė pranyksta. liet žiema ne 
įstengia sunaikinti gyvybės. Vos 
pradeda šildyti pavasario sau
lės spinduliai, ir gamta vėl at
gimsta. Sužaliuoja žolė, me
džiai apsidengia lapais. Vėl 
gražu, vėl linksma.

Per penkioliką savo gyvavi
mo metų “Naujienoms” teko 
pergyventi žiemų. Atsirado vi
duj ir iš lauko žmonių, kurie 
bandė joms pakenkti, jie troš
ko “Naujienas” numarinti. Jie 
užsispyrė teismo pagalba jos su
naikinti. Bylinėjosi, leido pini
gus. Na, ir kas iš to išėjo? 
Ažuot “Naujienas” numarinti, 
kai kurie tų keršinčių patys | 
Tautiškąsias nusikraustė...

Vadinasi, “Naujienos” per 
penkiolikos ^netų laikotarpį per
gyveno daug audrų, pergyveno 
šaltą ir nemalonią “žiemą”. Jos 
nesunyko, bet dar labiau sustip
rėjo. ir kaip pradžioj, taip ir 
dabar tebėra didžiausias ir ge
riausias lietuvių dienraštis.

Pasaulio, Vernas linki “Nau
jienoms” ilgo, ilgo amžiaus, 

—Pasaulio Vergas.

kitokių priežasčių, bet darbas 
kuris yra ne taip jau malonus 
surištas su daug energijos eik 
vojimo ir išlaidų, y va labdary 
bes darbas, čįonais reikia jai 
pasišventimo, ir musų lietuvi' 
tarpe šiam /darbui pasišventus 
draugija yra Chicagos Lietuvi) 
Moterų Klubas, kurio dubart’ 
nė prezidentė yra p. Ona Star 
kunienė.

Nenoriu atkartoti šio Klub 
praeities nuopelnus, bet. ka 
Klubas pats galėtų atkartoti š

žinomas kompozitorius ir 
juokdarys A. Vanagaitis rašo iš 
Philadelphijos “Naujienoms” se
kamai :

“Duokite labų dienų visiems 
chicagiečiams ir “Naujienų” 
koncerto publikai. 4 metus paei
liui vis dalyvavau “Naujienų” 
koncertuose, todėl apgailestau
ju, kad šį kartą negaliu daly
vauti.”

Sekamą savaitę A. Vanagai
tis pribus į Chicagą ir rengsis 
orie “prakalbų”, kurios įvyks 
covo 6-tą, Lietuvių Auditorijoj. 
)abar jisai laiko prakalbas ry
tinėse valstijose—vėliausia Phi- 
adelphijoj ir Baltimorėj.

Skelbimai Naujienose 
uodą naudą dėlto, 
ad pačios Naujienos 
ra naudingos.

CENTRAI“?“ BANK
TRUSTINfi KOMPANIJA 

1110 West 35th Street, 
Chicago

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

AR ESI
Vienas iš skaitlingo būrio, kurie pada
rė pinigų vesdami visus reikalus per

S. L. Fabian & Co.

80® WEST 35th STREET

Jeigu ne esi, tai pradėk pirkimą, pardavi
mą ir mainymą turto arba morgečių reika
lus su šia Įstaiga. Čia galite gauti bargenų 
kur gerai uždirbsit.

BARGENAS: 2 fl. po 6 kamb. nau
jas plumbingas. Rendos virš 
$500.00 j metus. Kaina tik 
$2500; įmokėti $1,000. Pama
tykite ir persitikrinkite.

Ši Įstaiga turi užsieninį skyrių per kurį par
duoda laivakortes ir siunčia pinigus. Ačiū 
pasidarbavimui šios Įstaigos, dabar atva
žiavo iš Lietuvos šeimyna Antano Lesber- 
go, apsigyvenusi 3017 Poplar Avė. Kreip
kitės dėl informacijų, Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais iki 9 valandai.

PASVEIKINIMAS
Sveikiname “Naujienas” didžiausj 
lietuvių dienraštį Amerikoje ir lin
kime, kad jos gyvuotų visuomet ir 
šviestų lietuvius.

i
Taipgi sveikiname ir visus Chicagos ■
lietuvius, ir linkime jiems daug pa-

I > • ’ /
sisekimo. 
Musų santikiai su lietuviais visuo
met buvo draugiški; manome, kad 
tie draugiški ir geri santikiai pasi
liks ir toliau.

M. Lovy & Co.
State ir 22nd Street

Kuomet jums bus reikalinga namų 
apšildymo reikmenys ir plumbingas, 
visuomet kreipkitės pas mus, čia 
gausite tinkamiausi patarnavimą.

s




