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AigliakasiHiiijalaiiiiėjolDieįg’Z
prieš anglies kompaniją valdovo savivalia

Teismas nubaudė Pittsburgh Terminai 
Coal korporacijų $5,000 už neteisėtų 
angliakasių unijos vado areštavimų per 
streiką

PITTSBURGH, Pa., saus. 13., narni streiklaužiai. Konųiani- 
jos pasamdyti mušeikos kaip 
specialiai policininkai puolė pi- 
kietininkus ir, be kitų, suėmė 
ir anglakasiu vadą- Figan pa
šaukė kompaniją tieson dėl ne
teisėto areštavimo.

Teisme kompanija tvirtino, 
kad jos specialiai policininkai 
buvę atitinkamos valstijos vy
riausybės prisaikinti, o todėl 
jie buvę autorizuoti valdžios 
agentai. Teisme betgi buvo 
parodyta, kad tiems specialiems 
policininkams algas mokėjo ne 
valdžia, bet pati kompanija. Ir 
unija bylą laimėjo.

United Mine \Vorkers distriklo 
prezidentas, laimėjo bylą prieš 
Pittsburgh Terminai Coal koi'- 
poraciją ir, teismo sprendimu, 
pastaroji turi sumokėti jam $5,- 
000 atlyginimo už neteisėtą 
arešta.

Mat, streiko metu streikuo
jantieji angliakasiai ir jų vadai 
buvo specialių kompanijos poli
cininkų žiauriausiu būdu ;>er- 
sekiojami. Praeitų metų bir
želio mėnesį Figan 
kininkai pikietavo 
kasyklas, i kurias

MONTE (’.ARLO, sausio 13.— 
Buvusieji Monako valstybės ta
rybos nariai su savo pirminin
ku, Eugeno Marųuet, prešaky 
pasiuntė kunigaikščiui Ludvi- 
kui 11 aštrų protestą dėl jo pa- 
siskelbimo diktatorium ir su
spendavime konstitucijos.

“Gyventojai visados buvo lo
jalus savo kunigaikščiui ir vieš
pačiui,“ sakoma proteste, “bet 
tuo konstitucijos suspendavimu 
jie su gėda jaučiasi kaip pci 
žandą duoti.“

Kubos studento nu
žudymas Meksikoj i

• dėl nuosprendžio Lit 
vinovo byloje D-ro Jono Basanavi 

ciaus vardo mokykla 
Vilniuje

Tautininkų studentų 
chuliganizmas

ir kiti strei- 
kompanijos 
buvo gabc-

(Pneltlc arui Atlantic Photo | 

William H. Eustis iš Minnca-
Minn., kuris paliko 

$1,000,000 paliegusių vaikų mo- 
, ligoninėms ir klini- 
Nuo 15 metų amžiaus

i Sovietų L emisaro brolis atkarto
ja, kad kaltinimai jo dėl rni-l
Iloną švindeiic esą neteisingi į pažangioji visuomenė nuo

‘Lictuvos ži-
VILN1US. Vilniaus lietuvių nios” gruodžio 28 dienos leidi- 

i šiųinj' idrjo šitokį žinimo rašyto- 
mokslo metų pradžios įkūrė D- jo, prol. Herl.ačiausko, taišką- 
1’0 Jono Basanavičiaus atmin- pasiskundimą:
čia i pagerbti gyvą paminklą—

• KAI NAS.

Proponuoja stipriau 
suvaržyti imigraciją 

į Ameriką
WASHINGTONAS, saus. 13.
Kongrese kilo judėjimas, kad 

imigracijos įstatymai iš naujo 
butų peržiūrėti taip, kad imi
grantų atvykimas j Jungtinei: 
Valstybes butų dar kibiau su
varžytas.

Proponuojama taipjau apsun
kinti ateiviams patapti Jungt.

Lenkai išsisukinėja 
rašytis taikos proto

kolą su Rusais
Prikiša Maskvai, kam ši pakvie

tus ir Lietuvą, su kuria Len
kija neturinti jokiu diploma
tiniu santykiu B • •

MEKSIKOS MIESTAS, sausio 
13. — Praeito penktadienio nak- polis, 
tį Meksikos Mieste buvo nežino- C . 
mų asmenų užmuštas Julio An- kykloms, 
tonio Mella, studentas kubietis, i koms. I 
kuris tariamai dėl revoliucines jis pats buvo invalidas. Mirė jis 
darbuotės buvo iš Kubos iš- turėdamas 
tremtas. / Jis buvo žinomas kaipo paliegu-

Kadangi prieš įnirtį Mella pa-1 šių vaikų draugas. . 
reiškė, jogei jis kritęs Kubos ■ —- ....... -............. .
valdžios auka, komunistai ir ki- ¥;r _ i* •
ti radikališki elementai Meksi- fYllUtyilCSC SU pOllCl" 
kos Mieste sukilo protestuoti. 
Būrys jų puolė Kubos legaciją, 
bet buvo raitosios policijos iš
vaikytas.

Policija tačiau sakosi turinti

83 metus amžiaus.

ja šeši lenkų kai 
miečiai nukauti

VARŠUVA, sausio 14. — Pa

MASKVA, sausio 13. — So
vietų užsienio reikalų komisaria
tas įteikė lenkų charge d'a f f ai
res, Zieknievskini, antrą notą 
Kelloggo amžinos taikos proto
kolo pasirašymo reikalu. Sovie- 

Itų vyriausybe pareiškia pasi-
nariai tenkinimo lenkų atsakymu i

ti negeidžiamų svetimšalių de
portavimo įstatymą.

Kai kurie kongreso
stoja už tai, kad imigracija bu- Maskvos pasiūlymą, bet mano,
tų visai sustabdyta. kad įlenki jos priešiniu) a s i s

urnai pakto protokolą pasirašy
ti esąs nepateisinamas.

1 Lenkijos priekaišto, kodėl 
pa13 nuoš. Vokietijos ......

v • L J L* • Sovietų Sąjunga nepadariusžmonių — bedarbiai našaus pasiūlymo Suomijai,
----------- tijai, Latvijai ir Rumanijai,

BERLYNAS, sausio 13.—Sta- pasiūlius Lietuvai, kurios
nos iK'susisiekiančios su Sovie-

bet 
sie-

j paminėtoms valstybėms ji pa- 
bu- našaus pasiūlymo negalėjus pa-

tistikos žinios parodo, kad gruo
džio pabaigoj 13 nuoš. Vokieti- tų Sąjunga ir kuri neturinti 
jos žmonių, dirbančių pramonė- diplomatinių santykių su Lenki- 
se ir piekybos įstaigose, buvo ja, Maskva atsako, • kad lenkų 
be darbo.

1,830,000 vyrų ir moterų
vo įregistruoti kaipo gauną lie- daryti, nes jos Kelloggo pakto 
darbių pašalpas. Prie tųjų dar dar nėra priėmusios. tuo tarpu 
reikia pridėti mažiausiai bent kai Lietuva yra jį pasirašius, 
pusę miliono žmonių, kurie dėl Kai tik kuri Baltijos valstybė 
įvairių priežasčių taipjau gauna ddklaruosanti prisidėjimą prie 
;>ašalpas. Didelis darbininkų amžinos taikos pakto, ji tuojau 
nuošimtis dirba tik dalį laiko. busianti pakvięsta 

protokolą.
Berlyne 400,000 žmonių 

serga influenza
BERLYNAS, sausio 13. — 

Berlyne labai paplito influenzos 
kad 

ir 5 
liau
siu u-

Nušovė butlegerj, kuris 
girdė jo dukterį

epidemija. Apskaičiuoja, 
šiuo tarpu serga tarp 4 
šimtų tūkstančių žmonių, 
gybė gydytojų ir ligonių

daviniu, kad Meilu buvęs nužu- ciatyčų kaime įvyko smarkios 
dytas ne pelitiniu pagrindu, kautynės tarp kaimiečių ir po- 
bt t dėl mergos, kaž-kokios Ti- licijos. 
nos Mcdotti

6,000 indėnų sukili 
mas Ekvadore

šeši kaimiečiai buvo 
užmušti ir keletas kitų pavojin
gai sužeisti.

Neramumų priežastis buvo 
aesutikimai valstiečių ir 
lentpjūvės savininko dėl mokes- 

! nio už medžių į lentpiuvę prL
Gl’AYAQUIL, Ekvadoras, sau- statymą.

šio 13. — Praneša, kad Caja- 
bambos srity sukilo 6,000 indė
nų- Sukilėliai vis1! 
na ir galabiją.

I sukilimo vietas siunčiama | 
lqarhicineiV“. Neseniai įvykęs 
indėnų sukilimas Rio Bambos 
srity buvo kariuomenės pa
tremptas.

m plėši,, degi- Tennessee ‘monkey’ 
byla susmuko

Rado dokumentus, kad 
Kolumbas gimęs Is

panijoj
MADRIDAS, sausio 

Pontevedra parapijos 
rado dokumentą, parodantį, jo- 
gei Kristoforas Kolumbas, Ame
rikos atradėjas, buvo .ispanas, 
o ne gimęs Genujoj, Italijoj.

archive

Romanas, paleistas 
kalėjimo, važiuoja 

Amerikon

1S

Kauno “Lietuvos Žinios“ pra
neša, kad jau paleistas iš kalė
jimo Jonas Romanas, Amer.- 
Liet. Prekybos Bendrovės pir
mininkas, netrukus išvažiuojąs

Romanas buvo nuteistas ii-

Prof. Gentry išteisintas; propo 
nuo ja anti-evoliucijos jrtaty 
iną panaikinti

JAiMEST()WN, Tenn., sausio 
13. — švetimo komisija atmetė 
skundą prieš prof. Elmorc 

! Gentry, kuris buvo kaltinama?’ 
\1 evoliucijos mokslo dėstymo 
iešose mokyklose, kas Ten ne- 

ssee valstijoj yra įstatymu už
ginta.

Kadangi Tennessee valstija 
n€'be*pirmą kartą pasižymi “bež
džionės“ bylomis, tai kaikurie 
egislaturos naria žada netrukus 
mintyti sumanymą, idant an
ti-evoliucijos įstatymas butų pa
naikintas. Vienas jų, atstovas 
George Stockton, pareiškė, kad 
‘monkey“ įstatymas jau darąs

kę” (beždžionę), iš kurios visas 
.vietas jau juokiąsis.

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

Bendrai gražu ir netaip šalta; 
vidutiniai žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo — 10° F.

šiandie saulė teka 7:16, lei
džiasi 4:12. Mėnuo.leidžiasi 8:11 
vakaro.

...k.

CAMDEN, Ark./ sausio 13.— 
Del to, kad butlegeris Alex 
Hardin pristatė vietos aukštes
nės mokyklos mokinių vakarui
degtinės ir, be kitų, prikalbino giems metams kalėjimo už nu- 
ir jo penkiolikos metų dukterį šovimą kar. gydytojo Dro Brun- 
gerti, pilietis F. Sullivan, įtu- dzos, kuris, sako, suardęs $ei- 
žęs, butlegerį nušovė, šovikas myninj Romanų gyvenimą, 
areštuotas. ____ _______

--------------- Švedų seimas susirinko
Policininkas peršovė i stokholmas" Švedija, sau- 

savo dėdę šio 13. — Naujai išrinktas Šve-
-----------  dijos parlamentas vakar su dide* 

KAUNAS. — Pasienio IV ra- le pompa buvo karaliaus Gus- 
jono policininkas Julius Meidas tavo atidarytas, 

peršovė savo dėdę Meidą gyv.1 ------------ ---- \
Linkimų valsč., Intekles kaime. EAST ST. LOUIS, Mo., saus. 
Giminės sako, kad jis peršovęs 13. — Bandant jam paleisti ae- 
netyčia. Policininkas areštuo- roplaną, propelerio buvo gul
tas ir byla perduota teismo tar- von užgautas ir užmuštas avia- 
dytojui. torius T. Moroney. .

i

Lenkutis nužudė pamo
tę ir tris jos vaikus
VARŠUVA. sausio 13. 

dangi pamotė, likus našle, ren
gėsi imti sau užkurį, jos posū
nis Adam Olesnik, 20 metų am
žiaus, kirviu užmušė ją ir jos 
tris vaikus. Užmuštųjų kimus 
jis sumetė į šulinį.

Kaimynai susekė piktadary
bę ir davė, žinią policijai, kuri 
Olesniką tuojau suėmė. Jaunas 
žmogžudys pasisakė poli ri jai, 
kad jis padaręs tai, bijodamas, 
kad pamotei pasiėmus užkurį 
jis galįs netekti tėvonijos.

Tai atsiliko viename kaime, 
netoli nuo Grodo.

PARYŽIUS, sausio 13. • Pa
ryžiaus teismas negulėjo7 susi
taikyti dėl nuosprendžio byloje 
Litvinovo-Valacho, st.vielų už
sienio reikalų \ ieckomisaro bro
lio, kuris laivo areštuotas Pa
ryžiuje, kaltinamas dėl padary
tų suktybių sumai dvidešimt 
keturių milionų frankų, arba Įtiek populiari, kad jau pradeda ponų 1 antininkų korporacijos, 
arti miliono doleriu Amerikos 
pinigais.

Teisme Litvinov-Valach vėl 
atkartojo, kad jis esąs nekal
tas, ir reikalavo*, kad jį paleis
tų. Jis nurodė, kad sovietų 
valdžia, kaltindama jį dėl milži
niškų suktybių, dar lig šios die
nos jc nusikrjltimų neįrodžius- 
Jis griežtai nugynė visus daro
mus jam kaltinimus, busią jis kas Jonas iš Ragujų kaimo, Pa- 
primovęs sovietų valdžią būda- svalio valsčiaus pranešė 
mas jes prekybos delegacijos jai, 
valdininkas Vokietijoje. Į mėn.

“Sovietų valdžios žmonės, ku
rie taip mane kaltina, yra me
lagiai,“ pasakė Litvinov-Valach 
teisme. “Aš vėl atkartoju, kad 
visas jų tikslas čia yra paga
dinti gerą mano brolio, komisa
ro Litvinovo, vardą ir kartu iš
sisukti nuo mokėjimo veksedių, 
kuriuos aš esu davęs 1926 me-

čiai pagerbti gyvą paminklą— ‘‘šeštadienį Gruodžio 22 d., 7 
pavyzdingai vedamą pradžios vai. va k., man užėjus 1 l niver- 
mokyklą - - Posto g-ve 10. Mo- sitelo Rumosna sužinoti, ar nė- 
kytejauja gabi pedagogė p-lė .™ man-laiškų, staiga ir nelikė- 
Paulina Tamulevičiūtė, kuri, ve-1 tai užkabino mane ir stengėsi 
da magesniųjų ir didesniųjų .mane išprovokuoti gerokai įsi- 
vaikų skyrius. Mokykla darosi kaušęs tūlas ponas studentas iš

leisti vaikus net dešiniojo nu.si- ' Liudininkai: <lu Univ. tarnai, 
statymo tėvai. Apie tą skandalingą įvykį L.

Tačiau materialine mokyklos |Almae Matris Bumuose prane- 
padėtis yra labai bloga, nes ji ^ll Lietuvos I niversiteto Rek- 
palaikoma vivn tik Vilniaus pa
žangiosios visuume.K s aukomis

toriui, o per “L. ž.“ ir musų 
visuomenei. ‘'Lietuvos Aido,“ 
kirrisai taip dažnai mėgsta ma

ine moralizuoti net ir už tai, ko 
'aš nepadarau, prašau pamokin- 

PASVALYS. - Pi). Seiliaus-i H kaip aš privalau gin- 
tisi nuo pasigėrusių Tautinin-

* “* ■;> polici- ikų korporacijos narių. Jeigu
kad naktį iš gruodžiu ponai studentai tautininkai taip 
4 d. į jo namus įsibriovė, Jcrbs savo pedagogus, tai gar- 

trys nežinomi plėšikai ir atėmė bes nepadarys tiems, kurie di- 
Plėšikai jį džiuojasi, buk Lietuvą išgelbė

jo žmoną, kuriai ,i° nUo chamizmo.

VYRAS NUžUDft ŽMONĄ

bos delegacijos Berlyne direk- 
torius.'

85 litus pinigų.
kankino, o
buvo pasisekę pabėgti iš buto, 
piktadariai lauke pasivijo ir nu- ’ 
žudė jų. Važiavo vogti, o nuva-

išaiškinta, kad jokio plėšimo žiavo pas Abraomą 
nebuvo, o tik Seniauskas susi-1 
kivirėijo su žmona, kuriij vė-l. KAUNAS. — Gruodžio 10 d. 
liau užmušė. Bijodamas baus- ))|lvo ,.llskls al)t kc|i(> Trv.ąkiaf- 
mės, suminė nel.utą plėšimi). smkinėi įai, be sąmonės ir sun-

• kiai kirviu sužeistas Stakmėnų
\AS. Kalėdų švenčių kHjin(> gyventojas Ringis Jonas, 
anuo policija už įvairius kuris po kiek laiko mirė. Krimi

nalinė policija išaiškino, kad ve
lionis Ringiu buvo 'Įtariamas 
smulkiose vagystėse ir buvo ke
letą kartų jų pagautas beva- 
giant šiaudus ar kitus smulkius 
laikius.

Kinai patvirtino tarifo 10 dieną gruodžio Ringis pa- 
sutartis su 6 valstybėms sukinkė arklį ir išvažiavo vogti 

ir ant ke-
asmens nu-

metu 
nusikaltimus surašė 302 asme-

. Iš,jų 58 už
girtavimą i.- triukšmo kėlimą.

Sharkey - Žukauskas 
boksuos Striblingą i nims protokolus.

---------- - girtavimą ic t.d
Nežiūrint Tex Rickardo mirties, Į Sulaikyta 7 asmenys, 

boksas įvyks vasario 27 d. 
Miami Beache

NftW YORKAS, sausio 13.-- 
Lietuvių boksininko Jack Shar- 
key[Žukausko] bokso imtynes 
su sunkaus svorio boksininku 
Striblingu įvyks, kaip kad bu
vo planuota, Miami Beach, Fla., 
vasario 27 dieną.

Apie tai vakar Jack Dempsey 
telefonu pranešė iš Bostono,'ka
me jis konferavo su Sbarkey ir 
susitarė su juo dėl imtynių są-

Trečias “raganiaus” už 
mušėjas lengviau 

nubaustas
YORK, Pa., sausio 13. — Wil- 

hert Hess, 18 lYietų amžiaus vai
kinas, kuris su 14 metų ber
niuku Johnu Curry padėjo jau
nam farmeriui, Johnui Blymye- 
rui, užmušti seną “raganių” 
Nelsoną Rehmeyerą, gavo leng
vesnę bausmę, nekart pastaruo
ju du: jis prisaikintųjų posėdi- 
ninkų rastas kaltas dėl antro 
laipsnio žmogžudynės, baudžia
mas kalėjimu nuo dešimt iki 
dvidešimt metų.

Blymyer ir Curry, kaip jau 
buvo pranešta, buvo nuteisti 
kalėjimu iki gyvos aglvos.

Bijo pasikėsinimo prieš
Hoovero gyvybę

MIAMI, Fla., sausio 13. — 
Kadangi laukiama netrukus at
vykstant j čia išrinktą preziden
tą Herbertą Hooverj, slaptoji 
žvalgyba jau suėmė tris asme
nis, įtariamus dėl sąmokslo 
prieš Ilooverio gyvybę.

Areštuoti yra Ted Ilill, vietos 
šokių mokytojas; Jadk Som- 
mers, politinis agitatorius, ir 
kaž-koks Callahan.

J. A. Herbačiauskas.

----------- is kaimynų bulvių
KANKINAS, Kinai, sausio 13. lio buvo nežinomo

— Kinų tautinės valdžios vals- žudytas.
tybės taryba patviHino padary- Bevedant kvotą 
tas tarifo sutartis su Didžiąją į tyti, kad Ringį sužalojo to pa-
Britanija, Vokietija, Francija, j ties kaimo gyventojas Mažeika 
Olandija, Švedija ir Norvegija

teko nusta-

$200,000 bažnyčia sudegė

Juozas, kuris liko tuoj sulaiky
tas.

Kriminalinė policija kratyda- < *
ma jo butą rado kirvį kuriuo

FORT WORTII, Tex., sausio buvo sužalotas Ringis. Kirvis 
.13. — Gaisras čia. sunaikino; buvo su kraujo žymėmis. Taip 
baptistų bažnyčią, padaręs $200,-. pat buvo rasta tokių pat žymių 
(MM) nuostolių. Prieš dvejetą r ant paties Mažeikos drabužių, 
metų toje bažnyčioj jos kimi (kas pilnai įrodė jo nusikaltimą, 
gas Norris nušovė vieną savo Mažeika Juozas padėtas kalėji- 
parapijietį, D. E. Chippsą. man.

Faktai Kalba už Save
Virš 20,000 žmonių pakartotinai siunčia pini
gus Lietuvon per Naujienas ir tiktai per Nau
jienas.

I

Jie taip daro tiktai dėlto, kad Naujienos duoda 
užganėdinant; patarnavimą ir visuomet rūpi
nasi pergalėti visas kliūtis, stovinčias ant ke
lio pasiekimui nepralenkiamo greitumo ir aku- 
ratiškumo.
20,000 nuolatinių Naujienų kostumerių yra kal
bantis faktas agitacijai už Naujienas. Naudo
kitės Naujienų patarnavimu visuomet, kada 
siųsit pinigus Lietuvon ar kur kitur.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

■""■F

IMPERFECT IN ORIGINAL



MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkien

OISTERIŲ COCKTAIL KEPTI OISTERIAI

1 puodukas tirštai suvirtų 
tomatų.

1 gvazdikas
Vų šmotuko česnakų
1 riekutė svogūnų
1 lapelis
1/16 šaukštuko pipirų
’m puoduko citrinų sunkos
2 šaukštai acto
1 j šaukštuko druskos
Truputį tabasco ir VVorcester- 

shire dažnių.
36 žalius oisterius.
Išvirk pirmus 5 prieskonius 

su tomatais, perkošk. Pridėk 
likusius. Atšaldyk. Sudėk po 6 
oisterius stiklan, užpilk sunką 
ir apiberk sukapotom petruš- 
kom ir paduok stalan.

druskos 
pipiru

OISTERIAI AU GRATlN

pipi-

18 oisterių
18 grybų
2 šaukštai sviesto
Vi šaukštuko druskos
i'n šaukštuko raudonųjų 

rų
1 puodukas baltojo dažalo iš 

pieno, miltų ir sviesto.
Virk grybus svieste keletą 

minutų. Padėk 3 oisterius ant 
tam tikro (oistershell) mažo in
do vartojamo dėl to tikslo, pas
kui vieną grybą, truputį baltojo 
dažalo ir druskos ir pipirų. Api
berk duonos trupiniais ir už
dėk po šmotuką liesto. Kepk 
p.Cuje pakol gerai aprus. Pa
duok stalan tuose indeliuos?. 
Jeigu neturi atskyry kiekvie
nai ypatai indelių, kepk viena
me inde. Paduok karštus. Bus 
gana dėl 6 ypatų.

36 oisterius 
1 kiaušinis
1 šaukštas saldžios Smetonos
2 3 puoduko 

pintos duonos.
12 šaukštuko 
th šaukštuko
Nuplauk oisterius, nušluos

tyk. Apiberk sausus oisterius 
druska ir pipirais. Išplak kiau
šinį, dapilk smetonos, išmaišyk. 
Įmerk kiekvieną oisterį sky
rium į kiaušinio mišinį ir api
berk duonos, trupiniais padėk 
ant alyvuotos popieros (wax 
paper) ir tegul pastovi 10 mi
nutų. Paskui vėi įmerk į kiau
šinio mišinį ir vėl į duoną. Jei
gu po pirmo įmerkimo į kiauši
nio mišinį ir apibėri mo duo
na ne duosi oisteriams pasto
vėti, duona nutrupės, kuomst 
oisterius kepsi taukuose. Jeigu 
tą padarysi oisteriai gerai ap- 
sivels ir bekepant bus lygus ir 
gražus.

Paduok karštus su mayounai- 
se arba tomatų sunka. Jeigu 
kam tinka gali paduoti krienų 
su burokais, arba tarpytą svies
tą ir žalias sukapotas petruš- 
kas.
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Keturi skanus valgiai pagaminti iš Salmon žuvies

sausos, sutru-

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų mottoi PAT AR* 
NAVIMAS. Atdara (lienomia ir vakarais. Moterims seredoj ik, vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai { vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

Gyvenimo Dumble
Apysaka iš Kealio

Parašė S. E. Vitaitis

erikos
Lietuvių Gyyehimo

Ant pirmo torielio iš kairės jus matote pagamintus Sandvičius”. Apačioj kotleteliai iš tos pa
čios žuvies. Kanape iš dešinės pusės taipgi, sandvičiai aptepti su salmon žuvies mišiniu su svogū
nais virtais kiaušiniais ir mayonnaise dažalu. Dar žeminus apačioj ta pati žuvis užkelta molinia
me inde kartu su virtomis bulvėmis ir kiaušiniais. i

MARINUOTA ŽUVIS

PEČIUJE KEPTI OISTERIAI

oisteriai
puoduko pieno
šaukštuko druskos

MADOS

36
1/0 
U 
2 3 puoduko baltos, duonos

trupinių
2- šaukštai geros alyvos
Nuplauk oisterius, įmerk pie

nai! ir paskui į duonos trupi
nius. Padėk duona apveltus 
oisterius ant išsviestuotos blė- 
ties apie vieną colį tolumo vie
nas nuo kito. Apipilk alyva. 
Padėk blėtį į karštą pečių ant 
5 minučių arba pakol gdtai pu
rus. Taip kepant oisteriai bus 
gražiai rusvi, o jeigu vietoj 
baltos duonos trupinių, vartosi 
krekėsų trupinius,

Paduok karštus 
ka tinkančia prie

oisteriai ne-

su bite sun-i 
oisterių.

SALMONO KOTLETĖ’LIAI

2 puoduko salmon žuvies (1 
didelė blokinė)

1 ai* 2 kiaušiniai ( jeigu kam 
tinka)

JZj puoduko saldžios smetonos, 
pieno arba vandens

14 šaukštuko druskos
Vi: šaukštuko paprikos.
Sumaišyk išlengvo išplaktus 

kiaušinius su Smetona, pienu 
arba vandeniu. Sudėk selmoną 
druską, papriką. Jeigu kam 
tinka, gali pridėti viltų ryžių, 
žalių sukapotų pipirų, sėbrų, 
grybų. Sudėti reikia išsvies- 
tuotan, duonos trupiniais išber- 
tan blėtyn. Kepti reikia nekarš
tame pečiuje, pakol mišinys su
kietės ir pasidarys rusvas. Pa
duoti su makaronais arba bul
vine koše ir iš tomatų dažalu.
Viskas turi būt karšta*.

5 riekutes
5 minutes.
Virk žuvį

lengvai iš-
Sudėk

1/2 kvortos acto
1/2 kvortos vandens 
Druskos pagal skonies 
20 pipirų (saldžių 10 ir kar

čių 10)
Truputį “allspice”
5 lapukai, sutrupink
8 riekutės svogūnų
5 riekutės citrinų
Virk ’/2 valandos actą su van

deniu ir su druska, pipirais, 
“allspice”, lapukais ir svogū
nais. Pridėk paskui 
citrinų ir virk dar 
Nuimk nuo ugnies, 
šiame mišiny, pakol
trauksi vieną kauluką. 
žuvį eilėmis, ant kiekvienos ei
lės, padėk keletą riekučių svo
gūnų. Tam tikslui gerai varto
ti molinį puodą. Puodą laikyk 
šaltoj vietoj, šios sunkos bus 
gana dėl % galiono žuvies. Jei
gu kam ne tinka actas, tai vie
toj acto galima vaitoti Vandenį. 
Už keletą dienų sunka pavirs į 
želę. Žuvį taip galima laikyti 
keletą savaičių; ji nesusigadins.

Druskos, pipirų pagal sko
nies. Riekutę baltos duonos ar
ba x/\ puoduko sumaltų krekėsų 

1 puodukas šalto vandens.
Nuvalyk žuvį. Nulupk skurelę 

nesužeidžiant jos. Pradėk nuo 
galvos. Nuimk žu vieną nuo 
-kaulų. Sumalk vieną svogūną 
ir selerus ir padėk katilan, kur 
virsi žuvį. Sumalk kitą svogū
ną, o paskui žuvį. Pridėk liku
sius pridėčkus prie sumaltos su 
svogūnu žuvies. Duonos trupi
nius sušlapinus vandeniu, bet 
vandenį išspausk iš trupinių. 
Viską gęrai sumaišyk. Pripil
dyk mišiniu žuvies skurelę. Api
berk druska ir pipirais ir padėk 
katilan. Jeigu kam tinka gali-

ma pridėti morkvų ir keletą 
riekučių citrinų. Apipilk ver
dančiu vandeniu ir virk ant ma
žos ugnies valandą ar dauginus, 
išpradžios užvirk ant dideles ug
nies. Pripilk už pusę valandos 
’/j puoduko šalto vandens. Virk 
pakol vandens visai nebeliks.

Paduok žuvį karštą arba šal
tą, su virtom bulvėm, daržovėm 
ir salotais.

JOSEPH VILIMAS,

KONTRAKTORIUS
558 S. W<iMitenaw Avė Chii

Trijų dienų kosulys 
yra pavojaus ženklu

PRIKIMŠTA, VIRTA ŽUVIS

3 sv. žuvį
2 svoguiiu
’/'i seleros
1 kiaušinis

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priinijias vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
geniali/ augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdu irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvi jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do genialų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio ncpalcngvin- 
tų vartojant ji taipjkaip nurodyta. 
Klauskit pas jusiClptickorių. (apg)

Jei nori turėti smagumo iš skaitymo, būtinai 
perskaityk šią knygą, čia pamatysi skirtumą tarp 
meilės ir viliugingos meilės; pamatysi kapucino ir 
kunigų sąžinės dumblus, teismų teisingumą, dumble 
paskendusių žmonių sielas, “išrinktųjų” žmonių pai
kystę ir didybę ir, kada pagalios baigsi įsitikrinti 
jog ištikrųjų nieko gero nėra ant šios žemės, pama
tysi, kad yra dar ir sveikai protaujančių ir gerų 
žmonių.

Popieros apdaruose $1.50
Audimo apdaruose $2.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St Chicago, III

Vilniaus Albumas
Tai yra

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR! 

I^ike gegužio mėnesio tiktai 
T Skyrių ofisuose tiktai! 
Visas darbas užsakytai aegužlo mSne- 

■yj bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
perstatoma VIENODŲ KAINŲ Slata- 
tnusu apioUnkių Dental Oflsn. 

8KTBUD8 OFISAS 
1800 S. Halsted St. 

Dantų Betai «ž H 
setas __ :__ $12.50

•etas --------- >7.50
------- «6

VEIDAS 
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI 

TIKTI
Geriausia auksinta darban ak H 
Geriausios Auksines Crowns __ >2.60
Geriausi Auksiniai Fillinrs __ $3.60
Geriausi Auksiniai Tilteliai __ $2.60
Alloy Fillinffs__________________ $1
Sldabrinal Flllugs_____________ . 60o

------- 60o 
didžiamjam 

"3 m®-

52S 
>16 
>10

CREOMULSION

istoriškas veikalas apie Vilnių ir jo praeitį, nuo 1323 
iki 1923 metų, parašytas lengvai ir gyvai, naujos 
gadynės rašytojų, su daugybe paveikslų, atvaizdų ir 
spalvuotų piešinių.

Tai yra knyga

kurią turėtų perskaityti kiekvienas, kas interesuoja
si “Vilniaus Klausimu” ir Lietuvos Sostinės istorija. 
Tai yra knyga kuri papuoš kiekvienų namų kny
gynėlį.

Katalogo kaina $4.00
Parsiduoda už $3.50

t

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St Chicago, III

|TUBBY

(Adresas)

>6
>5
>5
>1 _____„ ___ ——-
Išvalymas dantų __ ________________

Šių kainų negausite musų didžiai 
ofise. DIDYSIS OFISAS teteiktas 23 
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. WOOLLENS» Prea. 

326 South State 8*. 
I*hoae Uarrison •7/U2608 — Labai graži sporto suknelė. 

Tinka iš bile materijos. Joje išro
mysi laiba ir maloni. Galima pasi
siūdinti i keletą valandų.

Sukirptos mieros 16, 18, 3G, 38, 40 
ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymčti mietą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekviena pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos Ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted S L. Chicago. III.

f NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St„ Chicago, III. 
čia Įdedu 15 centų ir prašau at-

; siųsti man pavyzdi No .......... . ......
Mieros .................... ......  per krutinę

(Miestas ir valst.)

A Regular Music Box
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Tarp Chicagos
Lietuvių

s

Prašo draugus 
atlankyti

Alex GaidŽiunas s rga. Ran
dasi švento Kryžiaus ligoninėj. 
Narys Keistučio pašalpinio kliu- 
bo. Prašo draugus atlankyt.

—Kadžius.

Roseland
Kamarauskienės parė

Gruodžio 29 d. Įvyko Kama
rauskienės parė. Ją surengė Da- 
ratienė ir Abazorienė. Jiedvi 
darbavosi per keletą mėnesių. 
Rinko pinigus ir maistą.

Apie devintą valandą jau bu
vo daug svečių. Juos linksmino 
muzika. Sviečiai vieni šoko, ki
ti diskusavo visokius klausimus. 
Laikas ėjo nenuobodžiai. Buvo 
vienuolikta valanda; gašpadinės 
kviečia svečius prie vakarienės. 
Svečiai nesididžiuodami susisė
do prie stalų. Susėdus, nutilo 
kalbos, tik žvangėjo peiliai ir 
lėkštės. Kenstavičienė paaiškino 
tikslą parės. Kamarauskienė 
ačiavo svečiams už parę. Po 
vakarienės svečiai dar diskusa
vo, šoko — tuomi ir užsibaigė 
parė. Vakarienė buvo gera, visi 
svečiai užganėdinti. Rengėjos 
nupirko Kamarauskienei lovą, 
mašiną kaurams valyti ir pini-

Kamarauskiene siuvėja, iš
auklėjo sūnų ir dukterį. Katali
kės moters daug kartų kalbėjo, 
kad jeigu visiems paros rengia, 
tai kodėl jai niekas nesurengia. 
Jos daugiausia ir pasidarbavo 
tam tikslui. Kamarauskienė ti
kėjosi, kad ją atjaučia komunis
tai. Ji buvo prisirašiusi prie 
LDSA. 115 kp. Manė, lęąd 
kp. atsilankys daugiausia mo
terų, liet iš jos neatsilankė. Ko
munistų irgi nubuvo, reiškia, ir 
jie nepritarė, kuomet surengė 
parę biednai moterei. Kas kita 
buvo, kuomet surengė parę 
Niutautui. Petronis sakosi ne
lankąs parių, bet tada jis buvo. 
Reiškia, komunistai atjaučia 
turtingus žmones.—Dalyvis.

laiku

kalioms dešimtims vaikučių (ne 
kažin kaip prašmatnus, bet 
sveikas), taipjau kaštuos paly
ginamai pigiai.

Be to, dalį valgio vaikučiai 
nsi ir patys galėtų pasigamin

ti. Daleiskhne. kad reikėtų 
bulvių nuskusti. Dešimt} ar 
penkioliką minučių padirbėti 
prie to darbo vaikučiams nebus 
nuovargio, nė nuobodžio. Tei
sybę pasakius, ne gerai dagi bu
tų vaikučius pratinti visai be 
užsiėmimo būti. Vaikučiai pa
tys galėtų užvesti darželius, ku
riuose išaugintų, sakysime, dar
žovių. O tat dar labiau nupi
gintų jų užlaikymų. Reikia te- 
čiaus žinoti, kad p. Račiūnas 
visai nenori, idant lietuvių vai
kučių kolonija taptų kaip ir 
koki “darbininkų” armija jo 
farmai. Jie tegul tik pasiga
mina šiek liek maisto, kad juos 
užlaikančioms organizacijoms 
atseitų pigiau. Antra vertus, pa
dirbėti valandą ar porą darže 
ant tyro oro ir vasaros 
vaikučiams nekenks. Juk ir ki
tose kolonijose, į kurias siun
čiami yra vasaros laiku net pa
siturinčių tėvų vaikai, suranda
ma jiems darbo darįo, ku
ris tikrenybėje yra mankštini- 
masi, o ne darbas.

Jei pasiimtosios vaikučius or-: 
ganizacijos norėtų laikyti jiems i 
koki kunigą ar pastorių, ar mo
kytoją p. Račiūnas nieko prieš 
tai neturės. Jei bus pasiųsti 
vasaros kolonijon dievotų tėvų 
vaikai, ar bedievių, jisai mano, 
kad bus ne jo užduotis kontro
liuoti, kokioj dvasioj kas savo 
vaikus augina. Jam rodosi tik, 
kad pasiūlymas geros vietos ko
kiam 60 lietuvių vaikučių per 
12 savaičių turėtų būti priim
tinas Chicagos lietuviams ir kad 
Chicagos lietuviai turėtų susi
domėti tuo pasiulymu.

Žinoma, jei pasirodys, kad 
lietuviai kalkėm u pasiūlymu 
neidomauja, tai vieta ir pato
gumai be.? pavesta naudotis a- 
merikiečrą organizacijoms, ku
rios rūpinasi vasaros kolonijo
mis vaikams. *«

Tai tokis yra p. Račiūno pa
siūlymas, kaip aš ji supratau.

Reporteris.

NERAGAUKITE 
“FLU!”

CHICAGOS 
ŽINIOS

Išmokėjo $4,000,000 ne 
darbo apdraudos

Chicagos amalgameitų bend
roji taryba pranešė, kad ap
draudos nuo nedarbo fondas, 
nuo laiko jo Įsteigimo 1923 m., 
jau išmokėjo bedarbiams 
025,336.09.

$4,-

TRYS SUŠALO

Du vyrai ir moteris sušalo, o 
ketvirtas asmuo guli ligoninėj 
nušaltomis abieivns rankomis ir 
viena koja. f
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Pirmas Koncertas
Leonard Brunwaldo

Paskilbusio Latvių Dainininko

Trečiadienyf Sausio 16 d,, 1929
Lietuvių Auditorijoj, 3133 5. Halsted St

Sušalo Cuno Schiziatillo, 2131 
W. Harrison st., Alphonso Owi- 
met rastas negyvas priemenėj 
namų 851 S. Morgan st., ir Jo* 
aquin Nicto rastas nušalusiomis 
rankomis ir koja. Moteris, ku
rios pavardė nesužinota, rasta 
negyva prie 87-tos i? Cregier 
avė., So. Chicago.

Emmerson — guber 
natorius

šiandie Sprinfielde, valstijos 
arsenale Louis L. Emmerson 
oficialiai užims vietą kaip 27-as 
Illinois valstijos gubernatorius.

Pasikorė kalėjime
Netekęs darbo, Bert Clausen, 

26 m., 621 E. 70th place, nusi- 
taręs užsiimti plėšimu, kad pa
laikius pačią ir vaiką. Areštuo-

H . ........... ..................................... ........................... ... .

tas, jisai pasikorė Chicago Ijiwn 
policijos kalėjime.

Priešingas taksoms ant 
dirbtuvių

James D. Cūnnlngham, Illinois 
pramonininkų asociacijos prezi
dentas, savo metiniame raporte 
pareiškė kad aukštos taksos 
ant pramonės įstaigų vejąs dirb
tuves iš Illinois valstijos j In
diana valstiją.

Dentistų suvažiavimas
Šiandie prasideda Stevens 

viešbuty Chicago Dental Socie- 
ty metinė konferencija. Nužiū
rima, kad dėlei to Chicagon su
važiuos tarp 12 ir 14 tūkstančių 
dentistų iš visų kraštų.

Justice Electric 
Lietuviai 

Kontraktoriai
Vedame <1 ratus j stubas pigiau 

negu kiti. Parduodam fixterius ir 
viską elektriškų.

4104 Archer Avė.
Lafayette 3533 Z............   r

'jįonite
For Cuts and Wouųdi

Apaisaagotit •tslkritimol 
Gydyki t kuiną žatzdą ar* 
ba įaibrižimą ■■ iiao na 
nuodijančia antiseptika 
Zunite aimaia bakterijas.
Ir ikgydo.

yra tinkamu
kaina mokėti 

už gerą
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PASTB

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Pasiuhnas vertas lie 
tuvių dėmesio

Daugeliui Chicagos lietuvių 
yra gerai žinomas p. Račiūnas, 
savininkas l\l>or fanuos, kui
ne vienas chica’giečių vasaros 
laiku praleidžia smagiai atosto
gas ir nuvažiuoja paviešėti 
trumpesniam laikui. Dabar p. 
Račiūnas duoda tok j pasiūlymą: 
lai Chiacgos lietuviai pasiun
čia ateinančiai vasarai kokias 
60 biednų vaikų į jo farmą.

Jisai Įrengs tinkamą gyventi 
vaikams- ir mergaitėms trobesį. 
Tatai jis padarys savo lėšomis. 
Tie biednų tėvų bernaičiai ir 
mergaitės galės būti jo formoj 
per vasaią, kol prasidės moky
mosi sezonas. Jisai, p. Bačiūna i, 
nereikalaus užmokesnio už vie
tą nei atlyginimo už įrengimą 
trobesio vaikučiams gyventi.

Bet, suprantama, atsiras iš
laidų: vaikuč ams nuvežti j far
mą, juos ten maitinti ir prižiū
rėti. Slinku juk tikėtis, kad jis 
vienas visas lėšas pakeltų.

Taigi dalį lėšų, p. Račiūno 
manymu, turėtų pakelti Chica
gos lietuviai, ypatingai jų or
ganizacijos, kurios darbuojasi 
labdarybei, kaip Lietuvių Mo
terų Kliubas, Lietuvių Dukte
rys Amerikoje, SLA. Moterų 
kuopos ir kitos panašios* orga
nizacijos.

Klausimas dabar, kaip daug 
lėšų reikėtų tokiai kūdikių ko
lonijai išlaikyti- P-no Račiūno 
manymu — ne taip jau daug. 
Nuvežti vaikučius ir parvežti 
galima butų surasti gan pigių • „ ty i_• K-j •• _  j

Sunaikinkit šaltį pirmąją 
dieną

Kiekvienas daktaras, ar slaugė pasakys 
jums, jei jus sunaikinsite žalti pirmąją 
dieną. jus veikiausia nepagausito plaučiu 
uždegimo, ar inMuenzos. Taigi neleiskite 
kalciui tęstis. Su pirmu sukosėjimu. ar 
prie pirmo ženklo žalčio, ar skaudančios 
gerklės pradėkite su Turpo ir sunaikinki
te kaiti tuojatis. Pntrinus krutinę ar ger
klę su Turpo palengvina sloguti, pahuo- 
suoja atsikosėjimą. Urnai jus pajusite pa
gerėjimą.

Apsisaugojimui nuo flu. (spauskite bis- 
kutį Turpo | kiekvieną nasrų kelis sykius 
i dieną ir flu bakterijos mažai ras progos 
įsigyventi, ar susirasti veisimos vietą.

Turpo yra veiksmingas antiseptikas, su
sidedąs iŠ senovinių terpetino, camphor ir 
menthol gyduolių. Kiekvienas gydytojas, ar 
išlavinta slaugė pasakys jums, kad tie 
sudėtiniai jau nuo senai yra pripažinti 
kaipo veiksmingi antiseptikai, talpiau tu
rintys svarbia ypatybę palengvinti šalčiuose 
ir slėgime, Turpo kainuoja 3Bc kiekvienoje 
uptieko.u.

Qpick, Sure, Šato Rollof

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: 
Ugnies, įrangų, Automobilių; 
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ĖST ATE: Tūrių gero 
hargenų visose Chicagos dalyse
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Tel.

kibimai Naujienose 
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Artistas Leonard Brunwald Lovey Siąucland

Nuo
Gy-

Pradžia 8 valandą vakare Įžanga tik 1.00

Artistas Brunwaldas yra mokinys garsaus mokytojo Jean de Reszke. Didžiausiuose 
Europos miestuose jisai yra dainavęs operose ir koncertuose su dideliu pasisekimu. Dainų 
kritikai yra prirašę jam daugybę skambių komplimentų. Visi sako, kad p. Brunwaldas yra 
didis ir nepaprastai įvairus dainininkas.

Ponia Lovey Thorp Siųueland, jo akompanistė, yra didi muzikos mėgėja, žmona pulki
ninko Siųueland, vedėjo The State Bank of Chicago.

Tai du nepaprasti žmones! Niekad dar lietuviams negirdėti ir nematyti.
Bus įvairus programas iš gražiausių dainų ir arijų.
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DEBATAI DEL KELLOGGO PAKTO

vasarų buvo pasirašytas Paryžiuje. Didelė dauguma se
natorių ratifikavimui, matyt, pritaria ir paktas galų 
gale bus ratifikuotas. Bet debatuose balsų kolkas dau-, 
giau ima opozicija, ir jos argumentai kelia nemaža ne
rimo kitose šalyse.

Pakto priešai sako, kad jisai visai negalėsiąs apsau
goti krašto nuo karo. Vienintelis apsaugojimas esąs tai 
— ginklas. Tuo budu šitie debatai duoda naujų argu
mentų ginklavimosi šalininkams kitose šalyse. Blogas , 

įspūdis ginčų senate dėl pakto ratifikavimo bu« panai
kintas tiktai tuomet, jeigu, užbaigęs šitų klausimų, se
natas'atmes administracijos reikalavimų paskirti pini
gų penkiolikos naujų karo laivų statymui.

L. TOLSTOJUS — “BOLŠEVI
KŲ BENDRADARBIS”

DIDKUNIGAIKščIO MISIJA

Amerikoje dabar vieši nabašninko Rusijos caro pus
brolis, didysis kunigaikštis Aleksandras Michailovič. Ji
sai sakosi atvykęs čionai su kilnia dvasiška misija:! 
skelbti “meilės ir religijos” evangelijų, kuri viena tik
tai galinti atgaivinti “materializme paskendusių” Rusi
ją

Žino visas pasaulis, kokia “meilė ir religija” viešpa
tavo toje cariškoje Rusijoje, kurių didkunigaikštis 
Aleksandras nori atgaivinti! Bet jo svajonės apie cariz
mo atgaivinimų yra tuščios.

Bolševizmo sistema, tiesa, gali bet kada sugriūti. 
Jeigu ji nesugrius staigiai, tai ji keisis laipsniškai, iki 
jos vietų užims kita, visai priešinga jai tvarka. Tos evo
liucijos eigoje gali Rusijoje laikinai susidaryti ir “balto
ji” diktatūra, — taip, kaip Francijoje kad po teroristi
nės jakobiniečių valdžios atėjo Napoleono Bonaparto' 
viešpatavimas.

Bet Francijos Bonapartas galėjo atsteigt manarchi-' 
jų ir restauruot (atgaivint) dalį bajorijos tik dėl to, kad ; 
pradžioje devynioliktojo šimtmečio kone visoje Europo
je viešpatavo karaliai su bajorais. Kai Napoleonas buvo 
nuverstas, tai Francijos globėjai pasidarė kitų valsty

bių karaliai.
Šiandie Europoje respublikinė valdžios forma yra 

stipresnė, negu monarchinė. Karalių sostai tapo sugriau
ti net ir kai kuriose Azijos šalyse. Pastangos atsteigti 
monarchijų Rusijoje todėl sutiktų užsieniuose daugiaus 
pasipriešinimo, negu paramos. O Rusijos mužikai var
giai kada nors geis dar kartų matyti carų soste. Su ca
rizmu jų galvose jungiasi mintis apie bajorus-dvarinin- 
kus, kurie pirma valdė daugumų Rusijos žemių. Tos že
mės šiandie yra ūkininkų rankose, ir jie savo įgyto per 
revoliucijų gero niekuomet neišsižadės.

Dvarininkų bajorų luomo atgaivinimas Rusijoje yra 
negalimas daiktas; o be to luomo yra negalima carizmo 
tvarka. Jeigu Rusijoje “raudonųjų” diktatūrų pakeis 
kada “baltoji” diktatūra, tai ji galės remtis tiktai armi
ja ir biurokratija. Bet naujoji Rusijos armija ir biurok
ratija susideda iš ūkininkų ir darbininkų, o ne iš bajorų.

Daugiausia, ką didkunigaikštis Aleksandras gali at
likti Amerikoje Rusijos monarchizmo labui, tai parinkti 
sau ir savo giminėms aukų iš pakvaišusių Amerikos mi- 
lionierių ir tamsių Rusijos emigrantų, kurie dar tiki 
savo popais ir buvusiais caro armijos karininkais. Ka
dangi didiesiems ir mažiesiems Rusijos kunigaikščiams 
šiandie tenka indus plauti Europos didmiesčių restora
nuose arba uždarbiauti, kaipo vežikams, naktiniems 
sargams ir “pedleriams”, — idant atsigynus nuo bado, 
tai iš tos Aleksandro misijos gali būt jiems šiokios to
kios naudos. Jei ne jiems, tai bent jam pačiam.

Levo Tolstojaus šimto metų 
gimimo sukaktuvėms paminėti, 
šiauliškė “Kultūra” išleido lie
tuvių kalba jo “žodį dvasinin
kams”. Del šito leidinio pralotas 
Dambrauskas-Jakštas parašė 
Kauno “Vienybėje” straipsnį, 
kuriame Šlykščiausiai išniekina
mas Tolstojus. Jakštas apšaukia 

jį ir nemokytu, ir turinčiu “silp
ną galvą” ir grioviku, ir “biau- 
riausiu” laisvamanybės skelbė
ju ir net — “bolševikų bendra
darbiu”!

Ne naujiena mums matyt lie
tuvių kunigus, purvais draps- 
tančius ne savo partijos žmogų; 
bet tokio storžieviško obskuran- 
tizino, koki skelbia tame savo 
straipsnyje Jakštas, reikia pa
ieškot.

Ko taip burnoja prieš Tolsto
jų Lietuvos klerikalų “moksli
ninkas”? Jisai jį taip apkaltina:

“Tame žody paniekinta vi
sas šv. Kaštas, atmesta ne 
tik Senojo, bet ir Naujojo įs
tatymo stebuklai, paneigtos 
visos krikščionybės dogmos, 
tepatikta vien evangeliškieji 
dorovės principai. šitokia 
‘krikščionyste’, iš kurios pa
šalinta visas antprigimtinis 
turinys, Tolstojus norėjo ap
šviesti rusų tautą, padaryti 
ją persiėmusią artimo meile, 
blaivą, nesukančią, brangi
nančią pe tik žmonių, bet ir 
guvulių gyvybę, atsisakiusią 
net karo metu šaudyti į besi
veržiančius priešus* Tolsto
jaus norai atrodo gražiausi ir 
Rusijai naudingiausi. Bet ka
dangi iš Tolstojaus ‘krikščio
nystės’ buvo visai pašalintas 
(?) Kristus ir Dievo apreiš
kimas, tatai Tolstojus savo 
mokslu įvedė rusų tauton ne 
šviesos, bet bjauriausią lais- 
vamanybę ir nutiesė kelią 
bolševizmui. Griaudamas val
stybės ir tikybos pagrindus 
Tolstojus tapo bolševikų ben
dradarbis, jų tikslų vykinto
jas.”

Na, tai kokių nusidėjimų pa
pildė Tolstojus? Pasirodo, kad 
jisai atmetė “antprigimtinį 
(viršgamtišką) turinį” iš krikš
čionybės, bet priėmė jos “cvan- 

’eliškuosius doroves principus”: 
meilę artimo, nesipriešinimą 
piktam, prisakymus neužmušt 
ir nesvetimoteriaut, atsižadėji
mą savęs ir blaivybę. Ir dėl to, 
kad jisai skelbė šitą krikščiony
bės dorovę be “antprigimtinio 
turinio”, tai jisai buvo “bjau
riausias laisvamanis” ir “bolše
vikų bendradarbis”! Thi yra ak
lo fanatiko ir ignoranię pasaka.

Tolstojus nebuvo laisvamanis. 
Jisai tikėjo į Dievą įr tą savo 
tikėjimą skelbė savo raštuose; 
tik jisai Dievą suprato ne taip, 
kaip jį piešia oficialus bažny
čios, darančios biznį iš žmonių 
tamsumo.

Paskui, ar galima vadinti 
“bjauriausia” Tolstojaus pašau- 
lėžiurą, kuris mokino mylėt sa-

Jungtinių Valstijų senate dabar eina smarkus deba- 
tai dėl ratifikavimo amžinos taikos pakto, kuris pereitų I MARGUMYNAI

Uieieakyrno kaina:
ChicaRoje — paštu:

Metams ------ ------------------
Pusei metų .......................
Trims mėnesiams_____
Dviem mėnesiam ______
Vienam mėnesiui ______

Chicairoj per iineliotojus;
Viena kopija --------------
Savaitei
Mineliui

8c 
18c 
75c Bimba sako, kad “Naujienos” 

| “liūdnai paminėjo” didkunigaik- 
Vapaltu*’ °* Chlca*oie’ ščio Nikolai Nikolajevičo mirtį, 

i kadangi jos įdėjo žinių, kad ji* 
1 sai “mirė plaučių uždegimu”. 

Tolinus, “Laisvės” redaktorius 
taip rašo:

“Nikolai Nikolajevič nebu
vo vadu ir įkvėpėju vien tik 
rusų monarchistų. Jam savo 
širdį buvo paaukoję ir ponai 
socialistai.”
žmogus, kuris gali šitaip kal

bėt, yra, be abejonės, proto li
gonis. A. Bimbos vieta yra pa
mišėlių name, o tuo tarpu jisai 
“redaguoja” bolševikišką laik-

I raštį ir sako bolševikams “pra
kalbas” !

Suvienytose

Metama 17.00
Pusei metų  8 50 
Trims mėnesiams  1.76 
Dviem mėnesiams___ ____ (.26
Vienam mėnesiui  75
Lituvon ir kitur uiiieniuoia 

(Atpigintai:
Metama  $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.50

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartu su utaakymu.

$8.00 J 
4.00, 
2.50
1.50 į 
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ApžvalgaJ
PROTO LIGONIS 

vo artimą, nenaikint gyvybės ir 
laikytis blaivybės? Kas biauraus 
yra šitose idėjose?

Ir kuriuo atžvilgiu šitos idė
jos galėjo nutiesti kelią bolše
vizmui? Argi bolševikai yra to
kie gailestingi, kad brangina ne 
tik žmogaus, bet ir gyvulio gy
vybę? Argi vyriausias bolševiz
mo įstatymas yra artimo meilė 
ir nesipriešinimas piktam?

Kas pažįsta bolševizmą, tas 
pripažins, kad* bolševizmas ir 
tolstojizmas yra taip griežtai 
vienas antram priešingi, kaip 
tik gali būt priešingos dvi skir
tingos idėjos.

Tolstojus, tiesa, nebuvo stip
rus teorijose, ir dėl to jo mo
kymuose yra daug stambių 
prieštaravimų. Bet tik ne Jakš
tui kalbėt apie Tolstojaus “silp
ną galvą”!

Londonas dabar susisiekia or
laiviais su 73 Europos miestais. 
Kas savaitę Anglijos kanalą per
skrenda 2,000 žmonių. Daugumą 
pasažierių sudaro moterys.

t ♦
Francijos pietinėj daly j ran

dasi miestas Apt, kuris turi 
12,000 gyventojų. Miesto ta
ryba pravedė sumanymą, kad 
visi to miesto gyventojai butų 
laidojami veltui. NutViirelių 
laidojimu rūpinsis pats miestas.

Florida pereitais metais par
davė citrinių vaisių už $50,- 
000,000. Floridą Amerika nu
pirko iš Ispanijos už $500,000. 
Tai buvo geras investmentas.

Citrinų industrija prasidėjo 
prieš 800 metų “Šventojoj že
mėj”. Rekordai rodo, jog apel
sinai (oranges) artimų Rytų 
gyventojams buvo žinomi dvy
liktame šimtmetyj. Citrinių 
medžių kultūra prasidėjo Hi
malajų kalnuose. Iš ten med
žiai buvo atvežti į Ispaniją, 
Italiją ir kitas pietų Europos 
šalis. Netoli Madrido, Ispani
joj, randasi 633 metų senumo 
apelsinų medis. Keturių šimtų 
metų senumo medžių galima 
užtikti gan daug.

Iš Europos apelsinų medžiai 
pateko į Azorų salas, o iš ten 
į Floridą. Spėjama, kad į Flo
ridą tie medžiai buvo atvežti 
1565 m. Per 250 metų mažai 
tebuvo kreipiama dėmesio iš
vystyti citrinų pramonę. Bet 
1886 m. jau buvo pririnkta 
1,260,000 dėžių apelsinų ir ki
tų vaisių. Po to derlius nuolat 
didėjo, kol 1895 m. šalnos be
veik sunaikino medžius. Praė
jo keli metai, kol citrinų pra
monė vėl atsigriebė. Bet pe
reitais metais Floridoj jau bu
vo surinkta 18,000,000 dėžių 
apelsinų ir kitų vaisių (tanger 
rines ir grapefruit).

♦ ♦ *
Airija per pereitus metus 

pasodino 7,000,000 naujų me
džių. Nuo 1926 m. tapo jau 
pasodinta 27,000,000 -naujų 
medžių. 

* ♦ *
1931 m. bus surašinėjami 

Anglijos gyventojai. Manoma, 
kad pasireikš nemažas (gyven
tojų prieauglis. 1801 m. Ang
lija turėjo 8,893,000 gyvento
jų, o 1921 m. gyventojų skai
čius pašoko iki 37,887,000. Be 
to, paskutinis cenzas parodė, 
jog kiekvienamx tūkstančiui 
vyrų tenka 1,095 moterys.

* >i< *

Kroatija pakėlė mokesnius 
svaigalams, kad surinkti pini
gų mokyklų statymui. Seka
mais metais ji planuoja pasta
tyti 50 naujų mokyklų.

♦ ♦ *

Paryžiuj pavojingesniuosc 
susisikimuose gatves pra
deda grįsti guma. Gumi
nes gatvės nėra tiek sli
džios, kaip asfaltas ir todėl 
mažiau teįvyksta nelaimių.

* * * \7

Dr. Raymond Leslie Buell 
sako, jog Afrikoj faktinai eg
zistuoja vergija. Vietomis vy
rai yra verčiami apleisti savo 

kaimus ir keliauti 500 mylhn 
kad atlikti kokį nors darbą 
europiečiams.

Europiečiai, sako Buell, žį^- 
ri į Afrikos juodveidžius, kaip 
į gyvulius. Tuo tarpu patyri
mas rodo,. jog jie prie tinka
mų aplinkybių gan greit ci- 
vilizuojasi. 

♦ ♦ ♦
šie metai bus blogi radio 

klausytojams. Tokią numonę 
pareiškė prof. Harlan T. Stet- 
son. Saulės dėmės kliudo tin
kamam radio priėmimui. Tie 
trukdymai pareina iš atmosferi
nės elektros įtakos. Papras
čiausias pavyzdys tokios at
mosferinės elektros reiškinio 
yra žaibas (perkūnija). Nuo 
žaibo ir už tūkstančio mylių 
nuo priimamosios vietos im
tuve girdisi charakteringas 
tratėjimas, kuris nuslopina 
reikalingus nugirsti. garsus.

O kadangi yra žinoma, jog 
laike saulės dėmių veikimo 
gan dažnai įvyksta magnetinės 
audros, tai yra radio priėmi- 
audros, tai ir radio priėmi
mų radio priėmimui sąlygų, 
sako prof. Stetson, nesusilauk
sime be 1934 metų, kuomet 
pasibaigs dabartinis saulės dė
mių eiklius.

* * *
Ekspertai sako, jog gero 

laikrodžio amžius yra 50 me
tų. Jo plaukinis spiruoklis per 
valandų padaro 18,000 judėji
mų, o per metus 157,000,000 
judėjimų.

—K.

NAUJIENŲ SPAUSTUVE

NAUJIEN

Operuoja patyrę, gabus unijų darbinin
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kitur.

Kai Jums ar jūsų draugystei reikės ką nors 
spauzdinti visuomet kreipkitės i šią spaustuvę, 
čia jums padarys geriausią.

Cirkuliarai garsinimui bargenų.
Bilos ir raštynės reikmenys.
Pranešimų ir pakvietimų laiškai 
Draugysčių konstitucijos. 
Plakatai parengimams garsinti. 
Visokie draugysčių reikmenys. 
Laikraščiai ir knygos. 
Korteles, tikietai, atvirutės. 

9 

Visa-Kas.

Ppau
Su Ženkleliu <*iiBM37 reiškia gerumą

Žem. Kalvarija

šis miestelis gal būt daugu
mui Amerikos lietuvių yra ži- 
nams stebuklingu paneles šven
čiausios paveikslu bei šiaip 
skaitoma stebuklinga vieta, su 
“garsiuoju” vienuolynu. Rusų 
laikais Čia valdė vienuolyno že
mę popas. Išėjus rusams žemę 
užvaldė klebonas, o vienuolynas 
buvo tuščias. Bet šių metų 
pradžioj buvęs kademų lyderis, 
dabartinis Telšių vyskupas 
Staugaitis, matydamas “aveles 
ištvirkstant” norėdamas joms 
jkvėpt šventosios dvasios per
kėlė ganytojus vienuolius-mari- 
jonus su klebonu Dvaranausku 
priešaky. Jis amerikiečiams 
gal būt žinomas; ten ilgą laiką 
“dūšias ganęs”. Bet šitie, “dūšių 
ganytojai” parapijiečių ne la
bai patenkino. Tuojau ėmė 
sparčiai pinigus rinkti, o jei 
kas mažai duoda, tą iškolioja. 
Užarė taką per vienuolyno žemę 
einantį, kur dabar žmonės turi 
kelis kilometrus vingį eiti, o 
jei kas eina pei užartą taką, tą 
“broliukai” pasiveja arkliu ir 
prisirišę retežių prie arklio ve
da policijom Kartą vienai bo
belei mirštant parvežus klebo
ną Dvaranauską, šis klausyda
mas išpažinties, ėmė prikalbi- 
net, kad ūkį paliktų vienuly- 
nui, o vyrų, atiduotų jiems už 
berną. Bobele taip pasipiktino, 
jog mieste paliktus namus Die
vo garbei pagijusi tuojau at

ėmė ir paliko vyrui. Mat, nesi
sekė prabaščiui.

Kai kas net eržilais “dūšių 
ganytojus” praminė.

šį rudenj kum Dvaranauskas 
kalėdodamas užvažiavęs pas vie
ną ūkininką pakrapijęs davė 
kryžių bučiuoti, bet vienas iš 
šeimos atsisakė. Tuomet su
gniaužęs kumštį grasindamas 
šaukė, plūdo visokiais žodžiais. 
Mat, su kumščiu nori prabaš- 
čius įkvėpt šventosios dvasios. 
Gaila, kad Dvaranauskas su sa< 
vo broliukais pavėlavo užgim
ti. Reikėjo bent kelis šimtus 
metų pirmiau, tuomet paklydu
siom avelėm butų galėjęs į- 
kvėpt šventosios dvasios ne tik 
su kumščiu, bet ir su nagaika.

—Žemaičių Ainis.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams
Pusei metų ................
Kopija ..........................

$1.50
$1.00

10c

Tėmykit! Nuo Naujų 
Metų “Gyvenime” 
tilps daugiau raštų ir 
daug gražių paveiks
lų. Reikalaukit tuo
jau “Gyvenimo”, vie
ną numerį prisiusime 
veltui.

i __
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Ve

BRUNWALDO
koncerto tikietai parduodami 
Naujienų ofise, 1739 S. Halsteu 
St., ir knygyne Lietuva, 
Halsted St. Malonėkite 
tikietus tuojau.

3210 8. 
įsigyti

Cicero
Bunco party

sausioTrečiadienio vakarą,
16 d., šv. Antano parapijos sve
tainėj rengiama yra Bunco Par
ty. Pramoga prasidės 7:30 vai.

Pelnas iš parengimo eis byla, 
vesti, kad taptų nuimti 16-toj 
gatvėj gelžkelio bėgiai.

Bunco Party rengia Cicero 
Citizens Protective Assosiation.

Rengėjai turi surinkę daugiau 
kaip 50 įvairių dovanų, 
suaukavo Cicero 
biznieriai ir kiti 
žmonės, ir kurios 
kaip laimėjimai.

Pora žodžių apie bylą, kuria 
vesti rengiama ši pramoga.

šešioliktoj gatvėj ilgą laik< 
buvo apleisti geležinkelio bėgiai 
Pereitą metą gelžkelio kompani
ja sumanė padėti dar antrus 
bėgius. Vietos gyventojai tai. 
pasipriešino. Darbas tapo 
kytas.

Pasipriešino gyventojai 
kad jie nužiūrėjo, jogai
mas šioj gatvėj bėgių ir dėji 
mas naujų esąs pragaišti.ga 
apielinkės gyventojams — pavo
jingas jų gyvasčiai ir žalinga 
turtui.

Tapo užvesta byla teismuose. 
Vietos piliečiai byluojasi, kad 
bėgiai butų visai nuimti nuc 
tos gatvės. Idant sukėlus reika 
lingu fondų, tai tarpe kita ko, 
rengiama ir ši Bunco Party.

Vietinis.

Jisai nieko nesakė apie Ar
gentinos'gerumų, jei kas prisi
laiko prie aplinkybių. Tas jo 
sakymas buvo, kai jis kalbėjo 
apie Urguajaus lietuvius. Tada 
jis sakė, kad vietiniams, ten gi- 
musiems ir augusiems gyvento
jams, kurie pratę 1 
augmenis, kaip bananams ir pa
našiam vaisių maistui, tai tiems 
pigesnis pragyvenimas. Tie vie
tiniai gyventojai geriau ir leng
viau gali gyventi, n« kad atei
viai. O pratusiems maitintis 
duona, bulvėmis, daržovėmis — 
maistu, kuris, yra importuoja
mas, tiems sunkiau, nes toks 
maistas yra brangesnis, ir tai 
apsunkina ateiviui gyvenimų. 
Na, tai čia “Dalyvis” ir pasida
rė medegos iškraipymui, kai jis

Joniškiečių Kliubo 
Vakaras

North Side

Praėjusią subatą, • Krenčiaus 
svet., 4600 So. Wood St., įvyko 

vietiniams .foniškiečių kliubo vakaras. Žmo-
irių dalyvavo nedaugiausia, bet 
buvo pastdbianias koks tai ne
paprastas draugiškumas tarpe 
dalyvaujančių, žinoma, jei ne 
toks šaltas oras ir nesiaustų 
Chicagoj flu, tai į Krenčiaus 
svetainę publika nebūtų tilpu-

KultiiKos Batelis rengia, va
dinamą Valentine Danee vasa
rio 9 d., Nortlnvest Masonic 
Temple, 1547 N. Leavitt St. 
Prašo vietines draugijas nereng
ti tą dieną jokių pramogų, kad 
nepakenktų tai jaunai draugijai.

jonas, kuknia, Bovvling Alley.
parankumai. Užveizda

ALBERT SCHREINER,
6437 Newgard Avė.

Phone Sheldrake 4105

Visi

LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ KAPINIŲ 
lotų savininkų ir draugijų atstovų 
visuotinas metinis susirinkimas įvyks 
septintadieny, Sausio (January) 20 
d., 1929, Mildos svetainėj, 3142 So. 
Halsted St., 1 valandą po pietų ant 
3 lubų. Būtinai dalyvaukite, nes 
randasi užsilikusių reikalų katrie tu
ri būti antarti per jumis.

Kviečia Kapinių Valdyba.

Marųuette Purk. — Manfbette 
Park Lietuvių Am. Politikos Kliubo 
įvyks specialis metinis susirinkimas, 
sausio 15 d., 7:30 vai. vak. kapelani- 
joj, 2631 W. Marųuettc Rd.

Laukdami prisirengė prie senai su
manyto kliubų susijungimo, bendrame 
specialiame susirinkime sausio 10 d.. 
Southvvest Am. lietuvių Politikos 
Kliubo nekuriu priekinių narių kažin- 
ko bijoties, kliubų susijungimo pienai 
visai suiro. Taip dalykams bėgant, 
musų reikalai pasiliko.

Visi nariai ir norintieji prisirašyti 
į kliubą, kviečiami atsilankyti į susi
rinkimą; taipgi bus renkama nauja 
valdyba šiems metams. Valdyba.

kurias 
ir Chicago 
geros valio, 
bus išdalinto

sula

todėl 
buvi-

Brighton Park
Nuteisė lenką kalėti

Lenkas, Joe Sakohara, gyve
nęs adresu 4422 St. Patricia st., 
nušovė jauną vyrą, 17 metų 
amžiaus, Joe Kasorvickį, gyv. 
4347 Knox avė. Seržantas Tho- 
mite Simons, Brighton Parko 
noncijos štabo narys, areštavo 

^Sakoharą, ir šiomis dienomis 
įvyko lenko teismas. Sakohara. 
seržanto įrodymais, pripažintas 
kaltas ir nuteistas kalėti nuo 
1 iki 11 metų. Byla nagrinėta 
pavieto kalėjimo teisme, teisėjo 
Coneford kambaryj. Sakohar. 
turės kalėti Joliet kalėjime.

Report.

Roseland
Nebūtų mano dalykas, bet 

kai kas jau perdeda dalykus 
T« • M aš noriu Įterpti savo dvi 
lekj.

“Naujienų” No. 7-me tilpo 
aprašymas antrašte ‘“Nedarbą, 
ir komunizmas”, kurį pasirašo 
“Dalyvis”. Jisai galėjo būti to
se prakalbose. Bet jeigu taip, 
tai/kam rašyti neteisybę?

Aš dėl to nekaltinu nė laik 
raščio, ne redaktoriaus, nes ji
sai nežino, kas ten buvo. Visa 
kaltė, bus “Dalyvio”, kuris iš
kreipia dalykus. Aš buvau ma
nęs tas prakalbas aprašyti ii 
todėl į jas ėjau. Aš žinojau, kad 
Mizara megia įkąsti socialistus, 
tai ir norėjau gerai įsiklausyti, 
o tada aprašyti.

Bet turiu pasakyti; kad Mi
zara apie socialistus nieko nesa
kė, apie fašizmą aiškino gerai. 
Kalbėjo jisai apie kūrimą Ar
gentinoje trečios Lietuvos, ko
dėl lietuviai tenai keliauja, ko
kius manymus turi keliaudami 
ir, pagalios, kas jų ten laukia. 
Pridėjo taipjau kelis žodžius iš 
biznio atžvilgio.

Programc dalyvavo visiems 
hieagiečiams gerai žinomas dai- 

nininlka<8 p. Kastas įSabonis su 
žmona ir p-lė Gricaitė. Kaip 
jau chicagiečiams žinoma, p. Sa- 

. , , . .bouis yra pirmaeilis dainininkassako, kad kalbėtojas senekėjęs . . . . ,. . . . , , ir savo dainomis neskupus pu-apie Arminu ir pasakęs kad^. Bet .ui mgn . akis 
.cii g("'ai gyventi tiems, kurie. aus taj ]5 gj
prisitaiko prie aplinkybių. 1 , ... . .1 1 J i mergaite, kaip matyt, dar yra

Kitcje vietoje jisai prasižengė 'visai jauna, ir jeigu tik toliaus 
su teisybe pasakydamas, 
klausytojų buvę tik 
Prisieina nurodyti, kad 
vo apie 200. 

Kalba tiko visiems, 
buvo jokių šmeižimų.

Redakcijos atsa
kymas

Amerikos Liteuvių Republikonų 
Kliubo 9 wardo laikys savo metini 
susirinkimą kaip 7. v. v., sausio 14 d. 
1929, Strumilos svetainei, 158 E. 107 
St. Visi nariai neatbūtinai turit su
sirinkti, nes bus svarbiu svarstymų.

V. Krištopaitis..

apie
Jtj

k id 
30. 
bu-

Be

Ne vibui dar žinančiam. Apie 
asmenį, kuris nenuteistas, ne- 
alima viešai sakyti, kad jam 

rietą kalėjime. Nedėsime.
i

Lietuves Akušerės

SPORTAS
Požėla laimėjo

nes
Netiko 

d tugeiiui kolekta. Ir inan ji ne
tiko. Bet turiu pasakyti, kfcd 
tapo surinkta apie $38. Ir ta: 
jau liudija, kad klausytojų tu
rėjo būti daugiau, negu 50 žmo
nių, ba vieni davė vos po keletą 
centų, kiti rasi daugiau, o buvo 
r tokių, kurie nieko nedavė.

Na, tai čia ir pridedu savo 
vilekį ir sakau, kad ko/espon 

lentas turėtų rašyti laikrašČL* 
gryną teisybę. Rašytojas tur 
žinoti, kad melagingas raštas 
žemina ne tik jį patį, bot ir 
laikraštį ir visą spaudą. Reikia 
žinoti, kad atsiras vienas ar ki
tas žmogus, kuris panorės to
kią neteisybę taisyti ir parody.. 
teisybę. Taigi, kam korespon- 
lentui žeminti save tokiu ra

šymu? —Senas Apuokas.

savo balsą lavins ir kreips į jį 
(langiaus domės, mes chicagie- 
čiai turėsime tikrą pirmaeilę 
dainininkę ir artistę. Aš visu 
neabejoju, kad jeigu kas kas Ši 
jauna mergaite imtų rūpintis, 
tai ji turėtų 75 nuošimčius gali
mybės 'patekti į artistų-daininin- 
kų viršūnes.

Northsidkčių irgi dalyvavę 
nemažas būrelis Joniškiečių v - 
k te, jų ta: po ir p. Fr. Prusis 
j u žmona. —P. Gl ikas

Birdgeportas
Vladislovas Palubiskis, gyv. 

556 \V. 3(Jth St-, susirgo influ- 
'nza. Niekas neprižiūrėjo ir ne
sirūpino ' ligoniu. Jisai rasta 
’iegyvas lovoj sausio 10 dieną. 
Vėlionies kūnas yra pp. Eudei- 
kių laidotuvių Įstaigoje, 4605 S. 
Hermitage Avė. Vladislovas 
Palubiskis gyveno su savo 
sintimi Aleksandru, 11 metų 
Krnaičiu. Reporteris.

KAZIMIERAS LINKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 13 dieną, 6:15 valandą 
ryto, 1929 m., sulaukęs 37 me
tų amžiaus, gimęs Šiaulių ap., 
Tryškių- parapijoj, Pabalvės 
kaime. Amerikoj išgyveno 17 
metu. Pai ko dideliame nuliū
dime Amerikoj brolį Pranciškų, 
g minės ir drauerųs, Lietuvoj 3 
brolius — Vladislovą, Stanislo
vą ir Juozapą, tris seseris — 
Zofija. Oną ir Ąmiliją. Kūnas 
pašarvotas randasi 4605 So. 
Hermitage Avė.

14i:dotuv?s įvyks seredoj sau
sio 16 dieną, 8 vai. ryto iš Eu- 
deikio koplyčios i Aušros Var
tų uarap’jos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Binkau
sko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoš’rdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam naskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Brolis, Giminės ir Draugai*

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1711. '

L l U DVI K A S V ERM A U SK AS

b

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 11 dieną, 8 valandą va
kare, 1929 m., sulaukęs 52 me
tų amžiaus, gimęs Rapalių kai
me, Luokės parapijoj, Telšių 
apskr. Amerikoje išgyveno 
apie 30 metų. Paliko dideliame 
nubudime seserį Marijoną Lie
tuvoj ir du pusbroliu Ameriko
je — Domininką ir Juozapą. 
Kūnas pašarvotas randasi I. «L 
Zolp koplyčioj, 1646 W. 46 St.

Laidotuvės jvyks utarninke, 
sausio 15 dieną 2 vai. po piet 
iš namų bus nulydėtas j Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Liudviko Vermauc- 
ko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Laidotuvėms rūpinasi p. Ka
zimieras Marozas, 4332 S. 
ornia A ve. Chicago, Iii. 
Lafayctte 1515.

Laidotuvėse patarnauja 
borius I. J. Zolp, Tel. Boule
vard 5203.

JONAS LŪŠIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

sausio 10 dienų, 8 vai. vakare, 
1929 m., sulaukęs 35 metų am
žiaus. Gimęs Viekšnių mieste
ly, Mažeikių apskr. Amerikoj 
išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną, po tėvais Stapo- 
liunaitę ir ketvertų vaikučių r 
du sūnūs — Jonų, 10 metų, 
Valantų, 8 metų, ir dvi dukte
ris — Onų, 11 metų, Bronisę, 
6 metų, brolį Antanų ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas randasi 
936 W. 34th Place.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
sausio 15 d., 8 vai. ryto iš na
mų j šv. Jurgio parapijos baž
nyčių, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Lūšio gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimų ir atsi 
sveikinimų.

Nuliūdę liekame
Moteris, Supai, Dukterys 

ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius S. P. Mažeika.

gra-

Cali-
Tol.

Chicago.

Penktadienio vakare Ashland 
' ud’lorijoj Požėla ritosi 

’T’.izrn. Požėla savo 
aguldė į 17 minučių.
Gus Kailio, vidutinio

entyionas, parito jtalą Joe Pa
iri.

su Pat 
priešą

svorio

PRANEŠIMAI

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERE A

3101 South Halsted Street 
Kampa* 31-mos iratvės

Pbnne Victorv 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennavlva- 
nijnn Itffnnbu- 
čiuosp Sąžinin
gai pntarnfliijn 
visnkinse ligo
se prieš gim
dymą. laike 
gimdvmo ir po 
glmdvmo Už 
dyką patari- 
mflf> dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims
ir merginoms; K 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 rvto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
n iki 9 vai vak

TJetuviai Gydytojai

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

Tel Kyfwood 5107 
Valandos

nuo 9 Iki 11 va) ryte; 
oun, 6 (ki 8 vai vakare 

«.p»ri tventadiant.. Ir kMvirfadienin

Įvairųs Gydytojai

DLHERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams tinimas per 25 
m. kaipo, patyręs gydytojas, cbirur 
gas ir akušeris.

Gydo staigas Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir valkų pagal naulau- 
tius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1625 W. I8th St.. netoli Morgan St 

Valandos: nuo 10—12 pietą ir 
nuo 6 Iki 7:30 vai. vakare

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai lauk 

Snuth Sho»e 2238 ar Handolnh HKOu

Chicagos Liet. Auditorium bend
rovės mėnesinis susirinkimus atsi
bus pirmadieny, sausio 14 . d., 8 v. 

r kare, Auditorium svet., 3133 So. 
’lalsted St. Gerbiami direktoriai ir 
iraugijų atstovai visi pribukit lai
ku. —Nut. Rašt.

DEL PIKNIKŲ — kontraktuokite 
iu “Elnį Tree Grove”, 6543 Irving 
'ark Boulevard nrie užbaigos gatvo- 
tlirių linijos, $25,000 šokiams pavilk

fel.
R.

2-7749
I. R1MDZUS, D. C. Ph. C 

Chiropraktas
Broadway, Gary, fnd.I 128

ai.: nuo 10 iki 12 v nuo 2 iki 8 vak 
Sekmanieniais nuo 10 iki 12 va’..

Universal Restaurant
I

Labiausia mėgiami
lietuviu valgykla

Bridgeporte
A. A. NORKUS, sav.

750 West 
31st St.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
M u patarnavimas 
aidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Akiu Gydytojai
•‘antaha- Mano ofiaah dabar rand* 

ai naujpį vietoj

DR. VAfTUSH, O
LIETUVIS AKU1 SPECIALISTAS
Pąlengvins akių įtempimų, kuri* 

•sti priežastimi galvų.* skaudėjimo, 
-vaigitno, akių aptemimo, nervuotu 
no, skaudamų akių karštį, atitaiso 
Ai'eivaH akis, nuima kataraktų, ati 
also ‘trumparegystę ir toliregystę 

i’rirengia teisingai akinius Visuo 
%e atsitikimuose egzaminavimas da
ilinus su elektra, parodančia ma 

dausias klaidas Specialė atyda ai 
Kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
• 0 iki 12 vai. po pietų.

1712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

J. Lulevich 
Lietuvis ar r a borius 
Ir baisa m notoj aa 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi 
sokiema reikalams 
Modemiška koplyčia 

veltui.
810S S. Halsted Su 

Chicago, III.
Tel. victory 1116

S. D. LACHAVICZ
Lietuviu Graborius ir 

Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Rooseveit 2515-2516

Lietuves Akušėrčs

D

ŽMOGAUS
AKIS

11, taip dalikatnat- sudčjirnub, 
iaža dalis žmonių supranta apie 
eikimą. Didelė daugybė akių sugu 
tinta pigiais ir prastai pritaikintai- 
kiniais. Bukite daug atsargesni, ka 

ia siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
ainos, arba pedleriai siūlo akiniu*- 
aikščiodami iš namų į namus. Prak 
i kuojų ant akių, perleidžiau daugi a 
0 tūkstančių ypatų ir turiu 20 meti, 
arktikos.
lei abejoji ame savu akis, eik uar

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Phone Boulevard 6487
S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 

Phone Kenvvood 1752
1649

JOK 
jo-

25 Metų Patyrimo 
pritaikyme akinių dėl lankią ekiu 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRIST  AS

A. MONTVTD, M. D.
1579 Mllw«oltM Avenae. Rnotn 209 

Kampa* North Avė ir Robey St
Vai • 1 Iki 3 po pietų. 6 Iki ? vak 

Tel. Brunstvirk 4988
Namu telefonas Rrunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa Ir diathrrmis

Ofisn Ir Res Tel Rnulevąrd 5913 
DR. A. J. RERTASH 

3464 ^nntb Halsted Street 
<»fian valandos nuo 1 iki 3 po plotu 

ir nuo 6 Iki S vai vakare 
Rea 3201 South Wallaee Streel

DR. J. J. KOW ARSKAS 
GYDYTOJAS fR CHIRURGAS 

2403 W fi3rrl St.. Suite 3 
Prospe.rl 1028

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

Nedėlioj pagal nutartį

6660 South Artuslan A’»nn» 
Phnne Prospect 6659 

Ofisn Tel Camil 0257
DR. P. Z. ŽALA TORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
• R21 Snoth Hslsted Street

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

, LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D
♦442 South Wewtern Avenu.

Tel. Lafayette
Valandos:

nuo 9 iki 
n u '' 6 iki

4116

11 v.
9 vai

ryto 
vak.

Hhont BoųJevara 1401

DR. V. A SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St

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

Nedėlioj .nuo 10 iki 12 A M

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenų* 
Telefonas Boulevard 7820 

Retu. 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.)
Vai.: 1—8 if 7—8; Ned 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood avė.

• Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY 

4193 Archer Avė., 
Chicacro. 111

ikių '• untaikim, 
* ūkinių

MII South Ashland Avenio
• utį P’dg., kanip. 18 St. 2 aukitas 

fastebekit mano ižkaba»<
...andob nuo 9:30 rytu iki 6:30
<r«. Nedaliomis nėra skirtų

Koon >

l’hone Canal 0523

Tel. Brunswick 9624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Milwaukee Avė. 
kambarys 206

Valandos: 9—12, l—5, 6—8:80 
Sekmadieniai* oairal ■usitarima

»b 
va

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel Victor> 6893 

Rez Tel DrexeJ 9191
DR. A. A. ROTI!

Rnaaa Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų, vyriškų 

vaikų ir visų chroniškų ligų

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIĘTKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St

Phone Victory 4952
MR8. ,A. JARUSH-KAUSHILLAS 
Physical Theraphy and Midwife 
3252 South Halsted Street

Res.: 6109 So. Albany Ava. 
Hemlock 9252

Lietuviai Gydytojai

vaikų ir visų chmniskų ogų 
Ofisas: 3102 S. Halsted Si., Chicago 

arti 31 st Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7 -8 vak 
Nedėliomis ir šventai! 10—12 diena

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
manaage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netie blanketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai. Ofi
so valandos nuo 1 
po pietų iki 8 v. 
vakare.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Calumel 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. M. J. SUERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomia Street 
Kampas I8th St.

Vai. 2—4 po piet Ir 1—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Resid<»nce Tel Fnirfav 6352

Phone Boulevard 8483

Dr. Margeris
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Vai. t nuo 12 iki 8 po pietų, 

nuo 6 iki B vakare. 
Gnkmadieniaia nuo 10 iki 12.

Telephone Yards 0994

DR. MAURIfE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Ros. Tolephone Plaza 3200

Phone Armilage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1)45 Milwaukee Avenue 
'blandos: 12 'ki 2 ir 6 iki S P M

Sei • (,os vakare uždaryta 
Nedėlioj ppgal «utartį

GYDO
Kraujo. xlos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta) 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRAUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedalia* ni»n 2-39 iki t 30 v. pn pie»

TELEFONAS CANAL 0464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 lubot 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moterišku, Vyriškų Ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phnnp Midwav 2880

Advokatai

A. A" OLE
ADVOKATAS

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

Vakuruis
8241 South Halsted St 

Tel Victory 0562 
7—9 rai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčlos

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžilinąs Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 Weat Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9

Telephone Rooeevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
' ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLĖ BLDG. 
77 Weat Waehington Street 

Cor. VVashington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES 
Advokatas 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg. 

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8822 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St
Hemlock 4080

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Tahnan Av.
Tel. Pros^ct 3525.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nūn 9 ryto iki 4 po pietą 
Gyvenimo vieta 

8823 Rnuth Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

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

Npdėllomis nūn 9 Iki 12 rvto

DETRO1T, Mll lL
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam Ofise 
2333 Bariu m Tower

Kampas Bates and Cadillac Sijuare
Valandos nuo 8:30 iki 5 vai vakare.

Panedčliais ir l’čtnyčiomis 
iki 7:30 vai. v.il.iift

r



NAUJIENOS. ChlcrtRO. III. I’irHiadivniS, sausio 14,1929

Tarp Chicagos
R & « M

Yra klausimas, ar draugijų 
nariai galės gauti kambarį ligo
ninėje veltui, ar no? Man ro
dos, kad ne. Jie turės užsimo
kėti už ligoninę, o užsimokėjus, 
jokios garbės nėra. Bus tik gar
bė ligoniui, kad pinigų turėjo. 
O jei pinigų neturi, tai ir ligo
ninėje vietos nėra, nei daktarasLeonardo Brunvaldo

Koncertas jau už i už dyką nevažiuoja.

poros dienų Tokiu budu, aš manau, kad 
draugijoms neužsimoka aukas 
duoti ligoninei, nes vardas arba

augusių, kurtėms, vardu jaunuo- mes nebūtumėm išnaudojrmi į- 
)ių, buvo smagu pasisvečiuoti.

Dar turiu priminti ,kad Man- jeigu norit, kad jūsų taksos ant 
deliai yra labai svetingi ir drau
gingi žmonės, tad ir draugų tu
ri apščiai. Po skanios vakarie
nės visi smagiai ir draugin
gai svečiavosi iki pat ryto, ir 
skirstėsi namo ačiUodami šei
mininkams už tokį draugingą 
priėmimą. Aš tikiuosi, kad vi
siems bus ilgai atmintinas šis 
Adelės varduvių paminėjimas.

vairių kitataučių politikierių,

Panelė Sadauskaitė mokina garbe per maža airiams aukas 
pirštus praktikuodama Arabes-, duoti. Airišiai mums nieko ge- 
ką, Hungarian dance ir kitus j r0 nedavč ir neduos, tik jie mo

ka mumis su musų kunigėliais 
! išnaudoti skelbdami esant šven
ta priederme prisidėti. Ir vis 
reikalauja iš tų suvargusių šei
mynų*

Atminkite: juk šaukėt lab
dariams, kad seneliams ir 
našlaičiams renkant aukas, šim
tus tūkstančių dolerių surin- 
kot iš suvargusių lietuvių se
nelių ir našlaičių vardu. Gi ati- 
davėt juos ligoninei, o ne naš
laičiams. Surinko prieglaudai, 
o ligoninę pastatė. Gerai, kad 
pastatėt, bet reikėjo ir lietu
viams turėti, o airiui užra- 

i šyti — ir dar nesidrovi daugiau 
mi_ ( aukų prašyti.

1 Draugijos turėtų susiprasti ir 
T aukų neduoti už dyką, tik vien

kurinius, kad parodyti savo ga
bumus.

Ponas Brunvaldas repetuoja 
Jieva, Old Volga, Mano gimtinė, 
Pagliaci, ariją iš operos Tief- 
land ir daug kitų dainų.

Ponia Siqueland truputį susi
rūpinus dėl šalto oro, bet pra
našas sako, kad trečiadienį ne
šals ir nebus pavojaus automo- 
biliaams užšalti.

Nesiveluokite, kurie norite 
gauti geras vietas sėdėti.

Įžangy $1.00.
/___ _ ____

Iš politikos lauko
Rridegorto kolonija

Brighton Park
Penktadienio rytą staigiai 

re Andrejus Gutauskas, gyv. 
2448 W. 47th St. Jisai mirė. 
sulaukęs 43 motų amžiaus. Ko- 
ronerio džiurč pripažino, kad Prieražas: Jau iš keleto ypatų 
Andrejus Gutauskas miręs dėl" tcko nugirsti, kad p. šimuti-, 
širdies ligos. Velionio kūnas: ligoninei aukų rinkimo komiteto 
buvo pašarvotas pp. Eudeikių pirmininkas, ėmęs ir tebeimę3
koplyčioje, 4665 So. Hermitage 
Avė. Laidotuvės įvyko sausio 
12 dieną iš koplyčios į Lietu
vių Tautiškas kapines. Aa. An- j 
drejus Gutauskas buvo nove-.

—Repdęs..

$75 savaitėj už vadovavimą au
kų rinkimo vajui. Įdomu butų 
išgirsti iš paties p. šimučio, ar 
teisingos yra to kalbos. Ir jei 
teisingos—tai kode! jis neau
ki.uja savo darbo “labdaringam” 
tikslui ?—Reporteris.

Roseland
Naujų Metų dieną pas 

P. J. Sadulus susirinko gražus 
būrelis svečių-viešnių. Jų tarpe 
buvo ir seni Roselando gyven I 
tojai, tai p. J. Sadulienės te 1 
vai, T. A. Kulešiai. Draugui T. 
A. Kulešiai yra^ pavyzdingi 
žmonės ir visų gerbiami. Išauk
lėjo jie gražiai dvi dukteris ir 
du sūnūs. Dukterys ir vienas • 
sūnūs taipgi gyvena pavyzdin 
gai ir auklėja po šeimynėlę. Pe- į niais- 
reitą pavasarį jauniausią

P- p. North Side
Adelės varduvės

abejones dėl reikalingumo or-’ 
ganizuotis į politiškas organiza
cijas. Ir esant tokiai organi
zacijai, kaip 11 vardos Ame-!

CLASSIFIED ADS
savasties nebūtų didesnės kitais 
metais, ir jeigu r^rit, kaq jūsų 
apielinkė turėtų tinkamą poli
cijos apsaugą nuo Įvairių be
rnelių, tai turit būtinai susior
ganizuoti į politiškus kliubus 
arba organizacijas. Tokia orga
nizacija jau yra suorganizuota 
demokratiškai principais, ir to
dėl, kurie jaučiate savo pilie
tiškas pareigas, tai ateikite ir 
V įsirašykite prie minėtos or
ganizacijos.

Jau tiktai nepilnai, pusantro 
mėnesio laiko laiko beliko iki 
šių metų pavasarinių miesto ta
rybos atstovų rinkimo, tai yra 
iki Aldermenic Elections, ir 
mes, Bridgiportd lietuviai, tu
rime aktyviai dalyvauti minė
tuose rinkimuose. Tie rinki-

rikos Lietuvių Demokratų orga
nizacija, visi lietuviai demokra 
tų pažvalgos, gyvenantys Brid- 
geporte, turėtų būtinai jai pri
klausyti. Sudarius savo lietuvių 
demokratų 1 v irtą organizaciją, 
bus veltot, galima pagalvoti ir 
apie savo lietuvių kandidatų pa
statymą nekurtom valdiškoms 
vietoms.—V. M. Stulpinas*

CLASSIFIED ADS. j

Financial
Finu nHai-Paskolos

Heip Wanted—Maie
Darbininkų Reikia*

REIKALINGAS virėjos, kuris tu
ri patyrimo dirbti naktimis. 1947 
So. Halsted St.

dJ/2'/< ir u 7c nuošimčiai 
ant Imu murgiuių paskolos 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos Mes sko 
linam privačiai pinigus 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

DIRBANČIŲ kitur siuvėju atidai. 
Reikalinga patyrusių daug siuvėjų 
prisidėti prie kriaučių siuvyklos vy
riškų drabužiu. Atsišaukit greitai 
pažymėdami koki darbą dirbat.

Naujienos, 
Box 1053

Fumiture & Fixtures
________ Rakandai-įtaisai_________

STORAžO RAkJnDaK
Turiu parduot už rendą I 

$150 Seklyčios setas ............... $37.00
$175 Miegamojo kamb. setas $39.00 
$60 Wilton karpetas ............... $17.00
$25 Breakfast setas ...................  $8.00

AVIALABLE STORAGE 
7782 Stoney Island 

Atdara vakarais ir nedėliomis

192 N. Clark StEducatlona)
Mokyklos(Prisiųsta)

Dauguma Bridgeporto koloni
jos lietuvių piliečių labai mažai 
tejdomauja vietine politika, tai 
yra klausimais, kas turėtų būti 
miesto aldermanu, Illinois vals
tijos seimelio (legislaturos) at
stovais, senatoriais, pavieto vir
šininkais ir t.t. O šitais klausi
mais turėtų visi lietuviai pilie
čiai susirūpinti. Nes nuo mi
nėtų valdininkų daug priklauso 
visų gyventojų gerbūvis. Jeigu 
miesto, pavieto arba valstijos 
atstovai bus palankus žmonėms, 
tai daug iš jų galima tikėtis pa
lankių įstatymų. Jeigu ne, tai 
tiktai didžiųjų korporacijų rei
kalais jie rūpinsis.

Todėl, suprasdami labai blogą 
lietuvių padėtį vietinėje politi
koje, keletas vietinių lietuvių, 
susirinkę V. M. Stulpino rašti
nėj e. 3255 So. Halsted St., sau
sio Ž dieną, 1929 metais, iškil
mingai pasižadėjo naujiems 
metams pradėti veikti smarkiai 
Bridgeporto apielinkėje, tai vra, 
11-toje vardoje. Tam tikslui 
nutarta perorganizuoti jau se
niau sutvertą 11 Ward Lith- 
uanian-American Committee į 
pastovią ir tvirtą organizaciją 
pavadinant: 11 Ward Lith- 
uanian-American Democratic 
Organization (lietuviškai—11 
Vardos Amerikos Lietuvių De
mokratų Organizacija). Valdy- 
bon išrinkti šie vietiniai veikė
jai: V. M. Stulpinas—pirminin
ku, Thomas A. Stencel — vice
pirmininku; B. J. Jakaitis —• 
sekretorium, ir A. D. Kaulakis, 
iždininku.

Kurje norėtumėt prisidėti 
prie 11 vardos Amerinos Lie
tuvių Demokratų Organizacijos, 
tai esant prašomi ateiti ketvir
tadienį ir šeštadienį vakarais j 
V .M. Stulpino raštinę, 3244 So. 
halsted St., prieš pat Universal 
State banką, ir ten galėsite pri
sirašyti prie minėtos organiza
cijos. V. M. Stulpino raštinė 
yra visada atdara minėtomis 
dienomis iki 10 vai. vakaro.

Gerbiami Bridgeporto lietu-

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

... . nre gramatikos, sintaksės, aritmetikos,mai įvyks vasario 26 dieną. Yla knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
\ų. Musų mokyklos nauju 

ma stebėtinai greitai užbaigia 
pradini mokslą { devynis mėne-

jau trumpas
reikia subrusti

laikilA ir todėl mokslo šakų. Musų mokyklos nauju 
. .. sistema stebėtinai greitai užbaigiaorganizuotis. ma pradini mokslą i devynis mėne- 

1 sius; aukštesni mokslą i vienus me- 
dalykas, mes, tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
• - - • - - jau tūkstančiai lietuvių įgijo tnoks-

1_ . Ateikite įsirašyti šiandien ir
jums padėsime įsigyti abelną mokt- 

Savo bu vi žymiai pagerinsite, 
kai busite abeinai ir visose moksle 

ta, ar reikalas butų didesnes po- šakose apsišvietę. .
licijos apsaugos, tai vis galima 
atsiekti daug greičiau, kada yra 
veikiamja organizuotu budu. To
dėl, roįos, neturėtų būti jokios

Suprantamas 
lietuviai, galime tikėtis ką nors 
atsiekti tiktai susiorganizavę. įui 
Ar butų per daug taksų uždė- J*'

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytoja. 
<106 So. Halsted St.. Chicago. III

RADIOS! RADIOS!
Delei musu milžiniško užsisakymo ir 
taip pat didelio išpardavimo čia pa
duodame žymiai nužemintas kainas, 

kurios yra sekamos:
Atwater Kent 40 už ............... $77.00
Freshman Q., 15 už ................... $69.00
Steinite 7 už .......................... $75.00
R. C. A. Radiola 18 už ....... $95.00
Sparton už .............................. $115.00
Zenith naujas elektrinis setas $150.00 
Radiola 60 už .... $147.00
Majestic 71 už $137.00

MOKINKIS BARBERYSTĖS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci
jų Sauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBER COLLEGE, 672 W. Madison

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcib s, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš- 

j moksite. Mokykla dienomis ir yaka- 
1 rais. Atsilankykit arba reikalaukit 

anb'kacijos. '
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 VVashington Blvd.

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

arba $300, imame legalį nuoSimtj. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Inaustrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Musical Instruments
Muzikos i n a trumen t a i

LIETUVIU HADU) UmBIl VR
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmus pilnai garantuotas. Iš
vaizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J.

i Hleetrical and Radio Engineriiiig 
r.aboratones, Ine. 6819 S Westero 
Kve.. Chiraco. III Heinlo< k 9149.

Paskolos suteikiama 
į vier° dieną -

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estato 

kontraktus

liautus
KALAKUTAS DOVANAI

Su pirkimu nt»iju Splildorf, Philco 
ar Majestic Radi^-, duosiu už dyką 
kalakutą. Taipgi mes turim ant ran
kų keletą setų, kuriuos gavom mai
nais. Radio patarnavimas $2. šis bar
genas nebus ilgai. Atsiliepk šiandien.

TOM PECCHO RADIO SHOP, 
240 W. 31st St. 
Tel. Victory 9818

ONTERNATiONAL 
INVESTMENT
CORPORATION r-fe

Kapitalas $500,000.00 \ '

EkPERTAl Radio aptarnautojai. 
Rac;os taisom visų išdirbisčių, agen
tūra dėl Crossley ir Howard R.’dios. 
zmgvi išmokėjimai. Vigons Radio 

op, 1025 Leland. Ardmore 8873.

Ncrthsidėj gyvena rami lietu
vių šeimyna draugų Mande'.ių, 
\uric darbštumu ir mokėjimu 
savo sunkius uždarbius tvarky
ti turi įsigiję gražų dvieju au 
kštų namuką su gražiaira
kandais ir labai švariai užlaiko- 

Mandcliai augina gražią 
judplaukę dukrelę Adelę. Adelė 

kaip visada, tėvams mylimiau- ?ra jaunutė mergaitė. Kadang- 
šią sūnų Albertą, 21 metų am- Mandeliai yra laisvų darbinin- 
žaius, automobilių nelaimėj pa- kiškų pažvalgų, tai ir p-lė Ade- 
siėmė mirtis, padarydama senu ] seka tėvų pėdomis.
Čiams skaudžiausio nuostolio jų] Paminėti dukrelės šešiolikos 
gyvenime, kurio jau jiems nic- metl? varduves Mandeliai suren
kąs neatlygins. Tačiaus tarp vakarėlį šeštadienį, sausio 5
liūdnos širdies ir ašarotų blak- savo namuose, 1553 N. Hoy-
stenų retkarčiais nušvinta tar- ne Avė. Adelė yra linksmo bū
tum skaisti rudens saulutė. I do ir drauginga mergaitė, tad ir 
šiame susirinkime draugai T. A. J°s draugų ir draugių jaunuo- 
Kulešiai šnekučiavo ir linksmi-|lill susirinko nemažas skaičius.

■ - ■ j. i Be lietuvių jaunuolių buvo ir 
svetimtaučių—tai studentai-ės, 
su kuriais ji lanko mokyklą. 
Buvo taipjau gražus būrys su-* viaį piliečiai, jeigu norit, kad

nos kartu su visais jaunesniai
siais. Svečiams bešnekučiuojant, 
poni J.
Julia ir 
skaniais

Laike 
kuolinksmiausias. šalia visų sve
čių ir gerbiami senučiai T. A. 
Kulešiai visiems reiškė geriau
sių linkėjimų su Naujais Me
tais ir džiaugėsi, kad taip links
mai ir maloniai praleido kele
tą valandų pradžioj naujų, 
1929, metų. —J. Grybas.

Sadulienė ir dukterys 
Aldona apdėjo stalą 
valgiais.
vakarienės ūpas buvo

Bridgeportas
Draugo No. 7 duodama dar] 

vienas priminimas draugijoms 
apie šv. Kryžiaus ligoninę. Man 
rodos, kad jau ne vienas primi
nimas buvo duotas dėl aukų: 
aukas duoki, garbę turėsi ir 
draugijos vardas spindės ligo
ninės sienoje.

žinoma, jeigu ir man tūks
tančius dolerių suneštų, aš irgi 
aukautojų vardus sudėčiau į! 
sieną arba^kalČiau kokioj len-' 
toj ir sakyčiau, kad garbė jums 
yra ir šventas darbas atliktas— 
man pinigus gavus. Bet berbe- 
mas vajaus komitete, — koki 
o-nrbė bus draugijoms pinigus į 
ligoninę aukavus? Man rodos, 
jokios garbes nebus, tik kasoje 
pinigu bus mažiau.

Gyvnašlio bėda
Oi gražumas tos merginos—kaip roželės pumpuris. 
Ir pategus jos veidelis, kaip paraudęs ubuolis. 
Tame skaisčiam veidužėly matau didelę galybę 
Ir akyse mėlynose jurų plačiųjų gilybę.

♦ «

Tas meilumas ir gražumas—tai pat jaunystė, 
Ką, pražydus žiedu, met’s po meto vysta. 
Malonumas tų veidelių ir žydrumas tų akių— 
Jau ne vienas iš bernelių nusižudė dėl jų.

♦ « ♦ «

Pasirinko mergužėlę pagal savo pažiūros; 
Silpnos širdies būdams, ją pamylo be mieros. 
Kelis metus po vestuvių jis vargo nematė,

♦ ♦ *

Tik žmonelei meiliai, ko reikėjo tai pristatė.
♦ ♦ «

O žmonelė gardžiai valgė ir smagiai gyveno. 
Jis gi sunkius darbus dibdams be laiko paseno. 
Ruošės parei, rėdės veidą pentino pačiulė, 
Jis gi sunkų darbą dirbęs pavirto kaip kulis.

♦ ♦ ♦

Pati tarė: “Ar tu girtas, nuvirtai kaip gyvulis!
Atnešk malkų, užkurk pečių, nevepsok, nebūk žioplys. 
“Vai pačiute, vai širduže, argi manęs nekenti, 
Kad tokiais skaudžiais žodeliais į mane kalbi?” į 
Jis parėjo vieną dieną, žiuri—jau tuščia stubelė,/ 
Ieško, ieško nesuranda mylimos žmonelės.
Bėga skubiai pas kaimynus pasiklaustų nors anų, 
Ogi girdi, kad išdumus—kur... nėr žinių.

i

IR

Miscelianeous 
(vairų*

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafavette 6738-6716

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau- . 
šių knyg-ų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knvgų lietu-! 
viams vra reikalinga. Kitas irgi i 
ypatingai yra platus gintarinių pre-' 
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
sp'lkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- ] 
nvčiu cigarams ir cigaretams, pyp
kių. branzalietu ir kitų įvairenybių iš 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami —r vyrai ir moteris, reikale 

1 knv"u ir gintarų atsilankyti į musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais

Šita graži Atwater Ke-u Radio 1929 laikraščių einančius Amerikoje ir 
rrt. su vis« kuo tik už $129.00. Lietuvoje.

Tiktai $10.00 tereikia įmokėti.

JOS. F. BUĘRIK/Jnc.
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 

•, a landas 
išlygos uus iums nauding> 

Kreipkitės pas 
M. J KIRAS, 

3335 S< Halsted S*

MES mokame $1 už jūsų seną A.C. 
tube j mainus ant naujo A.C. tubo. 
ktnešk ar prisiųsk. 39 W. Adams St. 

’zamb. 30. 1 klesos Radio aptarnavi
mas, labai prieinamas, šauk VVebster 
7339.

Musų
Mihcellaneous for Sale

įvairu* Pardavimai
S A FE—didelė, stipri, plieninė sau

gioji šėpa tinkama dėl byle kokio 
Į biznio, kur reikia sukrauti dauy 

iaiktų ir dokumentų. Parsiduoda pi
i

Matykit
“NAUJIENOSE.”

MES darome 1, 2 ii 3 morgičius i 
Eighteen Bond & Morgage Co.

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

busi nes* Chances 
Pardavimui Bizniai

Į Knygynas “Lietuva” 
1 3210 So. Halsted St.

Tel. Victory 1266

Personai 
5* menų Ieško

JIEŠKAU brolio <
Snarskio. sunaus Adomo, 
šulė Gaižutienč-Snarskytė, lūthuania. 
Kaunas, Basanavičiaus Alėja N. 20.

PARDAVIMUI “Soft Drinks” par- 
lor. Turiu du bizniu; parduosiu vieną 
arba kitą. Taipgi galiu mainyti. Tin
kami

dingusio Petro I 
mo. Sesuo U r- Į

įrengimai, biznis aferas.
Mrs. Olga Adomaitis,' 
3225 S. Halsted St. 
3738 S. Halsted St.

CONTRACTORS
^lETKIEVVICZ £-(g

REAL ESTATE
Malonus ir teisingas patai .lavimas 

2608 W. 47th St.

Sol EIlis & Sons
PLUMBING A REATING 

Geriausias matoriolas.
kainos. Greitas patarnavimas 
ditas visiems.

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

4606--08 W. 22nd St.

pigiausiom 
Kr?

•usiness Service
Bizniu Puturna*iiuar

GE.NERALIS KONTRAKTORIUs IK 
RF * t ESTATE

<latau namus nuo bungalou iki 
didžiausio apartmentinio namo

J. A. GURSKY BROS. 
4309 Weat 63rd Street 

uhone Reu hlie 7869

tiridgeport Painting 
and Hardvvare Co. 

Malėvojam ir popierucjam. Užlaiko m 
malevų, popiera, stiklų ir tt. 
3149 S. Halsted St.

Pbone Victory 7261 
J S. RAMANČIONIS, Sav.

Hęlp VVanted—Female
Darbininkių Rė kia

REIKALINGA DARBININKIŲ 
Kambarių užiurCtojų — $65 i mčn 
Patarnautojų — $15 į savaitę 
Merginos į laundrę — $18 j savaitę 
Sudynų mazgotoja — $16 i savaitę 
Merginos dėl fabriko darbo — $16 

j savaitę.
Page’bininkės kuknioj — $17 į sav 
Merginos namų darbui — $15 i sav. 
Merginos dėl ofiso darbo — $16 i 

savaitę.
Merginos de] įstaigos — $50 i mėn. 

Kambarys ir valgis.
Daugybė kitų užsiėmimų laukia 
SOUTH PARK EMPLOYMENT 

AGENCY
4191 S. Halsted St., 2-ros lubos 

Kampas 42-os gatvės

PARDAVIMUI lunch ruimis, be 
namo, 5 kambarių flatas, 8 karu 
garažas, renda nebrangi. 3 metų 
lysas. Šauk Canal 2206.

PARSIDUODA kriaučių Šapa. Lie
tuvių apgyventa vieta. 2735 W. 
43rd St.

ucai Eblate P ui bau* 
Namai-Žemė i*arda» iinui

FLATŲ budinkai, tuščia žemė, 
•v.ngalovvs, farmos apdirbtos — ak
ais parsiduoda arba išmainorn.

WALTER J. PAUL, 
1236 W. 55th St„ Republic 4170 
' .ietuvių nejudinamos nuos. agentūra

b inanciai 
Finensai-Pųakolos

GERIAUSIA vieto pirkti pečiai, per- 
• cisyti katilai ir furnisai, grotos — 
vandenio jtaisos.
Repair Works, 3110 Wentworth Avė. 

Tel. Victorv 9684

IO^ PIGIA’ C2 VISA DARBA 
C.ONSl’MERS singų Darbas Gi ei 
lai taisome stogus visokios rųštes. 
bile kada Ir bile kur. Dykai apskait- 
Mavimas Mes atsekame geriausi 
larba mieste Ktdzi.* 5111

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų Ji- 
irų. Joj kiti negalėjo jumla išgydyti, atallan- 
kykit pa* mane. Mano pilnas itegsaminavt- 
mus atidengs J uitų tikru liga ir jei aft apal- 
imsiu jua gydyti, sveikata jums augryS. Ei
kit pa« tikru Bpeelaliittu, kuriu neklaun jūsų 
kur Ir kas jums skauda, bet pats puHnkya po 
uidutino l»<<«za*iUnnviiiK>--  kas juma yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State

Kam bn rys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki l oo

MEl darome pirmos klesos kar- 
Senterio, pi u m beri o ir apšildymo 

arbua: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Mes ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotus.

2604 Nortn Halsted Street 
Tel. Buckingham 608

REIKALINGOS patyrusios mote
rys skirstyti skudurus. Naujam. Šil 
tam būdinke. West Site Metai Refin- 
ing Co., 2917 S. La Šalie St.

PARDAVIMUI ar mainymui 4 fl. 
po 4 kamb., Žiltų vandeniu apšildo
mi. Aržuolo užbaigimas. Visi išren- 
luoti, 3 karų garažas. Tikras barge- 
nas, 5650 Hcnderson. Tel. Avė. 4741.

—J. O.

American Stove

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėiimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street
si.

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

S. OSGOOD,

Help Wanted—Malė 
.__ Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo 
Chevrolet

SU

Energiški Ir sumanus vyrai gali 
*»ti progą padidinimui uždarbio ir 
žengimui pirmyn pardavinėjant 
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet. kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bhsh Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reika’inga 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 šiii 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti. V

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

Chevrolet Vertelgų

I pietų, nuo 5 iki 7 ^30 vakaro. Nedėlioj į 2231 West Division St, “upstairs” 
nuo 10 1 po pietų. Tel. Armitage 11991199

Goesard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

ra 
pn 
ne

ry

PARDUOSIU pigiai murinę 5 
kamb. modernišką bungalovv, fuma- 
su šildoma, gatvė ištaisyta $5,800, 
lengvais išmokėjimais, pamatyk na
mą, 3519 W. 38 PI. tel.Belmont 3738

2 FLATAI
6806 So. Rockvvell St., arti lietu

vi) bažnyčios, ligoninės, krautuvių, 
bulvarų parkų, toks pat budinkas 
nori $2,000 toj apielinkėj. Di
džiausias bargenas — nebus ilgai 
n’gus — 5 po 5 kambarius, visi 
iržuolo užbaigimai, kieto medžio 
mdlagos. garų apšildomas, ’30 pė- 
’u lotas, gatvė ištaisvta, 3 metų 
■onumo. savininkas turi parduoti 
P:rk dabar, jus galėsite parduot su 
neinu pavasario laiku.
'IR. SORENSON. 3211 W. 63rd St.

.PARSIDUODA 3 flatu medinei 
namas su beizmentų, vienas 6, kitas 
4 ir 8 kambariu. Namas yra geram 
stovvie.

Kaina
ANTANAS POŠKA 

1902 So. Union Avė., 
Savininkas ant antrų lubų

PARDUOSIU arba mmnvsin biz
nio narna, kumpas, Storas ir 5 kam- 
hnri';; ims'U bununlowf 2 ar 3 
flatus, lotus, cottage ar mtomnhi- 
Ij. 3432 So. Morgan St.




