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Lietuvoj pasmerkti
du Lenkų šnipai

“O kaip jis atrodė?”
y u7 ”

“'lai tamsta negali padėti 
mums patikrinti, kas buvo ta
sai Žmogus?”

“Negaliu,” atsakė Page*
Pagaliau senatorius Johnson

Hearsto Meksikos doku
mentai pripažinti “fake”

Kovose su nikaragiečiais žuvę šimtai 
J. V. kareivių

kreipėsi į ’Miųuel Avilą, kurs 
taipjau buvo pašauktas kvotai 
ir sėdėjo tarp kitų liudininkų.

“Tamsta girdėjai, kad visi 
ekspertai pripažįsta tuos doku
mentus kaip fabrikalus?”

“Girdėjau.”
“Ką dabar tamsta gali apie 

juos pasakyti?”
“Kad jau visi pripažino juos 

netikrais, tai ir aš manau, kad

Lietuvoj du asmens 
pasmerkti mirti
BUVĘ LENKŲ ŠNIPAI

RYGA, Latvija, sausio 4. —1 
Karo teisinas Lietuvoje pasmer- f 
kė mirtier bausmei Povilą Ša-1 
binskį ir Marę Kameviskiją' 
[?], kaltinamus %kaip I^enkų 
šnipus.

Kiti du vyrai ir viena mote-

Hearsto pusta pūslė 
negardžiai sprogo

- A ■ — ■ .... -

Jo paties paimti ekspertai pri
pažino, kad Meksikas valdžios 
“slapti dokumentai” sufabri
kuoti

VVASHINGTONAS, sausio 4. 
— Paties Hearsto. pasamdyti 
niokos rašto ekspertai šiandie 
pristatė specialiai senato ko-

jie, tur būt, netikri,” atsakė 
Avila. Jis dar paaiškino, kad 
kai jis gavęs Hearstui tuos do
kumentus iš Pedro Gonzalea 
Meksikos Mieste ir iš Francis- 
co Tovias New Yorke, jis nie
kados jų tikrumo netirinėjęs, 
nė nežiūrėjęs.
Hearstas jaučiasi kai katė pie

ną paliejus

WASHINGT()NAS, sausio 4. 
— Wjlliam Randolph Hearst 
nusiuntė savo laikraščio Wash- 
ington 'fimes redaktoriui išpe

ria nuteisti aštuoneriems me
tams kalėjimo.

Lenkai Rusai apsi
keitė politiniais

Už komunistus Lenkai gavo 29 
savo žmones, jų tarpe 2 ku
nigu

VARŠUVA, sausio 4w — l*a- 
sienio punkte įvyko apsikeiti
mas politiniais kaliniais tarp 
I^enkijos ir sovietų Rusijos. 
Lenkai atidavė Rusams devynis 
komunistus, jų tarpe tariamą 
šnipą lliničą, o Lenkija gavo 
dvidešimt devynis lenkus, jų 
tarpe du kunigu ir šešias mote
ris.

Dešimt iš atiduotų ILenkijai 
politinių kalinių buvo soviete 
pasmerkti mirties bausmei.

Vilkai sudraskė 11 
mergaičių

VILNA, Austrija, .sausio 4.— 
Vietos laikraščių pranešimu, 
vilkai sudraskę vienuolika če- 
choslovakijos Maramoras Szi- 
get miestelio mergaičių, Gauji 
vilku užpuolus jas, kai mergai
tės ėiusios per mišką namo i? 
kito kaimo.

Penki farmerio vaikai 
sudegė

I.ITTLE ROOK, Ark., sausio 
4. — Praeitą naktį netoli nuo 
čia sudegė farmerio W. Denby 
gyvenamieji namai, ir jų ugnx 
žuvo taipjau penki jo vaikai. 
Visi vaikai miegojo viename 
kambary.

Gaisras Jack»onvillėj
JACKSONV1LLE, III., • sau

sio 4. — Praeitą naktį kilęs čia 
miesto centre gaisras sunaiki 
no keturis trobesius, jų tarpe 
Rialto teatrą.

Trys vaikai žuvo naipų 
gaisre

NEVVAHK, N. JA sausio 4.— 
Gaisre, kuris čia sunaikino 
vienus medinius dviejų aukštų 
namus, sudegė gyventojo Nic- 
cola Angelas trys vaikai. Jie 
miegojo pašelmenip kambarė
ly. Tėvai, kurie miegojo antra
me aukšte, pabudę bandė vai
kus gelbėti, bet per liepsnas ne-

.misijai raportą, kuriame jie 
sako, kad Hearsto laikraščiuose 
|>askelbti tariami slapti Mek
sikos valdžios dokumentai yni 
netikri, bet sufabrikuoti. Vi
suose tuose “dokumentuose” 
Meksikos prezidento p. Elias 
Gal les’o parašai, ekspertų paro
dymu, esą be mažiausios abe
jonės padirbti.

Kaip žinia, tarp Hearsto laik
raščių |>askelbtų “dokumentų” 
buvo tokių, kurie rodė, kad 
Meksikos prezidentas neva da
vęs $1,215,000 keturiems Jung
tinių Valstybių senatoriams — 
Borah, I-a Follette’ui, Norrisui 
ir Heflinui — papirkti, šitas 
kaltinimas dėl senatorių papir
kimo ir privertė senatą padary
ki tų Hearsto dokumentų tar- 
lymą.

•Kaip liudininkas senato ko
misijos šiandie buvo pašauk
tas taipjau buvęs ambasadorius 
Meksikai James R. Sheffield, 
kuriam buvo prikišta, kad jis 
buvęs “gausus Meksikos doku
mentų pirkėjas”, kokius tik 
;am šnipas Miųuel Avila —tas 
na t s asmuo, iš kurio Hearstag* 
pirko savo “dokumentus” — at
mindavęs į ambasadą. Shef
field užsigynė, kad jis niekados 
ne jokių dokumentų iš Avilos 
nepirk i nėjęs. Praeitą gegužės 
■neneš j amlmsadon buvęs atė
nes Hearsto laikraščio atstovas 
Meksikos Mieste, Joti n Page, ir 

’tsinešęe jo gautus iš Avilos 
lam tikrus dokumentus, bet 
Hs ir tuomet pasakęs Page’ui 
kad netikįs tų popierių tikru
mu.

David E. Smiley, generalinis 
North American Nevvspaper 
Uliancę. manadžeris ir buvęs 
vyriausias Philadelphia Public 
i^edger dienraščio redaktorius, 
papasakojo senato komisijai, 
kad vieną kartą tas pats Hear- 
Mo žmogus, John Page, prista
tęs Public Ledger laikraščiui 
neva kopiją laiško, rašyto sena
toriaus La Follette’o Meksikos 
prezidentui Gailesni.

“Kur tamsta gavai tą laiš
ką?” šovė senatorius Johnsonas 
Page’ui, kurs čia pat sėdėjo se
nato kambary.

“AŠ jį gavau iš vieno Mek
sikos laikraštininko,” atsakė 
Page.

“Jo vardas, pavardė?”
“Neatsimenu.”
“Ką, tamsta nori įtikinti ko

misiją neatsimenąs vardo Žmo
gaus, iš kurio gavai laišką ?”

j imą, kad daugiau neberašytų 
apie “Meksikos dokumentus” ir 
nebebandytų įrodinėti jų au
tentiškumą (tikrumą).

Šimtai J. V. kareivių 
žuvę Nikaraguoj

Zapeda sako, kad VVashingtono 
vyriausybė slepianti savo pra
gaištis z

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio t. Pedro Zapeda, Nikara- 
guos liberalų vadas, išleido pra
nešimą, kuriame jis paduoda 
žinių apie Jungtinių Valstybių 
’aivyno kareivių nuostolius Ni
karaguoj. Zapeda buvo Nikara- 
guos liberalų prezidento Dro 
Juano Sacasos atstovas Meksi
kos Mieste*.

%
Zapeda savo pranešime sako, 

kad per pastarus šešis mėne
sius kovos su Nikaraguos suki
lėlių vado, generolo Sandino, jė
gomis keli šimtai Jungtinių 
Valstybių laivyno kareivių bu
vę užmušta, bet Jungt. Valsty
bių valdžia tatai slepianti ir ne- 
dcclbianti.

Zapeda sako, kad gen. San- 
dino norįs atkreipti pasaulio 
dėmesio į tai, kad Nikaraguos 
natriotai nepaliaują kovoję su 
Jungtinių Valstybių invazija ir 
stengsis, kad.tas klausimas bu
tų pakeltas bu Urnoje Pan-A- 
merikos konferencijoje Havano
je, Kuboj.

Kalbėdamas apie siuntimą 
far daugiau Jungtinių Valsty
bių laivų ir kareivių į Nikara- 
guą, Zapeda pareiškia, kad 
Jungtinės Valstybės sugebėsią 
nebent tada nutildyti Nikara- 
7uos patriotų protestus, kai jos 
’šskersią daugumą Nikaraguos 
žmonių. «

Pasak Zapedos, generolas 
Sandino turįs armiją iš pusant
ro tūkstančio vyrų, daugiausiai 
iaunų inteligentų. Viename tik 
kruviname susikirtime ties Tri- 
naneca, kuris tęsęsi septynias 
valandas, kritę aštuonios de
šimtys Jungt. Valstybių laivy
no kareivių.

WAVERLY, la., sausio 4.— 
Vietos farmerys Walter Hau- 
ser, susikivirčijęs su savo žmo
na, bandė ją nušauti, žmonai 
betgi ranka atmušus šautuvo 
vamzdį, kulipka pataikė dvyli
kos metų sunui, kuris krito ne-

l>a>al«jo prie jų
taipjau skaudžiai apdofč.

prieiti. .Fie pašoko seną torius Robinsonas. gyvąs. Po to farmarya jiats jju-
“Noatsimomi.” •i šovė.

(Atlantic and Pacific Photo]

Sudegusios Morris & Co. gyvulių skerdyklos Kansas City, 
Mo. Nuostoliai siekia $1,000,000.

Baisi nelaime Juodo
se jūrėse

Per audrą paskendus rusų gar
laiviui žuvo du šimtai žmonių

BERLINAS, sausio 4. —Vos- 
sische Zeitung gauta iš Bu- 
charesto telegrama sako, kad 
Juodose jūrėse paskendęs rusų 
garlaivis Ogoja ir kad 250 pa- 
saŽierių prigėrę.

Garlaivis Ogoja, kurs plau
kęs iš Novorosijsko į Nikolaje
vą, gabenęs viso 250 pasažie- 
rių ir per smarkią audrą taip 
greitai paskendęs, jogei kiti 
laivai, kurie pasiskubinę atvyk
ti pagalbos teikti, neką begalėję 
padaryti.

Latviai areštavo 15 
komunistų

RYGA, Latvija, sausio 4. — 
Slaptame mitinge, kurs buvo 
surengtas minėti devynerių me- 
cų sukak t u vemti, kai bolševikai 
buvo pagrobę Rygą, latvių po
licija suėmė penkioliką komu- 
uistų. Tarp iir«‘6tuotų liuvo du 
sovietų prekybinės misijos Ry
goje tarnautojai.

Buvęs kazokų oficieras 
pasmerktas mirti

Italų skola 10 bilio- 
nų mažesnė ‘

ROMA, Italija, sausio 4. — 
Finansų ministerijos praneši
mu, Italų valstybės skola, kuri 
lapkrity 1922 metų siekė 95 
bilionus lirų (apie $5,010,000,- 
000), iki lapkričio mėnesio 
1927 metų tapus sumažinta vi
sa dešimtim bilionų. Daliar val
stybės skolos likę 85 bilionai 
lirų (apie $4,488,000,000).

Kinai derėsis su J. V. 
dėl naujų paktų

ŠANCHAJUS, Kinai, sausio 
4. — Nankino Nacionalistų 
valdžia paskyrė I)-rą C. C. Vu 
specialiu pasiuntiniu j Waji- 
ingtoną derėtis dėl naujų sutar
čių tarp Kinų nacionalistų val
džios ir Jungtinių Valstybių.

Vėl susekta sąmokslas
prieš 0bretoną

MEKSIKOS M1KSTAS. sau
sio 4. Iš Guadalajaros pra
neša, kad policija susekus ten 
sąmokslą nužudytu gen. Obrr- 
goną, kandidatą į Meksikos 
prezidentus.

KRASNOJARSKAS, Sibiras, 
sausio 4. — Sovietų tribunolas 
pasmerkė sušaudyti Vasilių A- 
balakovą,1 buvusį kazokų oficie- 
rą,/kurs buvo kaltinamas' dėl 
baisių žiaurumų ir nugalabiji
mo daugiau kaip 400 žmonių 
per pilietinį karą 1919 metais.

BEDARBIS NUSIŠOVĖ, NEŽI
NODAMAS, KAD JIS 

YRA TURTINGAS

CAMBRIDGE, Mass., sausio 
4. — Nusiminęs, kad neteko 
darbo, kepyklos darbininkas 
Albert Robershaw nusišovė.

Nė valandai nepraslinkus, jo 
vardu atėjo laiškas iš jo žmo
nos Kalifornijoje, kuriuo ji pra
neša, kad dabar jis patapęs 
turtingas žmogus, nes žemėje, 
kurios Robertshaw ten turėjo, 
surasta turtingų aliejaus Šalti-

Lenkų bažnyčia sudegė
HARRISON, N. J., sausio 4. 

— Kilęs dėl nežinomos prie
žasties gaisras sunaikino čia 
katalikų lenkų Malki Boskiej 
Grę*to©hew«ki«j bažnyčią. Nuo
stoliai siejda apie $100,000.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra- 
rtašauja:

Bendrai gražu ir dar kiek 
šilčiau; stiprokas, daugiausiai 
pietų vakarų vėjas. \ *

Vakar temperatūros buvo 
tarp 6* ir 2t* F.

Šiandie sauli teka 7:1®, lei
džiasi 4:5®. Mfliiio 1«AIW 
jyte.

Laivynas tardo sub- 
marino S-4 žlugimą

BOSTON, Mass., sausio 4.— 
Bostono admiraltijoje šiandie 
prasidėjo laivyno vyriausybės 
tardymas dėl žlugusio subma- 
rino S-4, kurs gruodžio mėne
sio 17 dieną paskendo su ketu
riomis dešimtimis įgulos žmo
nių ties Provincetownu._ Teis
mui pirmininkauja kontradmi- 
rolas Richafd H. Jacksoh.
Prašo kongresą ištirti submari- 

no S-4 paskendimą
WASHINGTONAS, sausio 4. 

— Prezidentas Coolidge šiandie 
kreipėsi į kongresą, prašyda
mas, kad jis autorizuotų jį pa
skirti specialią komisiją sub- 
marino S-4 katastrofai ištirti. 
Komisija susidėtų iš penkių na
rių, jų tarpe butų trys civiliai 
asmens. '
Kongresmano I^a Guardia pri

tyrimas submarine
BOSTON, Mass., sausio 4.— 

Nevv Yarko kongresmanas Fio- 
rello La Gurdin praleido tris
dešimt šešias valandas subma
rine S-8, norėdamas susipažin
ti su submarinų operavimais. 
Juo jis buvo nuvykęs į vietą*’ 
kame gruodžio 17 dieną pa- 
kiaščių sargybos naikintuvas 
Pauling paskandino submariną 
S-4.

Anglija susirupinus 
Afganų valdovu

Amanullah, važinėdamas Indi
joj ir Egipte, sėbrauja su 
britų nedraugais

LONIX)NAS, sausio 4. — 
Britų vyriausybe atsikvėpė kiek 
lengviau, sužinojus, kad Afga
nistano karalius Amanullah ne
trukus apleis Egiptą.

Afganų valdovas, kuris ža
da laipjąu padaryti vizitą ka
raliui Jurgiui, lankydamas An
glijos kontroliuojamus Indijos 
ir Egipto musulmonų kraštus, 
buvo truputį per atviras, negu 
Anglijai tatai malonu, ir tuo ji 
buvo susirupinus.

Grįžęs iš tos ekspedicijos 
kongresmanas sako, kad jis 
dažnai kritikavęs laivyną, ir 
buvęs pasirengęs dar daugiau 
jį kritikuoti, bet dabartiniu sa
vo prityrimu submarine S-8 
jis esąs įtisikinęs, jogei laivy
nas padaręs visa, kas tik buvę 
galima padaryti, šioje subma- 
rino S-4 katastrofoje. Pasken
dusio S-4 įgulos žmones, ar 
)>ent kuriuos jų. tik stebuklas 
galėjęs išgelbėti, bet stebuklo 
neatsitikę. Kongresas negalįs 
kontroliuoti elementų, ir tik 
dabar jis pamatęs, kad subma
riną valdyti iš kongreso buto 
daug lengviau, ne kad nuo 
submarino tilto. 4

Darbo laukas
tekstilės fabrikai nuskelia dar

bininkams algas

DOVER, N. H./sausio 4. — 
Pacific Mills tekstiles fabrikai 
paskelbė, kad nuo sausio 9 die
nos algos darbininkams bus 10 
iiuoš. siimažintoR. Tuoąe fabri
kuose dirba apie tūkstantis 
darbininkų.

Cinko, kasyklos užsidaro
PLĄTEVILLE, Wis., sausio 

4. — MinerUl Point Žino kom
panija uždaro savo kasyklas. 
Daug darbininkų lietau be dar
iu).

---------------------------- /

Iš submarino S-4 jau iš
ėmė tris žuvusių kunus

PROVINCETOWN, Mass., 
sausio 4. — Narai šiandie išė
mė iš paskendusio submarino 
S-4 pirmus tris žuvusių jo įgu
los žmonių kunus.

$500,000 gaisras

CHARLESTON, W. Va., sau
sio 4. — Carbide and Carbon 
Chemical korporacijos įmonėj 
įvyko sprogimas, kuris „beveik 
visai sunaikino įstaigą. Nuo
stoliai siekia apie $500,000.

Kai Amanullah lankėsi nese- 
na i Indijoj, savo elgesiu jis be
galo nustebino ir surūpino bri
tų valdininkus. Nebodamas jo
kios oficialios etiketos, karalius 
Amanullah viešose vietose Bom
bėjuj kalbėjo didelėms indusų 
minioms, kalbėjo jų gimtąja 
kalba apie didį visu rytinių tau
tų susivienijimo idealą.

Būdamas Egipte jis l>eveik: 
tą patį darė. Jis laikė kalbą 
Egipto parlamente, garbinti 
nesenai mirusį Egipto naciona
listų vadą Zaglulį Pašą, pieta
vo su nacionalistų partijos at
stovais, o per didelį karuome- 
nės paradą jis gyrė egiptiečius, 
pastebėdamas, kad jie galėsiu 
būt šaunus ir neįveikiami ka
reiviai.

•f

Britai dėl to gerokai susfrupi- 
nę. Amanullah mat yra valdo
vas galingas nepriklausomo?! 
karalystės, kuri jau pirmiau 
darė Anglijai nemaža vargo. Jis 
yra dar palyginti jaunas ir la
bai energingas žmogus. Daugu
ma Indijos ir Egipto musulmo
nų ir nacionalistų žiūrį j jj 
kaip į dievų duotą vadą kovoje 
Jei visiškos rytų tautų nepri
klausomybės. Jis kalba apie 
isteigimą rytų tautų sąjungoj 
Gencvos tautų sąjungos pavyz
džiu, idant galėtų a|sispirti 
nrieš europiečių imperializmą- 

_______ Į____

Aukšti soviętų valdi
ninkai pasmerkti su

šaudyti
MASKVA, sausio 4. — Aukš

tasis sovietų teismas pasmerkė 
sušaudyti du aukštu savo val
dininku, Poliakovą, valstybės 
banko javų departamento pre
kybos direktorių, ir Telesinų, jo 
•asistentą. Abudu buvo kaltina
mi dėl teikimo slaptų prekybos 
informacijų privatiniams pirk- 
liautojams ir pardavinėjimo 
jiems javų patogesnėmis sąly
gomis, nekad duodamos valsty
bės departamentams.

Pirkliautojai Perec ir Rakov- 
šik taipjau pasmerkti mirti, d 
septyni kiti nuteisti ilgiems me
tams kalėjimo.

SUNŲ T^VAS. VEDĖ SAVO 
MARČIŲ MOTINĄ

ALLIANCE, Neb., sausio 4. 
— Našlio Charles W. Sisley 
keturi sūnus vedė našlės Saros 
E. Golerick’ienės keturias duk
teris. Po visa to, našlys Sisley 
senis, kurs yra 70 metų am
žiaus, vedė savo sūnų pačių 
motiną, našlę Colerick’ienę. 
Dabar tėvai savo vedusiems 
vaikams gadijas ir tėvai ir 
uošviai.

SPIRIT LAKE, la., sausio 4. 
— Gaisras sunaikino Čia First 
National banko trobesį, padary
damas apie $200,000 nuostolių.,

Dideli tvanai Maked«nij®j
ATĖNAI, Graikija, sausio -L 

—• Praneša, kad Strumos kloni, 
rytų Makedonijoj, atlankę di
deli potvyniai.
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[KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis

“Marija Magdalietė” — Susi
rinkimas. — Radio stotis.

jo, išskiriant vieną antrą men
kesnę, nedaug reiškiančią vie
tą. Mat nariai pradeda labiau 
interesuotis savo draugijos rei
kalais ir vyti lauk iš valdybos 
tuos, kurie netinka tam 
bu i. , i

dar-

American 
gana 
rete-

sun-

Dailūs Batelis statė scenoje di
delį veikalą “Marija Magdalie
tė“, 5 veiksnių istorinę dramų. 
Vaidinimas buvo gana puikio
je salėje German
Home. Publikos susirinko 
daug, kaą. Kenosha būna 
nybė.

Veikalas gana didelis ir
kus pastatyti, vaizduojąs Kris
taus laikus; kalba irgi gana sun
ki. Bet kiek aš suprantu, vei
kalas buvo suvaidintas gerai. 
Marijos Magdalietės rolėje vai
dino T. Pabarškienė ir ją iš
pildė gerai. Flavijaus rolėje J. 
Šidlauskas irgi gerai vaidino. 
J. Macnorius Judus rolėje buvo 
geras, bet visgi jautėsi kaž
koks trukumas. Chas. Drutenis 
Jotamo rolei labai tiko ir ge
rai ją vaidino. .1. Maselionis ir
gi tiko savo rolei, bet turėjo 
aiškiaus kalbėti. Kitos rolės bu
vo mažesnės, bet jos tiek pat 
gerai buvo suvaidintos, taip kad 
ir visas veikalas išėjo gerai ir

Gruodžio 19 d. Kenoshoj la
po atidaryta radio stotis WCLO, 
kuri randasi Moos name. Teko 
nugirsti, kad ir Dailės Batelio 
choras yra kviečiamas dalyvau
ti ir padainuoti lietuvių dainų 
skaitlingai radio publikai. Ka
da sužinosiu dieną Ir laiką, tai 
tuoj pranešiu “Naujienoms“, 
kad ir Chicagos lietuviai' galė
tų pasiklausyti kenoshiečių dai
nų.

Publikos buvo apie 500 žmo 
1 nių, taip kad ir finansiniu žvilg- 

• sniu vakaras pilnai pasisekė.

Gruodžio 18 d., Schlitz Hali, 
Lietuvos Balso Draugija laikė 
priešmetinį susirinkimą. Valdy
ba sekamiems metams tapo iš
rinkta iš gana rimtų narių. Ta- 
vorščiai ir čia nieko nelaime-

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

<604 So. Paalini St, CMofo. UI.
i ■ 11 i - ■ ■ wns ■ ■Z

Rusijos patronų organo 292 
nr. tūlas Dzūkas rašo apie Ke
nosha Dailės Ratelį ir jo cho
ro mokytoją. Gaila, kad Dzū
kas tik tiek tegali pasigirti 
garsaus Rusijos patronų Lyros 
choro “koncertu”. Neapsimoka 
atsakinėti į favoričių pliauška
lus, tik aš norėčiau Dzūko pa
klausti: kiek jus turėjote lie
tuvių publikos ir kiek publikos 
klausėsi jūsų Lyrai “dainuo
jant?“ Juk jus patys žinote, 
kad didžiuma publikos buvo 
svetimtaučiai, kurie nebuvo su
sirinkę, kad klausytis jūsų dai
nų. Kaslink mokytojų, tai Dzū
kas vieton kitus mokinti, ver
čiau savo mokytoją pamokintų 
(ar patys lyrieČiai pasimokintų 
Įinkamai susitvarkyti scenoje) 
nestumdyti savo choristų estra
doje, kaip kokius raguočius ir 
neversti juos raudonuoti. Apie 
muziką tai nėra ko ir kalbėti.

— Vargdienėlis.

pj. Rašoma, kad visoje Kana
doje galima gauti žemės dėl 
farmų. Pustynėse duodama 
dovanai po 160 akrų traktus; 
ten gelžkelis bus 15 mylių to
lumo. Prie gelžkelių duoda 
dovanai po 200 akrų traktus, 
bet 100 akrų bus akmens ska
los ir balos. Paskui duodama 
geros žemės po 160 akrų trak
tas, kaina nuo 50 centų iki 
10 dolerių akrui, pagal vietos 
patogumą ir žemės gerumą. 
Jeigu per tris metus visą žemę 
išdirbti, tai galima imti dar 
160 akrų, tokiu budu iki 1000 
akrų. Ant gautos žemes rei
kia pastatyti namus ir trečdalis 
apsėti javais, kaip ant dovanai 
gautos taip ir ant pirktos že
mės. Po trijų metų pas nota
rą, užtvirtinama žemė nuosa
vybėn ir tada jau galima ir 
parduoti; nepastačius namų ir 8—KtDS (1110), Indep^ndcnce — 
visai nepasejus javų dar pas « -\VEAE (610), New York—Eąki- 
notarą neužtvirtinanm nuosa- to W(iN
vybėn. 1 
įvairus, klimatąs thip pat, že
mė vienur apaugusi mišku, ki-

*

ACID VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magaeaia 

Geriau negu Seda

Vietoje sodos nuo dabar pra 
dėkit vartoti po biskj “Phillip> 
Milk of Magnesia“ su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arbt 
rugštumų, acid, gasų viduriost 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimti metų tik 
ras “Phillips Milk of Magnesia’ 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį huosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips“. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 

. bile kokioje aptiekoje. “Milk oi 
Magnesia“ yra U. S. Užregis
truota Tradc Mark per The 
Charles41. Phillips Chemical Co 
ir jo pirmtakuno Charles H 
Phillips nuo 1875.

Ar Jus Žinote
Kad kiekvienas pasažierius ant 
musų laivų turi privatišką už
daromą l$ambarj. Jei jus ma
note važiuoti

LIETUVON
tegul musų geras agentas pasa
ko jums apie gerų maistą, pui
kų patarnavimą ant' musų di
delių, greitų ir patogių laivų

VVhite Star Line 
Red Star Line

INTER N ATIOM A L M EKCAN- 
TILE MARINE CO.

127 So. State St.
Chicago. III.

i rato*.

RADIO PROGRAM FOR NAUJIENOS 
REAPERS

■ iiiiiw

CHICAGO STATIONS TODAY

\VGE.S
1—World news; weather; Edgar 

Guost poem; niarkets
3— World news; elosing markets
4— Tell the World club
5— World uews: weather; radio 

talk by O. N. Taylor, radio editor
5:30—O r gan
7:30—Literary talk by Llewellyn 

Jonės, literary editor
7:50—The outdoorsman, by 

Bergen
8— (Jiristian family hour
9— Muggie and Jiggs 
0:10—llyman program 
i 1:30—Popular program 
12—Paniro Panfc
STATIONS (HJTSIDE CHICAGO 

Evening 1‘rogranu 
llon recitnl to CNRO, CNRQ

8—CNRW (780), Winnipvg -Con- 
cert

8—KTIIS (780), Hol Springs—Or
chestra •

Concert

Dean

4:50—Milton Shrednik, piano
5:10—Bobby Uran, popular bari- 

tohe
5:30—Debs String Quartette
9:00—Justine Robertu and her 

group, Impersonations
9:20—McAilister Coleman, Labor

and Rocco
viola solos

Looks at the Week.
9:35—Irvjng Cheyette

Racigno, violin and 
and duets

10:05—Lillian Dubliu,
10:40—Sidney Schumann, violin 
IbOODebs Varlety Hour

soprano

James M. Burke
Ros. Tel. 8towart 1718 
GEORGE M. CUANE

Ros. Tol. Saginaw 9528
Burke ir Urane

Advokatai
Ofisas Tel. State 5368 —1731

155 N. Clark St.
Room 1002

i

A . .'8—<WFAA (550), Dalias—Muštraižemes paviršius labai 8—wilB (880), Kansas City— C<,.on- 
cert

8—WJZ (660), New York—Maricai 
8:30—KVYKI t (7G0),Shręveport —

tu r tik žole. Ontario pievinei- ...... :............................-Ii, 8:30—K1HS (780), llot Springs —joje daugiausia molis ir molis 
su smėliu, taip pat yra akmens

Pianist 
8:30—WSUN (580), St. Petersburg.

(1130), Cleveland — 

En-

NAMŲ
PEOPLES BANK

47 S t. & Ashland Avė.

SKOLINAM 
PINIGUS

Lietuvis Kontraktorius
Suvedant tvienaa i 
elektros jiegą | nau
jus ir senus namui h 
mainom naujas Banį 
pas | senas; duodam
ant lengvo iimokėji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
1‘kone ('anai 2591 Garsinkites NaujienoseDasižinokit Kaip Galit 

Išgydyt Savo 

RUPTURA
DYKAI

Žmonės turinti4 rupturą yra nuste
binti stebėtinomis pasekmėmis iš pa
prasto namą gydymo rupturų, kuris 
v ra prisiunčiamas dykai Kas tik rei
kalauja. Šis puikus išradimas yra 
viena didžiausių palaimų kokia kada 
nors buvo pasiūlyta žmonėms turin
tiems rupturas, ir yra pripažinta 
kaipo labiausiai pasekmingas savęs 
išgydymas koks kada nors buvo pa
siūlytas. Jos suteiki- - 
bą ir daugiau nerei 
diržų.

Tūkstančiai kurie pirmiau kentėjo 
skausmus nuo plieninių diržų, dabar 
džiaugiasi liuosybe ir yra liuosi nuo 
pavojų ir nemalonumų rupturos. To
kių gyduolių jus negalite rasti nie
kur kitur ir daugelis žmonių turin
čių ruptura yra nustebinti nuo to 
lengvumo su kurio pagelba jų ruptu- 
ros yra išgydytos.

Dykai gydymo bandymas šių Rau
menų Stiprinančių gyduolių yra pri
siunčiami tiems kurie reikalauja. Tai 
yra originalia ir be skausmo meto
das. Nėra operacijos, nėra pavojaus, 
nėra riziko, nereikia išlikti iš darbo 
arba lošimo. Nesiųskite pinigų, tik
tai rašykite Capt. W. A.. Collings, 
Ine,, 517 M. Collings Bldg., Water- 
town, N. Y. ir reikalukite dėl dykai 
namie išsigydymo su pilnomis infor
macijomis ir jos bus atsiųstos jums 
užklijuotame pakelyje.

Reikalaukit dabar — šiandie. Gal 
išgelbės jus nuo dėvėjimo diržo per 
visą amžių.

fui 11 h — iU —

M ►
Jau trys metai kaip išrastos gyduolės dėl reumatiz
mo. Labai pasekmingai gydo kojų, rankų ir nuga
ros skausmus. Vienos yra geriamos j vidų, kitos 
dėl trynimo. Vartojant tas gyduoles reikia užsilai
kyti, nuo svaiginančių gėrimų.

Kaina abiejų $3.00, per paštą $3.25.
. JUOZAS ZIMANČIUS

4624 S. Western Avė., Chicago, III.

skalų, ežerų, kalnų, žemė ap- 8:45-”-VllK 
augusi mišku, L, 
drėgnas, bet šiltas, 
žemės paviršius 
uodžemis su smėliu. Žemė ap-' <j2!wEAF (610), Nrw York—Smith 

augusi žole, yra ir miškų, nėra HmiiMn n» ivi-rh 
kalnų, lygumos, daug upių, eže
rų, klimatas 
sas; smarkus vejai, suima ir caĮ 
šaltis vidutiniai. Saskatchcwa-. 9—WJZ (fl60Įi_New York—Civic 
no ir Manitobos j 
stiprus šaltis žiemą ir stiprus opera, to KŠD, VVOC, WDAF, 
karštis vasarą, sausas oras, vė- (610), New York —
j uotą, žemė. juodžemis, lygu-' Orchestra

, . v x - i 9:30—WRC (640), VVąsh ntfton —mos, daug upių, ežerų, žeme la-;
bai derlinga, be trąšų auga visi 10—KM()X (1000), St. Iząiis — 
augBlai. Daugelis tokių nauja- uSvbap'^bou), Fort Worth - 
kurių farmerių gyvena išpra-* Concert 
džių žuvininkavimu, žvėrių ir 
oaukščių gaudimu, vėliau kerta 
medžius, stato namus, likusius' 
medžius nuveža prie gelžkelio 
ir parduoda. Prasigyvenimas
gana sunkus, reikia daug pini- 245.8 M

-T’ O.to ¥4
klimatas labai Tcnor

ah ? T iU-KTIIS (780), Hol Springs Albertoje, selubk.
juodžemis ir D—KPRC (1020), Houslon — l’ro-

I grain ....................................
Brothers Rr \VEBll 

lU—VVIIK (1130), Cleveland — ()r- 
I ehvstra

kontinento, sau- 9—\VliAS (930), Loiiisvillc—Band
_. . y... . 9—WJAY (1130), Cleveland—Vo-vejai, šilima ir cai ’

Saskatchcwa- 0—WJZ (660). New York—Civic 
. ... I opera to KYW

provincijoje 9:3O„\VEBH (820), Chicago—Civic
opera to KY\V

Band

Dancr nųisic

10—W1IK (1130), Cleveland — 
Music

10—\VJR (680), Dctroit—Orchestra 
10—\VL\V (700), Cincinnati — Or

chestra
10_\Vi'M.I (1020), Mihvaukee — 

Orcsestra
Saturdav, January 7, 1928 

I _* \VEVI) (Debs) — Ncw 
?ų, bet jkurus farmų gali bnti ( Barnia .
geras pelnas, nes žemė tręšti 2:20—Michel IngermHii, piano 
nereikia, net yra vietų, kur ne-] ‘ 7
naprastai didelis derlius būva 2:00—Katherine ,eWolf,^violin 
šieno, kuris nereikalauja jokio, 
apdirbimo tik piauti, džiovinti 
ir susivežti į namus. i

Windsore yra keletas didžiu-į 

ių viešų knygynų. Y»a visų 
Kanados laikraščių po vieną eg- 

bių konsului, prašydamas su- zempliorių ir daugybė knygų, 
teikti informacijų, kaip galiu! Liuosu laiku ilgiausias valau- f 
važiuoti į Jungtines Valstijas das praleidžiu knygyne beskai- 

mėnesiams į svečius; tydamas įvairias knygas. Kny- 
Gavau at-'gos leidžiama skaityti dovanai.

Ką aš veikiu 
Kanadoje

Gyvendamas VVindsore 
kau mokyklą. Jau tiek išmokau 
anglų kalbos, kad su pagalba 
žodyno parašau , laišką anglų! 
kalboje. štai vieną kt^itą pa-

lan-

sesiems
’)as brolį Detroite.
sakymą, kad galima kada tikį 
noriu. Už vizą reikia sumokė
ti dešimtį dolerių, šešis mene
sius išbuvus galima prašyti 
prailginti dar šešiems mene 
siams, bet metus išbuvus reikia 
išvažiuoti ir antru kartu įlei
džia tuo pat bildu, bet tik še
šis mėnesius išgyvenus už 
Jungtinių Valstijų ribų. Dabai 
negaliu išvažiuoti iš Kanados 
nes dar tik dešimtį mėnesių te
išgyvenau Kanadoje. Pirmini 
išvažiavus, vėliau gryžtant Ka
nada daro kliūtis sugryžti. Me
tus Kanadoje išbuvus galim? 
išvažiuoti ir vėl sugryžti, klin
čių nedaro, tik reikia išvažiuo
jant prašyti Kanados leidimo 
—be leidimo išvažiuoti negali I 
ma, nes skaitoma pabėgusiu ii 
sugryžtant daromos kliūtys 
Metus išgyvenus Kanadoj skai
tomas Kanados kolonistu. Ęą- į 
landžio 1, 1928 metais užbaig-, 
siu mokslo metus mokykloje, 
tada jau bus metai išgyventi 
Kanadoje ir galėsiu vykti visa: 
vasarai i svečius pas brolį De
troite. Man atvažiavus, brolis 
žada pirkti naują automobilį 
Buick (dabąr turi Ford) ir ža
dame kartu su broliu aplankyti 
Toledo, Cleveland, Chicago, 
MUwaukee, Sheboygan. Tuo
met aplankysiu ir “Naujienas”, 
nes manau, kad ten yra užsie
nio lietuvių kultūros centras.

Parašiau laišką Vidaus De
partamentui Ottavvoje, prašyda
mas informacijų, apie gavimą 

1 žemės dėl farmos. Gavau ątsa- 
kymą, kad prisius visas infor
macijas. Tiesa, prisiuntė buk-

UŽTIKRINA SAUGUMĄ 
“BAYER ASPIRIN”

kią greitą pagel- 
ikra dėvėti jokių

M 
M 
M

8514-16 Roosevelt R<?. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tek Kedzie 8902

M 
M 
M 
H 
M 
M 
M 
M

M

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

2:20—(karoline l1liinn|(^,’! pbpular 
soprano

2;|0—Michel Ingeriuan.
3:00—Katherine Wolf, violin

, 3:20—Nuini (’hiastro,
| 3:10—\Valtcr
, tone

t ;OO 'l'.
1:3(>—IClsie 1

Va r toki t be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

SAVE

Doės not affect 
the Heart

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

Galvos skaud.
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

let, kišeninę Knygelę ir zemla-.’-M ir 100.

Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

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

' ak 4 • -4 t 1X1

VVarren

Duffield

Vyrai! Jus Galit
Būt Išgydyti

Jei jus turit kraujo suirimus, 
sutinusias giles, odą, inkstus, 
pūslę arba šlapinomosi ligą, pasi
tarkite su Dr. Ross. Reumatiz
mas. chroniškos ir užkrečiamos 
ligos yra išgydomos geriausiais 
Amerikos ir Europos budais.

914 Pegerin- 
tos 606 ir 
D r. R o s s 
specialia Lu- 
escide gydy
mas.

ur.« - > j iv
Kuomet namiškiai 

namuose reikalauja 
pinigų

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chomiikų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit paą mane. Mano pilnas ileg- 
zaininavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jUsg 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaniinavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 
Kambariai 1012, J015, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų..

feoprano NlON

piano 
i 

Occultisins 
Pboch, bari-

pinigus, 
nežūtų, 

reikalin-

TEU 
AND CABUE

D r. B. M.Robs 
Specialistas 

gydymas kuris

Jūsų motina arba jūsų moteris 
ir vaikai priklauso nuo jūsų 
užlaikymo. Jus neturite rizi
kuoti siųsdami paštu 
kad jie kelionėj kur 
Prie to dar, gal jiems 
gi yra pinigai tuojau.

Saugiausis ir greičiausia bū
das pasiuntimas pinigų namo, 
kuomet toli esat savo darbe, y- 
ra geriausiai vartoti VVestern 
Union Money Order Service. 
Tiktai nueikit j arčiausį Wes- 
tern Union Telegraph ofisą. Į 
valandą laiko po užmokėjimo 
pinigų sumos kurią norite pa
siųsti, jusi) šeimyna turės tuos 
pinigus savo rankose.

Su pagelba musų Cable Mo
ney Order Service jus taipgi 
galite siųsti pinigus j senąją tė
vynę, jie ten gaus J. V. dole
riais arba vietos pinigais.

/ .

Šiandien paprašykite pas savo 
vaistininką bonkoe Dr. Rich- 
ter’io Pain-E xpellerio — 
naudojamo per suviri pusę 
šimtmečio. Tikrasis turi In
karą ant pakeVą. 35c ir 70c 
už bonką.

Yra vienatinis ___
išgydo sifilį. Vyrai atvažiuoja iš 
visų dalių šalies dėl išsigydymo.

Tie kurie yra silpni, nervuoti, 
turi prastų skilvį, širdies plaki
mų, svaigulį, galvos skaudėjimų, 
nugaros skaudėjimą, prastu at
mintį, prastų kraują, jaučiasi nu
siminimą dėl tų ligų ir nusilpi
mo, turėtų tuojau gydytis. Laike 
paskutinių trisdesimties metų, 
Dr. Ross yra išgydęs tukstančlūs 
kurie turėjo chroniškas, kraujo, 
nervų ir privatines ligas. Jo ofi
sas kasdie yra pilnas pacientų. 
Atsišaukit dėl dykai patarimo. 
Paslaptys niekam neišduodamos.

Kad pasveikus, pasitarkit su 
patyrusiu, atsakančiu ir seniau
siu specialistu.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St.

Kampas Monroe Street, Chicago. 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto 
aukšto. Vyrų priėmimo kamba
rys 506,—Moterų 508. Ofiso va-, 
landos kasdien nuo 10 ryto iki 
5 vakare. Nedėliomis nuo 10 ry
to iki 1 po pięt. PaUedėlyj, So^ 

j redoj ir Subatoj nuo 10 ryto iki 
18 vabmdai vakare.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon tai bua 
brangi dffvanx

ANCH0R

Siųskit juos 
telegrafu

i
1 1

•> ; V

Įsit rina į skaudamą vieta, 
ir išveja skausntą lauh

Pirmutine 
Pagalba 
nuo Skausmų 
ir Išsinarinimų
S tai gus sukimas!

Narvus kratanti agonija! 
Pain*Expelkris !

Gerai įtrinkita. £am tysite kaip 
jūsų oda noriai ji sugers. Jis įsi
gauna po oda momentaliai. Išveja 
ckausmą ir suteikia skubią ir ma
lonę pagalbą. Nusipirkite bonką 
šiandien ir laikykite savo na
muose. jus negalite žinoti, kuomet 
netikėtas staigus atsitikimas 
pereikalaus jo pagalbos. Pirmam 
žnyptelėjimui apsireiškus—įtrin
kite jį ir nuvykite skausmą šalin.

THE
WESTERN UNION 

TELEGRAPH 
COMPANY

Išdirbamas F. AD. RICHTBR & CO. 
Berry & So. Sth Streets 

Brooklyn, N. Y.



Ketvirtadienis, saus. 5, 1928 NAUJIENOS, Chicago, III.

. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, ketvirtadieniais

Sausio 5, 1928 Eilinis No. 233 
i . - Į ! ..................... ...

L.S.S. Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Salsted
P. Grigaitis, 1739 S. Halsted St.
Dr. A. Montvidas, 1579 Milwauke A v. į
J. Mickevičius, 1739 S. Halsted St.
K. Baronas, 8605 S. Marshfield Avė.
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Prieš lenkų inter 
venciją

I nas išsigimimas yra visuome 
i svetimas demokratijos princi 
ipams ir socialdemokratijai: ta 
, ginkluotas svetimos šalies įsi 
kišimas. Mes socialdemokratą 
sakydavome ir sakome, ka< 
mes esame priešingi kiekvie 
nam ginkluotam svetimų vals

mos tautos savais politiniais ir suvažiavimus, priima savo at- 
‘konominiais tikslais palaikytų skiras platformas ir siunčia į 
reakciją, su kuria reikia kovoti Darbo Partijos kongresus sa- 
nikauptomis visos tautos jėgo- vo atskirą delegatų grupę. No- 
nis. Tai taip pat svetimųjų1 rėdama pabrėžt savo skirtingu- 
ntervencija intervencija vi- mę, ji neretai daro nutarimus, 
lauš politikoje. i priešingus Darbo Partijos nusi

lpai laisvai Prancūzijai gręsė statymui, iš ko paskui kyla ne- 
>avojus iš jos išorinių priešų sutikimus ir ginčai Darbo Par- 
Dantonas sakė: ‘'Nebijokite nie- tijoje. Pavyzdžiui, MaoDonaldo 
ko pasaulyje. Mes matėme kabineto metu Nepriklausomo- 
prancuzijos kareivius. Kiekvie- ji Darbo Partija kartais kritį- 
las jų yra įsitikinęs, kad jis kuodavo valdžią už tuos jos 
yra stipresnis už 200 vergų, žinksnius, kurie buvo daromi 
Kariuomenės energija ir res- au Darbo Partijos pritarimu, 
tublikoniška jos dvasia tiek 
•ra stipri, kad jeigu pasaky
mu buriui ir iš 300 kareivių: 
eikia arba žūti arba išgelbėti 
rimtąją šdlį. tai jie 
nes einame mirti ir 
me ją.

Tokiai tautai reikia 
šmintingiiB Įstatymų
r tiesius valdytojus. Juk tauta 
tovi virš visa ko. Juk nėra 

lavienių iš dievo malonės žmo- 
rių laisvoje kultoje. Tikrasis 
■enijus yra pačioj tautoj. Tai-į 
ri, iškilkite patys aukštumon, 
urios reikalauja visos tautos 

aisvė. Iškelkite visą tautą au-l 
'štumon, kurioje jai pritinka 
tovėti”.—A. Z.

pas Snovvden, vienas iš An
glijos socializmo vadų, re
zignavo iš partijos, pareikš
damas, kad, Įsikūrus (!) 
Darbo Partijai, atskiros so
cialistų partijos nereikią. Dar
bo Partija yra didesnė jėga 
gulinti įsteigti 
valstybę, negu 
siaura socialistų
Musų kvašistai,

no, kad Anglijos Darbo Parti
ja gyvuoja jau keletas dešim
čių metų, o ne dabar tapo įkur
ta. Darbo Partija tėčiu u s ilgų 
laiką buvo liberalų partijos uo
dega, todėl Nepriklausomoji 
Darbo Partija, priėmusi iš pat 
pradžių socialistinį programą,

socialistinę 
mažutė ii 

partija”.
matyt,, neži-

VIENYBIN1AI IGNORANTAI

atsakytų: 
išgelbėsi-

Gruodžio 1 d. numeryje Kau
no "Socialdemokratas” pareiš
kia, kad Lietuves darbininkai 
yra griežčiausia nusistatę prieš 
visokią svetimą intervenciją iritybių įsikišimui j musų vidau; 
visomis jėgomis kovotų prieš| reikalus. Mes smerkdavome i 
lenkų pasikėsinimą okupuoti smerkiame visus, nežiūrėdami 
Lietuvi). Sako: j kokios jie butų partijos, poli

Upinius degeneratus (išsigimė 
padedančius tam svetimų

< jų Įsikišimui. Tai yra bendra; 
1 viso pasaulio socialdemokrati 
įjos nusistatymas. Niekuomet 

I avyzdžiui, rusų emigrantai sc 
cialdemokratai nemėgino nu 

Įversti bolševikų jungo svetim 
i Į raštų kariuomenių padedam 

ie, bolševizmo priešininkai, lai
1 esi ir laikosi tos nuomonės 
I ad bolševizmas pats save iš 
novys. Rusijos darbo žmonė 
nuo bolševikų išsivaduos iš vi 
daus. Atvirkščiai, dešinioji rv 
cų emigracijos dalis naudojo 
ir laiko ne pro šąli naudoti 
svetimšalinėmis intervencijc 
mis.

Žinią apie Darbo Partijos
vado, Ph. Snowdeno, pasitrau- turėjo veikti atskirai, kaipo šo
kimų iŠ Nepriklausomosios Dar- j dalistinęs propagandos orga- 
l>o Partijos Brooklyno kvašis-.nas. Darbo Partija susidarė iš 
i.. “Vienybė”, perpa- unijų atstovi) parlamente, o

i Anglijos darbininkų unijos iki 
didžiojo karo buvo taip pat 
priešingos socializmui, kaip ir 
Amerikos Darbo Federacija.

* •

Apie 1916 m. Anglijos Dar-

atstovais i parlamentą ji ėmė 
rinkti Įsitikinusius scnrialistus, 
išskiriant gal tiktai geležinke
liečių vadą Thomas’ą. Nepri
klausomosios Darbo Partijos 
lyderis MacDonaldas, vienas iš 
seniausiųjų Anglijos socialistų, 
pasidarė visos Darbo Partijos 
vadas. Taigi dabar ir stovi prieš 
Anglijos socialistus klausimas: 
ar palikti toliaus dvi atskiras 
^ocialistiškas darbininkų parti
jas, kurios šiandie yra susijun
gusios tik “federacijos ryšiais”, 
ar sulieti jas j vieną?

O musų kvašistiški ignoran- 
tai rašo, kad Anglijos spcialis- 
tų vadas Snowdenas sakęs, jo
ge! socialistų partija Angli joje [ 
esanti “nereikalingai” Net pa
prastą laikraštinę žinią jie ne
pajėgia paduoti be iškraipy
mų.turėti tik įų organas,

leidėjus sakojo savo i špaBose taip:
“Socialistų Partija nerei

kalinga.
“Londonas. Išbuvęs 34 me

tus nariu Anglijos socialistų 
partijos, kuri vadinasi ‘Inde- bo Partija pasisakė stojanti už tuvoje dabar yra be galo sun- 
pendent Lalx>r Party’, Pily-1 socializmą. Nuo to laiko savo ki. Daugybe partijos narių yra

Rinkime aukas poli
tiniams kaliniams
Socialdemokratų padėtis Lie-

("Soc.”).
KrautuvSs atdaros 

vakarais

sukišta į kalėjimus arba ištrem
ta, jų šeimynos vargsta. Par
tijos spauda kenčia didelius ma
terialius sunkumus.

Tode! LSS. kuopos ir nariai 
turėtų pasidarbuoti kiek galė
dami, kad musų draugai Lie
tuvoje gautų pinigišką paramą. 
Nė viena proga neturėtų būt 
praleidžiama, kad nesurinkus 
aukų taip politinių kalinių pa
šalpai, taip partijos spaudos 
stiprinįmui.

FINGER ATTACHMENT
Patarnaus vpatai 
surinkti išplautus 
bliudua nuo plau- 

i mašinon 
Dčvėk ant varto
jamo piršto kabi- 
nuką; reikia dč» 
včt ant dešinčs 
rankos trečio piršto, 
ar dagiau bliuaų, nuo 
rio išslenka. — Piršto 
ri tiems ką dirba hoteliuose, restau- 
kanuose, kliubuose, popierių rinkė
jams, spaustuvių spaudintojams ir 
tt. Agentai gauna 40%. Prisiųsk 25c. 
gausi piršto kabinuką. M. Dovidaitis 
617 N. lOth St., Philadelphia, Pa.

Kilnoja viena 
daikto ant kų^ 
kabi nu kai ge

Garsinkites Maiiiima

"Lenkų okupacijai gi 
ruošti kelią į musų kraš 
arba pikčiausi Lietuvos re 
akcininkai ir liaudies priešai, P 
arba žmonės, kurie moka vis
ką pirkti-parduoti, arba neat- 
sakonringi apjakėliai... Kiek-; 
vienas ginkluotas žygis iš ša-1 
lies, reikšdamas be visa kita’ 
naujo didelio karo pavojų, 
yra ne tik visu griežtumu j 
smerktinas, bet ir reikalingas 
įspėti. Ir vis tiek, kas or
ganizuotų naują smurto dar
bą prieš musų kraštą, Pil
sudskis ar Plečkaitis, ar dar 
kas kitas, mes busime tose 
eilėse, kur teiksis kovotojai 
prieš krašto okupantus. Mus 
nesuklaidins skleidžiami gan
dai, kad dabartinė Lenkija 
norinti padėti Lietuvos de
mokratijai atsistatydinti de-

ARGENTINOS SOCIALISTAI

—tokių geradarių istorija 
dar nėra mačiusi.”

Prieš svetimųjų 
Įsikišimų

Nieko nėra naujo ant žemės. 
Istorija kartoja ne tik išmin
tinguosius ir gražiuosius savo 
praeities paslapius, bet ir kvai
luosius bei negarbinguosius. 
Tuo tikslu gamta stengiasi su
kurti ir turėti visuomet pri
ruoštus kiekvienam šimtmečiui 
kadrus išmintingų žmonių ir

Absoliutizmas ir reakcija, 
vergija ir baudžiava visuomet 
pasižymėjo savo beprincipišku- 
mu. Jiems didžiausia išminti
mi buvo—viskas garima, tiks
las pateisina priemones. O to
mis gyvenimo valandomis, kai 
istorija paskelbdavo jiems mir
ties nuosprendį, jie kovodavo 
už tolimesnį savo buvj nepaisy
dami, kokiomis priemonėmis. 
Kunigaikštis Kurbskis, pabėgęs 
nuo Ivano Nuožmiojo pykčio, 
ieškojo pagalbos pas savo prie-

emigrantai monarchistai Did
žiosios Revoliucijos laikais mė
gino atstatyti sugriautą Liud
viko XVl-to sostą svetimų vals
tybių kariuomenėms padedant. 
Ukrainos hetmanas Skoropads- 
kis rankiojo susprogdintojo ru
sų carizmo likučius vokiečių 
okupacinei kariuomenei pade
dant. Panašių šlykščių pavyz
džių istorijoj yra daug. Ir vi
si tie pavyzdžiai yra pamokin
ai tuo, kad visuomet baigdavo
si nepasisekimu. Judos ir Me
fistofelio dvasia gali tik laiki- 

* nai triumfuoti (džiūgauti). Bet 
gamta ir nenulenkiami žmoni
jos istorijos dėsniai nepripa
žįsta netiesos. Jie saviškai iš
taiso žmonių ir tautų paklaidas.

Kiekviena 
partija turi 
avantiūristų,
fanatikų. Nėra šeimos be išsi
gimėlio—sako patarlė. Bet vie-

Nesenai Vienoje kilo stichini 
(gaivalinis, netikėtas) darbinir 
• ;ų protestas dėliai klasinės 
justicijos (kelių socialdemokra 
tų darbininkų užmušėjai buv< 
teismo išteisinti). Kai tas pro 
testas pavirto Į palaidų darbi
ninkų judėjimą, kuriuo galėjo 
pasinaudoti Įvairus neatsako 
i ringi gaivalai, Austrijos so
cialdemokratų partija paėmė šį 
judėjimą savo rankosna ir pi 
statė jj ant tiesių bėgių. Austri 
Jos socialdemokratų partija to 
mis dienomis pilnai galėjo pa
grobti valstybės valdžią į savi 
rankas. Bet ji tai nepadarė. 
■ --tepadarė tai, pirmiausia, tode 
kad matė, jog dar nėra tam 
pribrendę socialinės ir ekono
minės sąlygos. Toliau, partija 
matė tas tamsias rankas, ku
rios siekė Austriją užgrobti ir 
jos valstybės nepriklausomybę 
panaikinti. Austrijos social
demokratija perspėjo savo 
krašto žluginu}. Ir, pagaliau, 
dar vienas pavyzdis— Italija. 
Vienas žymiausiųjų Italijos so
cialdemokratų partijos vadų 
1925 m. paskutiniajame social
demokra tų Internacionalo kon
grese pareiškė, kad jo partija 
žūtbūtinai kovojo ir kovos su 
fašistų režimu. Partija dėko
dama priima moralinę ir ma- 

‘rialinę paramą, kurią darbi
ninkų klasė ir viso pasaulio de
mokratija teikia Italijos fašis
tų teroro ir diktatūros kanki
niams. Bet Italijos s. d. par
tija niekuomet nesinaudos ka
riška svetimos valstybės inter
vencija ir nepakęs jos. Parti
jos obalsis: šalin rankas nuo 
Italijos!

tą U ta ir kiekviena 
savų politinių 
pakvaišėlių bei

Buenos Aires’e įvyko spalių 
'-12 keturioliktas metinis Ar
enti uos. Socialistų Partijos sU- 
ažiavimas, kuriam pirmininką-: 
o Dr. Justo. Atidarymo kai- • 
oje buvo daugiausia aiškina

ma priežastys skilimo partijo- 
■», kurį nesenai iššaukė mažu-i 
na, pasitraukdama iš organi-! 
zacijos.

Suvažiavimas priėmė rezoliu- 
?ją, kuria išreiškiama pritari- 
nas partijos valdybai, atme- 
usiai diktatoriaus De Riveros 
•vie.timą dalyvauti “parlamen-

Kita rezoliucija peikia vai- ; 
Uią už ambasadoriaus pasky- 
imą prie Vatikano.

Partijos organas “141 Van- 
zuardia” (Avangardas — prie-1 
’ inis būrys) (jhvė per pasku- 
inius metus $16,000 gryno pel-Į 
io. Suvažiavimas priėmė socia- 
’inių reformų programą, už ku
ri partija kovos teisėtai išrink-! 
am parlamente: 8 vai. darbo 
’iena, valstybinis darbininkų, 
’ndraudimas nuo nelaimės, li- 
»os ir senatvės. Komunistų pa-! 
uulymą statyti bendių darbi-’ 
rinkų ir valstiečių kandidatą; 
nrezidento rinkimams šuvažia-1 
vimis pripažino agitaciniu ko-1 
munistų manievru ir atmetė.

Centro komitetas renkamas 
ne suvažiavime, bet visuotinu 
partijos narių balsavimu.

DARBO PARTIJA IR NEPRI
KLAUSOMOJI DARBO 

PARTIJA

Žymus Anglijos socialistas 
r bene geriausias tame krašte 

cinansų žinovas, buvęs Mac 
Donaldo kabinete iždo kancle-į 
riu, Philip Snowden, šiomis die-Į 
nomis pasitraukė iš Nepriklau-j 
somosios Darbo Partijos, kn-! 
rios nariu jisai išbuvo per tris
dešimt ketverius metus.

Pasitraukdamas, drg. Snow- 
den pareiškė, kad Nepriklauso-! 
moji Darbo Partija nebeturi | 
dauginus prasmės gyvuoti, kai-1 
po atskira organizacija, kadan
gi Britanijos Darbo Partija jau 
yra priėmus socialistinį pro
gramą. Be to, Darbo Partija 
šiandie priima ir atskirus na
rius, o ne vien tiktai ištisas 
organizacijas (unijas, koopera
cijas ir t. t.), kaip buvo pir
miau, taip kad ir asmuo, ne
priklausantis darfrininkų sąjun
gai, gali dabar būti Darbo Par
tijos narys.

Snowdeno nuomone, butų ge
riausia, kad Nepriklausomoji

žinome, kad tų su Darbo Partija. Iš tiesų, 
negalima kojų tolimesnis Nepriklausomosios 

Mes supran- Darbo Partijos gyvavimas, kai-

Lietuvos Socialdemokratų 
Partija laikosi tokio pat nusi
statymo. Mes esame Lietuvos 
opozicija, bet ne opozicija Lie
tuvai. Musų valstybės nepri
klausomybė mums perdaug kai
navo, kad mes nemokėtume jos Darbo Partija visiškai susilie- 
branginti. Mes 
gimtosios šalies 
padais išnešioti.
tame, kiek gali būti verti tie po atskiros organizacijos, veda
gandai ir plepalai apie “išva- tiktai prie bereikalingų kivir- 
davimą”, įgytą priešingos vals- Čų socialistiniame judėjime, 
tybėe durtuvais. Bet mes taip Nepriklausomoji Darbo Par- 
pat ir nepakjsime, kad sveti- tija dabar laiko savo atskirus
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KALĖDŲ

IŠPARDAVIMAS
Atlankykit arčiau
sią krautuvų dabar 

dėl ddžiauaią bar- 
geni) kokie kada 

nors buvo pasiūlyti 
Ir išsirinkti geriau

sių iėdirbisčių gro- 
jiklių pianų entffft’ą

į savaitę išmo

kėsite už pui-

kų vartotą gro-

jiklio piano

outfit’ą.

\VURuIZER
'W* REG.U.S PAT.OFF W

: i • . • •** ♦ |

PIANAI — VARGONAI — ARPOS - MUZIKALIAI
INSTRUMENTAI

329 S. WABASH AVĖ.
Phone Wabash 1560

Pilnaa pasirinkimai Wurlitzer Instrumentą aukščiau pažymėtu adresu

Krautuvė* atdaros 
vakarais

1447 E. 53rd St.
4566 Broadvvay

3229 No. CUrik St.
SUBURBAU

26 Calendar St.
La Grange, III.

726 Main St., Evaneton
1768 Sheridan Are. 

Evanston
147 No. York 

Elmhuret
7510 W. Madtoon, 

Foreet Park 
820 Broadway 

Gary, Ind.
17 Fox St., Aurora 
546 Central Avė. 
Highland Park, UI.

ii tą grojiklią pianųKai kurie
yra vartoti — kiti yra demonatra- 
toriai — kaip nauji ir keletas yra 
rodomų sampelių. Jus gausit gro- 
jikl| pianą, cabinet ir grojamos 
rolelius viską tik ui 1145. Kiek
viena krautuvą yra atdara iki <8 
valandai vakaro.

VARTOTŲ
GrojiKlių Pianų

OUTFIT’AS

Tie grojikliai pianai yra variUtiu Jie ją* prUmM 
mainah prie# Kalldaa ir IMmahytf { elektrinių 
gro j įklius pianus ir grand pianu*. flfo iipardavi- 
mas pasibaigs aubatoj, 9 vai. vakaru. Atsilenk/- 
kit ir pamatykit garantuotus grojUdiug. Jums ne
būtinai reikės pirkti.

TIKTAI

Kmoinykil į 
savo seną mu- 

, zikalj instru- 
a nientą I“ ’.

dalj jmokejl-
j kaipo
- jmokeji-

Išmokėjimais

52
j savaitę

Vartoti upright pianai
ii K Jus taipgi galite pirkti varto- 

ta upright pianą šią savaitę 
ja- . tik už $85. jie yra geri dd

į sa- praktikavimo mažai mergaitei 
vaitę ar SI45
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tų, taupytų ir šiaip elgtųsi, kaip pridera elgtis geram 19 metų. Ant galo, žemėlapiai 
pirkikui arba skolininkui.

Ir vis dėlto reikia pasakyti, kad ir sulig Europos , ... .
politika, kurią veda Washingtonas, nėra nuosaki, logiš- irgi rado viskQ tvarkoj, 
ka. Stodama už “tvarką” Europos šalyse, Jungtinių Vai- diktatorius Mussolini pranešė 
stijų valdžia remia Italijos fašizmą, Vengrijoje žiaurią 
admirolo Horthy diktatūrą ir t. t. New Yorko bankinin
kai duoda tiems despotams milžiniškas paskolas. Kada 
nors tečiaus diktatoriškos valdžios Europoje susmuks, 
ir ką tuomet darys Dėdė Šamas, jeigu naujosios val
džios atsisakys mokėti diktatorių skolas?

Visuotina taika, kurią sekretorius Kellogg siūlo pa
remti didžiųjų valstybių pasirašyta sutartim, yra pavo
jingesnė diktatūroms, negu demokratinėms valdžioms. 
Jeigu Amerika tikrai nori pašalinti karo pavojų Euro
poje, tai ji padarytų daug išmintingiau, paremdama sa
vo galinga įtaka diktatorių priešus.

tapo užbaigti. Geografų kon
gresas pripažino, kad darbas 
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i Apie Įvairius DalykUS I
Toliaus vis dažniau Lenkijos spaudoje skamba pe- 

simistingi balsai dėl santykių sudarymo su Lietuva. 
Pagaliau, ateina žinia, kad Genevoje numatytoji Lietu
vos-Lenkijos konferencija esanti atidėta pusei mėne
sio, iki sausio pabaigos, ir reiškiama abejonės, ar pas
kui ji nebus nukelta da toliau.

Laikraščių korespondentai, kurie dažniausia grai
bosi tik paviršiuje matomuose dalykuose, tą susitruk- 
dymą taikos santykių tarp Lietuvos ir Lenkijos atstei- 
gime aiškina Voldemaro “užsispyrimu”. Bet iš tiesų čia 
yra visai kas kita.

Voldemaras visai nėra priešingas susiartinimui su 
lenkais, ką liudija visai aiškiai žinomi faktai. Jisai siun
tė į Varšuvą prof. Herbačauską tartis su lenkais. Jisai 
pasirašė konkordatą su Vatikanu, pripažindamas Vil
niaus kraštą Lenkijos bažnytinės provincijos dalim. Ji
sai pastatė buvusius lenkų legionininkus Lietuvos ka- rias gauname iš augalų yra po-
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vo mintis, kuriomis vėliau nau
josios kartos šimtais it tuk- iš šios po truputėlį popierinė 
stanciais metų naudojasi.

Kaip padaroma popie- 
ra. — Parapijonų 
skaičius mažėja. — 
Diktatoriaus Mussoli- 
nio patvarkymas.

Sunku sau ir jsivaizduoti, 
kaip šiandien žmones galėtų gy
venti, be popieros. Bet nors po- 
piera musų gyvenime lošia ne
įmanomai svarbių rolę, tačiau 
mažai kas težino, kaip ji yra 
padaroma, štai kų apie popie
rą rašo Esmaitis:

“Viena daugybės dovanų,

vandenyno. Rytinė Indostano 
puse yra ištisa dirva, kur ren
ka du kartu per metus javus: 
sorus, kviečius, cinamoną, ka
vą, arbatą, tabaką, * opijų, in
digą, medvilnes, džutą. Tat 
painių, figų, gyvačių, dramb
lių, zubrų šalis. Derlinga žemė 
ir atogrąžų klimatas daro In- 
dostaną augmingiausiu ir gy- 
vulingiausiu pasaulyj kraštu. 
Ir žmonių čia labai 
vena.

“Popierą daro iš 
Išskalbtus skudurus
didelę statinę, kur sukasi dan
tytas gulsčias velenas. Po kiek 
laiko teri daros balta tiršta ty
rė, kurią supila į kitą statinę;

klubo komitetui, jog žemėla
piai yra netikę ir todėl drau
džiama juos spausdinti.

“Italijos distriktai”, pareiškė 
Mussolinio atstovas Torre, “tu
ri būti perdirbti. Jūsų žemė
lapiuose parodoma, kad Vai d’ 
Aosta ir Valle Pellico jdistrik- 
tuose gyvena franeuzai, bet jų 
ten nėra. Adige slėnyj jus su
randate vokiečių net prie Sa- 
lorno. Tai netiesa. Jus rodote, 
kad slavų yra apie Trieste, — 
tai, žinoma, yra klaida”.

“Bet mes žemėlapius darė
me, pasiremdami vėliausiu Ita
lijos cenzu“.

“Vėliausias cenzas buvo klai
dingas“, atkirto Torre.

Tokiu budu turistų klubo že
mėlapiai nebus galima platin
ti, kol nebus išpildytas dikta
toriaus reikalavimas, t. y. kol 
nelius franeuzai, vokiečiai ir 
slavai “apkrikštyti“ italais.

Komunistiniai šmei
žikai įkliuvo.

le ii-

tirštai gy

skudurų, 
sumeta į

Tapo atiduoti teismui už šmei
žimų moterų rūbų siuvėjų 
unijos prezidento. Pakliuvę 
teisman šmeižikai bandė už
siginti savo šmeižtų.

Teisėjas Brodsky išklausęs 
abi puses, nusprendė, kad ko 
munistų kaltinimai neturi ma 
žiausio pamato, kad jie iš aria*- 
tos bandė priskaldyti vežimą 
kad tik apšmeižti ir paniekin
ti tyrios reputacijos žmogų, at
metė komunistų maldavimą pa- jie pirmiau sėjo.

naikinti bylų ir atidavė juos 
rrand jury, kad grand jury iš-

tinimą už kriminalinį šmeiž
tu

Reiškia, anot Sigmano, ko
munistai dabar pjauja tai, ką

Pr. Dailidė.

Suomijos Vaizdai
1. Keletas bendrų bruožų

riuomenės priešakyje—tikriaus sakant, tie lenkų legio- Pi ra. Joje žmonės palieka sa-
ninkai, su Plechavičium priešakyje, įkėlė į valdžią patį
Voldemarą. stanciais metų naudojasi. Kad tyrelė teka ant metalinio, mi-

Iš Vokietijos ministerio Stresemano laiško tautų nebutų popieros, tai ir šiandie. Iu apkloto veleno. Nuo karš- 
kad smar- mes budinėtume raides luobe- čio iš tyrės išgaruoja vanduo.

L__ i liuose, molyj ar akmenyj aš- Bedžiudama popierą, pavirtusi
Lietuvos-Lenkijos tr^als kalteliais, kaip tatai da-'tyre, pralenda pro keletą ank-

sąjungos tarybos pirmininkui yra žinoma, 
kus Voldemaro “ginčas” su Pilsudskiu Genevoje buvo 
tiktai komedija ir kad tikrumoje 
klausimu buvo prieš tai jau pasiekta pilno susitarimo.

Voldemaras susitarė su lenkais Genevoje ir iš tenai 
baigti susitarimą jisai keliavo Paryžiun, kur yra “da
roma” tarptautinė lenkų politika. Jo nusistatymas ėmė 
keistis tiktai tuomet, kad jisai pagrįžo į Kauną!

Čia jisai rado, kad visa Lietuvos visuomenė ir visa 
spauda, išskiriant tik fašizmo organus, labai nepaten
kinti jo “laimėjimu” Genevoje. Praėjus kuriam laikui 
teko net ir oficiozui “Lietuvai” 
politiką, pareiškiant, kad Rusija su Vokietija privalan- ba kokių trijų 
čios padėti Lietuvai atsiginti nuo lenkų užsimojimo ją

Tuo budu Voldemaro kelionės į Genevą ir Paryžių 
vaisiai tapo beveik sunaikinti. Tai padarė Lietuvos 
visuomene savo griežtu pasipriešinimu valdžios nusilei
dimams Vilniaus klausime. Bet vienas svarbus Lietu- 

tuos 
būt

vos triupas, karo padėtis su Lenkija, jau yra per 
Voldemaro nusileidimus pražudytas. Jį atgauti tur 
jau nebegalima.

SIU IX) ATSIŽADĖTI KARO

rydavo žmonės prieš tūkstan
čius metų.

“Tai, kas ir kada išrado po
pierą, lieka paslėpta.

“Senovės aigiptėnai rašydavo 
vadinamame papiruse. Tatai 
buvo augalas, kurs augo sto
vimojo vandens dumble. Pupi
nis ir dabar auga žiemių Af- 

’ rikoj. Į dumblą. jis suleidžia 
išeiti prieš savo šefo storas šaknis, o į viršų — stam- 

metrų aukš
čio, žmogaus rankos storio. Iš 
jo minkštųjų dalių aigiptėnai 
spausdavosi saldžių sulčių; apa
tinę stiebo dalį kepdavo ir val
gydavo; jaunučius stiebelius 
taip pat suvalgydavo; šaknis 
sukūrendavo; iš žieves siūda
vosi nagines; iš pluoštų aus
davo labai gražių audeklų.- Be 
to, ir tat svarbiausia, —■ pu
pinis buvo vartojamas raštui.

“Jo šerdę aigiptėnai piausty- 
davo plonomis skalelėmis, ran
kos delno pločio; tas skalas 

pa- jie dėdavo tarp lygių lentų, 
l suspausdavo ir pa

džiaudavo saulės atkaitoj, šiuo 
budu gaudavo tvirtą, šviesiai

štai susispaudusių velenų. Ga
liausia visų velenų pačiupinėta 
ilga, plati popieros juosta daro
si sausa sausa, kieta, lygi. Da
bar jų mašina karpo atskirais 
lakštais. TuoŠ lakštus paskui 
pavieniui labai suspaudžia ir 
išvaro iš jų paskutinę drėg
mę. Dar juos neša j džiovyk
lų. Žinoma,, popierą darant, es
ti visokių smulkmenų, kurių 
čia neminime. Įvairios popie
ros ryšys pareina nuo medžia
gos, visokių priedų, klijų, krak
molo, suspaudimo, džiovinimo 
ir .kitų darbų darbelių.

“Iš skudurų padaro geriau
sių popierų. Blogesnės Tųšies 
popierų. dirba iš medienos ir 
šiaudų. Medienų ir šiaudus pa
verčia tyre ir iš jos padaro 
popieros“.

Tuo pačiu laiku, kai Jungtinių Valstijų valdžia 
siuntė naują būrį jurininkų Nicaraguon su griežtu įsa- s^lPrial 
kymu “išnaikinti maištininkus”, t. y. Nicaraguos libe-' -
ralinės vyriausybės rėmėjus, tuo pačiu laiku valstybės i gedomf^akštę. Papinius ’iakZ
sekretorius Kellogg paskelbė savo pasiūlymą Franci jai tus lipdydavo išilgus prie vie-
padaryti su visomis stambiomsiomis pasaulio valstybė- nas' kito; tyo budu kai kada
mis sutartį, kad jos atsisako savo ginčuose vartoti vie- gaudavo kokių 10 metrų ilgio
na prieš kitą ginkluotą jėgą. juostų.
______ , ____ _  _ ________________ ____ “Senovės graikai rašydavo 

Šitas supuolimas žiaurios ginkluotos intervencijos avių ar ožkų kailiuose: nu- 
Nicaraguoje su pasiuiymu išguiti karą iš pasaulio labai skusdavo kailių vilnas, nutrin- 
aiškiai parodo dviveidę Dėdės Šamo užsienių politiką. (lavo kailius kalkiais, džiovin- 
Vakarinėje žemės kamuolio pusėje, o ypatingai Ameri- ;davo 11 b^indavo. Nuo Peimos 
kos kontinentuose Jungtines Valstijos eina gryno ir at dirbama, ir pačios odos gavo 
viro imperializmo keliu. Rytuose gi, ypač Europoje Dė- pergamino vardą. Ir dabar kar
dė Šamas nori, kad viešpatautų taika, ramybė ir tautų tais pasitaiko senų raštų, per- 
sutikimas. \ Rniine* ■ ■ j ^‘Rašydavo pergaminc ne

Amerikoje, mat, Jungtinės Valstijos jaučiasi esan-; plunksnomis, bet moteliais ir ne 
čios pilnu šeimininku, kurio valiai ir siekimams niekas ■ rašalu, o dažais.
negali pasipriešinti. Jeigu kas priešinasi, ji tą be pasi- “Tikraisiais popieros išradė- 
gailėjimo sutriuškina. Centralinės ir pietinės Amerikos1.’!11*. lai.ko ,n(Jus- ,^enai 
šalyse Jungtinių Valstijų kapitalistai ieško vietų savo' pieštųJ‘padirbti °
mihonams Įdėti, savo pramonės ir prekybos bizniams jų pOpierą dirbti išmoko per- 
steigti. Tiems bizniams reikia apsaugos. Paskui i n ves- sai, paskui — arabui, o iš šiu
lenus seka vėliava, su dryžiais, žvaigždėms ir — armo- jau 1,000 metų praėjus po Kri

staus išmoko ir ispanai dir
bti popierą. Ispanijoj rados pir-

Bet Europoje Jungtinės Valstijos savų biznių ne- mieji popieros fabrikai.
daug testeigia. Daugiausia jie tenai duoda paskolas ki-j “Indai gyvena Indostano alė
tiems biznieriams ir nori iš jų gauti nuošimčius. { Eu- n>T ,at liekni, pajlgagalviai, 
ropą Jungtinės Valstijos taip pat gabena savo prekes, veido, tamsiaplaukiai,

ii joms svaibu, kad valdžios ir žmones tenai tuiėtų kuo.Riirnatas karštas, o rytų pusėj 
pirkti Amerikoje pagamintus daiktus. Todėl Jungti-1

* * *
l’askilbęs Amerikos psicholo

gas, prof. Joseph Jastrow, sa
ko, jęg po karo žmonės daro
si labiau religingi. Vargas ir 
skurdas stumia juos prie vi
sokio misticizmo ir religijos.

Taip iš tiesu ir yra. Sakysi
me, po pasaulinio karo viso
kios religiškos sektos buvo 
pradėjusios dygti, kaip grybai 
po lietaus. Ypač daug visokiu 
religiškų sektų buvo atsidarę 
Vokietijoj. Bet juo gyvenimo 
sąlygos darosi geresnės, tuo vo
kiečiai mažiau apie religijų be
galvoja. Per vienus tik metus 
protestonai ir katalikai prara
do apie 1,200,000 avelių. Va
dinasi, tiek žmonių nustojo lan
kę bažnyčias.. Tų taktų parodo 
vėliausi vokiečių 
kuri apima 1925 ir

Anglijoj reikalai dar bloges
ni. Visokio vyskupai kelia di- 
džiausį alarmų, kad parapijonų 
skaičius nepaprastai sparčiai 
mažėja. Jau dabar, sako vie
nas laikraštis, dvasiškiai be pa
šalinio darbo nebegali pragy
venti. Daugelis jų yra priver
sti dirbti vąikams 
pardavinėti juos.

Matomai, 
dvasiškam
greitu laiku susilauksime bedar
bių ir visokių dvasiškių 
se.

statistika,
1926 m.

toms.

žaislus ir

artinasi 
bizniui.

•krizis ir 
Ko gero,

Tat liekni, pajlgagalviai, 
gražaus veido, tamsiaplaukiai, 
tamsiaodžiai žmonės. Indostano

* ♦ ♦

Italijos turistų klubas
drėgnas. Daug lietaus čia

eite-

pusi

nėms Valstijoms rupi, kad Europa ne peštųsi, bet dirb- atneša vasaros vėjai iš Indijos] nį. Tani darbui buvo pašvęsta

Per keletą metų komunistai 
stengėsi užkariauti moterų rū
bų siuvėjų uniją — Internation
al Ladios’ Garment Workcrs’ 
Union. Komunistai paprastai 
puola tik pažangias ir demo
kratines unijas, nes ten yra 
daugiau laisvės ir jiems leng
viau veikli. Konservatyvėse- uni
jose, kur demokratijos yra daug 
mažiau, komunistei neįstengia 
pasirodyti, nes greitai ten juos 
suvaldo. Komunistai moterų rū
bų siuvėjų unijoje pradėjo tiek 
siausti ir jų veikimas pasidarė 
tiek žalingas unijai, kad net 
ir demokratine unija turėjo 
pavartoti griežtesnių priemonių 
komunistams suvaldyti.

Pašalinti nuo lokalų kontro 
’ės ir nėtekę įtakos unijoje ko
munistai tada stvėrėsi šmeiži
mų unijos viršininkų. Ypač jie 
smarkiai puolė unijos preziden
tą Morris Sigman. Tuo puoli
mu labiausia pasižymėjo žydų 
komunistų laikraščiai “Frei- 
heit“ ir “Einigklit”. Jie pra
lijo skelbti, kad Sigman par
sidavė kapitalistams, kad jis 
pardavė uniją ir kad gavo daug 
pinigų iš moterų rūbų fabri
kantų. Straipsniais ir karikatū
romis jie stengėsi įkalbėti uni
jos nariams Sigmano parsida
vimą. Jie tvirtino, kad Sigman 
nusipirkęs Storm Lake, la., 
nuosavybes, vertės $100,000 iy 
tuo pačiu laiku klausė: “Kur 
Sigman gavo tuos pinigus?’*.

Ta šmeižtų kampanija nuėjo 
tiek toli, kad Sigman buvo pri
verstas kreiptis j teismą ir pa
reikalauti, kad tie du žydų ko
munistų laikraščiai įrodytų 
tuos savo šmeižtus, arba juos 
atšauktų. Teisman liko patrauk
ti “Freiheit” redaktorius Ma- 
lech Epštein ir karikatūristas 
Williani Gropper ir “Einigklit“ 
redaktorius Paul Novak.

Preliminaris tardimas buvo 
prieš magistratą Brodsky, Jeff- 
erson Market teisme, New Yor- 
ke. Patrauktieji teisman komu
nistai atėjo į teismą kaip ne
kalčiausi avinėliai. Jie nė ne- 
sįstengė įrodyti teisingumą sa
vo šmeižtų, bet tik teisinosi, 
kad jų karikatūros ir straip
sniai visai nešmeižę ir juose 
visai nebuvę to, kaip juos aiš
kinama. Esą jų sakymas, kad 
Sigman parsidavė, visai nereiš
kiąs, kad jis parsidavė už pi
nigus ir kad jis gavo iš fabri
kantų pinigų. Susmuko ir ko
munistų kaltinimas, kad Sig- 
mkn labai pralobo ir kad jis 
pirkęs Storm Lake, la., nuo
savybių už $100,000, Sigmajn kas sudaro 
įrodžius, kad tume miestelyje 
jo nuosavybes yra vertos tik 
$6,000.

Suomija, kaip ir Lietuva, yra 
viena Pabaltos valstybių. .Ji 
užima šiaurės vakarų Europos 

kampų tarp Suomijos ir Bot- 
nijos įlankų. Teritorijos didu
mu (377.420 km2) Suomija pri
lygsta didžiosioms valstybėms. 
Ji yra žymiai didesnė už Ita
liją (311.000 km.2), Angliją (be 
kolonijų, 315.000 km.2) ir tik 
ketvirtadaliu mažesnė už Vo
kietijų ir Prancūziją. Tačiau 
Suomija yra labai retai apgy
venta. Tuo tarpu, kai savo di
dumu ji užima Europos valsty
bių tarpe j>enktą vietą, gyven
tojų skaičiumi ji eina net pas
kui Olandiją, turinčią iš viso 
33,000 km.2 ploto, t. y. dešim
tį kartų mažiau, negu Suomi
ja.

Suomijos gyventojai — darl>- 
štųs, mylį savo žemę suomiai. 
Jų priskaitoma šiandien iki 3 
milijonų./Suomių taqie gyvenc 
dar apie 400.000 švedų. Be
veik visi gyventojai Liuterio ti
kybos. Verčiasi žemės ukiu, žu
vininkyste, pramone, preky
ba.

Apie šešis šimtmečius suo
mių žemę valdė ,švedai. Nuo 
1809 m. ji perėjo rusams. 1917 
m. gruodžio m. 6 d. Suomija 
pasiskelbė nepriklausoma val
stybe. Einant 1919 m. liepos 17 
d. Konstitucija, Suomija yra 
iomok ratinė respublika. Suo
mijos parlamentas turi 200 at
stovų. Jie, kaip ir Lietuvoje, 
yra renkami trims metams vi
suotinu, lygiu, betarpiu ir slap
tu balsavimu. Stambiausia Suo
mijos parlamento frakcija — 
socialdemokratai.

Tarp Lietuvos ir Suomijos 
yrA nusistatę draugingi ryšiai 
nuo .pirmųjų nepriklausomo gy
venimo metų. Suomiai labiau, 
negu kitos tautos, palaiko mu
sų teises į Vilnių. Pabaltos 
valstybių Sąjungos klausime jie 
nepasiduoda lenkų įtakai.

1927 m. rudens sesijoje Suo
mija išrinkta į Tautų Sąjun
gos Tarybą.

Žemiau dedame keletą vaiz
dų, iš kurių musų skaitytojai 
gali susipažinti su šituo did
žiai simpatingu kraštu.

2. Ežerai, miškai ir uolos
Budingas Suomijos vaizdas 

— tai didžiulės, apaugusios 
mišku uolos, išmėtytos tarp 
begalinių ežerų. Sakoma, kad 
Suomijoj yra per 40 tūkstan
čių ežerų. Tie ežerai, vienur di
deli, kitur mažesni,- sujungti 
upėmis ir upeliais. Del to Suo
mijoj galima plaukti ežerais 
šimtus kilometrų iš vienos ap
skrities į kitą. Ežerai duoda 
suomiams patogų ir pigų susi
siekimą. Nedideli 'laivai siuva 
šen ir ten begaliniais ežerų vin
giais, išvežiodami prekes ir ke
leivius. Per vasaros kaitras daž
nai čia galima užtikti burius 
turistų, atvykusių pasigrožėti 
Suomijos gamta. O gamta čia 
tikrai nepaprasta. Maža to, 
kad vanduo ir miškas čia yra 
sujungti žavimuose reginiuose. 
Pats sausumos ir vandens su
skirstymas čia taip pat ypatin
gas. Daugely vietų suspausta
me tarp uolų ežere galima ra
sti salas, o ant tų salų nau
jus ežerus. Atrodo, lyg koks 
milžinas butų pribėręs į jurą 
didžiulių uolų, ir tos uolos vie
tomis butų iškilusios iš van
dens, pusisemdamos savo duo
bėmis mažesnius ežerus. Del to 
čia dažnai sunku yra atskirti, 

vaizdo pagrindą,
vanduo ar sausumu.

Tik Suomijos šiaurėje ir va
karuose, netoli juros, ežerų ma-

žiau, ir gamtos vaizdai labiau 
panašus j mūsiškius, lietuviš
kus.

Ežerų pakrantėse 
k

Uolos — bloga dirva žemės 
ukiui. Tačiau ten, kur nuo oro 
permainų uolų paviršius yra 
sutrupėjęs, kur iš supuvusių 
sąmany ir kitų augalų yra su
sidaręs ant to paviršiaus tin
kamas javams sėti žemės sluok
snis, suomiai gyvena iš žemės 
ūkio. Tik dažnai atsitinka, kad 
smarkus lietus nuplauja nuo 
kietų granito uolų sužėlusius 
pasėlius drauge su žeme, į ku
rią įleistoj pasėlių šaknys, 'ro
dei suomiai greta žemės ūkio 
turi beveik visur dar Jdtokių 
pragyvenimo šaltinių. Vienur 
užsiima medžiokle, kitur žuvi
ninkyste, o dar kitur uždarbiau
ja miestuose, stodami laisvu 
nuo laukų darbo laiku į fabri
kus, kurių Suomijoj yra ne
maža.

Paveikslėly matyt Suomijos 
ežero pakrypto. Suomijos žve
jys taiso čia ant tam tikro pa
stovo savo tinklus. Jam pade
da čia pat stovinti jo šeimy
na. Žuvininkystė begaliniuose 
Suomijos ežeruose yra mėgia
miausias suomių užsiėmimas. 
Paleidęs tinklą, žvejys dieno
mis plaukioja savo laiveliu |X) 
ežerus, iki pagauta žuvis tel
pa laively. Ramiuose ežerų van
denyse jam negresia nei aud
ros nei jokie kiti pavojai. Jis 
privalo tik žinoti laiką, kada 
yra leidžiama žuvauti, ir ne
įsibrauti Į “svetimus vande
nis“.

Paveikslėly matyt taip pat 
tipingi Suomijos žvejo name
liai, kokių daug galima užtik
ti ežerų pakrantėse. Nameliai 
paprastai nudažyti tamsiai ru
dais dažais, visi vienaip pasta
tyti ir vienodo didumo. Kai 
kur juose yra įtaisytos pirtys.

(Bus daugiau) ‘

ir kosulio, kuris 
ilgai laikos

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 
privėda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
£reomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Crco- 
mulsion yra naujas medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą. •

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritčtai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Crco- 
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvi jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.
-‘•Crconiulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose, formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dcl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio ncpalengviiitų vartojant 
jj taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptickorių.SCreoniulsion Com- 
pany, Atlanta, Ga. (apg)
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January 16,*1928 ] Trečias Naujienų Kontestas
ŽODIS “NAUJIENŲ” DRAGAMS IR BUSIANTIEMS ŠIO KONTESTO VEIKĖJAMS

Pereitas, Antrasis “Naujienų” kontestas, ryškiai įrodė, kad darbštus 
vyrai ir moterys veikdami “Naujienų” konteste gali laimėti sau ne vien 
garbę ir pasididžiavimų savo darbo vaisiais, bet kartu laimėti milžinišką 
dovaną, kuri dešimteriopai atlygina kontestantui už jo triūsą. Pereitame 
Antrame “Naujienų” konteste, 50 kontestantų laimėjo dovanas — auto
mobiliais, radiolais, pianais, parlor setais, deimantiniais žiedais ir “cash” 
pinigais. Vieni iš kontestantų laimėjo gana stambias dovanas, nes jie 
įdėjo savo darbo daugiau, negu tie, kurie laimėjo mažesnes dovanas, — 
kiekvienas iš kontestantų laimėjo dovaną sulig savo įdėto darbo.

Sekami asmenys pereitame “Naujienų” konteste laimėjo stambias 
dovanas: Pranas Lukoševičius iš Cicero Paige automobilių, vertės $1,700; 
Povilas Milleris iš Chicagos — $900 “cash” pinigais, Pranas Jurėnas iš 
Chicagos — Fordą automobilių vertės $600; St. Grištautas iš Detroit ir 
G. Lucas iš Chicagos — po $150 “cash” pinigais; p-lė Viktorija Williams, 
Ig. Vierbella, A. Visbaras ir J. Grigaitis — po $300 “cash” pinigais. 
Taipgi laimėjo puikų Frizey parlor setą Joe Norkus iš Westville ir W. H. 
Kelps iš Chicagos; Joseph Mitehell iš VVaukegano ir K. G. Umežis iš 
Chicagos, laimėjo brangius deimantinius žiedus. Taipgi nemažas dova
nas laimėjo, vieni jų “cash” pinigais, kiti ivariais daiktais: — J. Tarvi- 
das, V. Sabaliauskas, K. Čepu kas, P. Gricius, M. Sturonas, F. Klikna, J. 
Grušas, p-nia A. Rudienė visi iš Chicagos ir J. Uktveris iš Cicero, K. Po
cius iš W. Pullman, J. Martin iš Kenosha, p-le B. Vilimaičiutė iš Gary

ir p-nia Viktorija Kolas iš Indiana Harbor. Mažesnes dovanas laimėjo 
įvairiais daiktais, — radiolais, namų rakandais, auksiniais žiedais, gin
taro karoliais, auksiniais laikrodėliais, o kai kurie ir “cash” pinigais: 
p-nia Iz. Sakalauskienė, p-nia S. Mikutaitis, P. Kalin, F. Andrijauskas, 
p-nia A. Vaitiekūnas, S. M. Šlageris, F. Kantenis, p-nia B. Stulpinienė, 
p-lė Uvick, p-nia R. šėrelienė, visi iš Cnicagos. Iš kitų miestų — J. Iz- 
bickis iš Harvey, p-nia A. Atkočiunienė iš Roselando, p-nia B. Rumšienė 
iš Roselando, p-lė A. Patrack iš East Chicago, J. Dauginis iš St. Char
les, V. Nainis iš Chicago Heights, p-ia E. Puronas iš Aurora, A. Rudins- 
kas iš Cicero, W. Kosis iš Peoria, St. Žukauskas iš Wilkes Barre, p-ia M. 
Zabelskienė iš Mt. Greenwood. Pereitame “Naujienų” konteste kontes-. 
tantams buvo išdalinta apie $10,000 (dešimts tūkstančių) vertes laimėtų 
dovanų — įvairiausiais daiktais ar “cash” pinigais, šiame gi konteste, 
galima iškalno pranašauti laimės dar daugiau, negu pereitame konteste, 
nes sąlygos kontestantų veikimo šiame “Naujienų” konteste yra daugiau 
pagerintos ir palengvintos dovanų laimėjimui, negu kad buvo pereitame 
konteste.

šiame “Naujienų” konteste, kaip ir pereitame,. kontestantai laimės 
dovanas sulig balsų skaičiaus į atatinkamą laipsnį, neaprubežiuotas skai
čius kontestantų kiekvieno laipsnio gali laimėti dovanas. Pavyzdžiui, lai
mėti pirmo laipsnio dovaną Studebaker automobilių, vertės $1,800, rei
kia gauti 43,000 gaisų, bet nors ir 10 kontestantų gautų po 43,000 balsų,

Užbaiga Balandžio* 
AprŪ 30 d., 1928 m

kiekvienas jų gaus po Studebaker automobilių vertės $1,800. Tas pats 
su Hupmobile Six automobiliu, — jį laimės visi kontestantai, kurie gaus 
40,000 balsų, kaipo antro laipsnio kontestantai. Hupmobile Six automo- 
biliaus kaina yra $1,600. Kurie nenorės imti dovanas daiktais, galės 
gauti “cash” pinigais. Sąlygos vienodos visuose laipsniuose. •

Šiame “Naujienų” konteste bus dar ir todėl laimėti dovanas lengviau 
negu pereitame “Naujienų” konteste, kad apart “Naujienų” prenumera
tos, skelbimų kortų, knygų kortų pardavinėjimo dar eina rinkimas gar
sinimų į Lietuvių Biznio ir Informacijos Knygą. Be to, kontestantams 
bus išdalinta apie 30,000 balsų dykai, kad palengvinus darbštiems kon- 
tenstantams laimėti kuodidžiausias dovanas.

Pertat mes šiuomi kviečiame vyrus ir moteris Chicagoje ir iš visų 
lietuviškų kolonijų Amerikoje apsiimti į kontesto dalyvius šiame Trečiame 
“Naujienų” Konteste, jdant padarytumėt naudingą darbą “Naujienoms”, 
ir sykiu sau laimėtumet stambias dovanas už įdėtą savo darbą laike kon
testo. Apie šio, Trečiojo “Naujienų” Kontesto sąlygas skaitykite se
kamą straipsnį — “Naujienų”- Kontesto Taisyklės ir Nurodymai Kon
testantams”, o apie dovanas “Naujienų’” kontestantams, skaitykite tre
tįjį straipsnį — “Dovanos “Naujienų” Kontestantams”. x

* Su gilia pagarba,
“NAUJIENOS”, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 111. ’

“NAUJIENŲ” KONTESTO TAISYKLĖS IR NURODYMAI KONTESTANTAMS
6.

800,
$1,-

1 .aipsniai-Balsai-Dovanos.
Pirmo Laipsnio dovanų vertė 
reikia surinkti balsų 43,000,

Antro Laipsnio dovanų vertė $1,600,
reikia surinkti balsų 40,000,

Trečio Laipsnio dovanų vertė $1,000,
reikia surinkti balsų 28,000,

Ketvirto Laipsnio dovanų vertė 
reikia surinkti balsų 15,000,

Penkto Laipsnio dovanų vertė
reikia surinkti balsų 8,000,

šešto Laipsnio dovanų vertė 
reikia surinkti balsų 3,800,

Septinto Laipsnio dovanų verte 
reikia surinkti balsų 1,100.

Dovanos kontestantams.

$500,

$250,

$100,

$25,
lietuvis, vyras ir mo- 
dalyvauti “Naujienų“ 
negu kontesto mana- 

kontesto dalyviu, turi
registracijos lapą, kuris bus 
iš “Naujienų“ kontesto De- 

asmeniškai arba laišku, 
savo ranka pa-

lai-

Kontesto pradžia,
1. “Naujienų” kontestas prasidės Sau

sio- January 16 d., 1928 m., baigsis 
Balandžio-Aprl 30 d., 1928 m. Tęsis 
tris niėnesuis ir 15 dienų.

Kontesto dalyviai.
2. “Naujienų“ konteste gali dalyvau

ti kontestantais vien lietuviai, vyriai ir 
moterys, įsiregistravę į kontesto daly
vius ir kontesto manažerio pripažinti 
ir primti į kontesto dalyvius.

Kontestantų įsiregistravimas.
3. Kiekvienas 

teris, norintis 
konteste, pirma 
Žeris pripažins 
išpildyti 
suteiktas
partamento 
Grąžinus išpildytą ir 
sirašytą registracijos lapą atgal į “Nau
jienų’’ kontesto departamentą, jeigu 
kontesto manažeris pripažins kontesto 
dalyviu, kontesto dalyvis gaus iš kon
testo departamento reikalingas kvitas 
kuriomis galės užrašinėti “Naujienas,“ 
pardavinėti “Naujienų” skelbimų kor
tas, “Naujienų” knygų kortas ir rinkti 
skelbimus j “Lietuvių Biznio ir Infor
macijų Knygą.” Reikalingos kvitos kiek
vienam pripažintam kontesto dalyviui 
bus prisiųstos neankščiau 5 dienas 
prieš kontestui prasidėsiant.

“Perfectus” ir “non gradus” 
kontestantai.

1. Kiekvienas “Naujienų” kontestan- 
tas gavęs nemažiau 1,100 balsų skaito
si “perfectus” kontestantais (pilni kon
testantai), nes jis gaus dovaną sulig 
gautu balsų skaičiaus j atatinkamą 
laipsnį. “Non Gradus” kontestantais 
skaitysis tie, kurie surinks balsų ne- 
mažiaus 100 ir nedaugiams 1,099. “Non 
gradus” kontestantai (be laipsnio kon
stantai) gaus dovanas; bet “non gra
dus’’ kontestantų dovanų normą nu
statys "Naujienų“ kontesto vedėjas su
lig jų balsų skaičiaus. Kontesto daly
viais skaitosi visi tie, kurie nėra su
rinkę 100 balsų, jie dovanų negauna. 
Kiekvieno konteste dalyvio bus pra
dėti balsai skelbti ir paveikslai talpin
ti “Naujienose“ kada pasieks “non 
gradus” laipsnį.

Kontesto Laipsniai.
5. šiame, Trečiame "Naujienų” kon

teste yra Septyni Laipsniai. Kiekvie
no laipsnio kontestantams bus duoda
mos skirtingos dovanos sulig kontes
tanto pasiekto laipsnio baisais,
įname skirsnyje yra vaizdžiai parodo
ma kiek kuriam laipsniui reikia balsų, 
kad laimėjus to laipsnio dovanas.

“Naujienų” kontestantai gali 
bet keli to paties laipsnio dova- 
Pavydžiui, jei penki kontestantai 

gauna po 40,000 balsų, jie visi pen
ki skaitosi antro laipsnio kontes- 
tantais ir visi gauna lygias dova
nas po $1,600 vertės Hupmobile Six. 
Panašiai eina visuose laipsniuose — ne- 
aprubežiuotas skaičius kontestantų ga
li laimėti bile kurio laipsnio dovanas.

meti.
nas.

Dviejų laipsnių dovanos.
8. Kontestantas gali laimėti nedau

giau 2-jų laipsnių dovanas. Pavyzdžiui, 
jeigu kontestanlas Jonas gauna 23,000 
balsų, jis laimi dvi dovanas — iŠ laips
nio ketvirto dovaną vertės $500 ir iš 
laipsnio penkto dovaną vertės $250 — 
viso $750. Panašiai eina visuose laips
niuose. Kontestantai gali iš vieno lai
mėto laipsnio imti dovanas daiktais, 
o iš kito “cash“ pinigais. Jeigu kon
testantas yra įsiregistravęs, kad laimė
tas dovanas ims “cash” pinigais, tai 
laimėjęs dvejas dovanas gali iš abie
jų laipsnių imti “cash’* pinigais, arba 
iš abiejų laipsnių laimėtas dovanas ga
li imti laipsnių skiriamas dovanas daik
tais.

Dovanos daiktais ir pinigais

Seka-

9. Kiekvienas asmuo įsiregistruoda
mas “Naujienų“ kontesto dalyviu re
gistracijos laipe pareiškia, kad ims do
vanas daiktais ar pinigais. Jeigu kon
testo dalyvis yra įsiregistravęs laimė
tas dovanas imli “cash“ pinigais, tai 
pasibaigus “Naujienų“ kontestui to
kiam kontestantui bus išmokėta “cash“ 
pinigais, bet 30% mažiau, negu to 
laipsnio gaunamų dovanų vertė daik
tais. “Naujienoms“ nėra skirtumo ar 
kontestantas laimėtas dovanas 
daiktais pilna verčia, ar grynąis 
gaiš, bet 30% mažiau. Kadangi 
testantams teikiamos dovanos —
mobiliais, radiolais, pianais, parlor se
tais, deimantiniais žiedais, laikrodėliais

ima 
pini- 
kon- 
auto

ir 1.1, yra perkami iš krautuvių, ku
rios 80% ima garsinimais “Naujieno
se,” todėl ir nesudaro .skirtumo kaip 
kontestantas įsiregistruos imti dova
nas — daiktais ar grynais pinigais. 
Bet “Naujienų“ yra draugiškas pata
rimas kontestantams, kad geriau bu
tų jiems patiems, kad laimėtas dova
nas imtų daiktais, nęs gaus 80% ver
tės daugiau, negu imdami pinigais.

Kas galima, o kas negalima.
10. Kontestantas įsiregistravęs imti 

dovanas daiktais, gali pakeisti, kad 
ims pinigais, bet pakeitimo bei pamai- 
nymo teisė priklauso “Naujienų’’ kon
testo vedėjui — tiktai jam sutikus iš 
pinigų pamainoma į daiktus, o iš daik
tų į pinigus. Pakeitimo prašymą kon
testo nianažeriui reikia priduoti nevė
liau Balandžio-April 15 dienai, 1928 
m. Kontesto dalyviai įsiregistravę do
vanas imti pinigais, jeigu gyvenimo są
lygos verstų, gali paddoti prašymą 
kontesto manažeriui, kad pasibaigus 
kiekvienam Tempui-periodui, butų jam 
teikiama avansų pinigais, sulig jo gau
tų balsų skaičiaus paskutiniame Tem
pe. Aiškiau pasakius, kiekvienas kon
testantas, įsiregistravęs imti dovanas 
pinigais, gali paduoti kontesto mana
žeriui prašymą, kad manažeris atsi
kreipusį kontestantą rekomenduotų 
“Naujienoms“ finansuoti kontesto lai
ke sulig jo įdirbtų balsų skaičiaus.

Kontestantams kreditas balsais.
11. Už gautą metinį prenumeratorių 

“Naujienoms,“ kontestantas gauna 90 
balsų kredito.

Už gautą “Naujienų“ prenumeratą 
pusei metų, kontestantas gauna 44 
balsus kredito.

Už parduotą “Naujienose“ skelbimų 
kortą kontestantas gauna 250 balsų 
kredito.

Už parduotą “Naujienų“ knygų kor
tą kontestantas gauna 120 balsų kre
dito.

Už parduotus garsinimus į Lietuvių 
Biznio ir Informacijų Knygą kontes
tantas gaus balsų sekamai: už vieną 
colį 50 balsų kredito, už 8 colius 100 
balsų kredito, už penkis colius 150 bal
sų kredito, už 9 colius 180 balsų kredi
to, už pusę puslapio 250 balsų kredito, 
už 18 colių 360 balsų kredito, už visą 
puslapį 450 balsų kredito. Reiškia, 
gautoji “Naujienų“ prenumerata, par
duota skelbimų korta su kuria pirkęs 
galės garsinties “Naujienose,“ parduo
ta knygų korta su kuria pirkęs galės 
imti knygų iš “Naujienų’* knygyno ir 

‘parduoti garsinimai j vienintelę Lietu
vių Biznio ir Informacijų Knygą — 
sudarys kontestąntams balsus bei kre
ditą gavimui dovanų.

Kaina prenumeratos, garsinimų, 
kortų.

12. “Naujienų“ prenumeratos kaina 
bus tokia pat laike kontesto kaip ir 
dabar: Chicagoje ir j užsienį metanas 
$8.00, pusei metų $4.00; visose Jung
tinėse Valstijose, Amerikoj (išimant 
Chicago) kaina metams $7.00, pusei 
metų $8.50; “Naujienų“ pasiskelbimų 
kortos parsidavinės po $25.00, pirkėjas 
gaus $30.00 vertės garsinimų, knygų 
kortos parsidavinės po $10.00, pirkėjas 
iš “Naujienų“ knygyno galės gauti 
knygų vertes $13.00; skelbimai į* Lie
tuvių Biznio ir Informacijų Knygą gar- 
sintojams eis sekamai: 1 colis $5.00, 3 
coliai $10.00, 5 coliai $15.00, 9 
$22.50, pusė puslapio $25.00, 18 
$36.00, visas puslapis $45.00.

coliai 
colių

Lygus ir nelygus balsai.
13. Už Chicagos rybų visiems 

testantams bus duodama lygiai balsų 
už seną arba naują “Naujienų” skai
tytoją — metinis 90 balsų ir pusmeti
nis 44 ‘ balsai. Chicagoje kontestantai 
už naują metinį skaitytoją gauna 90 
balsų ir už pusmetinį 44 balsus, bet už 
iškolektavimą prenumeratos iš seno 
“Naujienų“ skaitytojo kontestantas gaus 
44 balsus už metinį ir už pusmetinį - 
22 balsus: Seni “Naujienų” skaitytojai 
skaitosi tie, kurių vardai randasi “Nau
jienų“ skaitytojų sąraše. Už skelbimų 
ir knygų kortas, taipgi garsinimus į 
“Lietuvių Biznio ir Informacijų Knygą 
skaitysis lygiai balsai kaip Chicagoje, 
taip i/ už Chicagos rybų.

Aprubežiavimai.

kon-

14. “Naujienų’’ garsinimų kortos 
parsiduos be jokių aprubežiavimų už 
Chicagos rybų, bet Chicagoje “Naujie
nų“ ofisas suteiks kiekvienam kontes
tantui sąrašą kai kurių firmų ar asme
nų, kuriems pardavimas garsinimų kor
tų bus draudžiamas ir “Naujienų“ ge- 
neralis manageris pasiliko sau teisę 
nustatyti skaičių parduodamų kortų 
firmai arba asmeniui, kurių vardai ra
sis kontestantams įteiktame sąraše. 
Taipgi generalis “Naujienų“ manažeris 
pasilieka sau teisę panaikinti bile ku
rio kontestanto parduotą skelbimų 
kortą bizniui arba asmeniui ii’ grąžinti 
pinigus skelbimų kortos pirkėjui, laike 
trijų dienų po pridaviiftui kontestanto 
pinigų už parduotą garsinimų kortą 
“Naujienų“ , ofisui, jeigu pasirodytų, 
kad biznis arba asmuo, kuriam korta 
buvo parduota yra aktyvus ‘‘Naujieno
se” garsintojas, bet per klaidą nebu
vo jo vardas bei firma pažymėti ak- 
tyvųjų 
įteiktas

Apie 30,000 balsų duodama kon
testantams dykai.

15. “Naujienų“ kontestas dalomas į 
penkis Tempus-periodus. Kiekvienas Tem
pas turi po 20 dienų ir kožnam Tem
pe bus išdalinama virš 5,000 balsų dy
kai, tiems kontestantams, kurie bus įdir
bę puskutiniame Tempe nemažiau 4,000 
balsų. Balsai dalomi sekamai: pirmas 
daugiausia gavęs balsų paskutiniame 
Tempe gaus 2,000 balsų dykai; seka
mas po pirmam — gaus • 1,000 balsų 
dykai; sekamas po antram — gaus 800 
balsų dykai; sekamas po trečiam — 
gaus 700 balsų dykai; sekamas po ket
virtam — gaus 500 balsų dykai. Jei
gu rastųsi virš penkių gavusių daugiau 
4,000 balsų paskutiniame Tempe, jie 
kaipo mažiau pirmųjų penkių gavę bąi- 
sų, gaus kiekvienas po 300 balsų dy
kai. šitokioje tvarkoje kiekviename 
Tempe bus išdalinama virš pažymėtas 
skaičius balsų.

Tempų pradžia ir pabaiga.
16. Tempus Primum —'' pradžia Sau

sio 16 d., užbaiga Vasario 4 d. 1928.
Tempus Secundum — pradžia Vasa

rio 5 d., užbaiga Vasario 24 d., 1928.
Tempus Tertiųm—pradžia Vasario 25 

d.,-užbaiga Kovo 15 d., 1928.
Tempus Quartum — pradžia Kovo 16 

d., užbaiga Balandžio 4 d., 1928.
Tempus Quintum — pradžia Balan

džio 5 tl., užbaiga Balandžio 25 d., 1928.
Reiškia visas kontesto laikas yra pa

dalintas į penkius Tempus. Kiekviena
me Tempe yra lygiai 20 dienų ir kiek
vienam Tempui pasibaigus, tie visi kon
testantai, kurie paskutiniame Tempe bus 
įdirbę nemažiau 4,000 balsų,.gaus skirs
ny 15-me pažymėtą skaičių balsų dy
kai. Tempų laikas prasidės Sausio 16 
d., 1928 ir baigsis Balandžio 24 d., 
19Ž8. Paskutinės šešias dienas Balan
džio mėnesio nėra skaitomos prie Tem
pų, kontestantams jos paliekamos 
snių išlyginimui.,

Honoratų komisija.
17. Galimiems nesusipratimams 

tarpe pačių kontestantų arba tarpe
testantų ir kontesto vedėjo, taip jau 
prižiūrėjimui, kad kontestantų laimėtos 
dovanos butų tiksliai jiems išdalintos, 
yra skiriama Honoratų komisija iš tri
jų asmenų, tyrios reputacijos Chicago
je gyvenančių įžymesnių lietuvių.

Draudžiama.
18. Draudžiama po bausme pašalini

mo iš “Naujienų“ kontesto, bile ku
riam kontestantui tiksliai kertkti kitam 
kontestantui rinkime “Naujienų“ pre
numeratos, pardavinėjime skelbimų kor
tų, rinkime skelbimų j Lietuvių Biznio

ir Informacijų Knygą. Prasikaltusio 
kontestanto pašalinimo reikalą spren
džia kontesto vedėjas sykiu ,su Honora
tų komisija. Taipgi nė vienas kontes
tantas neturi .teisės savo įdirbtų bei 
laimėtų balsų pervesti kitam kontes
tantui arba užleisti savo vietą, kaipo 
kontestanto, kitam kontestantui sykiu 
su įdirbtais balsais.

Kontestantų galę.
19. Kiekvienas “Naujienų*’ kontestan- 

tas, “Naujienų“ kontesto manažerio 
pripažintas ir priimtas j kontesto daly
vius, turi jrilno agento teises: rinkti 
‘‘Naujienoms” prenumeratą, kolektuoti 
prenumeratą iš senų skaitytojų, parda
vinėti skelbimų ir knygų kortas, rink
li garsininimus j Lietuvių Biznio ir In
formacijų Knygą. Kontestantų skai
čius neaprubežiuojamas nėr vienoje ko
lonijoje ir darbas kontestantams neski
riamas sulig kolonijų. 1 Kontestantai y- 
ra laisvi darbo plano vykdime.

“Naujienų” Kontesto manažerio 
galė.

20. “Naujienų“ kontesto manažeris 
gali jam nepatinkamą asmenį nepriim
ti j kontesto dalyvius, taipgi gali kon
testo dalyvį suspenduoti, jeigu kontes
tanto bei kontesto dalyvio veikimas 
pasirodytų žalingas “Naujienų“ bizniui. 
Suspenduoto .kontestanto bei kontesto 
dalyvio pašalinimo klausimą išspren
džia Kontesto Honoratų komisija sykiu 
su kontesto vedėju.

Maximum ir minimum balsai.

laip-

rišti 
kon-

Karšintojų sąraše, kuris buvo 
kontestanto žiniai.

21. Kontestantas negavęs 400 balsų 
skaitosi tiktai kontesto dalyviu; gavęs 
daugiau 400 balsų, bet nedaugiau 1,099 
balsų skaitosi “non gradus” kontestan- 
tu; gavęs 1,100 balsų iki 43,000 balsų 
ir daugiau, skaitosi “perfectus” kon
testantas. Kontesto dalyvis gavęs pia- 
žiaus 400 balsų negauna dovanų; “non 
gradus“ kontestantas gauna dovanas 
sulig gautų balsų skaičiaus kontesto 
manažerio nustatyta norma; “perfec
tus’* kontestantai gauna dovanas sulig 
įdirbtų bei laimėtų balsų į atatinkamą 
laipsnį.

Konteste,

Post Scriptum:
Kiekvienam lietuviui, vyrui bei mote

riai norinčiam bei norinčiai dalyvauti 
šiame Trečiame “Naujienų“
jeigu bet kuris Čia pažymėtas bei esa
mas sakinys nebūtų aiškiai supranta
mas, malonėkite atsikreipti į “Naujie
nų“ kontęsto departamentą nesupran
tamo klausimo paaiškinimui. “Naujie
nų“ kontesto manažeris kiekvienam ne
suprantamą klausimą mielai paaiškins.

LAIPSNIS PIRMAS—Dovanos vertės $1,800
Pirmo laipsnio, gavusieji nemažiau 43,000 balsų kontestantai kiekvienas gau

na Studebaker automobilių — “The Commander,“ penkių sėdynių, 4 durų, 6 cylin- 
deriu, pilnai įrengtą sedaną.

LAIPSNIS ANTRAS—Dovanos vertės $1,600.
Antro laipsnio, gavusieji nemažiau 40,000 balsų kontestantai kiekvienas gau

na Hupmobile Six automobilių, penkių sėdynių, 4 durų, 6 cylinderių, pilnai įreng
tą sedaną.

LAIPSNIS TREČIAS—Dovanos vertės $1,000.
Trečio laipsnio, gavusieji nemažiau 28,000 balsų kontestantai, kiekvienas gali 

pasirinkti vieną iš čia esamų trijų dovanų:
1. Rezidencijos lotas, 30 pėdų pločio, Marųuctte apielinkėje. 

Kimbal grojiklis pianas.
3. Brunswick panatrope 8 tūbų radiola su graniafonu.

LAIPSNIS KETVIRTAS—Dovanos vertės $500.
laipsnio ketvirto, gavusieji nemažiau 15,000 balsų kontestantai kiekvienas ga

li pasirinkti vieną iš čia esamų trijų dovanų:
1.
2.

GERBIAMASIS-JI:
Jeigu Tamsta nori įstoti į šitą “Naujienų” kontestą ir veikti laimėjimui dova

nų, daiktais arba pinigais, malonėkite tuoj išpildyti čia esamą blanką ir prisiųsti j 
“Naujienų” Kontesto Dep. Arba, jeigu Tamsta gyveni Chicagoje esate kviečiamas 
atsilankyti asmeniškai | “Naujienų” Kontesto Dep., 1789 So. Halsted St., sekamu laiku 
— paprastais vakarais nuo 5 iki 8 vai., subatomis nuo 4 iki 6 vai., nedėliomis nuo 10 
vai. ryto iki 2-jų po pietų.

akmenų, 6 adjustmenlai.

B 1 a n k a

2

vertės $25.
kontestantui kiekvienas gali

k.
deimantukas.

I»OH MI LIMA AUTO SALES, HOB-8 
turi' iUa0n paeisokinui lietuviuose

■ ■ ■ ■ ' 
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3
4. Atwater Kent, 6 tūbų Pooley modelio radio.
5. Trijų šmotų Jacųuard parlor setas.

2.
3.
4.
5.
6.

Valstijų

Mano Vardas, Pavardė
Gatvė
Miestas
Telefonas

GERB. KONTESTO VEDĖJAS:
Noriu veikti šiame Trečiame “Naujienų” Konteste laimėjimui dovanų, pra

šau priimti mane į kontesto dalyvius ir suteikti reikalingas informacijas šiuo 
ądresui:

Gulbransen pianas.
Antros klesos tikietas j Lietuvą ir atgal.
Trijų šmotų Frizey parlor setas.

LAIPSNIS PENKTAS—Dovanos vertes $250.
Laipsnio penkto, gavusieji nemažiau 8,000 balsų kontestantai, kiekvienas gali 

pasirinkti vieną iš čia esamų penkių dovanų:
1. Deimantinis žiedas, moteriškas su 11 deimantukų ir 6 Sapphirais.

Deimantinis žiedas, vyriškas, deimanto svoris .45 karat.
Bemard upright pianas. •

LAIPSNIS ŠEŠTAS—Dovanos vertes $100.
Laipsnio šešto, gavusieji nemažiau 3,800 balsų kontestantai, kiekvienas gali pa

sirinkti vieną iš čia esamų šešių dovanų:
1. Moteriškas deimantinis žiedas su 2 Šapphirais.

2. Vyriškas deimantinis žiedas, 6 deimantai iš šono ir Sapphiras viduryj.
3. Vyriškas laikrodėlis Elgin “C.rushion,” 14k. 17
4. Brunsvvick phonografas Sivilio modelio.
5. Tudor komode.
6. Radio Freshman Masterpiece 6F9 modelio.

LAIPSNIS SEPTINTAS—Dovanos
Laipsnio Septinto, gavusieji nemažiau 1,100 balsų 

pasirinkti vieną iš čia esamų septynių dovanų: 
Moteriškas laikrodėlisA 
Vyriškas laikrodėlis.
Vyriškas žiedas žalio aukso, Rusiško Lapio, 14
Vyriška špilka; platino viršeliai 14 k. aukso, 1
Rankovių sagutės (Cuff Links) vyrams, platino viršeliai su 2 deimantukais. 
Bar Pin moterims, platino viršeliai.

7. Moteriškus žiodąs, dviejų juodų Onyxų su doimantuku.

POST SCIUI’TUM:
STUDEBAKER automobiliai yra - tmaiųi 16 Htainbiott lietuvi)) firn:

We»t 81»t St. Siti o automobiliai yra pripažinti vieni ’iš! getųiu ir 'l—- —__ ,__ _ ________
ir vlHojp amerikoniškoje publikoje. ‘

HUPMOBILE 8ix automobiliai yra imami iš kiton stambios lietuviu automobilių firmos, šitie 
autoAiobilai pastaruoju laku Jgijo dideli napularumų lietuviuose kaipo gružus ir stiprus karai — 
imami iA K. BALZEKAN MOTOR SERVICE, UO1O South Kedalc Aveniie. Abi šitos automobilių fir
mos turi dideli pusiseklniu lietuviuose už tai, kad kaip STUDEBAKER taip ir HUPMOBILE Six yru 
ūbieji pilnojo to žodzo prusmfljo labui gori uulomobiliul.

įvairus namų rakandui ir Kimbull pianai yru imami iš rakandu firmos l’EOPLEM EURNITURE 
CO„ 1O‘4£ So. Ilabted St.. ir 4107 Archer Avė.

Radiolai, pianui ir kiti muzikaliai daiktai yra imami 16 muzikalių daiktų firmos — JOS. F. 
BUDRIK, 3417 Bu. Halsted St. <

Aukautai ir deimantiniai daiktai yra imami iš JOHN W00D and SON auksinių dulktų firmos 
kurios aktyviu atstovu Chcagojo yru JOS. E. BUDRIK, 3117 Su. Halsted St.

“Naujienų” Kontesto Dep., 
1739 S. Halsted St 
Chicago, III.



NAUJIENOS, Chicago, III, Ketvirtadienis, saus. 5, 1928

širdžiai kviečiami dalyvauti Šiame Trečiame “Naujienų” Konteste. Nusitarę stoti į kontesto dalyvius — 
malonėkite tuoj išpildyti žemiau esamą kuponą ir prisiųsti “Naujienų” Kontesto Departamentui. Gyve
nantieji Chicagoje kviečiami atsilankyti asmeniškai į “Naujienų” Kontesto Departamentą žemiau nuro
dytu laiku. “Naujienų” kontestas prasidės sausio (January) 16 d., 1928 ir baigsis balandžio (April) 30 
dieną, 1928.

___ , i ' . f *

Pavizdžiai Naujienų Dovanų Kontestantams
’ * /

Čia yra pavyzdžiai duodamų dovanų “Naujienų” konte: tautams sykiu su pažymėjimu kiek reikia su- 
i .

rinkti balsų, kad laimėjus bile kurią čia esamą dovaną. Apart čia vaizduojamų dovanų dar yra teikia
mos dovanos lotais ir antros klasos-laivakortėmis į Lietuvą ir iš Lietuvos atgal. Kurie kontestantai ne
norės imti čia pažymėtų dovanų daiktais, tie galės gauti “cash” pinigais kontesto nustatyta tvarka.

Visi “Naujienų” draugai norinti pasidarbuoti “Naujienų” labui ir sau dovanas laimėti—esate nuo-

«■

1. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau 43,000 balsų, gali gauti šitą puikų, nau
ja 1928 metu pilnai įrengtų S’ UDEBAKER automobilių “The Cominander,’’ 6 cylinderių, 5 pasa- 
žierių ir 4 durų Sedaną. Studvbaker automobiliai yra imami iš MILDA AUTO SAUKS, 806-8 West 
31 st St., Chicago, III. Kaina ............. -..............................................  $1,785.00

2. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau 40,000 balsų gali gauti šitą puikų, nau
jų 1928 metų pilnai įrengtų HUPMOBILE SIX automobilių, 6 cylinderių, 5 pasažierių ir 4 durų 
sedanų. HUPMOBILE SIX automobiliui yra imami i§ R. BALZEKAS MOTOR SERVICE, 6012 
South Kedzie Avė., Chicago, III. Kaina ... ..................................   $1,576.00

3. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs 
nemažiaui 28,000 balsų gali gauti šitų puikų, 
naują KIMBALL pianą su vėliausiaiB ir geriau
siais pagerinimais. KIMBALL pianai ir kiti 
visi namų rakandai kontestantų dovanoms yra 
imami iŠ PEOPLES FURNITURE CO , 1922 
South Halsted St. ir 4177 Archer Avė. Kimball 
piano kaina .............................................. $975.00

4. Kiekvienas ‘Naujienų” kontestantas 
gavęs nemažiau 28,000 balsų gali gauti 
šitų puikų BRUNSWICK Panat: ope, 8 tū
bų, kuriame yra sykiu brangu^, fonogra
fas ir Radio — be baterijų, be vielų, va
romas elektros spėka. Brunsu ick Pana- 
tropai ir visi kiti muzikaliai daiktai apart 
Kimball pianų yra imami iŠ JOS. F. 
BUDRIK, 3417-21 South Halsted St., Chi
cago, III. Kaina šito Brunswick Panatro- 
pe pilnai įrengto ......................... $1,000.00»

5. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 15,000 
balsų gali gauti šitą puikų, nau
ją GULBRANSEN Registruojan
ti Pianą — geros išdirbystėa. 
Gulbransen pianai imami, iš Jog. 
F. Budrik, 3417 So. Halsted St. 
Kaina ................................ $500.00

7. Kiekvienas “Naujienų” kon- 
testantas gavęs nemažiau 8,000 
balsų gali gauti šitų puikų vyriš
kų deimantinį žiedą, deimanto 
svoris .45 Ct. Kaina ......  $265.50

‘ 6. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau ■ 15,000 balsų gali gauti litą puikų 
B

Frizey parlor setą. Seto f rėmai rankomis drožti,labai gražaus darbo. Frizey parlor setai yra imami 

iš Peoples Furniture Co., 1922 So. ifalsted St. ir4177 Archer Avė. Kaina ........................... $500.00

8. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 8,000 
balsų gali gauti šitą Atwater 
Kent, 6 tūbų Pooley modelio, pui
kų. naują Radio. Atvvater Kent 
radiolai yra imami iš Jos. F. 
Budrik, 3417 So. Halsted St. Kai
na ................................... $250.00

9. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 8,000 
balsų gali gauti puikų, naują 
Bdrnard upright pianą, gero baL 
so ir tvirtos konstrukcijos. Ber- 
nard up-right pianai yra imami 
iš Jos. F. Budrik, 3417 So. Hals
ted St. Kaina ................. $250.00

14. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 8,800 
balsij gali gauti naują gražią Tu- 
dor komodę, gerai padarytą su 
dideliu veidrodžiu. Imami- iŠ Pe
oples Furniture Co. Kaina $100.00

22. Kiek-1 

vienas 
“Naujienų” 
kontes t a n- 
tas gavęs 
nem a ž i a u
1,100 balsų
gali gauti
šitą vyrišką 
špilką, pla
tino, 14 ka
rato, balto 
aukso. 
Kaina $251

10. Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas gavęs 8,000 bal
sų gali gauti šitą puikų, 
moterišką deimantinį žiedą 
su 11 deimantukų ir 6 Sap- 
pharais. Kaina $250.00

16. Kiekviena* “Naujienų” 
kontestantas gavęs nemažiau 
8,800 balsų gali gauti litą 
puikų deimantinj žiedą, mo
terišką, deimanto svoris .24 
Ct., su 2 Sappharais. Kai
na ........   $100.00

11. Kiekvienas “Naujienų” hontestaates gavęs nemažiau 1,880 Imlsų gali gauti litą puikų, nau
ją Jacųuard parlor setą, 3 įpintų ffu gražiai išdrožinėtais f rėmais ir apverčiamomis paduškaitemis. 
Jacąuard parlor setai yra imami iš Peoples Furniture Co., 1922 So. Halsted St.z ir 4177 Archer Avė. 
Kaina ................ ............................ ............................................................ ........................................ ;.. $250.00

16. Kiekviesnas “Naujie
nų’’ koateetantae gavęs ne
mažiau 8,8W baleą gali gau
ti puikų deimantini} vyrišką 
žiedą, 0 mažiukai deimantu- 
kai iš šalies ir vidutyje dič
kis Sapphiras. Kaina $100.00

17. Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas gavęs nemažiau 
3,800 balsų gali gauti šitą vy
rišką laikrodėlį Elgin “Cru- 
ahion,” 14 karato, 17 akmenų, 
6 adjustment. Kaina $100.00

18. Kiek

vienas

“Naujienų” 

kontestan

tas gavęs 

nemažiau

1100 balsų 

gali gauti 

šitą mote

rišką laik

ei ė lį. Kaina 

$25.00
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23. Kiekvienas “Naujienų” kontestantąs gavę* ne
mažiau 1,100 balsų gali gauti litą motoriką Bar
Pin, platino viršelis. Kaina............................  $25.00

24. Kiekvienas ‘'Naujie
nų” kontestantas gavęs 
nemažiau 1,100 balsų ga-j 
Ii gauti šitas vyriškas 
rankovėms sagutes (Cuffl 
Links), platino priekis, 2 
deimantukai. Kaina $25.00

12. Kiekvienas “Naujienų” kontes
tantas gavęs nemažiau 3,800 balsų 
gali gauti šitą puikų Brunswick fo
nografą, Sivilio modelio, labai gra
žaus balso. Imami iš Jos. F. Budrik. 
Kaina ................................... $100.00

19. Kiekvienas “Nau

jienų” kontestantas 

gavęs nemažiau 1,100 

balsų gali gauti litą 

vyrišką laikrodėlį, gold 

field. Kaina .... $25.00

GERfilAMASISJI:
Jeigu Tamsta nori įstoti į šit% “Naujienų” konteste ir 

veikti laimėjimui dovanų daiktais arba pinigais, malonėkite 
tuoj išpildyti čia esamą blanką ir prisiųsti į “Naujienų” 

z Kontesto Dep. Arba, jeigu Tamsta gyveni Chicagoje esate 
kviečiamas atsilankyti asmeniškai į “Naujienų” Kontesto 
Dep., 1739 So. Halsted St., sekamu laiku — paprastais va
karais nuo 5 iki 8 vai., subatomis nuo 4 iki 6 vai., nedėlio- 
mis nuo 10 vai. ryto iki 2-jų po piet. f

20. Kiekvienas ‘Naujienų” 

kontestantas gavęs nemažiau 

1,100 balsų gali gauti šitą 

vyrišką žiedą, žalio aukso, 
%
Rusiško Lapio, 14 karato. 

Kaina ......................... $25.00

13. Kiekvienas “Naujienų” kontes
tantas gavęs nemažiau 3,800 balsų 
gali gauti Radio Freshmans M arte r- 
piece 6F9 Modelio — pilnai įreng
tą Radio. Imami iš Jos. F. Budrik. 
Kaina ................................... $100.00

21. Kiekvienas “Naujienų” kontes
tantas gavęs nemažiau 1,100 balsų 
gali gauti, šitą moterišką žiedą 
Black Onyx, mažiukas deimantukas 
vidury. Kaina ......................... $25.00

BEANKA



Ketvirtadienis, sau NAUJIENOS, Chicago, TU.
------ ----- —------ kU--- i-*------ J-------------

CHICAGOS
žibios

buvusių skalbykloje darbinin
kų sugulti ant grindų. Vienas 
privertė manndzerį atidaryti
saugiųjų ofiso Šėpų. Čia pasiga
vo jis 650 dolerių 
tu pabėgo.

Del šalčių žuvo

ir abu baudi-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

J tisų saugumui
Michael Hughes, 

policijos viršininkas 
Dabokitės holdaperių! 
Pėstininkai ir motoristai,

rie keliauja vėlai nakčia, priva
lo visuomet būti budrus. Jo-

ku-

15 žmonių

šalčių, kaip 
pamatinės priežasties, mirė pas
taromis dienomis 30 ypatų.

Dentistų konvencija

Metinė Jungtinių Valstybių 
ir Kanados dentistų konvencija 
įvyks Chicagoje, Drake vieš- 

, 25 ir 26 dd. 
I Konvencijon tikimasi suvažiuo
siant i 10,000 daktarų dentistų.

Vestuvių skaičius mažėja
Štai kiek buvo šliubų duota 

Chicagoje pastarųjų keleto me
tų bėgiu:

1920
F921
1922
1923

Roseland

1VZ 1 lOUVIIlV U UU VI 1 ,

kiose aplinkybėse nėparoduoki- f?!1.81? ?!’ 
te didelių sumų pinigų, kai jas! 
gali pastebėti nepažįstami jums 
žmonės.

Vengkite keliauti arba var 
žinoti prastai apšviestomis gat
vėmis. Visuomet bukite sargy
boje, kai pervažiuojate alėjas. 
Trumpas kelias per tuščių lotų, 
idant sutaupinus pusę minutės' 
laiko, gali kaštuoti jums jūsų! 
brangmenes. |

Stengkitės apsisaugoti kiek
viena valanda nešiodamiesi su 
savim tik tiek pinigų, kad tu
rėjus jų butiniausiems reika-' 
lams. Padėkite savo pinigus Vėl girdai apie krutamųjų pa- 
banke ir pašalinkite priežastį veikslų darbininkų streikų

■ apiplėšimo, kuris gali dagi gy-: Chicagos di<Opiuose vėl į>a- 
vastimi kainuoti. sirodė žinių, kad galįs kilti

Kooperuokite su policijos de- krlltl,mųju paveikslų teatrų 
partamentu ir jus padėsite už- (Jall)ininkų streikas. Darbinin- 
bėgti keHQ piktadarybės papil- kll U|)ijos sutartis su samdyto-

apsisau- jajs baigiasi 11 d. sausio. Sako- 
negu vi

Aušros Knygyne Lietuvių 
kalbos ir rašybos vaikams mo
kykla vėl prasidės subatoje, 
sausio 7 d., 10 valandą prieš 
piet. Del Kalėdų ir Naujų Me
tų mokinimas buvo pertrauk
tas.

dolerių.
rinkime, gruodžio 18 d., kliu- 
bas paaukavo $20 iš kasos Jo
niškio miesto senelių ir bied- 
nuomęnes sušelpimui. Pinigai 
kolei kas nepasiųsti. Komite
tas pirmiau turės susižinoti 
su pasitikimu žmogumi, kuris 
teisingai sunaudos šių kliubo 
aukų, tai yra, sunaudos tam, 
kam ji yra skirta*

Martynui Juodžiui pamink
lų statyti kliubas aukavo 
Juodis, kaip žinoma, yra 
ręs Chicagoje. x

Kliubas pasiuntė gyvų
lių buketų ir $7.00 pinigų p- 
niai B. Briedenei,. kuri buvo 
veikli Joniškiečių Idiubo na
rė, bet kuri jau apie porų me
tų serga ir randasi ligoninėj. 
Pasiųsta, jai taipgi pasveikini
mas su Kalėdomis.

Mirė draugas Guntis. Jis pa
laidotas 24 d. gruodžio Tautiš
kose kapinėse. IJraūgas Gun
tis 
vo 
čių 
tis

.v|jo 
ls|iiok Joniškiečių kliubas nupir-

tarčiau lai padaryti tiems, ku
rie yra joniškiečiai arba jo- 
niškietes, kad nei vienas ne
atsiliktų, nes kai busime di
desnis draugų būrelis, lai dau
giau galėsime pasidarbuoti vi
suomenės ir kultūros darbe.

— J. K, Korespondentas.

Akių Gydytojai Lietuviai Daktarai
Pastaba: Mano ofisan dabar randaai Telcplione Republic 0083

dr. vaitušU o. d. Dr, V, B, Milaszewicz
Dentistas 

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockwell St.

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

Graboriai

$25. 
mi-

ge-

1925
1926

42,503 
38,190 
38,094 
43,119
42,299 
10,877 
42,323
40,670

dymui. Viena uncija 
gojimo yra vertesnė, 
sas svaras gydymo.

Žuvo kovodamas su
Užakar anksti ryte kilo gais

ras daržinėj, kuri randasi ad-' 
resu 1721 West 48 St. (Town 
of I^ike). Gaisra gesinant ta
po užmuštas ugnegesių būrio 
kapitonas Courtney. ištarnavęs 
ugnegesiu 25 metus. Sužeisti 
buvo dar trys ugnegesiai.

Netyčiomis nunuodijo
P-nia Peltovvich, 1811 So. No- 

man Avė., gamindama valgius, 
neapsižiurėjusi panaudojo nuo
dingų proškų vitoj miltų. Pa
sekmėj, jos vyras, Benjamin 
Peltosvich, mirė.
Opera Įgijo visą bloką žemės •' l)a^ai

Chicago Civic Opera kompa-' 
nija įgijo visą bloką žemės, ant 
kurios manoma pastatyti 
rai trobesį. įgytas žemės 
tas randasi prie Madison 
VVacker Drive, VVashington 
ir upės.
Nušovė pačią, paskui nusišovė

Michael Mulac, 39 metų am- * 
žiaus, gyv. 2310 South Sacra- 
inento Avė., išvilko savo žmo
ną iš lovos apie 3 vai. nakties, 
pora šūvių nušovė, o pas-' 
kiau pabaigė ir savo paties sų-1 
skaitą su gyvenimu. Pasak po-' 
Mcijos, Mulac papildęs galvažu-’ 

iš pavydo pirmųjam jo 
vyrui, su kuriuo p-nia1 

buvo persiskyrusi.

dystę 
pačios
Mulac

ugnimi

ope-

Pavogęs, girdi, visų namų
Prieš Aleksandrų G 

ron, realestatininkų, 
ofisų adresu 10 
st., tapo išimtas 
tinainas jis tuo, 
narna nuo vieno
antroje gatvės pusėje.

Vėl girdai apie gatvekarių

Stav-; 
turintį 

La Šalie 
varantas. Kal- 
kad perkėlęs | 

loto j kitą,

nori pamokinti savo vai- 
lietuvių kalbos ir rašy* 
atveskit ir prirašykit.

Kas 
kučius 
bos, . 
Mokinimas veltui. Gali prisira
šyti laike pamokų subatomis ir 
nedėliomis—nuo 10 iki 12 va
landos prieš pietus.

—A. Norbutas.

Iš Joniškiečių 
Kliubo

buvo joniškietis. Jis bu- 
pasižadėjęs įstoti JoniŠkie- 
kliuban, Bet nelemta mir- 

pakiHo pirm, negu jis spe- 
pasižadėjimų išpildyti. Vie-

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patar n a v i m a s 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet tat i 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. 0. LACHAVICZ

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS |
Palengvins akių {tempimą, kuria I 

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

I DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Rea., 6641 South Albany Avenae 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8. Nedėliol 10-12 d.

Telephone Hemlock 0066 
DR. B. J. ROOTH 

LIETUVIS DENTISTAS 
JX-Ray Laboratorija 

7054 S. Westem Avė.4712 South Ashland Avenue Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
| 1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M.

CHICAGO
Phone Boulevard 7589

1917 
tekę

ma, jie reikalaujantys pakelti 
algas 25 nuošimčiais. Eina de- 
rybos.

Chicagos taksos didėja

Jungtinių Valstybių cenzo 
biuras paduoda skaitlines, ku
rios rodo, kad 1926 metuose, 
Chicagos taksų išpuolę kiek
vienai ypatai $53.26. 1927 m. 
jos buvusios didesnės. Gi 
metuose kiekvienai' ypatai

: taksų tik $22.39.
1926 metuose Chicagos 

tos buvo tokios, kad kiekvie
nai ypatai išpuolė $67.07. New

1 Yorko skolos buvusios daug 
sunkesnės. Tais metais kiek-

į vienai New Yorke gyvenančiai 
i išpuolė $223.84 skolų.

Pilnas Chicagos

Visiems Chisagos 
kalams aprūpinti 
metams paduota miesto tarybai 
užtvirtinti biudžetas sumoje

( $225,480,442.11.
Atskirų departamentų sumos 

yra tokios:
Vadinamas Corporate , 

Fund ../.... $59,170,000.00
Mokyklos .... $90,600,000.00 
Vanduo .... $19,000,000.00 
Municipalė tuberkuliozo 

sanatorija .......... 2,805,970.00
Bondsai .... $38,417,472.11
Vežimų taksos ..4,510,000.00

Calumet prieplaukos
1 taksos .............. $1,200,000.00
i Knygynas .... $2,778,000.00

Cgnegesių jieiisijos $1,090,- 
■ coo.oo.

Policijos pensijos $3,597,000.
Municjpalės pensijos $2,180,- 

600.60.

biudžetas
miesto rei- 
sekantierns

Joniškiečių labdarybės 
kultūros kliubo ^susirinkimas ggpų j0 šermenims už $15 
įvyko 18* d. gruodžio, 1927, p. jr gana skaitlingas draugų bu- 
Ežerskio svetainėj, 1600 So. repg palydėjo vėlionj į amži- 
Paulina st. Susii inkimas buvo pasilsio vietų, 
priešmetinis. Rinkta valdyba 
naujiems metams. Išrinkta se
noji, nors pora valdybos narių joniikieįių 
buvo padavę rezignacijų to
dėl, kad kai kurie kliubo na
riai daro puolimus per laik
raščius. Ale kliubas rezignar 
cijos . nepriėmė, tat padavusie- 1 
ji jų pasiliko valdyboje sekan-1 
tiems melams, prižadėdami 
larbuotis kliubo labui.

Joniškiečių kliubas gan pui
kiai gyvuoja ir progresuoja. 
1927 metuose įstojo didokas 
būrelis naujų narių, kurie 
draugiškai ir sutartinai dirbo 
kultūros darbų. Turiu pasaky-! 
■i, kad ir nuveikė no mažai.

Vasaros metu surengė kele-' 
tų išvažiavimų, ir piknikų, ku
rie gan gerai pavyko ir ilgų 

atminty- 
užėjus, 

nesiliovę 
nebedavė, 

tokio smagumo, kaip vasara 
dalioji. Spalio' 30 dienų kliu
bas surengė vakarėlį su pui
kiu programų. Jis pavyko. 
Lapkričio 20 d. kliubas paau
kavo Lietuvos politiniams 
tremtiniams, pabėgėliams nuo 
Voldemaro diktatūros, virš 20

Patarčiau draugams ir drau
gėms, kurie dar nepriklauso 

j kliubui, tapti jo 
nariais ir narėmis. Ypač pa-

Lietuvis Graborius ir 
Balzamuotoįas

*2314 W 23rd PI.
Chilago. 111

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

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

OPTOMETRIST

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Bent is tas
3401 So. Halsted Street

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

Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

Įe. Budens 
Joniškiečiai

dalyvių 
sezonui 
taipgi 
gamta

JONAS GRIGALIŪNAS
Persiskyrė su šiuo paauliu 

Sausio 2 dieną, 4 valanda po 
pef, 1928 m., sulaukęs 89 m.

• amžiaus, gimęs Lietuvoj, Kau- '■ 
no red., Radvilškio valsč., Vis
manto kaime, paliko dideliame 
nubudime moterj Marijoną, šu
nų Joną ir dukterį Stanislavą 
ir gimines Amerikoj, o IJetu- 
voj, motiną, brolius ir seseris. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
1826 So. Ruble St.

Laidotuves įvyks Pėtnyčioj, 
Sausio 6 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų j Devo Apveizdos pa
rapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapf- 
hes. \

Visi A. A. 'Jono Grigaliūno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris ir Vaikai, 

n JT
Laidotuvėse patarnauja gra

borius S. M. Skudas, Telefonas 
, Roosevelt 7532.

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

Eudeikis Komp,
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4147 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

Auburo Avė., Tol. Blvd.3201 3201

Lietuviai Advokatai

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwood 1752

I Praktikuoja 20 metu
Tel. victory 627?

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

l Kas. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Proapect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
dr. p. z. zalatoris

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South HaLted Street 

( hieato. III

/

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160

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

Lietuves Akušeres

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory 1115
Baigusi ak u š e-

Nuo
; 8:30

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

TABERA

——:—--------------------------

K. GŪDIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
r ■ > -z • ■

piei

ilgai rrakt i k a-* 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuoso. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o m s. 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

i, i Ofiso Valandos:
' 9iki 12, 1 -iki 3 diena ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893

Rez. Tel. Drexel 9191■ DR. A. A. ROTU
Pucau r.vdvtniog ir ('hirnri'MHRusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 S’o. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

Phone Victory 4952
MRS. A. JAKUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
— Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų, 

I 7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną 
Res. Telephone Plaza 3200

Prieš Kalėdas pasklydo ži
nios, kad gatvekarių darbinin
kai eisią streikam Jie tečiaus, 
neišėjo. Buvo paskirti nauji 
laikytojai iš darbininkų ir sam
dytojų pusės. Dabar vėl paaiš
kėjo, kad darbininkų reprezen- 
tuotojas reikalaująs 15 c. va
landoje pakelti jiems algas, o 
samdytoju reikalauja nukapoti 
algas darbininkams 5c. valan
doje. Reprezentuotojaj nesu
sitaiko. Sekantis žingsnis šiose 
derybose turėtų būti išrinkimas 
trečio taikytojo, 
taikys pirmuoju 
dėl to, kas turėtų 
Jei nesusitaikys, 
laukti streiko.

Apiplėšė drabužių skalbyklų 
Du banditai Įėjo j Auslin 

Wet \Vasli Laundry, kuri ran
dasi adresu 831) North Craw- 
loid avė. Paliepė penkiolikai

Bet ar susi- 
du taikytoju 
bu Ii tretysis? 

tai galima

JONAS SABUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 31 dienų, 9:00 valan
da ryto, 1927 m., sulaukęs 42 
metų amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Kaltinėnų parapijos, 
Kutalių kaimo, Amerikoj išgy
veno 16 melų, paliko dideliame 
nubudime IJetuvoj moterį Sta
nislavų, seserį Marcijoną, 2 
brbliu: Aleksandrų ir Juozapą, 
o Amerikoj pusbroliu?, pusse
seres, cioces ir gimines? Lai
dotuvėmis rūpinasi pusbroliai: 
A. Macikas ir Juodis. Kūnas 
pašarvotas, randasi 1814 W. 
46 St.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Sausio 7, 1928 m., 8:00 vai. ry
to iš namu į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčių, kurioie atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionio iselų, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kaimiero kapines.

Visi A. A. J. Sabučio gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimų ir atsisvei
kinimų.

Nuliūdę liekame,
Pusbroliai, Pusseseres, 
Ciocėa ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

JUOZAPAS NAVAKAUSKAS
Persiskyi*ė su šiuo pasauliu 

Sausio 2 dieną, 1 valandą po 
pietų, 1928 m., šv. Povilo li- 
gonbutyje, sulaukęs apie 47 m. 
amžiaus, gimęs Lietuvoje, Ra
seinių apskr., Nemakščių para
pijos. Pratvalkų kaimo, pali
ko dideliame nuUudmc moterį 
Elzbietą ir 3 dukreles, Oną 15 
metų, Marijoną 13 metų ir 
Bronislavą 4 metų, Franciškų 
ir Jievą Navakauskius, kuriems 
gadijasi dėdė, laetuvoje paliko 
brolį ir seserį. Kūnas pašarvo
tas, randasi 830 W. 34 Piace.

Laidotuves įvyks Pelnyčioje, 
Sausio 6 dienų, 8 vai. ryt© iš 
namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlonio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Nava- 
kausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį 
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
. Moteris ir Dukrelės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Blvd. 4139.

r-

BLAŽIEJUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 1 dieną, 6:80 valandą 
vakare, 1928 m., sulaukęs 72 
metų amžiaus, gimęs Vilniaus 
rėd., Švenčionių ap., Tvere- 
šiaus parapijos, Bobenu kaimo, 
paliko dideliame nuliuaime gi
minaičiai Eugenijus Tabera, 
Leonas, Boleslovas, Stanislovas 
ir Vaclovas Skrabutėnai, o Eu
ropoj moteris, 3 dukterys ir 
sesuo. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 2823 E. 88 St.

Laidotuvės jvyks Ketverge, 
Sausio 5 dieną, 9 vai. ryto, iš 
namų j šv. Juoapo, So. Cnicago 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kaimiero kapi
nes.

Visi A. A. B. Taberos gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliud liekame
Giminaičiai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
I kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
I < Gydo staigias ir chroniškas ligas 
! vyrų, moterų ir^aikų pagal naujau- 

tros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija:

1025 W. 18th St. netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. Dienų: Canal 3110

Viršui Universal
State Bank ...

Moterys ir mergi- į akugerTe?
noa kreipkitės su | moterų ir vaikų pagal naujau-
’eikalais nuo 12 iki' sius metodus X-Ray ir kitokius elek-
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį, i

Lietuviai Daktarai . Nakt*S0, shore 2238»Bouievard 6488

190 1012

K. JURGEUONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas * 
North State St., Room 

Phone Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:80 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:30 iki 8:00 vai. vak 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

sraktai. — Ingaliojimai. — Paskola 
pinigų 1 L? 2 inorgičiams.

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

JOHN B. BOROEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7—9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland A vena e

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai ....... -

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 3:30 vai. 
vakaro, Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midway 2880

Antanas Wasilus
Persiskyi'ė su šiuo pasauliu Sausio 3 dieną, 9:30 valandą va

kare, 1928 m., lusaukęs 43 m. amžiaus, gimęs Kauno rėd., Kretingos 
apskr., Platelių parapijoj, TorbaiČių sodos, paliko dideliame miliu- 
dlme moterį Oną, sūnų Pranciškų, marčių Oną, dukterį Oną Lukas, 
žentą Mikolą, o Lietuvoi 2 brolius, Adomą ir Jonų ir seserį Domicėlę. 
Kūnas pašarvotus, randasi 3254 So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj, Sausio 7 dieną, 8 vai. ryte iš barnu į 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atšibus gedulingos pamaldos 
už vėlionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Wasiliaus giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisvekinimų. .

Nubudę liekame,
MOTERIS, SŪNUS, DUKTĖ, MAKT!, ŽENTAS ir GIMINĖS.

La i d ? tuvėse patarnauja grdboriųs S. P. Mažeika, Tel. Yards 1138

A, A. SLAKIS -
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hy ie Park 8395

A. A. DUS
ADVOKATAS

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

Vak tirti i s
8241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedllio ir

x PšUiyčios.

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 3201 South IVallace Street

A? montvid, m. d.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Td. Brunswick 4983 
Namų telefonas Brunawick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo
nuo

9 iki 11 v. iyto
6 iki 9 vai. vak.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectai

DR. J.’W. BEAUDETTE .
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

• TELEFONAS CANAL 0464

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutartj

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
kampas 18th St. ir Blue Island Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare 

Telefoną: C anai 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353
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Kensington

Jubiliejinis paren 
girnas

Iš lietuviškos — Tautiškos 
Draugystės Vienybės 

darbuotės

Dvidešimties metų jubiliejui 
Lietuviška Tautiška Draugystė 
Vienybė stato scenoje “Lapkų”, 
trijų atidengimų komediją, sek
madienyje, sausio 8 dieną, Mel- 
dažio svetainėje, 2244 Wesl 23 
place. Pradžia 6:30 vai. vak.

Si draugystė jau gyvuoja 20 
metų. Yra svarbu tatai tinka
mai paminėti.

Kurie norės įstoti j draugystę 
tą vakarą, tai \Ta 8 dieną sau
sio, tokie bus priimti 1h? jokios 
įstojimo mokesties.

Be to trumpai bus paaiškin
tas draugystės stovis ir dau
giau įdomių dalykų apie drau
gystę.

O lošimas vėl bus ganu uži
mantis. Vaidins dar veik nie
kur neloštą veikalą geriausių ir 
daugiausia patyrimų scenoje tu 
rintys vaidintojai-jos. Kas ne
žino B. Vaitekūno? Neabejoju, 
kad pamenate ir Aleksandnivi- 
čiutęv-Širvinskienę. Gi Millerienė 
tai žvaigždė musų scenoje. O 
kas Nepažįstate J. Kemešiaus, 
tai turėsite pamatyti. Pamatysi-1 
te ir daugiau gerų 
siems yra žinoma
jos dramos skyrius. Kur tik bi- 
rutięčiai dalyvauja, ten publika 
būna pilnai patenkinta.

Tai ir šiame vakare birutie- 
čai atliks shvo užduot) taip, 
kaip pridera. Todėl visi sausio 
8 dieną pas mus į Meldažio sve
tainę! — Narys.

lošėjų. Vi-1 
Birutė” ir

šiame miestelyje žemaičiai 
biri daugel) metų užlaikomą 
kooperatyvą valgomų daiktų 
krautuvę, ši krautuvė turi ge
rinusius kostumerius.

Tas nepatinka privatiškiems 
biznieriams. Kuomet liuosybė 
yra, žmonės ten eina, kur jiems 
geriau patinka. Krautuvėje 
dirba du darbininkai. Turi sa
vo troką išvažiojimui užsaky
mų kostumeriams. Gaspadorius 
Pinikas serga, nedirba krautu
vėje, retkarčiais ateina prižiū
rėti, kad butų viskas gerai 
tvarkoma ir užganėdinami kos- 
tumeriai. Jo vietoje dirba len
kas bučeris, gerai patyręs tame 
darbe.

Kuomet tokia krautuvė 
užlaikoma darbininkų, labai 
rai draugijoms išgarsinimui 
karų. Jos, rengdamos vakarą,
atneša posterius arba plaka
tus, be jokio pasiklausimo pa
kabina lange ir šiaip iškabina 
krautuvėje., 
tiška krautuvė, 
pavelijimą, o kartais 
ku gauti.

Antras vėl -geras 
krautuvė surengia

Jeigu butų priva- 
rcikėtų gauti 

butų sun-

dalykas: 
kiekviena

lį. kur galėtų darbininkai gy-
venti be pinigu. Kol to jie ne-JlII(J> von.„v,
nurodys, bus skaitomi darbiniu- Jokantų svet., 4138 Archer avė. Vi
ky

Brighton Park. — SI.A 176 kp. 
metinis .susirinkimą^ įvyks pčtny- 
čioj, sausio 6 d., 7:30 vai. vakare. CLASSIFIED ADVERTISEMEN

mulkintojais.
— Darbininkas.

Bridgeportas
Gruodžio 26 dienų, 1927

si ir visos narės bukite laiku, nes 
tai metinis susirinkimas. Yra daug 
svarbių reikalų. Taipgi atsiveskite 
ir naujų narių prirašymui prie S. 
L. A. —Sekr. A. Trejbnis.

18-los apielinkė. ŠIA 129 kuopus 
susirinkimas įvyks sausio 5 d., J. 

j Savicko svet., 1900 S. Union avė., 
7:30 vai. vakare. Visi nariai nudo- 
nėkit dalyvauti šiame susirinkime. 

A-l lsrotok. Rašt. K. Batutis.
paštalo laikė priešmetinj susi-^ 
rinkimą. Ben.
susirinkimą su malda 
kvietė narius prie tvarkos. Pro- 

perskaičius, išduota ra
kus link susivienijimo 
draugysčių — Draugys-

i* x-j - Pagal įsakymą’ Krivių Krivaičio
Butkus atidarė vjsj vaidilos be išimties renkasi ap- 

ir na- svarstyti savo reikalus sausio 
1 (Jan.) 5 d. 1928, 8 vai. vak.

Raštininkas.
tokolą
Portas 
dviejų 
tės šv. Martyno ir šv. Mataušo 
Apaštalo. Susivienijimas nepa
vyko.

Keli nariai priklauso tai pa
yra į čiai draugystei. V‘ 
ge-1 pašokęs, net su piktumu kalbė- 
va- jo, kad jis nenorįs susivieniji

mo, kadangi jis .negausiąs pen
kių dolerių daugiau pašalpos, o 
ir šv. Martyno draugystės tvar- 

.1 ka esanti kitokia kaip šv. Ma
taušo draugystės.’

Iš komisijos raporto pasirodė 
geri rezultatai, bet, buvo nuro
dyta, kad Martyninė nesutiko 
susivienyti su Mataušine.

Paskiau
Draugystė šv. Mataušo Apašta-

DABAR LAIKAS ISTOT 
J NAUJIENŲ SPULKĄ

20 serija prasidedi nuo 
sausio pirmos, 1928 metų. 
Kiekvienas, kuris rūpinasi 

ienas narys savo ateičia, turėtų prisira
šyti prie Naujienų spulkos. 

Atdara dienomis ir vaka
rais

1739 S. Halsted St, Chicago.

buvo nutarta, kad

metų kostumeriams po porą iš-i|0 moįūtų iškalno pomirtinę
važiavimų į miškus. Tuose.is- nnryg §į08 draugystės mirs, 
.ažiavimuose kostumeriai pra- j0 m(>teris našlė gaus iš drau-

Kai narys šios draugystės mirs,

Miscellaneous

PATENTAI, COPYRITED IR 
VAIZBOS ŽENKLAI

FRANK J. SCHKAEDER, Jr., 
Patentų advokatas naujoj vietoj 

32 W. Randolph St.
Kambarys 1214. Tel. Franklin 3900.
Valandos nuo ' *

Vakarais pagal —........
Įsteigta 1909. Ofisai Washingtone ir į 

svarbesniose kituose šalyse

Musical Instruments
v Muzikosi Instrumentai________

Specialis Bargenas
Smuikų ir šmičiolų tik $6, taipgi ir 
brangesnės smuikus. Mes darome vi
sokius muzikalius instrumentus ir 
taisome victrolas. Taipgi pilnas pa-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

DIDŽIAUSIAS BARGENAS

10 ryto iki 5 po pietų, .rinkimas muzikalių instyumentų pi- 
s pagal sutarti. giausiomis kainomis Chicagoj.is kainomis Chicago

914 Maxwell

Financial
Finansai-Paakolos

A. OLSZEWSKI
824! S. Halsted St.. 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

KIMBALL grojikliai pianai, biski 
vartoti, su benčiumi ir roleliais, $85 
Atsišaukit tuojau, 1723 So. Ashland 
Avė. 1 fl. front.

Kus norite restauracijos biznio, 
štai proga: parduodu, arba mainau 
ant namo or lotų. Restoranas ran
dasi prie dviejų karų linijų, prie te
atro ir biznis išdirbtas per 15 me
tų. Priežastį pardavimo patirsite 
pašaukdami

Victory 5065 
WM. GRITENAS

100 ELECTRIC Radios, 6 tūbų 
įrengtas, kol jų yra, $98.50, 1 me 
tai dėl išmokėjimo, 1723 So. Ashland į 
Avenue.

kiek- 
žino, 

krau- 
užlai-

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms 

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
ir ———. Eighteenth Bond &
CLASSIFIED ADS. MortSfewOffl?tio“

L—. ...............................................n t F. DANKOWSKI. Prez.
Educational(

Mokyklos

JEI JUS norite tikro radio pa
tarnavimo, atsišaukit

DELIGHT SHOP.
8428 W 6.3rd St. Hemlock 3352 

Pilnas pasirinkimas Radios ' »

- Exchange--Mainai
REIKALINGAS automobilius už

darytas (Sedan) | mainą ant dviejų 
biznio lotų 50x175 pėdų ant Archer 

, Avė., gatvekarių linijos, pletvaka- 
1 riuose.

Atsišaukit greitai
S. P. KAZWELL, 

6312 So. VVestern Avė.

REIKALINGAS grolijlis pianas, 
nedaug vartotas j mainą ant didelio 
loto 100x175 pėdų didžio, aukšta ir 

..... .... . . . ... sveika vieta gyvenimui su dideliaisMAN reikalingi p migai, parduosiu } medžiaiK miško, pietvakariuose. 
Atvažiuok pamatyt.savo Schumann grojiklj pianą su ben- 

čiumi ir roleliais uz $65 cash.
M R. JARTZ,

2918 Milwaukee Avė., Ist floor 6210 So. Rockvvell St.

Keal Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

leidžia smagiai laiką. Jau 
•/ienas kostuineris senai 
kokia nauda yra iš tokios 
tuvės, kurią darbininkai 
ko. Bet tur būt dar nežino 
Pusžemaitis, kuris išdryso per 
“Vilnį” apšmeižti krautuvės iš
važiavimą, įvykusį pereitą va- 

;>Jsarą. Jeigu toks Pusžemaitis
Vilnį”
“Vii-

neperstos šmeižęs |)er 
krautuvės parengimus, 
nies”
niai” nugarą, kaip atsuko 
žemaičiui jo draugai.

—Ten buvęs.

gystės tuojaus $250 ir 4 grab- 
nesius, o narių mokestis bus 
tokia:

Pomirtinės aprūpinimui bus 
mokama $4, o mėnesių duoklių 
viso labo $3 metuose. Taigi vi
ro reikės mokėti metuose $7. Iš 
šių sumokėtų pinigų narys gaus 
ir ligos pašalpos, kai sirgs.

Nutarimas mokėti iškalno 
duokles pomirtinei padengti,

skaitytojai atsuks “Vii- rodosi, yra vienas geriausių ta-
I*US-

Siuomi pranešu Chicagos Lie
tuvių šviesuomenei, jog aš 

atidariau
MUZIKOS MOKYKLA 

1118 N. Hoyne Avė.
NORTH SIDE.I 

Visą dieną 
Utarninkais, Seredomis, 

Ketvergais ir Pėtnyčioms 
Tel. Armitage 0908

SOUTH SAIDEJ 
4502 S. Honore St. 
Panedėliais ir Subatomis 

Tel. Lafayette 5287
Mykolas Petruševičius

I. F. DANKOVVSKI, Prez.
C. J. 1)ANKOWSKI, Sekr. Ižd. 

Pirmi,' antri ir treti 
morgičiai 

Tel. Canal 1875 
f visus departmentus * 

Pigiausios kainos. Greitus 
patarnavimas.

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti į vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Pamatykit 
aane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260
.......................  1 X ■1

JEI JUMS REIKTA PINIGŲ 
DEL ŠVENČIŲ

Tai paskolinsim nuo $50 iki $300 
už 2^ nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 W. Division St. 
Te.. Armitage 1199.

Roseland
Town of Lake vienos prakalbos A.

rimų. Mat, pasitaiko, kad narys 
numiršta, o likusi moteris naš
lė turi laukti kol pomirtinė mo
kestis sukolektuojama iš narių, 
kuone metus .laiko. Dabar gi 
pomirtinę gaus, kai • tik narys 
numirs.

Toliau liko nutarta, kad ku- 
jau Į rios draugijos yra nupuolujdcMS 

j turtu ir norėtų prisidėti prie

Miscėllaneous
:., Įvairus

2-RUS MORGICIUS
Padarome i porą dienų 

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

PARDUOSIU jūsų pačių kaina 
grojiklį pianą, upright, vietrolą iri 
t. t., kad padarius vietos dėl naujo 
šlako. Tovce Bros. Co., 5711 So ,T1K1AI »au«uo mėnesyj — 
Halsted St. ; pigiau namų ir kanunų taisymo ir

___________________________ 1 pleistenavimo. Veikit tuojau. Phone 
Wellington 7473.

PARDAVIMUI gražus grojiklis 
1 pianas pigiai. Man reikia pinigip 
1 atsakantiems žmonėms parduosiu 
1 už $125, cash 850, o kitus po $10 j 
mėnesį. ( Mr. Criinius, (

; Halsted St., Ist floor.

Furniture & Fixtures
__

Pastatomos liampos, $7 ir daugiau 
Parloro pečiai, $12.50 ir daugiau 
3 šmotų parloro setas, 29 ir daugiau 
Victrolos, $35 ir daugiau.
9x12, $15 ir daugiau. Bufetai, pia 
nai, krėslai. Mes turime pilną pa 
sirinkimą namų rakandų. Atsinešk ii 
šj skelbimą su savim gausit 5% pi

$2000 PIGIAU, 12 flatų muro na- 
j mas prie 71 St., rendų $10,700 į me- 

sin’ntb tus parduosiu už 5% sykio rendų, 
tiktai $5000 įmokėt, 1 blokas nuo 
Rock Island Stoties, puikus pirkinys. 

Į matyklt savininką, 7519 S. Halsted 
St. Tel. Radcliffe 2520.

PARSIDUODA namas su bizniu, 
arba vienas biznis priešais Tautiškų 
kapinių. Gali atsišaukti ir agentai. 
A. K. 82nd ir Kean Avė., Justice

Kaura’ Park, III.

PARDAVIMUI pirmas klesos 6 
bungalow, aržuolo 

karštu vandeniu šildo-
hi tmviuinių bu muvuu gausu p* į kambarių mūrinis
giau. Garfied Firefroof Storage Co. 1 užbaigimo, mas, lietaus lasų vana ir vėliau

sios mados maudynės kambario 
fikčeriai, lotas 30x125, apžiurekit

Šaukt 
Hyde

5929-31 S. State St.

: i Ppte 6647 So. Talman Avė. SAUSIO ITienCSyj tik tai i savininką, Rainbow Electric, 
Atsinešk bu savim ši skelbimą, mef (Park 2976.

nuteisime jums 10% pigiau
3 šmotų parloro setas .... ..........
7 šmotų valgomo kambario se

tas ..........................................
Gasiniai pečiai ...........„...................
Pastatomos liampos ..................

ir aukščiau
3 tikri vvalnut miegruimio setai $6
4 šmotų walnut miegruimio se

tai .......................................... $11!
Kietoms anglims pečius ...... . $H

ir daugiau
Krėslai, supamos kėdės, vietrolos 

, pianai, dreseriai ir bufetai. 
Schwarts Bros.

Storage Co.
640 E. 61st st.

$3.r

$15
?•

4 PLATU BARGENAS 
prie 67 St., netoli Champlaine Avė., 
4 ir 4 kambarių tatai, presuotų ply
tų, modemiškai, Karu šildomas, 
$4,OKI cash, kaina $17,500. TURI 
BŪT PARDUOTI ŠĮ MĖNESĮ.
H. J. Coleman and Co.

5857 So. State St. 
Tel. Wentworth 5702

' RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4156 Archer Avė.' 
Tel Lafayefte 8706—87 «0 

Chicago

Be Komiso ir Išlaidų 
( Mes paskoliname jums $100, $200 
1 arba $300, legalėmis morgičių karno
mis. Pinigus gausite į 12 valandų, radios, 
Industrial’Loan Service;

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

Tik 
preišio buvo Roselande, o 
indijoniški komunistai gvolbu y 1 v .
taukia per “Vitai”, kad Kuprei-; <Irougy8tė8 sv. Mataušo, tai jos

. . . . I nroli Ir mintie nvio r'rtHlflVSTPS;šis sugriausiąs visą 
Atrodytų, pa^al jų 
kad jis daug ^galingesnis už 
pitnlistų kanuoles.
teko 
prakalbos ir šiaip pasikalbėji
mo, atrodo, kad jisai negriauna 
Busiją, o tik aiškina žmonėms 
savo ispudžus, ką patyrė Kusi- i ■ 
joje begyvendamas per pusant
rų metų. Jeigu tie murziai 
šaukia be paliovos per 
šmeždami Kupreišį, supranta
ma, kad jisai kenkia jų bizniui.

O kad kenkia jų bizniui, tai 
jie savo priešą niekindami var
toja tokią pat metodą, kaip ir 
romiški kunigai. Juk ne vienas 
esate girdėję, kaip kunigai iš 
ambonų šaukia, kad bedieviai 
griauną bažnyčias. Jei šiandien 
reikėtų kam prirodyti, kiek be
dieviai yia sugriovę bažnyčių, 
niekas negalėtų prirodyti. Tai
gi ir tie indijoniški komunistai, 
vartodami tokią pat metodą 
kaip romiški kunigai, šaukda
mi per “Vilnį”, kad Kupreišis 
griauna Rusiją, negalėtų priro
dyti kaip jis griauna todėl, kad 
jie patys yra pripažinę viešai 
per “Vilnį”, kad Rusija yra ne
sugriaunama, taip kaip mede- 
ga nesunaikinama. Pagal jų 
šnektų, ar gali atsirasti žmo
gus, kuris galėtų sugriauti ne
sugriaunamą valstybę?

A. Kupreišis griauna ne val
stybę, bet indi joniškų komu
nistų prietarus. Jisai nurodo, 
kad Rusijoje taip nėra, kaip 
nurodo Andriulis, Gasiunas, 
Bacevičius, Strazdas ir kiti dar- 
maduoniai, kurie nenori dirbti 
naudingą darbą. Jeigu jie pie
šia, kad Rusijoje gerai, kode! 
jie patys nevažiuoja ten. o 
siunčia sekėjus, dar tokius, ku
rie turi apsčiai pinigų? Su pi
nigais gyventi gerai visur. Tą 
žino visi. Bet tie apaštalai ge
rai žino, kad pas retą darbi
ninką randasi pinigų. Tad jie

— Reporteris, .turity pasistengti nurodyti ša-

Naujų Metų vakare vienas 
vieton pilietis, John Sutkus, ėjo. 
namo. Jis gyvena adresu 4500 
So. Hermitage avė. Priėjo prie 
durų namų, kuriuose gyvena, 
ir jau mano eis vidun. Tik stai
ga i*>ra vyrų. Užsmaukė jam 
kepurę ant akių, apžiurėjo ki- 
šenius, ir kaip greitai atsirado, 
taip greitai dingo.

I^aimė p. Sutkaus buvo, kad 
jis neturėjo daug pinigų su sa
vim. Piktadariams prisėjo pasi
tenkinti tik keletu dolerių ir 
raktais, kuriuos Sutkus nešėsi. 
Kadangi nuostoliai padaryti ne
dideli, tai p. Sutkaus pažįsta
mieji dabar turi lengvų kalbų. 
Prisimena 
sakoj imą, 
apiplėšimą 
kaip jam 
užpultasis 
tts.

paties Sutkaus pa- 
kaip jis matęs vieną 
kiek laiko seniau ir 
išrodę keista, 
nei nemėginęs

kad 
gin-

Kitas atsikimas, panašus 
su Sutkumi, įvyko keliomis die
nomis anksčiau. Tuo atveju 
nukentėjo Aleksas Malinauskas. 
Ir šis v^ras sakydavęs savo pa
žįstamiems, kad jis nesupran- 
tąs, kaip gali vienas ar po
ra plėšikų sulaikyti žmogų 
gatvėje, apkrausyti jį ir nei dė
kui nepasakę dingti.

Bet andai eina p. Malinaus
kas gatve, regis So. Hermita- 
go. Netoli 44 gatvės pora vyrų 
pasivijo ar prasilenkė su juo, 
užmetė ploščių ant galvos ir 
davai kiŠenius kratyti. Į p. Ma
linauską toks nedžentelmonišku- 
mas, matyti, paveik? tiek, kad 
jis sušukęs buk: imkite iš 
kamzolio laikrodėlį, tik nepun- 
čiuokite akių.

Piktadariai, kurie kratė kiše- 
nius, veikiai pasinaudojo p. 
Malinausko patarimu, pasiėmė 
laikrodėlį ir pagirę, kad geras 
vyras, dingo kaip akmuo van
denyje. Ar taip Malinauskas 
tikrai kalbėjo, aš nežinau. Tik 
žinau, kad taip kalba kaimynai.

kaip

Rusiją, i gali kre’Ptis Prie draugystės 
tuksmų 1 pilininko B. M. Butkaus.

s ka i 1>(> i)UV<) draugystės valdy-
Kiek man | rinkimas. Pirmininku pasi- 

patirti iš A. Kupreišio į Butkus,
A. Vilkis, protokolų 
Bakutis, finansų rašt.

• Jis, kasieriufl J. P.
maršalka J. Žemaitis.

1 Draugystė gyvuoja
metai, turto turi $8,991.00. Na- 

Vilnį” turi Susirinkimus lai-' 
ko Chicagos lietuvių Audito
rijoje paskutinį pirmadienį 
kiekvieno mėnesio. Susirinki
mai prasideda 7:30 v. vak.
1 • _ v • ___ • •„_____tingkvietuami ateiti ir pnsirasyti •
prie šios geros draugystės.

— Narys.

PERKAME

padėjėja*
raAt. F.

T. Janu- ■
Evaldai,

jau

PRANEŠIMAI
North Side. — Bendras, Jaunuolių 

Tevų-Motinų, 226-tos kuopos valdy
bos ir kamisijų susirinkimas įvyks 
penktadieny, sąusio 6 d., apie 8 vai. 
vakare, Liuosybes Salėje. Gerb. tė
vai malonėkite visi ateiti, kurie lei
džiate j pamokas savo jaunuolius. 
Prie to, atsilyginsite duoklėmis, yra 
ir kitų svarbių reikalų.

S. L. 226 kp. Valdyba.

Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubo 
metinis susirinkimas įvyks penkta
dieny, sausio 6 dieną, 1928 m., 8 
vai. vakare, Chicagos Letuvių Audi
torijoj, 3183 So. Halsted St. Visi 
kliubiečiai malonėkite atsilankyti į 
susirinkimą, nes randasi daug svar
bių dalykų dėl aptarimo.

A. Lazauskas.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kai Kliubaa laikys metinį susirinki
mą penktadieny, sausio 6. 1928 m.. 
7:30 vak.. Lietuvių 
8133 So. Halsted St. Visi 
lonSkit laiku pribūti, nes randasi 
daug svarbių reikalų aptarti.

Nut. rašt. S. Kunevičia.

Lietuvos Puškolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

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

Mtge. Co. . »
134 N. La Šalie St.

Room 2006 Dearbom 4636, State 5864

Šis skelbimas yra vertas pinigų 
dėl jūsų. Atsineškit jį su savim i) 
mes jums nuleisim?

10% pigiau
FRIEZE PARLOR SĖT . .. $79 
MOHAIR PARLOR SĖT $5f 
WALNUT BEDROOM SĖT $41 
WALNUT DIN. RM SĖT $38

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Užlai- j 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t.'

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

PLUMBINGO materiolas visokios 
rųšies, naujas ir vartotas, pigiai, 
loileto outfitas $10. 1753 N. Cicero 
Avė. Berkshire 4772;

GROTAI dėl tfsų garu ir vandeniu 
Šildomų boilerių, fumas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American Stove 
r.epair Works, 3110 Wentworth Avė. 
Phoąe Victory 9634.

ELECTRIC KONTRAKTOBIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Įvvedam elektros 
d ratus, motorus, taisom elektros 

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

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

PLUMBINGAS ir namu apšildy
mas, Nereik nieko įmokėti, 2 me- 

v, ..... tam a išmokėjimui, įvedimas ekspertų 
Auditorium, Ridge Plumbing Co. Tel. Beverly 9384 
nariai ma: arba Triangle 7088. 9031 So. Wood 

St. Atsinešk ii skalbimą su savim.

JaunonioH Birutės pamokos įvyks 
ketvirtadieny, sausio 5, 1928, Mark 
White Parko svet. Valdyba.

Birutės Choro dainų pamokos įvyk
sta šį vakara, 8 vai., IJetuviu Audi
torijos mažoj svet., 8133 S. Halsted 
St. Birutė.

Roseland. S. L. A. 139 kp. me
tinis susirinkimas įvyks ketverge, 
sausio 5, Strumilo svet. Tai bus me
tinis susirinkimas,s malonėkit visi
nariai atsilankyti. /

J» Slanšauskas, sekn

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Ręniluokit arba įsitaisy
kit nuolatini pyv?nhna kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washjngtpn ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas Ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JĖŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TIKIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje, E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railway, 
St. Paul, Miaa.

AR jums reikia pinigų? Privatiš- 
kas žmogus turi pinigų investuoti į 
real estate 2 morgičius, 4% komiso. 
C. Helberg, 192 N. Clark, rm. 606. 
Dearborn M646.

Situation Wanted

$300
$250
$200
$150
$75 9X12 WILTON RUG ....... $22
$60 COXWELL CHAIR ........... $17
Daugelis kitų bargenų bus išpar

duota tuojau 
Available Storage 

7732 Stony Island
Atdara vakarais iki 10 vai. Nedė 

- Įlomis iki 6 vakaro.

$250 pigiau atsinešus šį skelbimą
5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga- 

low, stikliniai porčiai, plieno kon- 
I strukcijos, fumace šildomi ant jūsų 
I išmokėto loto už $1J ,9000, cash $500, 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
delį, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta
tysim bile kokios rųšies bungalow ar
ba flatinj namą, tik biski įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCTION CO.

4328 Elston Avenue
Room 212 Juniper 9506

PARDAVIMUI 12 kambarių mūri
nis namas, 2 vanos, elektra, naujas 
fumas, 3983 Vemon Avė., kaina 
$5,000, su mažu cash įmokėjimu.

I H. J. Coleman & Co., 129 E. Persh- 
! fng Road. Tel. Boulevard 7769.

PAIEŠKAI? darbo. Patyręs bate- 
rių ir fenderių amate. Nuolat ar 
ant piece work. Atsišaukit: A. Jo
nelis,. 3142 So. VVallace.

Help Wanted—Female
Darbinjnkių Reikia

REIKIA jaunos merginos prie 
abelno Kotelio darbo. 1246 S. 
Wabash Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS barberis. Darbae 
ant visados. 3844 S. Halsted SL

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietu
vių su tikra ambięija prie au
tomobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
jus tdfite užtektinai apšvietos 
ir reikalingą asmenybę susi
tikti su lietuviais ir pardavi
nėti jiems geriausius automo
bilius. Amerikoj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

Jei jus tiksite tam darbui 
mes jums nurodysime kaip bū
ti pasekmingu. \

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

Furnished Rooms
RENDA1 kambarys merginoms ar

ba vaikinams, su ar be valgio, yra 
vana. 4326 S. Talman Avė.

For Rent
FLATAS, t kambariai, modemiški. 

Antras augštas. Rendos $<80.00 mė
nesiui. 1901 Canalport Avė.

I SAUSIO mėnesiui. Jei jus atsi- 
I nešite šį skelbimą mes duosime jums 
$1000 pigiau bile už kokią gražią ii* 
naujos mados murinę bungalow, vis
kas yrą moderniška. Geriausis barge- 
genas Chicagoj, Tiktai tris liko. Ma- 
tykit mane šiandie. MR. HULL, 3801 
N. Crawford Avė. Tel. Irving 3631.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardaviinai 

MOTERYS 1
štai Jums gijos nėriniams ir siu 

vinėjimams Vilnonės: 4 incijų mol 
kas nuo 25 iki 40 centų; marškų 
n ės 1,000 y ardų 10 iki 35 centu 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų. . 
kelnėms, kelnaitėms, dresiukėms ir 
lumberdžiakiams. Nepraleiskit pro- r--—r----
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o I ba phone Beverly 7900. 
sekmadieniais po pietų. t® bl skelbimą_nuliesim<

F. SELEMONA1ČTA
504 W. 33r<J St., prie Normai Avė

Chicago, III. 7 KAMBARIŲ medinė cottage, 3
kambariai apačioį ir 4 viršui, gali
ma padaryti 2 flatus, tiktai $5,200;

mokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. 
EVERGREEN REALTY CO . 9201 
So. Western Avė., Tel. Beverley 7330 
Pastatysim ant jūsų loto be jmo- 

1 kejimo bile kokį bungalow arba 2 
(flatų namą.

PARDAVIMUI gražios cottages, 
murinės • po 5 kambarius, tile va
nos, elektrinės ledaunčs, garu šiL 
dumoa, pigi kaina, išmokėjimais, 

I apžiūrėki! 9926-52 Normai avė. ar- 
’ " ’ , jei atsineši-

me $250 pigiaa 
Box 1009

LIETUVIŲ atidai. Kodėl nenusi- !na pirkti sau siuvamos mašinos. Turime JniėjncMniais .iš-
pilną pasirinkimų Singer siuvamų 
mašinų, demonstratorių ir pertaisy
tu, $10 ir daugiau arba išmokėjimais. 
4Ž51 Cottage Grove Avė.

Business Chances

PARDUODU bučęrnę, grosernę; 
tro-kas, ledų mašina. Man nuobodu 
per 9 metus biznis. Prie Michigan 
avė. Parduosiu pigiai, duosiu mor
gičių. Tel.! Pullman 4228. _ 
.. ................. ............. .—..................................

. BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marąuette

piŽT Msnor prie boulevam ir gat-
7- i vekanų. Parsiduoa $1,500., pi

giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

pigiai. Atsišaukit prie savim
842 W. 59th St. Veikit greitai

PARDAVĖ
arba priimsiu pusininką. 1
(esu našle) sunku apsidirbti 
nis neša geru peilių. 920 Vv. ozui j 
PI. Priešais Illinois Packing Housc

IMUI mažas groseriukas 
i pusininką. Vienai

_ " . ' " * L Biz I
!era pelną. 920 W. 37th;

Patarimas Publikai!
Visi sako ir žino, kad su pirkimu, 

Į pardavimu, pinigii ^skolinimu ant 

mų, pinigų ir laivakorčių siuntimo 
VISADOS yra patartina kreiptis 
pas

____________ Geriausis ir didžiau: S. L. FABIAN & CO.
Si8anW’ S.S09 W. 35th St, Chicagn

IMUI bučemė ir groser-p arda V;
nė, lietuvių apielinkėj; biznis 18 me- į
tų senumo. 642 W. 18 St. fcB»v1Hi,UIŲ
------------- r ' mortgičių, notariališkų raštų padary-

EXTRA SPECIAL BARGENAS 
Geroj vietjoj bučemė, daroma geras 
biznis, prie Cicero Avė., turiu par
duoti tuojau, kaina tik $1600, su vi
sais fikčeiliais. < 
Ris

RM. TOPS,
5624 Irvine Park Blvd.

Telephone rensacola W00

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS yra žemos, dueto 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELI*.


